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บทท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไป 

    
   ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ เทศบาลตําบลจริม 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
         เทศบาลตําบลจริม ต้ังอยู่ท่ี....139.... หมู่ท่ี 5 ตําบลจริม.....อําเภอ....ท่าปลา..... จังหวัด....

อุตรดิตถ์....มีพ้ืนท่ีประมาณ...129.697...ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ....79,185.625,....ไร่   มีอาณาเขตติดต่อ
กับพ้ืนท่ีต่างๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ.....ตําบลนางพญา...อําเภอท่าปลา............... 
   และ....อําเภอเมือง  จังหวัดแพร่.................................... 
        ทิศใต้  ติดต่อกับ....ตําบลหาดล้า  อําเภอท่าปลา.................... 
   และ.....................-............................................................... 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ.....ตําบลท่าปลา  อําเภอท่าปลา.................... 
   และ......................-............................................................... 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ.....ตําบลน้ําหมัน  อําเภอท่าปลา..................... 
   และ.......................-............................................................... 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 

         เทศบาลตําบลจริมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น....1....ตําบล ได้แก่........13  หมู่บ้าน  
จํานวนท้ังสิ้น 2,277 ครัวเรือน   
 

 หมู่ท่ี   1   บ้านปากดง  จํานวน  266  ครัวเรือน 
  หมู่ท่ี   2   บ้านท่าวังโปร่ง จํานวน  191  ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   3   บ้านดงงาม  จํานวน  230  ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   4   บ้านเลิศชัย  จํานวน  220  ครัวเรือน 
  หมู่ท่ี   5   บ้านเนินสูง  จํานวน  241  ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   6   บ้านท่าช้าง  จํานวน  97  ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   7   บ้านวังชมภู  จํานวน  145  ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   8   บ้านชัยมงคล  จํานวน  142 ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   9   บ้านจริม  จํานวน  142  ครัวเรือน  
 หมู่ท่ี   10 บ้านสีเสียด  จํานวน  140  ครัวเรือน 
  หมู่ท่ี   11 บ้านงุ้นงาม  จํานวน  210  ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   12 บ้านก่ิวเคียน  จํานวน  60  ครัวเรือน 
 หมู่ท่ี   13 บ้านท่าใหม่  จํานวน   188  ครัวเรือน 

   ข้อมูล ณ วันท่ี 10 กันยายน 2559 
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๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 

                    เทศบาล....ตําบลจริม....มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น..... 8,613 .....คน 
จําแนกเป็นเพศชาย..... 4,415 .....คน 

   เพศหญิง..... 4,198 .....คน 
จํานวนครัวเรือน...... 2,277 ...... ครัวเรือน 
จํานวนประชากรแฝง ประมาณ..........1,000..........คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา.....พุทธ...... ร้อยละ...99.5.... 
ข้อมูล ณ วันท่ี ......10.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2559.......              

    (ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของเทศบาล (เทศบาลตําบลจริม) 
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ของ เทศบาลตําบลจริม ประมาณร้อยละ.....70......ประกอบอาชีพ...ทํา

นา/ทําสวน/ทําไร่..... รองลงมาได้แก่ ด้าน...การเลี้ยงสัตว์/ค้าขาย/.....ประมาณร้อยละ..10...... ด้าน....รับจ้างรายวัน
.... ประมาณร้อยละ.....20..... เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับ    การเพาะปลูก /การเลี้ยงสัตว์ /      เฉลี่ย
รายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ....53,315.....บาท  
            ท่ีมา : (พัฒนาชุมชนอําเภอท่าปลา) 
 

๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) 
         เทศบาลตําบลจริม มีเส้นทางคมนาคมท่ีสําคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง อบต.

