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บทท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

    
   ๑.๑ สภาพท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
         องค การบริห ารส วนตํ าบลบ านแพน  ตั้ งอยู ห มู ท่ี  ๕  อํ าเภอ เสนา จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนท่ีประมาณ ๗.๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,437.5 ไร   มีอาณาเขตติดตอกับ
พ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา 
        ทิศใต  ติดตอกับเทศบาลเมืองเสนา อําเภอเสนา 
        ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลน้ําเตา อําเภอบางบาล 
        ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลบานโพธิ์ อําเภอเสนา 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         องคการบริหารสวนตําบลบานแพน  แบงเขตการปกครองออกเปน  ๑ ตําบล             

9 หมูบาน ไดแก 
 หมูท่ี 1 บานสวนถ่ัว 
 หมูท่ี 2  บานแพน 
 หมูท่ี 3 บานโคกเสือ 
 หมูท่ี 4 บานโพธิ์ 
 หมูท่ี 5 บานเลียบ 
 หมูท่ี 6 บานเลียบ 
 หมูท่ี 7 บานเลียบ 
 หมูท่ี 8 บานชางเหล็ก 
 หมูท่ี 9 บานชางเหล็ก 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                    องคการบริหารสวนตําบลบานแพน มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 3,467 คน 

จําแนกเปน เพศชาย  1,667   คน 
    เพศหญิง  1,800   คน 

จํานวนครัวเรือน  972  ครัวเรือน 
จํานวนประชากรแฝง ประมาณ - คน 
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 95 % 
ขอมูล ณ วันท่ี  10  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562              

    (ท่ีมา : ขอมูลทะเบียนราษฎรของอําเภอเสนา) 
 

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน ประมาณรอยละ 85%

ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาไดแก อาชีพรับจาง ประมาณรอยละ 15% เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร       
ท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกขาว เฉลี่ยรายไดประชากรตอหัว/ตอป ประมาณ 30,000 บาท  
            ท่ีมา : (ขอมูล จปฐ. ตําบลบานแพน) 
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๑.๑.5 เสนทางคมนาคม  
         องคการบริหารสวนตําบลบานแพน มีเสนทางคมนาคมท่ีสามารถเดินทางติดตอกัน

ระหวางอําเภอเสนา โดยสามารถเดินทางไดทางรถยนต บนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4038 และทางเรือ 
ผานเสนทางแมน้ํานอย และระหวางจังหวัด โดยเดินทางโดยรถยนตบนถนนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 
3263 
  ๑.๑.6 แหลงแมน้ําลําคลอง 

         องคการบริหารสวนตําบลบานแพน มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบลุม    
มีแมน้ําสําคัญไหลผานหลายสาย ไดแก 

1. แมน้ํานอย ไหลผานพ้ืนท่ีท้ัง 9 หมูบาน 
2. คลองยายเต็ม  หมูท่ี 1 
3. คลองทองอยู  หมูท่ี 1 
4. คลองกะวัง  หมูท่ี 5 
5. คลองเหนือ  หมูท่ี 6 
6. คลองมโนราห  หมูท่ี 9 

 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแพน สวนใหญ
เกิดภัยจากอุทกภัย โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจากเม่ือถึงฤดูน้ําหลากมักจะเกิดน้ําลนตลิ่ง โดยท่ีเกิดเหตุท่ัวท้ังพ้ืนท่ี
ตําบลบานแพน และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยท่ีไดรับผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสิน ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึงข้ันรุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย  
          สถานการณสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน ท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึน   

และสรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 
 

       (1) อุทกภัย 
 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

พ.ศ. 

จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย 

(คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 
ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 
 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕59 1 หมูที่ 1 - 9 762 - - - - 

๒๕60 1 หมูที่ 1 - 9 913 - - - - 

๒๕61 - หมูที่ 1 - 9 - - - - - 

รวม 2 หมูที่ 1 - 9 1,675 - - - - 

  (ท่ีมา : ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเสนา ขอมูล  ณ  วันท่ี 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2562) 
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        (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน 
 
 

พ.ศ. 

จํานวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย  

(คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวนบานเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จํานวนบานเรือน    
ที่เสียหายบางสวน 

(หลัง) 

๒๕59 1 ม.4 1 - - 

๒๕60 1 ม.6 - 1 - 

๒๕61 - - - - - 

รวม 2 - 1 1 - 

  (ท่ีมา : ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเสนา ขอมูล  ณ  วันท่ี 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2562) 
      

      (3) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-3  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     
ที่เกิดภัย  
(คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสยีหาย 
(ลานบาท) 

จํานวนบานเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕9 - - - - - - 

๒๕60 - - - - - - 

๒๕61 - - - - - - 

รวม - - - - - - 

  (ท่ีมา : ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเสนา ขอมูล  ณ  วันท่ี 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2562) 
 

     (4) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังป) 

ตารางท่ี ๑-4  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง 
ที่เกิดเหต ุ

(คร้ัง) 
สถานที่เกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จํานวน

ผูเสียชีวิต  
(คน) 

จํานวน
ผูบาดเจบ็ 

(คน) 

๒๕60 3 
ม.5 หนาสนาม
กีฬาเสนาบด ี

- - - 

2561 1 ม.1 บานสวนถ่ัว 1 - - 

รวม 3 - 1 - - 

  (ท่ีมา : ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเสนา ขอมูล  ณ  วันท่ี 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2562) 
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๑.๓ การจัดลําดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแพน 
                        จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลําดับได ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑-5  :  ลําดับความเส่ียงภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน 
 

 

ลําดับ    
ความเส่ียงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 อุทกภัย น้ําลนตลิ่ง 
2 วาตภัย ลมจากพายุฤดูรอน 
3 อัคคีภัย ไฟฟาลัดวงจร, การเผาตอซังขาว 

 
 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป 
       ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนไมบอย ไดแก อุทกภัย วาตภัย 

อัคคีภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ซ่ึงการคาดการณทําไดยากเพราะเปนพฤติกรรม
ของมนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตาง ๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากข้ึน 

 
ตารางท่ี ๑-6  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน เพ่ือเปนแนวทางในการ
เตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา องคการบริหารสวนตําบลบานแพนจึงทําปฏิทิน       
สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

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

พายุฤดูรอน             
อัคคีภัย ปใหม ตรุษจีน          ปใหม 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปใหม 

   
สงกรานต 

        
ปใหม 

 

หมายเหตุ : ……………… เฝาระวังตลอดท้ังป 
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บทที่ ๒ 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

    ปจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุงเนนใหความสําคัญมากข้ึนกับ 
การดําเนินการอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ “การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซ่ึงประกอบดวย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟนฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร

สวนตําบลบานแพน พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําให
เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย       
แกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมาย         
ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

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

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแพน          
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแพน ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเร็วเปน
ลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ัง
ติดตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน  
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    ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
                 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอ           

เปาหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน และวัตถุประสงคของ

แผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลบานแพนอยางยั่งยืน         

ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
     เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ     
โดยการวิเคราะหและ จัดการกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความลอแหลม ลดปจจัย    
ท่ีทําใหเกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาอยาง
เปนรูปธรรม ปองกันมิใหเกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิม 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
      เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉิน     
ท่ีเกิดข้ึนทุกรูปแบบ   ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ทรัพยากรสภาพแวดลอม สังคม และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
     เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี          
ความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม         
(Build Back Better and Safer) ตามความเหมาะสม โดยการนําปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
มาดําเนินการฟนฟู ซ่ึงหมายรวมถึงการซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน      

มีท่ีมาจาก 2 แหลงงบประมาณ ไดแก  
   (๑) งบประมาณรายจายประจําปองคการบริหารสวนตําบลบานแพน (โครงการท่ีใช

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน) 

  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องคการบริหารสวนตําบลบานแพน จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลบานแพน โดยกําหนดใหมีรายละเอียด ดังนี้ 

      - การจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ เพ่ือใชในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

         (๒) องคการบริหารสวนตําบลบานแพน ตั้งงบกลางใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุ            

สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  (3) องคการบริหารสวนตําบลบานแพน ดําเนินการสํารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ  

การใชจายเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาท่ี  และสนับสนุน            



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน พ.ศ. ๒๕๖2 หนา ๗ 

 

การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒       
ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
  องคการบริหารสวนตําบลบานแพน นําเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีไดเตรียมไว 

ไปใชจายเพ่ือบรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเปนลําดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง             
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 ท้ังนี ้หากงบประมาณไมเพียงพอใหโอน
เงินงบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไมมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชจาย ไปตั้ง
เปนงบประมาณสําหรับจายเพ่ิมเติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
แผนภาพท่ี ๒ - ๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ                           
                        องคการบริหารสวนตําบลบานแพน  

 
   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

         การดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใน 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน จะมีองคกรท่ีเก่ียวของในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการ

ปฏิบัติตั้งแตระดับจังหวัด ซ่ึงกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

ตองมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมท้ังการประสานกับหนวยงานบริหารจัดการ    
สาธารณภัยในระดับอําเภอ  

 
 

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ
แผนงานโครงการ อ่ืน ท่ี ยั งไม มี 
ความจําเปนไปต้ังเปนงบประมาณ
สําหรับจายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินสํารองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน พ.ศ. ๒๕๖2 หนา ๘ 

 

 ๒.๕.1 ระดับปฏิบัต ิ
  (1) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการ รองผูวาราชการจังหวัด
ท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอํานวยการ 
 (2) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.)  
   ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัด
หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอเปนผูอํานวยการ 

          (๖) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี 
ประกอบดวย 
      (๖.1) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล 
(กอปภ.อบต.) ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เม่ือเกิด
สาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตําบล
บานแพน ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผู อํานวยการจังหวัดและผู อํานวยการอําเภอ        
ตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูอํานวยการ   
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แผนภาพท่ี ๒-๒ : องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด (กอปภ.จ.) 

ผูอํานวยการจังหวัด 

(ผูวาราชการจังหวัด) 

รองผูอํานวยการจังหวัด 

(นายกองคการบริหารสวนจังหวัด) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อําเภอ (กอปภ.อ.) 

ผูอํานวยการอําเภอ 

(นายอําเภอ) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบล (กอปภ.อบต.) 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

(นายกองคการบริหารสวนตําบล) 

ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น 

(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 
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   ๒.๖  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลบานแพน (เม่ือเกิดหรือคาดวา

จะเกิดสาธารณภัย) บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
  เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลบานแพนข้ึน โดยมี

ผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและ สั่งการเพ่ือทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณ    
จะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสาน กับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ     
และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน ในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีทุกข้ันตอน พรอมท้ังใหรายงาน
ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ) ทราบทันที  

 หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลวและไมสามารถควบคุมสถานการณ     
สาธารณภัยไดโดยลําพัง ใหรายงานใหผูอํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอหรือใกลเคียง และหรือ กองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ โดยมีผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูควบคุมและสั่งการ และหากประเมิน
สถานการณสาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอยางตอเนื่องใหรายงานผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ) 
เสนอตอผูอํานวยการจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด) เพ่ือพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย
ขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 

 

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไมเกิดสาธารณภัย)               (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องคกรปฏิบัตใินการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอ 
          (1) จัดเจาหนาท่ีประสานอําเภอ  ในชวงระยะขณะเกิดภัย  พรอมท้ังรายงาน
สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะ ๆ 
           (2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกําลังสนับสนุนจาก         
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

 
 ผูอํานวยการทองถิ่น 

(นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแพน) 
 

 

จัดต้ัง กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

ผูอํานวยการทองถิ่น 
(นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแพน) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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            ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
           (1) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน          

และสาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอํานวยการทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

รายงานผูอํานวยการอําเภอ พรอมท้ังประสานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนท่ีใกลเคียง ใหสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน ดังมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
          (2 ) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ให
ผูอํานวยการทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบานแพน ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน พ.ศ. ๒๕๖2 หนา ๑๒ 

 

