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บทท่ี ๑  

บทนํา 
 

สถานการณสาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในปจจุบัน พบวา ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

เกิดข้ึนมีความถ่ีและความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ทั้งอุทกภัย ดินโคลนถลม แผนดินไหว พายุฤดูรอน เปนตน โดยมีปจจัย

หลักมาจาก การกระทําของมนุษย เชน การตัดไม การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย การขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรม ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหโลกมีการเปลี่ยนแปลงจนเขาสูภาวะโลกรอนที่รุนแรงและรวดเร็วข้ึน การ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกมีผลตอระบบนิเวศ เชน นํ้าแข็งข้ัวโลกละลายเพิ่มข้ึน สภาพอากาศแปรปรวนรอนจัด 

และอากาศที่หนาวจัด ทําใหมีหิมะปกคลุมมาก เหมือนที่กําลังเกิดข้ึนในทวีปยุโรป หรือเมื่อเกิดฝนตกในปริมาณมาก

เปนเวลานานสงผลใหเกิดนํ้าทวมหนักและแผนดินถลมดังที่เกิดข้ึนกับจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย 

กอ.ปร.กับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงพื้นที่ คือ องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มี

กฎหมายจัดต้ัง  มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน  โดยมีผูบริหารทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นทีน้ั่นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ินและมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการ

จังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย  โดยมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงพื้นที่น้ัน  (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดเทศบาล  ปลัดเมืองพัทยา )เปนผูชวยผูอํานวยการ

ทองถ่ิน  รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน  และมีหนาที่

ชวยเหลือผูอํานวยการทองถ่ินตามที่ไดรับมอบหมาย (มาตรา ๒๐)      

๑.๑ วัตถุประสงค 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

 ๑.๑ เพื่อสรางเสริมความรู ความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยใหแกประชาชน

และชุมชน  

 ๑.๒ เพื่อใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ อันจะนําไปสูการเตรียมความ

พรอมและการสรางความเช่ือมั่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 ๑.๓ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยาง

มีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยที่สุด 

 ๑.๔ เพื่อใหประชาชนที่ประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางทั่วถึงและทันเวลา  

 ๑.๕ เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการที่มีเอกภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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 ๑.๖ เพื่อสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย  
 

๑.๒ นิยามศัพท 

 ๑.  สาธารณภัย   หมายถึง  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแลง  โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว   

โรคระบาดสัตวนํ้า  การระบาดของศัตรูพืช  ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน  ไมวาเกิดจาก

ธรรมชาติ  มีผูทําใหเกิดข้ึนอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชนหรือความ

เสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ  และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการกอวินาศกรรมดวย 

 ๒.  ภัยทางอากาศ  หมายถึง  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ  

 ๓.  การกอวินาศกรรม  หมายถึง  การกระทําใด ๆ อันเปนการมุงทําลายทรัพยสินของประชาชน

หรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภคหรือการรบกวนขัดขวางหนวงเหน่ียวระบบการปฏิบัติงานใด ๆตลอดจน

การประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  โดยมุง

หมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ 

 ๔. การปองกัน( Prevention) หมายถึงมาตรการและกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดข้ึนลวงหนาทั้งดาน

โครงสราง  (Structural Approach)และที่มิใชดานโครงสราง  (Non Structural Approach)  เพื่อลดหรือควบคุม

ผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

 ๕.  การลดผลกระทบ ( Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตางๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและ         

ลดผลกระทบทางลบจากสาธารณภัย  และยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจกอใหเกิด  

สาธารณภัย 

 ๖. การเตรียมความพรอม( Preparedness)  หมายถึง  มาตรการและกิจกรรมที่ดําเนินการ

ลวงหนากอนเกิดสาธารณภัย  เพื่อเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉิน  ใหสามารถรับมือกับผลกระทบ

จากสาธารณภัยไดอยางทันการณและมีประสิทธิภาพ 

 ๗.  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน( EmergencyManagement)หมายถึงการจัดต้ังองคกรและการ

บริหารจัดการดานตางๆเพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบโดยเฉพาะอยางย่ิงการเตรียม

ความพรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ 

 ๘.  การฟนฟูบูรณะ  (Rehabilitation)  หมายถึง  การฟนฟูสภาพเพื่อทําใหสิ่งถูกทําลายหรือไดรับ

ความเสียหายจากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือ  แกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม  รวมทั้งใหผูประสบภัย

สามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติไดโดยเร็ว 

 ๙.  หนวยงานของรัฐ  หมายถึง  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจองคการมหาชนและหนวยงานอื่นของรัฐ

แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 ๑๐.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล  องคการบริหาร

สวนจังหวัด  เมืองพัทยา  กรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
 

 ๑๑.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล      

เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังแตไมหมายความรวมถึงองคการบริหารสวน

จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

    ๑๒. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่  หมายถึง หนวยงานที่จัดต้ังข้ึน

เพื่อชวยเหลือผูอํานวยการทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลหรือ  องคการบริหารสวน

ตําบล หรือเมืองพัทยา 

 ๑๓. ผูอํานวยการในเขตพื้นที่  หมายถึง ผูอํานวยการทองถ่ิน( นายกองคการบริหารสวนตําบล) 

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)  

     ๑๔. ระดมสรรพกําลัง  หมายถึง  การดําเนินการเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบทรัพยากรทําให

ทรัพยากรอยูในลักษณะพรอมที่จะนําไปใชและใชทรัพยากรที่เตรียมไวแลวน้ันสนองความตองการที่จะเกิดข้ึนในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ๑๕. เจาพนักงาน หมายถึง ผูซึ่งไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในพื้นที่ตางๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

         ๑๖. อาสาสมัคร หมายถึง อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

         ๑๗. ผูบัญชาการเหตุการณ  หมายถึง  เปนผูที่มีอํานาจสูงสุด  และเปนผูรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานแกไขปญหา สาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาจะมีการมอบอํานาจน้ันๆ ใหแกผูอื่นหรือหนวยงานอื่นตอไป 

 ๑.๓  ขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติ 

 ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล คลองใหม  และพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงใน

กรณี ที่มีการรองขอความชวยเหลือ หรือมีคําสั่งจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อําเภอ/

องคการบริหารสวนตําบล 

 ๑.๔  ขอบเขตสาธารณภัย 

 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕ ๓ - ๒๕๕๗ 

แหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๐   ฉบับน้ี  ไดกําหนดขอบเขตสาธารณภัย ดังน้ี 

 ๑. ดานสาธารณภัย  ประกอบดวย  ๑๔   ประเภทภัย  คือ 

  ๑.๑ อุทกภัยและดินโคลนถลม ๑.๒ ภัยจากพายุหมุนเขตรอน  

  ๑.๓ ภัยจากอัคคีภัย ๑.๔ ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  

  ๑.๕ ภัยจากการคมนาคมและขนสง ๑.๖ ภัยแลง  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๑.๗ ภัยจากอากาศหนาว ๑.๘ ภัยจากไฟปาและหมอกควัน  

  ๑.๙ ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม  ๑.๑๐   ภัยจากคลื่นสึนามิ 

   ๑.๑๑ ภัยจากโรคระบาดในมนุษย  ๑.๑๒ ภัยจากโรค แมลง สัตว ศัตรูพืชระบาด  

   ๑.๑๓ ภัยจากโรคระบาดสัตวและสัตวนํ้า  ๑.๑๔ ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ๒. ดานความมั่นคง  ประกอบดวย  ๔  ประเภทภัย  คือ  

  ๒.๑ ภัยจากการกอวินาศกรรม  

  ๒.๒ ภัยจากทุนระเบิดกับระเบิด  

  ๒.๓ ภัยทางอากาศ  

  ๒.๔ ภัยจากการชุมนุมประทวงและกอการจลาจล  

๑.๕  หลักการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ๑. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแกชีวิตทรัพยสินของประชาชนและของรัฐตลอดจนการฟนฟูบูรณะสิ่งเสียหายอันเน่ืองมาจากสาธารณ

ภัยตามระดับความรุนแรงของสาธารณภัย 

   ๒. การเผชิญเหตุ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล เปน

หนวยงานที่มีหนาที่ในการเผชิญเหตุในพื้นที่ และมีอํานาจหนาที่ในการเขาระงับบรรเทาสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว  

 ๓. การอํานวยการ หนวยงานที่มีหนาที่ในการอํานวยการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล กองอํานวยการปองกันและบรรเทา       

สาธารณภัยอําเภอ  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามลําดับ โดยข้ึนอยูกับขนาดความ

รุนแรง และขีดความสามารถในการจัดการกับสาธารณภัยที่เกิดข้ึน หรืออาจจะเกิดข้ึน ผูอํานวยการในแตละระดับที่

มีอํานาจหนาที่ในการอํานวยการเปนผูที่สามารถสั่งการในเหตุการณที่เกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบเหนือหนวยงานที่เขา

รวมการปฏิบัติทั้งสิ้น 

   ๔. การใหความชวยเหลือ หนวยงานที่มีขีดความสามารถที่จะใหความชวยเหลือการปฏิบัติงาน      

ของกองอํานวยการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประสบสาธารณภัยไดจึงกําหนดใหหนวยที่ชวยเหลือใน   

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้ึนอยูกับสถานการณ ประสิทธิภาพ และศักยภาพของหนวยงานน้ันๆ  ไดแก     

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทองที่ใกลเคียงกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจและหนวยงานในสังกัดองคกรประชาชน และประชาชนทั่วไป เมื่อหนวยงานใหการสนับสนุนไดรับการ

รองขอใหรีบดําเนินการใหการสนับสนุนไปยังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รองขอ โดยให