นางพญา อบต.หาดล้า อบต.น้ําหมัน  อบต.ท่าปลา) และอําเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทาง
รถยนต์ บนถนนทางหลวงชนบท และทางหลวงท้องถ่ิน ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกัน 
  ๑.๑.6 แหล่งแม่น้ําลําคลอง 

         เทศบาลตําบลจริม มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพ้ืนท่ีเนินเขาสลับท่ีสูงสภาพดินเป็น
หินลูกรังมี แม่น้ําสําคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ 

        อ่างเก็บน้ําห้วยรกช้าง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 6 
        อ่างเก็บน้ําวังชมพู ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 
        อ่างเก็บน้ํารองไกร ต้ังอยู่หมู่ท่ี 10  
        อ่างเก็บน้ําห้วยห้วยรี โครงการพระราชดําริ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 12 
 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลจริม ส่วนใหญ่เกิดภัยจากภัยแล้ง 
วาตภัย น้ําป่าไหลหลาก ไฟลามทุ่ง โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจาก สภาพภูมิประเทศ ในทุกหมู่บ้านเกิดท่ีเกิดภัยแล้งข้ึน
บ่อยครั้ง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยท่ีได้รับผลกระทบต่อสภาพความสภาพความ
เป็นอยู่ และทรัพย์สิน และมีการบาดเจ็บต้ังแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึง        ข้ันรุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย เทศบาลตําบลจริม 
          สถานการณ์สาธารณภัยเทศบาลตําบลจริม ท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนและสร้างความสูญเสียต่อชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 
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(1) ภัยแล้ง 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดภัยแล้ง เทศบาลตําบลจริม 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕6 เป็นประจาํทุกป ี ทั้ง 13 หมู่บ้าน      
๒๕๕7 เป็นประจาํทุกป ี ทั้ง 13 หมู่บ้าน      
๒๕๕8 เป็นประจาํทุกป ี ทั้ง 13 หมู่บ้าน      
๒๕59 เป็นประจาํทุกป ี ทั้ง 13 หมู่บ้าน      
๒๕60 เป็นประจาํทุกป ี ทั้ง 13 หมู่บ้าน 2,277 - - - ประมาณราคา

ไม่ได ้
รวม        

      (ท่ีมา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลจริม  ข้อมูล  ณ วันท่ี 25 

 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561) 

 

        (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ เทศบาลตําบลจริม 
 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จํานวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จํานวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 
๒๕๕6      
๒๕๕7      
๒๕๕8      
๒๕59      
๒๕60 3 1,2,3,4,5,8,11  3 171 471,767.50 
รวม      

              (ท่ีมา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลจริม ข้อมูล  ณ  วันท่ี  25 

เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561) 
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      (3) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ เทศบาลตําบลจริม 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที่  
ประสบภัย 

(หมู่ที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พ้ืนที่
การเกษตร

เสียหาย (ไร่) 

จํานวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 
๒๕๕6 - - - - - - 
๒๕๕7 - - - - - - 
๒๕๕8 - - - - - - 
๒๕59 - - - - - - 
๒๕60 - - - - - - 

รวม       

      (ท่ีมา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลจริม ข้อมูล  ณ  วันท่ี  25  

เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561) 

 

      (4) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ เทศบาลตําบลจริม 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จํานวนบ้านเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕6 - - - - - - 
๒๕๕7 - - - - - - 
๒๕๕8 - - - - - - 
๒๕59 - - - - - - 
๒๕60 - - - - - - 
รวม - - - - - - 

                             (ท่ีมา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลจริม ข้อมูล  ณ  วันท่ี  25 

เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561) 
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     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังปี) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ เทศบาลตําบลจริม 
 

พ.ศ. 
จํานวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จํานวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จํานวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 
๒๕๕6 

     
๒๕๕7 

     
๒๕๕8 

1 
ถนนเส้นไป

อบต.นางพญา 
1 - - 

๒๕59 
2 ถนนท้องถ่ิน - 2 - 

๒๕60 
1 ถนนท้องถ่ิน - 1 - 

รวม 4  1 3 - 

    (ท่ีมา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลจริม ข้อมูล  ณ  วันท่ี  25           

 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561) 
 
 

๑.๓ การจัดลําดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลจริม 
                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้
ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปัจจัยท่ีทําให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามลําดับได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑-๖  :  ลําดับความเส่ียงภัยของ เทศบาลตําบลจริม 
 

 