บทท่ี 3 
การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

 
  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน   

ฉบับนี้ มุงดําเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหบรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสําคัญในการ            
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตามแนวทางในการดําเนินงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม 
ความพรอม โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้  
  ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทําใหเกิดความสูญเสีย
ตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่ง   
ในอนาคต ซ่ึงสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยง ดังนี้ 
 
ความเส่ียง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
   
  ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยท่ีอาจนํามา     
ซ่ึงความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตาง ๆ หรือ
องคประกอบใด ๆ มีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใด ๆ ท่ีทําใหชุมชนหรือสังคม    
ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทําใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเปนปจจัยท่ีทําใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งหรือความสามารถ
ท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 
   ๓.1 การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนดลักษณะ 
ขนาดหรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเปน
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิด  
ผลกระทบจากภัยในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ โดยขั้นตอน
การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ข้ันตอน ไดแก    

ข้ันท่ี  ๑ การทําความเขาใจเหตุการณ ปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง           
และพิจารณาถึงขอมูลในอดีต  

ข้ันท่ี ๒ การประเมินภัย  
ข้ันท่ี ๓ การประเมินความลอแหลม  
ข้ันท่ี ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ  
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ข้ันท่ี ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ข้ันท่ี ๖ การจัดทําขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ข้ันท่ี ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยั 

      ๓.2 แนวทางปฏิบัตใินการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        ๓.2.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบานแพน มีสาธารณภัยท่ีสงผลกระทบ ไดแก     

ภัยจากอุทกภัย, วาตภัย และอัคคีภัย จึงใหความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ดานโครงสราง 
   องคการบริหารสวนตําบลบานแพน  ได พิจารณาโครงสรางท่ีสอดคลอง            

กับสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลวและไดจัดสราง ถนน ขุดลอกคูคลอง กําจัดผักตบชวา จัดทําประตูระบายน้ํา            
ไฟกระพริบข้ึน เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
                 (๒) ดานไมใชโครงสราง 
                      การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดยองคการบริหารสวนตําบลบานแพน ไดมีการดําเนินการ การมีสวนรวม

ของประชาชนในพ้ืนท่ีกับหนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง
แกประชาชนเก่ียวกับสาธารณภัยตาง ๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผา
ใบออย เปนตน 

๓.2.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 
         การเตรียมความพรอมเปนการดําเนินการท่ีเนนชวงกอนเกิดภัยเพ่ือใหประชาชน   

หรือชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตาง ๆ พรอมท่ีจะรับมือกับ     
สาธารณภัย โดยองคการบริหารสวนตําบลบานแพน มีการดําเนินงาน ประกอบดวย 

        (๑) การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 
    ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปน
ศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง 
กอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชน        
ในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม ก็สามารถทําใหชุมชน    
ของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว   
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน  

         (๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
      เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของ

หนวยงานและบุคลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทําใหทราบ
จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความ

สมบูรณมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และ  



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานแพน พ.ศ. ๒๕๖2 หนา ๑๔ 

 

การฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบานแพน จะมีการประสานและสั่งการอํานวยการใหชุมชน/

หมูบาน ดําเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสมํ่าเสมอ 
           (๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 
        (๓.1) เฝาระวังและติดตามสถานการณ เพ่ือใหทราบสถานการณขอมูลความ
เคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน พรอมท้ังประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 
        (๓.2) ประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบถึงระยะเวลา 
ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะ ๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนกและความสับสน
ในเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน และใหความสําคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ ท้ังนี้ ความถ่ีของ
การแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 
                  (4) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว 
    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล     

บานแพน ดําเนินการคัดเลือกและจัดหาสถานท่ีพักพิงชั่วคราวสําหรับผูมีความประสงคจะอพยพ หรือจัดหา

เต็นทพักอาศัยชั่วคราวริมทาง 
   ๓.3 การแจงเตือนภัย 

การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย   
ใหเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูท่ีปลอดภัยได โดยกองอํานวยการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบานแพน แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพ้ืนท่ีท่ีคาดวา

จะเกิดภัย เพ่ือสงขอมูลแจงเตือนภัยท่ีถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 
 ๓.3.๑ การแจงเตือนลวงหนา 