เจาหนาที่ผูที่มีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหนาที่ดําเนินการตามคําสั่งของ

ผูอํานวยการในพื้นที่ที่เกิดเหตุ 
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                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ๕. การจัดต้ังระบบการสื่อสารในการรับและแจงขาวระหวางหนวยงานตางๆไวต้ังแตยามปกติโดย

สามารถรับและแจงขาวซึ่งกันและกันไดสะดวกรวดเร็ว ทันเหตุการณและโดยตอเน่ืองตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง ดังน้ี 

      (๑)  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   กองอํานวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

     (๒)  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กับกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล  

   ๖. การอพยพ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการอพยพประชาชน โดยใหกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยทุกระดับอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามแผนการอพยพภายใตการสั่งการของ

ผูอํานวยการทองถ่ิน(นายกองคการบริหารสวนตําบล)หรือผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)  

และแจงใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยช้ันเหนือข้ึนไปทราบทันที 
 

๑.๖  ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย แบงเปน  ๔  ระดับ ดังน้ี 

  ระดับ  ๑ สาธารณภัยที่เกิดข้ึนทั่วไปหรือมีขนาดเล็ก  ซึ่งกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน

องคการบริหารสวนตําบล สามารถควบคุมสถานการณและจัดการระงับภัยไดโดยลําพัง 

  ระดับ ๒ สาธารณภัยขนาดใหญ   ซึ่งตองอาศัยการสนับสนุนความชวยเหลือจากหนวยงานหลาย

สวนราชการภายในเขตอําเภอและจังหวัดหรือจังหวัดใกลเคียง ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนองคการบริหาร

สวนตําบลไมสามารถควบคุมสถานการณและจัดการระงับภัยได ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ จะตอง

เขาควบคุมสถานการณ 

         ระดับ  ๓ สาธารณภัยขนาดใหญ   ที่มีผลกระทบรุนแรงกวางขวาง  หรือสาธารณภัยที่จําเปนตอง

อาศัยผูเช่ียวชาญหรืออุปกรณพิเศษ  ตองระดมความชวยเหลือจากทุกสวนราชการ  ภาคเอกชนและผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลไมสามารถควบคุมสถานการณและระงับภัยได  ตองอาศัย

ความชวยเหลือจากหนวยงานภายในหรือภายนอกจังหวัด  และหรือศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  

ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูอํานวยการควบคุมเหตุการณ 
 

  ระดับ  ๔  เปนสาธารณภัยขนาดใหญมากเปนพิเศษ ที่มีผลกระทบรายแรงอยางย่ิงตอชีวิต

ทรัพยสินและขวัญกําลังใจของประชาชนทั้งประเทศ หรือเปนสถานการณฉุกเฉินผูบัญชาการการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติไมสามารถที่จะควบคุมสถานการณและระงับภัยได นายกรัฐมนตรีหรือ                 

รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  จะเปนผูบัญชาการเหตุการณเขาควบคุมสถานการณ 
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บทท่ี ๒   

ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 
 

๒.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร 

   องคการบริหารสวนตําบล คลองใหม  ต้ังอยูเลขที่  ๑๕๙ หมูที่ ๓ ตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง  6  เมตร มีเน้ือ

ที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ๑๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  ๗,๘๒๐  ไร มีลักษณะสภาพพื้นที่ เปนที่ราบ

ลุม เหมาะสําหรับการประกอบอาชีพการเกษตร  มีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 

           ทิศเหนือ ติดกับ อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  

    ทิศใต ติดกับ ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

    ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลทาตลาด ตําบลสามพราน  ตําบลหอมเกร็ด  และตําบลยายชา  

   อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

    ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลคลองจินดา  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

๒.๒  ประชากร  

   จํานวนประชากรและความหนาแนนประชากร  จากขอมูลของสํานักทะเบียนราษฎรของอําเภอ        

สามพราน  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  พบวา  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  มีจํานวน ประชากร ทั้งสิ้ น      

๘,๘๖๖ คน จําแนกเปนชาย  ๔,๓๔๕  คน  หญิง  ๔,๕๒๑  คน  มีความหนาแนนเฉลี่ย ๑๑๔ คนตอตารางกิโลเมตร   

และมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๓,๓๘๕ ครัวเรือน ซึ่งจะดูไดจากตารางเปรียบเทียบและแผนภูมิ 
 

 

หมูที่ 
 

บาน 
ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

๑ บานบางพระ ๕๗๕ ๕๙๘ ๖๒๘ ๑,๒๒๖ ๕๗๗ ๖๒๐ ๖๕๐ ๑,๒๗๐ 

๒ บานคลองใหม ๘๐๒ ๘๙๔ ๙๓๐ ๑,๘๒๔ ๘๒๒ ๙๑๒ ๙๓๘ ๑,๘๕๐ 

๓ บานคลองใหม ๖๑๘ ๗๗๖ ๗๙๒ ๑,๕๖๘ ๖๒๘ ๗๘๕ ๘๐๐ ๑,๕๘๕ 

๔ บานดอนทอง ๒๐๗ ๔๓๕ ๔๔๖ ๘๘๑ ๒๑๐ ๔๔๑ ๔๕๑ ๘๙๒ 

๕ บานคลองใหม ๓๖๓ ๕๖๔ ๕๙๕ ๑,๑๕๙ ๓๖๗ ๕๗๙ ๖๐๘ ๑,๑๘๗ 

๖ บานสะแกเล็ก ๗๗๗ ๙๗๗ ๑,๐๓๖ ๒,๐๑๓ ๗๘๑ ๑,๐๐๘ ๑,๐๗๔ ๒,๐๘๒ 

รวม ๓,๓๘๕ ๔,๒๔๔ ๔,๔๒๗ ๗,๕๘๖ ๓,๓๘๕ ๔,๓๔๕ ๔,๕๒๑ ๘,๘๖๖ 
        

* จํานวนประชากร  

จะเห็นไดวาจํานวนประชากรขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม มีอัตราเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 



                                                                                                                                                         หนา ๗ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 -  จํานวนชาย  ป  ๒๕๕๖  เพิ่มข้ึน จาก  ป ๒๕๕๕   จํานวน  ๑๐๑   คน     

 -  จํานวนหญิง  ป  ๒๕๕๖  เพิ่มข้ึน จาก  ป ๒๕๕๕   จํานวน ๙๔  คน   

  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรน้ันข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง  เชน การเกิด การตาย การยายถ่ิน

ฐานของประชากรภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

๒.๓ ลักษณะการประกอบอาชีพ 

    ๒ .๓.๑ ลักษณะการประกอบอาชีพ 

  ประชาชนรอยละ    ๘๐   ของ  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  ทั้งน้ี   

เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับ  การเพาะปลูก  เฉลี่ยรายไดประชากรตอหัว/ตอป   ๒๐,๐๐๐    บาท  

    ๒.๓.๒ หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

     - ปมนํ้ามันและกาซ       จํานวน    -      แหง  

     - โรงแรม         จํานวน    -      แหง 

    - ธนาคาร         จํานวน    -      แหง 

    - โรงงานอุตสาหกรรม        จํานวน    ๒ ๒   แหง 

   ๒.๓.๓ แหลงนํ้าธรรมชาติ 

     - แมนํ้า         จํานวน    ๑     แหง   

     - ลําคลอง        จํานวน    ๘     แหง 

   ๒.๓.๔ แหลงนํ้าที่สรางข้ึน 

     -  บอนํ้าบาดาล         จํานวน   ๒๙     แหง 

     -  อื่น ๆบอนํ้าต้ืน         จํานวน   ๒๑     แหง 

    ๒.๓.๕ การศึกษา 

     -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองใหม     จํานวน      ๑    แหง 

    -  โรงเรียนประถมศึกษา       จํานวน      ๔    แหง 

        (โรงเรียนวัดบางชางเหนือ) 

         (โรงเรียนบานคลองใหม) 

       (โรงเรียนบานดอนทอง) 

       (โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ) 

    -  โรงเรียนมัธยมศึกษา       จํานวน     ๑    แหง  

    ๒.๓.๖ องคการทางศาสนา 

     - วัด(วัดบางชางเหนือ)       จํานวน      ๑    แหง 



                                                                                                                                                         หนา ๘ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      -  ศาลเจา        จํานวน     ๑    แหง  

       ๒.๓.๗ การสาธารณสุข  

     -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองใหม    จํานวน      ๑    แหง 

   ๒.๓.๘ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 

     -  สถานีตํารวจ           จํานวน      ๑   แหง 

    -  ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลคลองใหม            จํานวน      ๑   แหง  

                                   (ศูนย อปพร.)  