ลําดับ    
ความเส่ียงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร 
2 วาตภัย ลมพายุจากพายุฝนฟ้าคะนอง 
3 ไฟลามทุ่ง จากฝนตกหนักน้ําป่าไหลหลากจากท่ีสูงลงท่ีต่ํา 
4 น้ําป่าไหลหลาก ช่วงฤดูแล้งเกิดไฟไหม้พ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีป่า และพ้ืนท่ีการเกษตร 
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๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําปี 
       ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบ่อยครั้งและเกิดข้ึนเป็นประจําในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง จึงทําให้ เทศบาลตําบลจริม สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากข้ึน ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟป่า ภัยแล้ง วาตภัย ไฟลามทุ่ง น้ําป่าไหลหลาก นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยัง
เป็นสาธารณภัยท่ีเกิดบ่อยครั้งมากข้ึน ซ่ึงการคาดการณ์ทําได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วง
ระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากข้ึน 

 
ปฏิทินสาธารณภัยสามารถปรับเพ่ิมหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจําปี 

ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไว้ล่วงหน้า เทศบาลตําบลจริม จึงทําปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 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             
ภัยแล้ง   ท้ังปี          
พายุฤดู
ร้อน 

            

อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปีใหม่ 

ภัยหนาว             
 
หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดท้ังปี 
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บทที่ ๒ 
หลักการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 
    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความสําคัญมากข้ึนกับ การ

ดําเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับ “การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซ่ึงประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 
ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟ้ืนฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม 

พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ํา การ
ระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดข้ึน 
อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย  แก่ทรัพย์สิน
ของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับพ้ืนท่ี จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผู้มีอํานาจตามกฎหมาย    ใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

ระดับ การจัดการ ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อํานวยการอําเภอ ผู้อํานวยการท้องถ่ิน ควบคุมและส่ังการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลจริม นายกเทศมนตรี เทศบาล
ตําบลจริม ในฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๐ จะเข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเร็วเป็นลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และ
กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

 
 

 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม พ.ศ. ๒๕๖1 หน้า ๘ 
 

    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
                 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เป็นการตอบสนองต่อ  เป้าหมาย 
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลตําบลจริม และวัตถุประสงค์ของแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของเทศบาลตําบลจริม อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
     เป็นการลดโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการ
วิเคราะห์และ จัดการกับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล่อแหลม ลดปัจจัยท่ีทําให้เกิดความ
เปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันมิ
ให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงท่ีมีอยู่เดิม 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
      เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน
ทุกรูปแบบ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยท่ีสุด 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน 
     เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต  และสภาวะวิ ถี          
ความเป็นอยู่ของชุมชนท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back 
Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการนําปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟ้ืนฟู ซ่ึง
หมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (rehabilitation) 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจาก สาธารณภัย  
     เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึง
การจัดการ   ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ           ด้านมนุษยธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสําคัญ 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลตําบลจริม มีท่ีมาจาก 2 แหล่ง
งบประมาณ ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจําปี เทศบาลตําบลจริม (โครงการท่ีใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ งบกลางของ เทศบาลตําบลจริม 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) เทศบาลตําบลจริม จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เทศบาลตําบลจริม โดยกําหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและข้ันตอนของ เทศบาลตําบลจริม ในการจัดการให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือ
สิ่งอ่ืนในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพ่ือ
ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม พ.ศ. ๒๕๖1 หน้า ๙ 
 

- ฯลฯ 
        (๒) เทศบาลตําบลจริม ต้ังงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

  (3) เทศบาลตําบลจริม ดําเนินการสํารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
  เทศบาลตําบลจริม นําเงินงบประมาณของหน่วยงานท่ีได้เตรียมไว้ ไปใช้จ่ายเพ่ือบรรเทา/
ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเป็นลําดับแรกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง    ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 ท้ังนี้  หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรือ
งบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้จ่าย ไปต้ังเป็นงบประมาณสําหรับจ่ายเพ่ิมเติม
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม  

   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม 
         การดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน

เทศบาลตําบลจริม จะมีองค์กรท่ีเก่ียวข้องในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติต้ังแต่
ระดับประเทศ ซ่ึงกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม ต้องมีการเชื่อมโยงและ        
รับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมท้ังการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอ และ
ระดับจังหวัด 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการ อ่ืน ท่ี ยั งไม่ มี 
ความจําเป็นไปต้ังเป็นงบประมาณ
สําหรับจ่ายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินสํารองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนา

ระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ โดย
มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทาง

ปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอํานาจหน้าท่ีตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้าท่ีจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ          ผู้ว่า

ราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗       แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทําหน้าท่ีบังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และประสาน           การ

ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           และ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
กรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 
เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

          (๒) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดต้ังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อํานวยการกลาง เป็นผู้อํานวยการ มีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในส่วนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อม     ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยท้ังระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึง
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมท้ังรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้
บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัยเพ่ือ
ตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยเรียกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นการประกอบกําลังในการเริ่ม
ปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการสา
ธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ
ระดับ รวมท้ังติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือน 
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พร้อมท้ังเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือตัดสินใจยกระดับในกรณีการ
จัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        ท่ีนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ท้ังนี้ ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหน้าท่ีเป็นส่วนหนึ่งใน
ศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   การ
จัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

  (๓) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ทําหน้าท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อํานวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ี
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อํานวยการ 

          (๔) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ทําหน้าท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยให้สอดคล้อง
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดําเนินการสนับสนุน       การปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในฐานะผู้อํานวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอํานาจหน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติตามหมวด ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ องค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

          (๕) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทําหน้าท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เป็นผู้อํานวยการ 

          (๖) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ี 
ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ทําหน้าท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

เผชิญเหตุ เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเมือง
พัทยาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัด และผู้อํานวยการ
อําเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ระบุชื่อ อปท. ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา 
เป็นผู้อํานวยการ 

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

 ทําหน้าท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
เผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 
เทศบาลตําบลจริม ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อําเภอท่าปลา รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ อํานวยการจังหวัดและ
ผู้อํานวยการอําเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือได้รับ    การร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี ตําบลจริม 
เป็นผู้อํานวยการ 
      (๖.๓) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบล 
(กอปภ.อบต.) ทําหน้าท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เม่ือเกิดสา
ธารณภัยข้ึน พร้อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนตําบล เทศบาล
ตําบลจริม ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการอําเภอ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย พร้อมท้ังสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ระบุชื่อ อปท. ซ่ึง
มีพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็น
ผู้อํานวยการ 
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กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อําเภอ (กอปภ.อ.) 
ผู้อํานวยการอําเภอ 

(นายอําเภอ) 
 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 
ผู้อํานวยการจังหวัด 
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

รองผู้อํานวยการจังหวัด 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
(นายกองค์การบริหารส่วนตําบล) 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

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

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อํานวยการกลาง  
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อํานวยการเขต) 
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แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
 

   ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
  เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตําบลจริม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม ข้ึน โดยมีผู้อํานวยการท้องถ่ินเป็นผู้ควบคุมและ สั่งการ
เพ่ือทําหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ังประสาน กับส่วน
ราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน               ในการ
จัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีทุกข้ันตอน พร้อมท้ังให้รายงานผู้อํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ) ทราบทันที  

 หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์          สาธารณ
ภัยได้โดยลําพัง ให้รายงานให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอําเภอ โดยมีผู้อํานวยการท้องถ่ิน เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ และหากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยมี
โอกาสการขยายความรุนแรงอย่างต่อเนื่องให้รายงานผู้อํานวยการอําเภอ(นายอําเภอ)  เสนอต่อผู้อํานวยการจังหวัด(ผู้ว่า
ราชการจังหวัด) เพ่ือพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย           ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาด
กลางต่อไป 

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอําเภอ 
          (1) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานอําเภอ  ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมท้ังรายงานสถานการณ์สา
ธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกําลังสนับสนุนจากกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลจริม 

 

จัดต้ัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
เทศบาลตําบลจริม 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลจริม 