    เปนการแจงขอมูลขาวสารท่ีบงชี้วามีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี ท่ี มี       
ความเสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพ่ือใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง  

  ๓.3.๒ การแจงเตือนภัย 
  (๑) เม่ือมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพ้ืนท่ี อาจไดรับ

ผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย 
ดังนี้ 

  (๑.๑) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
  (๑.๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
  (๑.๓)  แนวทางการปฏิบัตขิองสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกันตนเองให

ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้  ใหนําแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก          
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 (๒) วิธีการแจงเตือนภัย 
 (๒.๑)   แจงเตือนภัยผานผูนําชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน 

(๒.๒) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางเสียงตามสาย  
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน จึงจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นข้ึน โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปน   
ผูควบคุมและสั่งการ เพ่ือทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ัง
ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน  
ในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณี ไมสามารถควบคุมสถานการณ สาธารณภัยตาม                
ขีดความสามารถโดยลําพัง ใหขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงและ/หรือ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
 

 ๔.1 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 

  4.1.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
ใหดำเนินการ ดังนี้ 
      (1) เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
แหงพ้ืนท่ีใด ใหเปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น เขาดำเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและใหแจงผูอำนวยการอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีและผูอำนวยการ
จังหวัดทราบทันที  
      (2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ตองเขาดำเนินการเบื้องตน เพ่ือระงับภัยนั้นแลวรีบรายงาน
ใหผูอำนวยการทองถ่ินเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจำเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ใหเจาพนักงานมีอำนาจ
ดำเนินการใดเพ่ือประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดแกบุคคลได  
         (3) กรณีเจาพนักงานจำเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยูใกลเคียงกับ บริเวณ 
ท่ี เกิดสาธารณภัยเพ่ือทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทำไดตอเม่ือไดรบอนุญาตจาก              
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือเม่ือมี
ผูอำนวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งท่ีทำใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอำนาจสั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดังกลาวไดหากเจาของหรือผูครอบครอง
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจำเปนแกการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจาพนกงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกลาว  
      (4) ใหผูอำนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบสำรวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและทำบัญชี
รายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 
 

    ๔.1.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
           ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลบานแพน ไดวางแผนการเผชิญเหต ุ 

สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบ โดยใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังดานสถานการณ  
สาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือและดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
โดยคํานึงถึงความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสํารวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน
ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลบานแพน 
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        - สนธิกําลังเขาปฏิบั ติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่ งใช      
หนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจําเปนในการกูชีพกูภัย 
        - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย  
 

    ๔.2 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 
   เตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร โดย กอปภ.องคการบริหารสวนตําบล      
บานแพน ใชงานความถ่ีวิทยุ 162.25 MHz เพ่ือใชเปนความถ่ีวิทยุกลางสําหรับติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการประสานงานดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืน ๆ ในภาวะปกติและในภาวะไมปกติ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-1 : ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบานแพน 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลบานแพน 

โทรศัพท .................................. 
โทรสาร ……………………………. 

สายดวน ๑๖๖๙ 
 
 

 

กองอํานวยการปองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

โทรศัพท 035-201501 ตอ 14 
โทรสาร ………………-…………………… 

 

กองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย อบต.บานแพน 
โทรศัพท/โทรสาร 035-352748 
โทรศัพท/โทรสาร 035-352748    

ความถี่วิทยุ  162.25 MHz 
 

การประปาสวนภูมภิาค 
สาขาอําเภอเสนา 

โทรศัพท 035-201541 
 

 

กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.บานโพธิ์ 
โทรศัพท035-743982 

องคกรภาคเอกชน  
มูลนิธิรวมกตัญู 

โทรศัพท 
................................. 