   ๒.๓.๙ มวลชนจัดต้ัง 

     -  อปพร.       จํานวน      ๒๓  คน 

    -  อสม.        จํานวน       -    คน 

    -  กลุมสตรี       จํานวน      ๙๐  คน 

    -  กลุมเยาวชน       จํานวน      ๓๐  คน  

    -  กลุมลูกเสือชาวบาน                จํานวน      ๘๐  คน  

 

     -  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต    ๖  กลุม  จํานวน  ๑,๐๐๐ คน  

     - กลุมยุวเกษตร         จํานวน       ๓๐ คน  

     - กลุมชาวสวนกลวยไม         จํานวน      ๑๓ คน  

     - กลุมผูใชนํ้า          จํานวน    ๑๒๓ คน  

     - กลุมกองทุนหมูบาน    ๖  กลุม     จํานวน        -  คน  

     - กลุมผูสูงอายุ          จํานวน    ๑๗๐ คน  

     -  กลุมวิสาหกิจชุมชน         จํานวน         -   คน 

     -  ศูนยถายทอดเทคโนโลยี         จํานวน        -   คน 

๒.๔ สถิติการเกิดสาธารณภัย 

 (๑) อุทกภัย/โคลนถลม  
 

วัน เดือน ป 

ที่เกิดภัย 
สาเหตุการเกิดภัย 

 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูบาน/ชุมชน) 

จํานวนครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต 

(คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลคาความเสียหาย 

(บาท) 

๒๕๕๓ นํ้าทวมฉับพลัน 

นํ้าลนตลิ่ง   

-  - 

- 

- 

- 

- 

- 
    

  (๒) อัคคีภัย 



                                                                                                                                                         หนา ๙ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วัน เดือน ป 

ท่ีเกิดภัย สาเหตุการเกิดภัย 
พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมูบาน/ชุมชน) 

จํานวนครัวเรือน

ท่ีประสบภัย 

(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต 

 (คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลคา 

ความเสียหาย 

(บาท) 

๒๕๕๓ ๑. การสูบบุหร่ีหรือ

การจุดไฟ 

๒. การเชื่อมและตัด

โลหะ 

-  - 

- 

- 

- 

- 

- 

 

  (๓) วาตภัย 

วัน เดือน ป 

ท่ีเกิดภัย 
สาเหตุการเกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูบาน/ชุมชน) 

จํานวนบานเรือน

เสียหายท้ังหลัง (หลัง 

จํานวนบานเรือน

เสียหายบางสวน (หลัง 

มูลคาความ

เสียหาย 

 (บาท) 

- - - - - - 
 

 

๒.๕ ขอมูลความเสี่ยงภัย 

 

(๑) พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

ท่ี หมูบาน/ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 
ประเภทภัยท่ีเกิดขึ้นบอยคร้ัง 

/คาดวาจะเกิดขึ้น 

๑ บานบางพระ  เปนชุมชนหนาแนน   อัคคีภัย,  อุทกภัย 

๒  บานคลองใหม เปนชุมชนหนาแนน   อัคคีภัย,  อุทกภัย 

 

๓ 

   

บานคลองใหม 

เปนพ้ืนท่ีเกษตรกร พ้ืนดินคอนขางเรียบ 

พ้ืนท่ีสองฝงแมนํ้าเปนท่ีราบ นํ้าทวมถึง 

 

อุทกภัย, อัคคีภัย  

 

๔ 

  

บานดอนทอง 

เปนพ้ืนท่ีเกษตรกร พ้ืนดินคอนขางเรียบ 

พ้ืนท่ีสองฝงแมนํ้าเปนท่ีราบ นํ้าทวมถึง 

 

อุทกภัย, อัคคีภัย  

 

๕ 

 

บานคลองใหม 

เปนพ้ืนท่ีเกษตรกร พ้ืนดินคอนขางเรียบ 

พ้ืนท่ีสองฝงแมนํ้าเปนท่ีราบ นํ้าทวมถึง 

 

อุทกภัย, อัคคีภัย  

๖ บานสะแกเล็ก เปนพ้ืนท่ีเกษตรกร พ้ืนดินคอนขางเรียบ 

พ้ืนท่ีสองฝงแมนํ้าเปนท่ีราบ นํ้าทวมถึง 

 

อุทกภัย, อัคคีภัย  

         



                                                                                                                                                         หนา ๑๐ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  จากความเสี่ยงตอสาธารณภัย ดังกลาวขางตน สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ ดังน้ัน

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม จึงจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล

คลองใหม พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้นเพ่ือปองกันการสูญเสียชีวิต/ทรัพยสินและบรรเทาความเดือดรอนใหกับผูประสบภัย 

 

(๒) ขอมูลดานเศรษฐกิจที่สําคัญ  

 (๓.๑) ดานปศุสัตว  

 

หมูที่ 

โค 

 (ตัว) 

กระบือ 

(ตัว) 

สุกร 

 (ตัว) 

แพะ 

(ตัว) 

แกะ 

(ตัว) 

เปด 

(ตัว) 

ไก 

(ตัว) 

หาน 

(ตัว) 

นก 

(ตัว) 

สุนัข 

(ตัว) 

แมว 

(ตัว) 

รวม 

(ตัว) 

๑ - - - - - - - - - - - - 

๒ - - - - - - - - - - - - 

๓ - - - - - - - - - - - - 

๔ - - - - - - - - - - - - 

๕ - - - - - - - - - - - - 

๖ - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
 

(๓.๒) ดานการเกษตร  
 

หมูท่ี นาขาว 

(ไร) 

พืชไร 

(ไร) 

พ้ืนท่ีเกษตร และอ่ืนๆ 

(ไร) 

 

รวม 

๑ - - ๖๗๙ ๖๗๙ 

๒ - - ๑,๓๕๔ ๑,๓๕๔ 

๓ - - ๑,๒๓๔ ๑,๒๓๔ 

๔ - - ๙๘๘ ๙๘๘ 

๕ - - ๑,๓๘๗ ๑,๓๘๗ 

๖ - - ๓๒๘ ๓๒๘ 

รวม - - ๙,๙๗๐ ๙,๙๗๐ 
 

๒.๖ การประเมินความเส่ียงภัยจากขอมูลสําคัญดังกลาวเบื้องตน ทําใหองคการบริหารสวนตําบล คลอใหม     มีความเส่ียงตอการเกิด

สาธารณภัย ดังน้ี (เรียงจากความเส่ียงภัยมากไปหานอยตามลําดับ) 

ลําดับท่ี ประเภทของภัย ลักษณะของการเกิดภัย ความเสี่ยงของภัย 

๑ อุทกภัย นํ้าทวมเน่ืองจากฝนตกหนัก ลักษณะและสวนประกอบ

ของพ้ืนท่ีลุมนํ้านํ้าทะเลหนุน  

ปานกลาง 

 

๒ อัคคีภัย ยานอุตสาหกรรม เปนชุมชนหนาแนน   ปานกลาง 

๓ อ่ืนๆ สาธารณภัยจากการกระทําของมนุษย ปานกลาง 
 

   

 
  

 

http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=2881&title=%CA%D2%E0%CB%B5%D8%B7%D5%E8%B7%D3%E3%CB%E9%E0%A1%D4%B4%B9%E9%D3%B7%E8%C7%C1#น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก#น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก
http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=2881&title=%CA%D2%E0%CB%B5%D8%B7%D5%E8%B7%D3%E3%CB%E9%E0%A1%D4%B4%B9%E9%D3%B7%E8%C7%C1#ลักษณะและส่วนประกอบของพื้นที่ลุ่มน้ำ#ลักษณะและส่วนประกอบของพื้นที่ลุ่มน้ำ
http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=2881&title=%CA%D2%E0%CB%B5%D8%B7%D5%E8%B7%D3%E3%CB%E9%E0%A1%D4%B4%B9%E9%D3%B7%E8%C7%C1#ลักษณะและส่วนประกอบของพื้นที่ลุ่มน้ำ#ลักษณะและส่วนประกอบของพื้นที่ลุ่มน้ำ
http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=2881&title=%CA%D2%E0%CB%B5%D8%B7%D5%E8%B7%D3%E3%CB%E9%E0%A1%D4%B4%B9%E9%D3%B7%E8%C7%C1#ลักษณะและส่วนประกอบของพื้นที่ลุ่มน้ำ#ลักษณะและส่วนประกอบของพื้นที่ลุ่มน้ำ


                                                                                                                                                         หนา ๑๑ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

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

 

   

บทท่ี  ๓   

การจัดองคกรและกําหนดผูรับผิดชอบ 
 

๓.๑ องคกรปฏิบัติ  

  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม เปนองคกรปฏิบัติ

ในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล คลองใหม  เปนผูอํานวยการ   ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลคลองใหม เปนผูชวยผูอํานวยการ  กํานัน/ผูใหญบานและภาคเอกชนในพื้นที่รวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล

คลองใหม และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึนในพื้นที่ 

  ภารกิจของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

    (๑)  อํานวยการ  ควบคุม  ปฏิบัติงาน  และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

    (๒)  สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดตอ หรือใกลเคียง หรือเขต

พื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ 

    (๓)  ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานความ

รวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน 

    เมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยข้ึน   กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ

บริหารสวนตําบล คลองใหม   จัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ

ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว 

๓.๒  โครงสรางและหนาที ่

  ๓.๒.๑ โครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล คลองใหม  

ประกอบดวย ๖ ฝาย ไดแก 

๑. ฝายอํานวยการ 

๒. ฝายแผนและโครงการ 

๓. ฝายปองกันและปฏิบัติการ 

๔. ฝายฟนฟูบูรณะ 

๕. ฝายประชาสัมพันธ 

๖. ฝายสื่อสาร 
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                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

 

ประจําฝายฯ 

หน.ฝายส่ือสาร 

ประจําฝายฯ ประจําฝายฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
แผนภูมิโครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

๓.๒.๒ หนาที่  

    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล คลองใหม  ทําหนาที่เปน

หนวยงานของผูอํานวยการทองถ่ิน   และใหมีที่ทําการโดยใหใชสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล คลองใหม         

เปนสํานักงานของผูอํานวยการทองถ่ิน และใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน

ตําบลคลองใหม  แบงเปนฝายตางๆ และแตละฝายทําหนาที่ ดังน้ี 

   (๑) ฝายอํานวยการ  ประกอบดวย   

     ๑. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ทุกคน  เปน  หัวหนาฝาย 

    ๒. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  เปน  เจาหนาที่ 

    ๓. หัวหนาสวนโยธา       เปน  เจาหนาที่ 

    ๔. หัวหนาสวนการคลัง      เปน  เจาหนาที่ 

    ๕. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม    เปน  เลขานุการฝาย 

    ๖. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน              เปน  ผูชวยเลขานุการ 