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลจริม 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง 
           (1) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ เทศบาลตําบลจริม และสาธารณภัยมีความรุนแรง
ขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ิน เทศบาลตําบลจริม รายงานผู้อํานวยการอําเภอ พร้อมท้ังประสาน  กอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นางพญา อบต.หาดล้า อบต.น้ําหมัน อบต.ท่าปลา ให้สนับสนุน  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน ดังมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550  
          (2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ อบต.นางพญา อบต.หาดล้า อบต.น้ําหมัน อบต.
ท่าปลา ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ิน เทศบาลตําบลจริม ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริมเป็นศูนย์กลางในการ

ประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงาน   การ
ปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดยมีแนวทางและ
ข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม (กรณีเกิด สา
ธารณภัย) เพ่ือร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    ให้เป็นไป
อย่างมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทําแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       ใน
จังหวัดจัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับ เทศบาลตําบลจริม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรท่ีสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้ 

         (๓) เทศบาลตําบลจริม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล ร่วมกับองค์การ  สา
ธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าท่ี อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติงานของ
องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

         (๔) กรณีท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕) 
            (๕) กรณีท่ีได้รับการประสานจาก เทศบาลตําบลจริม หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น 
ตํารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และให้รายงานตัว      ท่ี
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม หรือผู้อํานวยการท้องถ่ิน เพ่ือรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖ ) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     
เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกท้ังให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ังลําเลียง
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมท้ังอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังท่ี
ปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 

 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม พ.ศ. ๒๕๖1 หน้า ๑๖ 
 

 
 

บทท่ี 3 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

 
  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม ฉบับนี้ มุ่งดําเนินงาน
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสําคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสร้างความ
เชื่อม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามแนวทางในการดําเนินงานด้านการป้องกัน 
บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความพร้อม โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้  
  ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทําให้เกิดความสูญเสียต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต 
ซ่ึงสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
 
ความเส่ียง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
   
  ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย์ท่ีอาจนํามาซ่ึงความ
สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทําให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ
องค์ประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทําให้ชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกป้องตนเอง ทําให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็วจาก
ความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และอาจเป็น
ปัจจัยท่ีทําให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความสามารถท่ี
อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากข้ึน 
   ๓.1 การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนดลักษณะ ขนาด 
หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง (exposure) 
ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนท่ี
หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ข้ันตอน ได้แก่    

ข้ันท่ี ๑ การทําความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึง
ข้อมูลในอดีต  

ข้ันท่ี ๒ การประเมินภัย  
ข้ันท่ี ๓ การประเมินความล่อแหลม  
ข้ันท่ี ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ  
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ข้ันท่ี ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ข้ันท่ี ๖ การจัดทําข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ข้ันท่ี ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม จึงกําหนดให้จัดทีมประเมินความเสี่ยงจาก        สา
ธารณภัย เพ่ือเข้าสํารวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สาธารณภัยและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์
ภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ได้แก่ (๑) การลดความเสี่ยง (การป้องกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) ความเปราะบางและความล่อแหลม 
(การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง  
 
      ๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        ๓.2.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจาก เทศบาลตําบลจริม มีพ้ืนท่ีสาธารณภัยท่ีส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยจาก ภัยแล้ง วาต
ภัย ไฟลามทุ่ง น้ําป่าไหลหลาก จึงให้ความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   เทศบาลตําบลจริม ได้พิจารณาโครงสร้างท่ีสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้ว    
และได้จัดสร้าง ป้ายสัญญาณเตือนการใช้รถใช้ถนน ในจุดเสี่ยงต่างๆ ข้ึน เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยทางด้านถนนในพ้ืนท่ี 
                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย เทศบาลตําบลจริม ได้มีการดําเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี       กับ
หน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเก่ียวกับ สาธารณ
ภัยต่างๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี พร้อมท้ังจัดเก็บข้อมูล
สถิติภัย และหาปัจจัยท่ีทําให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      การลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