 

กองอํานวยการปองกนั 
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  ๔.3 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน      
ใหสวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานเสียงตามสาย เพ่ือใหประชาชนรับทราบ 
เขาใจในสถานการณท่ีถูกตองและลดความตื่นตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธขององคการบริหาร    
สวนตําบลบานแพน เปนหนวยงานหลัก ดําเนินการ  
 

    ๔.4 การจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดหาพ้ืนท่ี วัสดุ อุปกรณ เต็นทพักอาศัย สําหรับ
ประชาชนท่ีมีความประสงคจะอพยพชั่วคราวจากท่ีพักอาศัย 
 

  ๔.5 การรับ - จายส่ิงของบริจาค 
  องคการบริหารสวนตําบลบานแพน แจงขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ภาครัฐ 
ภาคเอกชนในการขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย 
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู) เปนการดําเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี        
ความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  
(Build Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพท่ี ๕ - ๑) โดยการนําเอาปจจัยตาง ๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามา
ชวยในการฟนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสําคัญของการฟนฟู ไดแก 

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือใหการดํารงชีวิตกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยไมจําเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีสวนรวมในข้ันตอนตาง ๆ ท่ีจะดําเนินการ 

  พิจารณาความเส่ียงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพ่ือไมให
งบประมาณตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 
 

แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
   

 

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบานแพน         
จะดําเนินการหลังเกิดภัย โดยมอบหมายใหกองชางดําเนินการสํารวจความตองการของผูประสบภัยและความ
เสียหายเบื้องตนภายในพ้ืนท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน ดําเนินการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเสียหายใน
เบื้องตน โดยงบประมาณท่ีอยูในความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจาก       
งบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๕.1 การฟนฟูระยะส้ัน 
 

       (๑) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบ้ืองตน 
   (๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
           - สํารวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและความเสียหาย เพ่ือให

ความชวยเหลือตาง ๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลําเนา 
           - จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปน

หลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับ
การสงเคราะหและฟนฟู 

   (๑.๒) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว 
 

       (๒) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
   เปนการบูรณะท่ีอยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีไดรับความเสียหาย

จากเหตุการณสาธารณภัยใหกลับสูสภาพท่ีสามารถใชงานได  ท้ังนี้ ควรใหความสําคัญกับการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกําหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป 

 

๕.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟนฟูระยะกลางเปนการดําเนินการตอเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ประปา 
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

           - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
        (๒) สําหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดําเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง    

ซ่ึงอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือให    
ดียิ่งข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟนฟูพ้ืนท่ี     
เกิดภัย ใหสามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  

 

๕.๓ การฟนฟูดานตาง ๆ 
 

       (1) ดานท่ีอยูอาศัย 
          (1.๑) บูรณะและกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับความตองการ
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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          (1.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัย ท่ีจะเกิด ข้ึนอีก กรณี ท่ี เกิน                 
ขีดความสามารถใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้น ๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะ
โครงการ ท่ีไดรับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือข้ึนไปตามลําดับ เชน งบประมาณ    
ของจังหวัด งบประมาณของกรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง 

 

       (2) ดานส่ิงแวดลอม 
               ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 
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บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานแพนไปสูการปฏิบัติ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน ไปสูการปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล      
บานแพน พ.ศ. ๒๕๖2 ไดจัดทําข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  มีแนวคิด
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย           
การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริม        
ความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงการจะดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน 
มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล  

 

๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบานแพนแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ 
รวมท้ังแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกําหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหลงขอมูล เพ่ือประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสํารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมท้ังควรกําหนดเปาหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ขอมูล
ทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการท่ีกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั             
องคการบริหารสวนตําบลบานแพนกําหนดข้ึนมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรปุผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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       ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล 
        ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล

บานแพน เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัต ิ
โดยใหจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย 
ประเมินผลกระทบการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผู อํานวยการอําเภอ           
เพ่ือรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ      
เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตอไป 

 

๖.3 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร
สวนตําบลบานแพน 

       องคการบริหารสวนตําบลบานแพน ไดดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบานแพน พ.ศ. ๒๕๖2 และไดมี
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยท่ีไมไดกําหนดไวในแผน พบขอบกพรอง  
ใหองคการบริหารสวนตําบลบานแพน พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบานแพน พ.ศ. ๒๕๖2 ไดตามความเหมาะสมทุกป ตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 

 
 

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

นําผลการประเมินเสนอใหผูอํานวยการทองถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป 
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