หน.ฝายอํานวยการ  หน.ฝายแผนและโครงการ 

 
หน.ฝายปองกันฯ หน.ฝายฟนฟูบูรณะ หน.ฝายประชาสัมพันธ 

รอง หน.ฝายฯ รอง หน.ฝายฯ 

ประจําฝายฯ 

 

รอง หน.ฝายฯ 

ประจําฝายฯ 

รอง หน.ฝายฯ 

ประจําฝายฯ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล คลองใหม 

รอง หน.ฝายฯ

 
ประจําฝายฯ 

ประจําฝายฯ 

รอง หน.ฝายฯ 

ประจําฝายฯ 

ประจําฝายฯ 

ประจําฝายฯ 

ประจําฝายฯ 
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                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    ทําหนาที่ อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และวางระบบการติดตอสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหวางกอง

อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝายที่เกี่ยวของ ใหการติดตอเปนไปอยางรวดเร็วตอเน่ือง

และเช่ือถือไดตลอดเวลา 

   (๒) ฝายแผนและโครงการ ประกอบดวย       

    ๑. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม    เปน  หัวหนาฝาย 

    ๒. นิติกร        เปน  เจาหนาที่ 

    ๒. นักพัฒนาชุมชน      เปน  เจาหนาที่ 

    ๓. บุคลากร        เปน  เจาหนาที ่

    ๔. นักวิชาการเงินและบัญชี     เปน  เจาหนาที ่

    ๕. พนักงานธุรการ      เปน  เจาหนาที ่

    ๖. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  เปน  เลขานุการฝาย 

    ๗. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน    เปน  ผูชวยเลขานุการ 

    ทําหนาที่เกี่ยวกับงานการวางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนา

เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกข้ันตอน งานติดตามประเมินผลงานการฝกซอมแผนฯ งานการจัด

ฝกอบรมตางๆ และงานการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     

   (๓) ฝายปองกันและปฏิบัติการ ประกอบดวย   

    ๑. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  เปน  หัวหนาฝาย 

    ๒. พนักงานจาง(สังกัดงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)ทุกคน  เปน  เจาหนาที่ 

    ๓. อปพร.        เปน  เจาหนาที่  

    ๔. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน    เปน  เลขานุการ ฝาย 

   ทําหนาที่ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมินสถานการณที่อาจเกิดข้ึนวางมาตรการตางๆ ใน

การปองกันภัยมิใหภัยเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแลวใหไดรับความเสียหายนอยที่สุดจัดระเบียบแจงเตือนภัย การชวยเหลือ

ประชาชนผูประสบภัย งานการขาว การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติการจิตวิทยา   

    (๔) ฝายฟนฟูบูรณะ  ประกอบดวย        

    ๑. หัวหนาสวนโยธา      เปน  หัวหนาฝาย 

    ๒. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  เปน  เจาหนาที่ 

    ๓. หัวหนาสวนการคลัง       เปน  เจาหนาที่ 

    ๔. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน    เปน  เลขานุการฝาย  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ทําหนาที่สํารวจความเสียหาย และความตองการดานตางๆ จัดทําบัญชีผูประสบสาธารณภัย ประสานงาน

กับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย เพื่อทําหนาที่สงเคราะหผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้ง

ดําเนินการฟนฟูบูรณะสิ่งที่ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากที่สุด 

    (๕) ฝายประชาสัมพันธ  ประกอบดวย  

    ๑. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  เปน  หัวหนาฝาย 

    ๒. บุคลากร         เปน  เจาหนาที่ 

    ๓. นิติกร        เปน  เจาหนาที ่

    ๔. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน    เปน  เลขานุการ ฝาย 

  ทําหนาที่เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายและความชวยเหลือ ใหแกสื่อมวลชนและประชาชน

ทั่วไปไดทราบ 

     (๖) ฝายสื่อสาร ประกอบดวย         

    ๑. หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   เปน  หัวหนาฝาย  

    ๒. พนักงานจาง(สังกัดงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)ทุกคน  เปน  เจาหนาที่ 

  ๓. อปพร.       เปน  เจาหนาที่   

 ทําหนาที่วางระบบการติดตอสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางกองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝายที่เกี่ยวของ ใหการติดตอเปนไปอยางรวดเร็วตอเน่ืองและเช่ือถือได

ตลอดเวลา 
 

๓.๓  การบรรจุกําลัง 

    ๓.๓.๑ ในภาวะปกติ ใชกําลังเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม เปนหลัก 

   ๓.๓.๒ เมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ใด ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏิบัติหนาที่ และเพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว และรายงานใหผูอํานวยการ

อําเภอทราบทันท ี

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                         หนา ๑๕ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ผังการติดตอส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 
 

 ๓.๓.๓ ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม (ศูนย อปพร. อบต.คลอง

ใหม)    ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบล คลองใหม  มีนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  เปนผูอํานวยการศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  องคการบริหารสวนตําบล คลองใหม และปลัด

องคการบริหารสวนตําบล  เปนผูชวยผูอํานวยการศูนย  อปพร . องคการบริหารสวนตําบล คลองใหม  และมี

อาสาสมัครปองกันภัย        ฝายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบล คลองใหม  จํานวนทั้งสิ้น   ๒๓ คน และมีชุด

ปฏิบัติการกูชีพ  - กูภัย (OTOS)  จํานวน   -  คน โดยมีการจัดโครงสรางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๒๓ จึงจัดแบงโครงสรางฝายตาง ๆ ดังน้ี  

(๑) ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 

(๓) ฝายสงเคราะหผูประสบภัย 

(๔) ฝายปฏิบัติการกูชีพกูภัย 

  ๑. ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบดวย 

  ๑ นายสกล       คิมประเสริฐ    อปพร.  หัวหนาฝาย 

  ๒ นายนิรุต  ธรรมวัตร   อปพร.  รองหัวหนาฝาย 

  ๓ นายสมคิด  ปทุมาสูตร  อปพร.  ประจําฝาย  

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัด 

ผูอํานวยการจังหวัดนครปฐม 

(ผูวาราชการจังหวัด/รองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย)  

รองผูอํานวยการจังหวัด  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด)  
 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อําเภอ  

ผอํานวยการอําเภอสามพราน (นายอําเภอสามพราน) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล  

ผูอํานวยการทองถ่ิน (องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม) 

 

สมาชิก อปพร. อบต.คลองใหม หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูชีพกูภัย (OTOS) 



                                                                                                                                                         หนา ๑๖ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๔ นายพสิษฐ  ทรัพยมณี  อปพร.  ประจําฝาย  

  ๕ นายวิชัย  ซุนเจริญ   อปพร.  ประ จําฝาย 

  มีหนาที่สนับสนุนและจัดเตรียมกําลังสมาชิก อปพร. ในการปองกันภัยสาธารณภัย  ภัยพิบัติตาง ๆ 

หรืออุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  การจัดเตรียมความพรอมในการบรรเทาภัย   

การดําเนินการกูภัย  บรรเทาภัยใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี 

 ๑.  ตรวจตรา  สอดสองสถานที่ที่ไมปลอดภัย เสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย 

 ๒.  สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่รองรับการอพยพ เสนทางอพยพ 

 ๓.  สํารวจแหลงนํ้าดับเพลิง และเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันภัย 

 ๔. จัดเตรียม ซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะสําหรับการปองกันและกูชีพ  กูภัยใหอยูใน

สภาพพรอมใชงาน  

 ๕. ปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัย การระงับและบรรเทาสาธารณภัย การชวยเหลือผูตกอยูในอันตรายผู

อพยพหรือผูประสบภัย 

 ๖.  รวมวางแผนและจัดทําแผนการฝกซอมปองกันภัยฝายพลเรือนและรวมการซอมแผนปองกันภัย

รวมกับฝายตาง ๆ 

 ๗. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูอํานวยการ  ศูนย  อปพร . องคการบริหารสวนตําบล คลองใหม   

มอบหมาย 
 

  ๒. ฝายรักษาความสงบเรียบรอย  ประกอบดวย 

  ๑  นายสกล  คิมประเสริฐ   อปพร.  หัวหนาฝาย  

  ๒  นายวิชัย  ซุนเจริญ   อปพร.  รองหัวหนาฝาย  

  ๓ นายสุนันท   ภุมมาลา   อปพร.  รองหัวหนาฝาย  

  ๔ นายสมคิด  ปทุมาสูตร   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๕ นายนาวี  หงษประชา   อปพร.  ประจําฝาย   

  ๖ นายสมบูรณ   แกวโกมุท   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๗ นายสังวาลย  มากหลาย   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๘ นาย จันทรดี  อยูถนอม   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๙ นาย จั่น  นิรันดร    อปพร.  ประจําฝาย  

  ๑๐ นาย ชาตรี  ภุมมาลา    อปพร.  ประจําฝาย  

  ๑๑ นาย นิรุต  แกโกมุท   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๑๒ นายประสาน  ชางทอง    อปพร.  ประจําฝาย   



                                                                                                                                                         หนา ๑๗ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๑๓ นาย จรัส  จือวงษ   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๑๔ นาย พยุง  ภุมมาลา   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๑๕  นายกฤษฎา  มณีจินดา  อปพร.  ประจําฝาย  

  ๑๖ นางวิไล  สรอยมณี  อปพร.  ประจําฝาย  

  ๑๗ นางสุกัญญา  อ่ําเอกชน  อปพร.  ประจําฝาย  

  ๑๘  นายบดินทร  นอยพิทักษ  อปพร.  ประจําฝาย  

  ๑๙  นางนงลักษณ เรืองแสน  อปพร.  ประจําฝาย  

  ๒๐  นายผดุงศักด์ิ เลี้ยงรักษา   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๒๑  นางกัลยากร ชางเรือง    อปพร.  ประจําฝาย  