๓.2.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการดําเนินการท่ีเน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชน 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย โดย 
เทศบาลตําบลจริม มีการดําเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    ชุมชนมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมี
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน 
แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนด
แนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถให้
คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือ รวมท้ังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ีใน
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ข้ันตอนการเตรียมความพร้อม ก็สามารถทําให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟ้ืนตัวจากสาธารณ
ภัยท่ีเกิดข้ึนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                  (๑) การทําความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้สํารวจชุมชน      เพ่ือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทําเป็น  แผนลด
ความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                  (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                  (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลังจากเกิดสา
ธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในระดับท้องถ่ิน ระดับอําเภอ   และระดับ
จังหวัด เพ่ือให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                  (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็งและ
อยู่ในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกลุ ่มเปราะบาง
เพ่ือให้มีศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจากสา
ธารณภัย เช่น ชุมชนท่ีโดนน้ําท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ําหรือทําพ้ืนท่ีแก้มลิงเพ่ือพักน้ํา เป็นต้น 
                  (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจําเป็นก่อนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงาน

และบุคลากร รวมท้ังเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทําให้ทราบจุดบกพร่องและ
ช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของ เทศบาลตําบลจริม และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน    ท้ังนี้ การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเป็น
ของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา      สาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม จะมี
การประสานและสั่งการอํานวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน ดําเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณา
การอย่างสมํ่าเสมอ 
           (๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
        (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพ่ือทําหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมท้ังประสาน
การปฏิบัติกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ และ
การแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร์  กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        ถึง
ระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันความต่ืนตระหนกและความ
สับสนในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน และให้ความสําคัญกับผู้ท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ ท้ังนี้ ความถ่ีของ
การแจ้งข่าวเตือนภัยข้ึนอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓ .๔ ) จ ัดให ้ม ีอาสาสมัครและเครือข ่ายเฝ ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหน้าท่ีติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ี
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มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลตําบลจริม โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน 
        การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมท้ัง
ทําหน้าท่ีเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตําบลจริม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ     และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม มีแนวทางปฏิบัติ
สําหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดทําแผนอพยพผู้ประสบภัย แผนอพยพส่วนราชการ โดยมีสาระสําคัญ
ประกอบด้วย จํานวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขตพ้ืนท่ีรองรับ
การอพยพให้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การกําหนดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน               การ
กําหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสํารองสําหรับแต่ละประเภทภัย รวมท้ังการสํารวจและ            การ
จัดเตรียมพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
    (4.3) ให้ความสําคัญกับกลุ่มเปราะบางซ่ึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี
มีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผู้ป่วย  เป็นต้น โดยกําหนดแนวทางในการอพยพกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
       (4.4) ให้ประชาชนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสําหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋า ท่ีมี
ของมีค่า เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช้จําเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําด่ืม เท่าท่ีจําเป็น 
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
    กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม มีแนวทางปฏิบัติ
สําหรับเตรียมการจัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยกําหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้นําชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อํานวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปัจจัยความจําเป็นข้ันตํ่าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอ่ืนๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลท่ีจําเป็น 
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   ข้อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนย์พักพิงช่ัวคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-1 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาสําหรับทําเลท่ีตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
สิ่งแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเป้ือนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี 

 
สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยู่เดิม ท้ังการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนท่ีไม่พึงพาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว           
  โดยไม่จําเป็น 
 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถ่ิน 
- การเข้าถึงท่ีทํางาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 
 

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสํารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถ่ินและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 
                 (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
    กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม จะจัดทําโครงการ
จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจําศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจําชุมชน/หมู่บ้าน ท่ีมีความพร้อมเป็นลําดับแรก
ก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพ่ือให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือ
ลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  เม่ือเกิด
สาธารณภัย 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม พ.ศ. ๒๕๖1 หน้า ๒๑ 
 

                  
   (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        ใน
สถานการณ์เม่ือเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซ่ึงจากสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ   ไม่สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทําแผนการบริหาร
ความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพ่ือเป็นแผนรองรับการดําเนินภารกิจของหน่วยงานหรือ
องค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในช่วงภาวะ
ปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทําแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ต้ังแต่ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทําแผนการบริหารความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยให้สามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เม่ือเกิดภัยข้ันวิกฤต           เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกติตาม
ระดับการให้บริการท่ีกําหนดไว้ซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดระดับ    ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยงานหรือ
องค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย/
อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กําหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
   (๔) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีมกู้
ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจําเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ข้ันตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 

    ๓.3 พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปัจจัยท่ีทําให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  เม่ือมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะทําให้ทราบถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและปัจจัยท่ีทําให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงจะทําให้สามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงท่ี
เกิดข้ึน นําไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการรู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณ
ภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานท่ีกําหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของพ้ืนท่ีหนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  จากสาธารณภัยท่ีสามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและ
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 จากการดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม จึงกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๓-2 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุท่ีทําให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ gmL[k]9e[]0ib, 
 

ประเภทของ
ภัย 

ระดับความเส่ียงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทําให้เกิด
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

อุทกภัย หมู่ท่ี
3,4,5, 

10,11,12 

หมู่ท่ี
6,7,8,9,13 

หมู่ท่ี 

1,2, 
  

ภัยแล้ง ทุกหมู่บ้าน - -   
วาตภัย ทุกหมู่บ้าน - -   
อัคคีภัย - - ทุก

หมู่บ้าน 

  

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

- - ทุก
หมู่บ้าน 

  

หมายเหตุ: การจัดระดับความเส่ียงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเส่ียงตาม ภาคผนวก ญ 
 

 (ตัวอย่าง) ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุท่ีทําให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ  
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทําให้เกิด      
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง        
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

อุทกภัย หมู่ท่ี.....  
 
 
 
หมู่ท่ี..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมู่ท่ี..... 

- เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ําหลายสาย 
พ้ืนท่ีเสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือเข่ือน
ก้ันตลิ่ง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี............. 
 
- ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านพัก
อาศัยติดริมแม่น้ํา โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 
หมู่ท่ี................................................... 
 
- ขาดระบบเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 

 

- ขุดลอกแหล่งน้ํ าเป็น
ประจําทุกปี 
 
 
- ชุมชน/หมู่บ้าน มีการ
ฝึ ก ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัยเป็น
ประจํา 
- สนับสนุนเครื่องมือให้มี
ม า ต ร ฐ า น ไ ด้ อ ย่ า ง
เพียงพอและรวดเร็ว 

ภัยแล้ง หมู่ท่ี.....  
 
 
 
 
หมู่ท่ี..... 

 
 
 
 
 
 
 
 

- พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีทางเกษตร 
เกษตรกรจึงมีความต้องการใช้น้ํ า   
ในปริมาณมากและต่อเนื่ องท้ั งปี 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 
 
- แหล่งกักเก็บน้ํ าเพ่ือการเกษตร  
ร ว ม ท้ั ง แ ม่ น้ํ า ลํ า ค ล อ ง ต้ื น เ ขิ น 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 

- มี เข่ือนหรือแหล่งน้ํ า
และระบบชลประทาน  
ท่ีดี 
 
- ขุดลอกแหล่งน้ํ าเดิม
เพ่ือกักเก็บน้ํ าไว้ ใช้ ใน 
ฤดูแล้ง 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทําให้เกิด      
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง        
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

 
 
หมู่ท่ี..... 

 
 
- มีการบุกรุกทําลายป่าไม้          
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 

 
 
- มีการรณรงค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยายพ้ืนท่ี
ป่า เช่น  การปลูกป่า 

วาตภัย หมู่ท่ี.....  
 
 
 
หมู่ท่ี..... 

 
 
 
 
 
 
 
หมู่ท่ี..... 

- ลั ก ษ ณ ะภู มิ อ าก าศ โดย ท่ั ว ไป      
อยู่ ภ าย ใต้ อิทธิพลของลมมรสุ ม 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 
 
- บุคลกรท่ีมีความรู้ด้านสาธารณภัย
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี....... 
 
- อาคารบ้านเรือนและ
สภาพแวดล้อมขาดการบํารุงดูแล
รักษาให้เกิดความปลอดภัย 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูมรสุม 
 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรท่ีเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายให้ครบถ้วน 
- มี ก ารป รั บ ป รุ งแล ะ
ซ่อมแซมสิ่ งปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีสภาพม่ันคง
แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได้ 

อัคคีภัย หมู่ท่ี.....  
 