  ๒๒  นางบัวริม  เจนหัตถ    อปพร.  ประจําฝาย  

  ๒๓  นายสมบัติ  ภุมมาลา    อปพร.  ประจําฝาย   

  ๒๔ นายสําราญ  พระเขียนทอง   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๒๕  นายประกอบ เข็มทอง   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๒๖  นายเกรียงศักด์ิ พระเขียนทอง   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๒๗  นายวิเชียร   สาขา    อปพร.  ประจําฝาย  

  ๒๘  นายสุเมธ  นํ้าสุวรรณ   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๒๙  นายพสิษฐ  ทรัพยมณี   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๓๐  นายณรงค  ปนจินดา   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๓๑  นายหาญณรงค ชินชงจู    อปพร.  ประจําฝาย  

  ๓๒  นายสํารอง  บุญกระสินธุ  อปพร.  ประจําฝาย  

 มีหนาที่สนับสนุนและจัดเตรียมกําลังสมาชิก  อปพร. ในการรักษาความสงบเรียบรอย   การรักษา

ความปลอดภัย  โดยมีภารกิจดังน้ี 

 ๑. ดําเนินการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชนหมูบานโดยทั่วไป 

 ๒.  รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การจัดระเบียบ  การจราจร

และกําหนดเขตพื้นที่หามเขา ในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่น ๆ 

 ๓.  สนับสนุนและรวมกับเจาหนาที่ตํารวจดําเนินการปองกันโจรกรรม  การกออาชญกรรม      

การชุมนุมและการกอความไมสงบ 

 ๔.  รวมควบคุม ตรวจตราบุคคลที่นาจะเปนอันตรายตอความไมสงบเรียบรอยของบานเมือง 



                                                                                                                                                         หนา ๑๘ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๕.  รวมควบคุมดูแลใหความปลอดภัยแกผูประสบภัยและทรัพยสินของผูประสบภัย ในกรณีเกิดภัย

พิบัติตาง ๆ 

 ๖.รวมดําเนินการรักษาความปลอดภัยตอสถานที่ราชการ และบุคคลสําคัญในสถานการณ     การ

รักษาความมั่นคงของประเทศตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ๗.  รวมการซอมปองกันภัย การรักษาความปลอดภัยรวมกับฝายตาง ๆ 

 ๘. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูอํานวยการศูนย  อปพร . องคการบริหารสวนตําบล คลองใหม   

มอบหมาย 

 ๓. ฝายสงเคราะหผูประสบภัย 

  ๑ นายสกล  คิมประเสริฐ   อปพร.  หัวหนาฝาย 

  ๒ นายนิรุต  ธรรมวัตร   อปพร.  รองหัวหนาฝาย 

  ๓ นายพงษศักด์ิ  บํารุงวงษ   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๔ นายสรวิชญ  กุลครอง    อปพร.  ประจําฝาย  

  มีหนาที่สนับสนุนและจัดเตรียมกําลังสมาชิก อปพร. ในการชวยเหลือหนวยงานที่รับผิดชอบ

เกี่ยวของในการปฐมและรักษาพยาบาลเบื้องตน  การเคลื่อนยายผูเจ็บปวย  และการสงเคราะหผูประสบภัย  โดยมี

ภารกิจ  ดังน้ี 

 ๑.  จัดหา จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑในการชวยเหลือ                                

 ๒.  รวมชวยเหลือการอพยพผูประสบภัย ดานการรักษาพยาบาล การอนามัย การจัดระเบียบ

ภายในสถานที่รองรับอพยพ 

 ๓.  รวมประสานงานหนวยงานตาง ๆ ในการบรรเทาทุกขผูประสบภัย 

 ๔.  รวมสํารวจจํานวนผูประสบภัย และความเสียหายเบื้องตน รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

                  ๕.  จัดเตรียมสถานที่ในการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยเบื้องตน 

 ๖.  รวมสงเคราะห ชวยเหลือการแจกจายอาหารและสิ่งของแกผูประสบภัย 

 ๗.  รวมซอมแผนปองกันภัย การชวยเหลือรักษาพยาบาล การเคลื่อนยายรวมกับฝายตาง ๆ                                

 ๘. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมมอบหมาย 
 

  (๔) ฝายปฏิบัติการกูชีพกูภัย 

  ๑ นายสกล  คิมประเสริฐ   อปพร.  หัวหนาฝาย 

  ๒ นายนิรุต  ธรรมวัตร   อปพร.  รองหัวหนา ฝาย 

  ๓ นายพงษศักด์ิ  บํารุงวงษ   อปพร.  ประจําฝาย  

  ๔ นายสรวิชญ  กุลครอง   อปพร.  ประจําฝาย  



                                                                                                                                                         หนา ๑๙ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  มีหนาที่เปนหนวยเผชิญเหตุ   (First Responder Unit)  ประจําศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือนองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ปฏิบัติงานกูชีพ กูภัยเบื้องตน ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุทางถนน   

ใหการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย  และชวยเหลือใหการปฐมพยาบาล  รวมทั้งเคลื่อนยายผูประสบภัยไดอยาง

ปลอดภัยรวดเร็ว  และถูกตองตามหลักวิชาการ  สามารถใหการสนับสนุนในพื้นที่หรือหนวยงานขางเคียงที่มีพื้นที่

ติดตอกัน  ในการทํางานกูชีพ กูภัยไดอยางรวดเร็ว 

 ๓.๔  การประสานงานปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงานราชการ 

 คําแนะนําและการประสานงาน 

  ๑. แผนน้ีมีผลบังคับใชในการวางแผน และเริ่มปฏิบัติการตามข้ันตอนของการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ต้ังแตบัดน้ี 

  ๒. เมื่อหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับแผนน้ีแลว ใหดําเนินการวางแผนตอเน่ืองใหสอดคลองกับแผนน้ี

ตามความรับผิดชอบเสนอกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  เพื่อ

ประสานการปฏิบัติ  และใหเริ่มปฏิบัติการต้ังแตยามปกติ 

  ๓. การทําจัดแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนแผนเฉพาะของกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ที่ใหผูอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ

บริหารสวนตําบล คลองใหม   รับผิดชอบประสานงานกับสวนราชการอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหแผนถูกตองและ

เหมาะสม ตลอดจน ทําการตรวจสอบแผนวาสามารถใชปฏิบัติวาสามารถใชปฏิบัติไดจริง 

  ๔.  ใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๔  เตรียมการฝกอบรมเจาหนาที่  จัดเตรียมสถานที่  จัดหาหรือกําหนดวิธีจัดหาเครื่องมือเครื่องใชวัสดุ

อุปกรณตางๆ ตลอดจนงบประมาณคาใชจายคาตอบแทน  และคาทดแทนไวลวงหนา 

  ๕. ในกรณีฉุกเฉินและจําเปนอยางย่ิงใหผูอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร

สวนตําบลคลองใหม  ดําเนินการตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบของตน แลวรายงานตาม

สายการบังคับบัญชา 
 

  ๖.  หนวยงานตางๆ ที่ตองปฏิบัติตามแผนน้ีจะตองใชเจาหนาที่เครื่องมือเครื่องใชและสิ่งอํานวย 

ความสะดวกที่มีอยู รวมทั้งสามารถจัดทําไดในทองที่ที่เกิดภัยใหไดมากที่สุด 

  ๗.  ในกรณีจะตองเปลี่ยนแปลงไปจากกําหนดการเตรียมการเคลื่อนยายประชาชนและสวนราชการ

ในกรณีเกิดภัยสงครามจะตองประสานอยางใกลชิด 

  ๘. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   รับผิดชอบ

ในการตรวจสอบและพัฒนาและสํารองสถานที่ วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช  และยานพาหนะของทางราชการ  

หนวยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจและเอกชน  รวมทั้งจัดใหมีวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชยานพาหนะและที่หลบภัย



                                                                                                                                                         หนา ๒๐ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สาธารณะ เพื่อความพรอมในการปฏิบัติตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ต้ังแตยามปกติ  และจัดใหมีการ

ซักซอมการปฏิบัติการตรวจสอบการเตรียมการเพื่อปฏิบัติตามแผน 

......................................................... 

บทท่ี  ๔ 

การเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔.๑  วัตถุประสงค 

 เพื่อเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพรอมไวรองรับสถานการณสาธารณภัยที่อาจ

เกิดข้ึน  ทั้งการปองกัน บรรเทาและระงับภัยใหมีความพรอมที่จะเผชิญสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  การปฏิบัติ 

  ใหองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จําเปน  

เพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของแตละพื้นที ่

รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการใหพรอมเผชิญสาธารณภัย  และดําเนินการฝกซอมตามแผนที่กําหนดอยาง

สม่ําเสมอเปนประจํา  เพื่อใหเกิดความพรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพื้นที่จังหวัด 

๔.๓  การปฏิบัติการเตรียมความพรอม 

 ๔.๓.๑  ดานงบประมาณ 

 ผูบริหารทองถ่ินใหความสําคัญและเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยการ

สนับสนุนและจัดหางบประมาณ  เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ  ทั้งงบประมาณ

ปกติ  งบประมาณเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยกรณีฉุกเฉินตลอดจนการของบกลาง เพื่อเตรียมการชวยเหลือ

ผูประสบภัยไวรองรับสถานการณสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน 

 ๔.๓.๒  ดานบุคลากร 

 ๑. จัดเตรียมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกําหนดวิธีการปฏิบัติตาม

หนาที่และข้ันตอนตางๆ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

 ๒.วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝกอบรมบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหมี

ความรู ความสามารถ เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.) ชุดปฏิบัติการหน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูชีพกูภัย  ( One Tambon One Search and Rescue Team : 

OTOS)  อาสาสมัครแจงเตือนภัย 

 ๓. จัดทําบัญชีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานตางๆ หรือเจาหนาที่จากหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใน

การจัดการภัยพิบัติหรือการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือความรูเกี่ยวกับวิชา

เฉพาะดานตางๆ  

 



                                                                                                                                                         หนา ๒๑ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๔.การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการฝกอบรมประชาชนที่อยู

ในพื้นที่เสี่ยงภัยใหมีความพรอมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดข้ึนไดดวยชุมชนเองกอนที่หนวยงานภายนอกจะเขามาให

ความชวยเหลือ  ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน ( Community Based 

Disaster Risk Management: CBDRM) ฯลฯ 

 ๔.๓.๓  ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

  เพื่อใหการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ  องคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหม  ไดเตรียมระบบการปฏิบัติการฉุกเฉิน ดังน้ี 

   ๑.  จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนสํารองของหนวยงาน และมีการซักซอม ต้ังแตยามปกติ เพื่อให

มีความพรอมที่จะปฏิบัติไดทันที เมื่อมีเหตุการณเกิดข้ึน 

   ๒. จัดเตรียมระบบการติดตอสื่อสารหลักและสื่อสารสํารองระหวางหนวยปฏิบัติตางๆ ตลอดจนการ

ติดตอสื่อสารภายในขององคกรตางๆ ไวใหพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๓. กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแกประชาชน  และเจาหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เชน การสงวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน รวมถึงการกระจายขาวในทองถ่ิน เชน เสียงตามสาย 

หอกระจายขาวประจําหมูบาน เพื่อใหสาธารณชนรับทราบเหตุการณที่เปนจริงและทันเหตุการณ 

   ๔. จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและสงสัญญาณเตือนภัยใหประชาชนและเจาหนาที่ไดรับทราบ

ลวงหนาถึงภัยที่อาจเกิดข้ึน เพื่อใหสามารถเตรียมการปองกันชีวิตและทรัพยสินใหปลอดภัยไดทันเวลา 

   ๕.  จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่หลบภัยสําหรับประชาชนและเจาหนาที่  

  ๖.  กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการ

สัญจรภายในเขตพื้นที ่

  ๗.  จัดระบบการรับบริจาคและการสงเคราะหผูประสบภัย  เพื่อใหการชวยเหลือผูประสบภัยดําเนินไป

ไดอยางทั่วถึง เพียงพอ และเปนธรรม 

 ๔.๓.๔  ดานเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ 

   องคการบริหารสวนตําบล คลองใหม   ไดเตรียมการดานเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  วัสดุอุปกรณ  

เครื่องมือเครื่องใช และพลังงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังน้ี 

    ๑.  จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมือวัสดุอุปกรณที่จําเปนใหพรอม ใชงานไดทันทีเมื่อเกิดภัย 

    ๒.  จัดทําบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณของหนวยงานภาคีเครือขายทุกภาค

สวนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   ๓.  พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณดานสาธารณภัยใหทันสมัยและใชงานไดสอดคลองกับสถานการณภัยพิบั 
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                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๔.  จัดเตรียมระบบเตือนภัย  เพื่อเปนการเตรียมการแจงเตือนภัยลวงหนา  โดยอาสาสมัครและ

เครือขายเฝาระวังและแจงเตือนภัยในระดับชุมชน โดยใชระบบสื่อสารหรือเครื่องมือแจงเตือนภัยของชุมชน  เชน 

เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายขาว  ใชเปนสัญญาณเตือนภัยประจําหมูบาน หรือตําบล 

  ๕.  จัดหานํ้ามันเช้ือเพลิงสํารองไวใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานในสถานการณฉุกเฉิน 

  ๖.  จัดหาแหลงพลังงานสํารองสําหรับการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 

  ๗. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทําการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อยางนอยปละ ๑  ครั้ง  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของหนวยงานเมื่อเกิดวิกฤตการณที่เกิดข้ึนในเวลาเรงดวน 

บทท่ี  ๕   

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

๕.๑  วัตถุประสงค 

 ๕.๑.๑เพื่อดําเนินการระงับภัยที่เกิดข้ึนใหยุติลงโดยเร็ว  หรือลดความรุนแรงของภัยที่ โดยการประสาน 

ความรวมมือจากทุกภาคสวน 

  ๕.๑.๒ เพื่อรักษาชีวิต  ทรัพยสินและสภาวะแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติใหสูญเสีย

นอยที่สุด 

๕.๒  การจัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ 

 ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล คลองใหม   มีนายก

องคการบริหารสวนตําบล คลองใหม   เปนผูอํานวยการ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล คลองใหม   เปนผูชวย

ผูอํานวยการ   กํานัน  ผูใหญบานและประชาชนในตําบล คลองใหม   รวมปฏิบัติงานในศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล

คลองใหม  และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติในเขตพื้นที่ 

   การจัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ เปนการดําเนินการตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตามมาตรา ๑๖ (๑)  ของพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ข้ึน โดยใหมีโครงสราง

ภารกิจหนาที่  และหนวยงานปฏิบัติการรวมประจําศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ  ดังน้ี 

    ๑. โครงสรางศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ ประกอบดวย  ๗  ฝาย   ไดแก  

   ๑.๑ ฝายอํานวยการ  

  ๑.๒  ฝายแจงเตือนภัย  

๑.๓  ฝายปองกันและปฏิบัติการ 

  ๑.๔  ฝายสื่อสาร 

  ๑.๕  ฝายรับบริจาค 
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                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
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  ๑.๖  ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 

  ๑.๗  ฝายฟนฟูบูรณะ 

โครงสรางของศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ 
สวนสนับสนุน 

 
- อบต./ทต. ใกลเคียง 

- มูลนิธิและองคกรเอกชน 

- ปภ. จังหวัด 

- หนวยงานอ่ืน 

 

ฝายอํานวยการ 

- งานธุรการ  

- งานขาวกรอง วิเคราะห 

  ขอมูลสารสนเทศและรายงาน 

- งานจัดกําลังสนับสนุน 

- งานศูนยส่ังการ 

- งานประสานการตรวจเยี่ยม 

- งานรับเร่ืองราวรองทุกข 

- งานประสานการชวยเหลือ 

  

ฝายแจงเตือนภัย 

- งานติดตามและประเมิน  

  สถานการณ 

- งานเฝาระวังแล แจงเตือน

ภัย 

- งานประสานการพยากรณ 

  อากาศและอุทกศาสตร 

- งานระบบการส่ือสาร 

 

 

ฝายประชาสัมพันธ 

- งานประชาสัมพันธ 

- งานตอบโตการขาว 

ฝายปองกันและปฏิบัติการ 

 -  งานปฏิบัติการคนหาและกูภัย 

 -  งานอพยพผูประสบภัย  

 -  งานรักษาพยาบาลและ    

  การแพทยฉุกเฉิน  

 -  งานบริหารจัดการผูเสียชีวิต 

 -  งานสงกําลังบํารุง 

 

ฝายสื่อสาร 

- วางระบบส่ือสาร 

- วางระบบสารสนเทศ 

ฝายรับบริจาค 

- งานตั้งศูนยรับบริจาค 

- งานจัดสรรเงินและ  

  ส่ิงของบริจาค  

- งานจัดทําบัญช ี

  รับ-จายส่ิงของบริจาค 

 

ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 

- งานปองกันการโจรกรรม 

- งานรักษาความ ปลอดภัย 

- งานการจราจร 

 
 

ฝายฟนฟูบูรณะ 

-  งานประเมินความเสียหาย 

และความตองการ 

-  งานสงเคราะหผูประสบภัย 

-  งานจัดหาปจจัยส่ีที่จําเปน 

-  งานซอมแซมระบบ

สาธารณูปโภคและเสนทาง

คมนาคม 

-  งานร้ือถอนซากปรักหักพัง 

ทําความสะอาด 

-  งานฟนฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบ

ภัย 
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                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๒. ภารกิจหนาที่ของศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ ประกอบดวย  

  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ  รับผิดชอบในการอํานวยการ  ควบคุม  กํากับดูแล  สั่งการใน

เหตุการณสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

   ๒.๑ ฝายอํานวยการ   ประกอบดวย   

 ๑.  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   เปน ผูอํานวยการศูนย ฯ 

 ๒.  กํานันตําบลคลองใหม    เปน รองผูอํานวยการศูนย ฯ 

 ๓.  ผูใหญบานทุกหมูบาน เปน ผูชวย  

 ๔.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   เปน ผูชวย 

 ๕.  ผูอํานวยการสถานีอนามัยตําบลคลองใหม   เปน ผูชวย 

 ๖.  ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ เปน ผูชวย  

 ๗.  ปลัดอําเภอประจําตําบลคลองใหม   เปน ผูชวย 

 ๘.  เกษตรประจําตําบลคลองใหม   เปน ผูชวย 

 ๙.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   เปน เลขานุการศูนย ฯ 

   ๑๐.  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เปน ผูชวยเลขานุการศูนย ฯ  

 มีหนาที่ 

   ๑. อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ  

    ๒.  ประสานและติดตามผลการปฏิบัติของฝายตางๆ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตาม

นโยบายและการสั่งการของผูอํานวยการศูนย 

   ๓. บริหารจัดการงานธุรการ งานการเงินและการเบิกจาย งานพัสดุ  และงานประชุมตางๆ 

    ๔.  บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ และขาวกรองตางๆ 

   ๕. วิเคราะหสถานการณและรายงานผลทุกระยะจนกวาเหตุการณกลับสูภาวะปกติ 

    ๖. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหสื่อมวลชนและประชาชนทราบ 

    ๗.  ประสานการตรวจเย่ียมของผูบังคับบัญชาและหนวยงาน  

    ๘.  จัดระบบสื่อสารและโทรคมนาคมใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา 

    ๙ . ประสานหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของในการชวยเหลือประชาชน 

   ๒.๒ ฝายแจงเตือนภัย   ประกอบดวย    

 ๑. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม    เปน หัวหนา  

 ๒. บุคลากรสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม    เปน ผูชวย 

  ๓. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม    เปน ผูชวย 
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                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๔. กํานัน ผูใหญบาน ทุกทาน   เปน ผูชวย  

 มีหนาที่ 

    ๑.  ติดตามขอมูลการพยากรณอากาศและสถานการณสาธารณภัย 

   ๒.  เฝาระวัง ติดตาม ประเมินสถานการณตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และแจงเตือนภัย 

   ๓.  วิเคราะหสถานการณและรายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุกระยะ 

    ๔. ติดตามสถานการณสาธารณภัยอยางตอเน่ืองจนกวาเหตุการณกลับสูภาวะปกติ 

 ๒.๓  ฝายปองกันและปฏิบัติการ   ประกอบดวย  

      ๑. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม    เปน     หัวหนา  

    ๒. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม    เปน ผูชวย 

    ๓.  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  เปน ผูชวย 

      ๔. ผูอํานวยการสถานีอนามัยตําบลคลองใหม    เปน ผูชวย 

    ๕. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ทุกคน  เปน ผูชวย 

    ๖.กํานันตําบลคลองใหม    เปน ผูชวย 

    ๗.ผูใหญบานทุกหมูบาน ตําบลคลองใหม    เปน ผูชวย 

    ๘.หน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูชีพกูภัย  ( OTOS)  เปน  ผูชวย 

    ๙. สมาชิก อปพร.  ทุกคน  เปน ผูชวย  

   มีหนาที่  

  ๑.  ดําเนินการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย  

  ๒. อพยพผูประสบภัยไปสูพื้นที่ปลอดภัย  

  ๓. จัดหาที่อยูอาศัยช่ัวคราวแกผูประสบภัย  

 ๔. ใหการรักษาพยาบาลและบริการการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่เกิดเหตุ และพื้นที่อพยพ 

 ๕. รักษาความสงบเรียบรอยของพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่รองรับการอพยพ 

  ๖. บริหารจัดการผูเสียชีวิตใหเปนไปดวยความถูกตอง และเรียบรอย 

 ๗. จัดระบบสงกําลังบํารุงเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงาน  

 ๒.๔ ฝายประชาสัมพันธ   ประกอบดวย 

   ๑. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม    เปน หัวหนา 

   ๒. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   ทุกคน  เปน  ผูชวย 

   ๓. กํานันตําบลคลองใหม    เปน ผูชวย 

   ๔. ผูใหญบานทุกหมูบาน  ตําบลคลองใหม    เปน ผูชวย 



                                                                                                                                                         หนา ๒๖ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

     ๕. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ทุกคน  เปน ผูชวย 

     ๖.  หน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูชีพกูภัย  (OTOS)  เปน ผูชวย  

  มีหนาที่ 

  ๑. ประชาสัมพันธขาวสาร ขอเท็จจริงดานสาธารณภัยและการใหความชวยเหลือใหประชาชน 

ไดรับทราบอยางถูกตองทันเหตุการณและตอเน่ือง 

  ๒. ประสานความรวมมือกับสื่อมวลชนทุกประเภท เพื่อสนับสนุนควบคุมสถานการณและ 

การแกไขปญหาใหลุลวง 

  ๓. กรณีที่มีขาวเชิงลบ  ควรดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารพรอมช้ีแจงขอเท็จจริงให 

สาธารณชนทราบ 

   ๒.๖ ฝายรับบริจาค  ประกอบดวย 

     ๑. หัวหนาสวนคลัง      เปน หัวหนา 

     ๒. บุคลากรสวนคลัง  ทุกคน     เปน ผูชวย 

    มีหนาที่  

      ๑.  รับบริจาคเงิน สิ่งของ และออกใบเสร็จการรับบริจาคใหถูกตอง 

     ๒. จัดทําบัญชีรับ – จาย สิ่งของบริจาคใหถูกตอง 

      ๓. จัดเก็บรักษาสิ่งของที่ไดรับบริจาค  และจัดสงสิ่งของที่ไดรับบริจาค  ตามที่ผูอํานวยการศูนย

อํานวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 

   ๒.๗ ฝายรักษาความสงบเรียบรอย  ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการศูนย อปพร. อบต.ตําบลคลองใหม     เปน หัวหนา 

    ๒. สมาชิก อปพร. อบต.ตําบลคลองใหม      เปน ผูชวย 

    ๓. หน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูชีพกูภัย  (OTOS)     เปน ผูชวย 

    ๔. กํานันตําบลคลองใหม        เปน ผูชวย 

    ๕. ผูใหญบานตําบลคลองใหมทุกคน     เปน ผูชวย 

    ๖. ตํารวจประจําตําบลคลองใหม       เปน ผูชวย 

 มีหนาที่ 

 ๑. ตรวจตราและปองกันการโจรกรรม 

  ๒.  รักษาความความปลอดภัยสถานที่เกิดสาธารณภัย พื้นที่รองรับการอพยพ  บานพักช่ัวคราว 

และสถานที่ใกลเคียง 



                                                                                                                                                         หนา ๒๗ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    ๓. จัดระเบียบการจราจรในพื้นที่เกิดสาธารณภัย พื้นที่รองรับการอพยพ  บานพักช่ัวคราว และ

พื้นที่ใกลเคียง    

๒.๘  ฝายฟนฟูบูรณะ   ประกอบดวย 

  ๑. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   เปน หัวหนา 

  ๒. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม    ทุกคน เปน  ผูชวย 

  ๓.  หัวหนาสวนโยธา เปน ผูชวย  

    ๔.  พัฒนากรประจําตําบล เปน ผูชวย 

  ๕. กํานันตําบลคลองใหม   เปน ผูชวย 

  ๖. ผูใหญบานทุกหมูบาน  ตําบลคลองใหม   เปน ผูชวย 

  ๗. ผูอํานวยการสถานีอนามัยตําบลคลองใหม   เปน ผูชวย 

  ๘.  สมาชิก อปพร.  ทุกคน เปน ผูชวย  

  ๙.  หน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูชีพกูภัย  (OTOS) เปน ผูชวย 

   ๑๐.  เกษตรประจําตําบล เปน ผูชวย  

   ๑๑.  หัวหนาสวนการคลัง เปน ผูชวย  

    มีหนาที่ 

  ๑. สํารวจและประเมินความเสียหายและความตองการของผูประสบภัย 

  ๒. ใหการสงเคราะหผูประสบภัย 

  ๓. จัดหาปจจัยสี่ เชน อาหาร นํ้าด่ืม ที่จําเปนแกผูประสบภัย เจาหนาที่ และอาสาสมัครที่มา

ปฏิบัติงาน 

  ๔. ซอมแซมระบบสาธารณูปโภคที่เสียหายใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว 

  ๕. ซอมแซมเสนทางคมนาคม และสิ่งกอสรางที่เสียหายใหสามารถใชการได  

  ๖.  รื้อถอนซากปรักหักพัง ทําความสะอาด และฟนฟูบูรณะสิ่งเสียหายจากสาธารณภัย 

    การจัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจสามารถปรับรูปแบบของโครงสรางและหนาที่ฝายและงาน

ตางๆ ไดตามสภาพพื้นที่และสถานการณสาธารณภัยเจาหนาที่ประจําหนวยเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย

ประจําหมูบาน 

  ๑.  หนวยเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยประจําหมูบานหมูที่  ๑  บานบางพระ  ประกอบดวย 

   ๑.๑  ผูใหญบาน      เปน หัวหนา  

   ๑.๒  ผูชวยผูใหญบาน     เปน ผูชวย  

   ๑.๓  กรรมการหมูบาน  ทุกคน    เปน ผูชวย  



                                                                                                                                                         หนา ๒๘ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ๑.๔  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   เปน ผูชวย  

   ๑.๕  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   เปน ผูชวย  
 

  ๒.  หนวยเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยประจําหมูบานหมูที่  ๒  บานคลองใหม  ประกอบดวย 

   ๑.๑  ผูใหญบาน      เปน หัวหนา  

   ๑.๒  ผูชวยผูใหญบาน     เปน ผูชวย  

   ๑.๓  กรรมการหมูบาน  ทุกคน    เปน ผูชวย  

   ๑.๔  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   เปน ผูชวย  

   ๑.๕  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   เปน ผูชวย  

  ๓.  หนวยเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยประจําหมูบานหมูที่  ๓  บานคลองใหม  ประกอบดวย 

   ๑.๑  ผูใหญบาน      เปน หัวหนา  

   ๑.๒  ผูชวยผูใหญบาน     เปน ผูชวย  

   ๑.๓  กรรมการหมูบาน  ทุกคน    เปน ผูชวย  

   ๑.๔  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   เปน ผูชวย  

   ๑.๕  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   เปน ผูชวย  

  ๔.  หนวยเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยประจําหมูบานหมูที่  ๔  บานดอนทอง  ประกอบดวย 