 
 
หมู่ท่ี..... 

 - ป ระชาชนขาดความตระหนั ก     
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช้
ไฟฟ้า โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี................ 
 
- ประชาชนไม่ทราบ ถึงแนวทาง
ปฏิบัติท่ีถูกต้องเม่ือเกิดอัคคีภัยข้ึน 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 

- มีการอบรมให้ความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง
อัคคีภัย 
 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยเป็นประจํา
ทุ ก ปี  แ ล ะ ให้ ค ว าม รู้
เ ก่ี ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน 

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

 

หมู่ท่ี.....   
 
 
 
หมู่ท่ี..... 

- มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีสารเคมี
ในการประกอบการอยู่ในพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 

- มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของ อปท. 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 
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หมายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ํา)  
 
   ๓.4 การแจ้งเตือนภัย 

การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยให้เฝ้า
ระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ท่ีปลอดภัยได้ โดยกองอํานวยการป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลตําบลจริม แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพ้ืนท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดภัย เพ่ือส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัย
ท่ีถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
    เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงไป

ยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ กอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย  ไม่ต่ํากว่า 
๑๒๐ ชั่วโมง 

  ๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย 
  (๑) เม่ือมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพ้ืนท่ี อาจได้รับ

ผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ตํ่ากว่า ๗๒ 
ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

  (๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
  (๑.๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
  (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเองให้

ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ ให้นําแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก กองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
 (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นําชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 

(๒ .๒ ) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานี โทรทัศน์ ท้องถ่ิน สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัยแบบ
มือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกําหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจําตําบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 

 3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
     แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กําหนดระดับของระบบการ

เตือนภัยไว้ ซ่ึง เทศบาลตําบลจริม ได้นําระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของสา
ธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ใน

สถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าท่ีกําลัง

ควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย        และปฏิบัติ
ตามแนวทางท่ีกําหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม ท่ี
สถานการณ์จะรุนแรงมากข้ึน ให้จัดเตรียมความพร้อม           รับ
สถานการณ์ และปฏิบัติตามคําแนะนํา 

 สีน้ําเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม พ.ศ. ๒๕๖1 หน้า ๒๕ 
 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เป็นประจํา 

 
๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูล/ความต้องการ 
 
 

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม จัดชุดเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์ พร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับต้ังแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัย       เพ่ือ
เป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสานกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนหรือผู้นําหมู่บ้าน รวมท้ังอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    และติดตาม
สถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลตําบลจริมทางโทรศัพท์หมายเลข 055-818044 ,055-818100 วิทยุสื่อสาร ความถ่ี
150.850 MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 087-7867861 
              (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอและจังหวัดทาง ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร ความถ่ี โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 
 
 
 

      เฝ้าระวัง ติดตาม    
        สถานการณ์ 

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

    การแจ้งเตือนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ์ 
  สาธารณภัย 
• เฝ้าระวังการ  
  เปล่ียนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝ้าระวังระดับนํ้าใน 
  เขื่อน การระบายนํ้า 
• เฝ้าระวังระดับนํ้าใน   
  แม่น้ํา 
• ติดตามระดับนํ้าในคลอง  
• ติดตามระดับนํ้าทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 
  และแลกเปล่ียนขอ้มูล 
• หน่วยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 

• หน่วยงานเฝ้าระวัง 
  วิเคราะหข์้อมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดวา่มีผลกระทบให ้
  ข้อมูลแก่ประชาชนและ 
  หน่วยปฏิบัติ 
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  ภยัล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอํานวยการ 
  ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดต้ังศูนย์ปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 

• คาดวา่ผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  ส่งให้แจ้งเตือนภัย 
• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน 
  ส่ือและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ  
• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ  
  หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  คู่ขนาน 
• ประสานภาคเครือข่าย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ต้ังศูนย์พักพิง 
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนย์พกัพิง 
• การรายงานสถานการณ์ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 