   ๑.๑  ผูใหญบาน      เปน หัวหนา  

   ๑.๒  ผูชวยผูใหญบาน     เปน ผูชวย  

   ๑.๓  กรรมการหมูบาน  ทุกคน    เปน ผูชวย  

   ๑.๔  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   เปน ผูชวย  

   ๑.๕  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   เปน ผูชวย  

  ๕.  หนวยเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยประจําหมูบานหมูที่  ๕  บานคลองใหม  ประกอบดวย 

   ๑.๑  ผูใหญบาน      เปน หัวหนา  

   ๑.๒  ผูชวยผูใหญบาน     เปน ผูชวย  

   ๑.๓  กรรมการหมูบาน  ทุกคน    เปน ผูชวย  

   ๑.๔  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   เปน ผูชวย  

   ๑.๕  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   เปน ผูชวย  

  ๖. หนวยเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยประจําหมูบานหมูที่  ๖  บานสะแกเล็ก  ประกอบดวย 

   ๑.๑  ผูใหญบาน      เปน หัวหนา  

   ๑.๒  ผูชวยผูใหญบาน     เปน ผูชวย  



                                                                                                                                                         หนา ๒๙ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ๑.๓  กรรมการหมูบาน  ทุกคน    เปน ผูชวย  

   ๑.๔  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   เปน ผูชวย  

   ๑.๕  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   เปน ผูชวย  

๗.๓  หลักการปฏิบัติ 

 หลักการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหดําเนินการดังน้ี 

  ๗.๓.๑ เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยพิบัติข้ึนในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนหนาที่ของ

ผูอํานวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่น้ันเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยเร็ว  และใหแจงผูอํานวยการอําเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผูอํานวยการจังหวัดทราบทันที 

  ๗.๓.๒ กรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดภัยพิบัติอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการทองถ่ินหลายคน  

ผูอํานวยการทองถ่ินคนหน่ึงคนใดจะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนก็ได แลวใหแจงผูอํานวยการทองถ่ินอื่น

ทราบโดยเร็ว และกรณีผูอํานวยการทองถ่ินมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐ หรือ

หนวยงานของรัฐที่อยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ของตน  ใหแจงใหผูอํานวยการอําเภอ หรือ

ผูอํานวยการจังหวัดแลวแตกรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วตอไป 

 ๗.๓.๓ ผูอํานวยการในเขตพื้นที่ที่ติดตอหรือใกลเคียง  มีหนาที่สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยแกผูอํานวยการซึ่งรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงน้ัน 

  ๗.๓.๔ เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน เจาพนักงานที่ประสบเหตุมีหนาที่ตองเขาดําเนินการเบื้องตนเพื่อระงับ

ภัยน้ัน แลวรีบรายงานใหผูอํานวยการทองถ่ินเพื่อสั่งการตอไป   และในกรณีจําเปนเจาพนักงานมีอํานาจดําเนินการ

ใดเพื่อประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกันอันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได 

  ๗.๓.๕ กรณีเจาพนักงานจําเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยูใกลเคียงกับบริเวณที่เกิดภัยพิบัติ

เพื่อทําการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร

หรือสถานที่แลว  เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลาน้ัน  หรือเมื่อมีผูอํานวยการอยูดวย  และหาก

ทรัพยสินน้ันเปนสิ่งที่ทําใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขนยาย

ทรัพยสินน้ันออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกลาวได  หากเจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตาม เจาพนักงานมี

อํานาจขนยายทรัพยสินน้ันไดตามความจําเปน  โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหาย อันเกิดจาก

การกระทําดังกลาว 

  ๗.๓.๖ ใหผูอํานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสํารวจความเสียหายที่เกิดข้ึนและทําบัญชีรายช่ือ

ผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน  พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานใน

การรับการสงเคราะหและฟนฟู 



                                                                                                                                                         หนา ๓๐ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๗.๓.๗ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งการผูบัญชาการ ผูอํานวยการ หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทั้งใหความชวยเหลือแก

ประชาชน โดยมีอํานาจเชนเดียวกับผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ผูอํานวยการกลาง และ

ผูอํานวยการในเขตพื้นที่ 

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

 

บทท่ี  ๖  การอพยพ 

๖.๑   วัตถุประสงค 

 ๖.๑.๑ เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการและสามารถ

ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายเปนไปอยางมีระบบสามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชนไปสูสถานที่

ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๖.๑.๒ เพื่อเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเขตปลอดภัยและสามารถใหการบริการประชาชนได  

๖.๒ การปฏิบัติ  

 ๖.๒.๑ การเตรียมการอพยพ   ใหดําเนินการดังน้ี 

  ๑. จัดทําแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย  

  ๒. จัดหาสถานที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพประชาชน 

  ๓. จัดเตรียมเสนทางอพยพหลักและเสนทางสํารองที่ไมขัดขวางตอการปฏิบัติการทางทหาร  

  ๔. จัดทําปายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเสนทางอพยพไปสูสถานที่ปลอดภัย  

  ๕. จัดเตรียมสรรพกําลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน  หรือหนวยอพยพ  

  ๖. จัดเตรียมยานพาหนะ  เครื่องมือ  อุปกรณ  เชน  รถยนตขับเคลื่อน  ๔  ลอ ไฟฉาย  พลุสองสวาง

นกหวีด เสื้อชูชีพ ฯลฯ 

  ๗. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือตัวเองเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน  

  ๘. จัดใหมีการฝกซอมแผนอพยพจากสาธารณภัย  

    ๙. จัดทําคูมือการอพยพจากสาธารณภัย ใหประชาชนศึกษา 

  ๖.๒.๒  องคกรหลักที่ดําเนินการอพยพ  

     ๑. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  



                                                                                                                                                         หนา ๓๑ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุนการปฏิบัติของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยทุกระดับ โดยมีผูวาราชการจังหวัด ในฐานะผูอํานวยการจังหวัด ทําหนาที่ผูบัญชาการและบังคับบัญชาเจาหนาที่

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด 

    (๒) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ   

     ทําหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการอพยพประชาชนและสวนราชการ ต้ังแต ยามปกติ 

ไดแก จัดหากําลังเจาหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานดําเนินการอพยพประชาชนในระดับอําเภอใหมีประสิทธิภาพ 

ซักซอมการปฏิบัติในการอพยพประชาชนและสวนราชการ เพื่อใหมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ 

   (๓) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถ่ินแหงพื้นที่  

     ทําหนาที่อพยพประชาชนและสวนราชการในเขตความรับผิดชอบของตนและปฏิบัติตามการสั่ง

การของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยช้ันเหนือข้ึนไป 

 ๖.๒.๓ องคกรสนับสนุนการปฏิบัติ ไดแก 

    ๑. หนวยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังน้ี  

     ๑.๑  ใหการสนับสนุนและรวมมือในดานยานพาหนะ พนักงานประจํายานพาหนะตลอดจนนํ้ามัน

เช้ือเพลิงและหลอลื่น  เพื่อใชในการขนยายและบรรเทาทุกขผูประสบภัย 

     ๑.๒  ใหการสนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือเครื่องใชอุปกรณตางๆ เพื่อใชในการอพยพ     

ประชาชนและสวนราชการ 

     ๑.๓  ใหการสนับสนุนดานแรงงานเพื่อใชในการอพยพประชาชนและสวนราชการ  

     ๑.๔  ใหการสนับสนุนในการดําเนินการรักษาความปลอดภัย  

    ๒. สวนราชการและหนวยงานตางๆ ในเขตทองที่มีหนาที่ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมในสวนที่เกี่ยวของ และใหการสนับสนุนตามอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน 

    ๓. องคกรเอกชน มูลนิธิ มีหนาที่ใหการสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามแผนรวมทั้งใหการสนับสนุน

การปฏิบัติเมื่อไดรับการรองขอ ตามที่ผูอํานวยการจะสั่งการในกรณีที่เกิดสาธารณภัย    

    ๔. ประชาชนในเขตทองที่  มีหนาที่ใหการสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามแผนรวมทั้งใหการสนับสนุน

การปฏิบัติเมื่อไดรับการรองขอ ตามที่ผูอํานวยการสั่งการในกรณีที่เกิดสาธารณภัย  

  ๖.๒.๔ ข้ันตอนการอพยพ  

     ๑. เมื่อคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในทองที่ใด ผูอํานวยการจังหวัดดําเนินการแจงเตือนอําเภอ และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเตรียมพรอมรับสถานการณและเตรียมการอพยพประชาชนในกรณีที่จําเปนตาม

แผนการอพยพ 

    ๒. การเตรียมการอพยพ  



                                                                                                                                                         หนา ๓๒ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      ๒.๑ การจัดทําแผนอพยพ ใหกําหนดรายละเอียดดังน้ี  

      ๒.๑.๑ สํารวจและจัดทําบัญชีจํานวนผูอพยพไวลวงหนา โดยแยกประเภทตามลําดับความเรงดวน 

     ๒.๑.๒ กําหนดเขตพื้นที่รวมพลและพื้นที่รองรับการอพยพไว โดยแนนอน  

      ๒.๑.๓ กําหนดเจาหนาที่ดําเนินการอพยพไวลวงหนา  โดยระบุหนาที่ความรับผิดชอบไวใหชัดเจน 

      ๒.๑.๔ สํารวจยานพาหนะ นํ้ามันเช้ือเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารสําหรับการอพยพ  

      ๒.๑.๕ กําหนดเสนทางอพยพหลัก และเสนทางรองที่ชัดเจน 

      ๒.๑.๖ กําหนดสถานที่ปลอดภัยเปนพื้นที่รองรับการอพยพ 

      ๒.๑.๗ กําหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในการอพยพ

การอยูอาศัยในพื้นที่รองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ 

     ๒.๑.๘ ใหความชวยเหลือ และบริการในการดํารงชีพ และระบบสุขลักษณะตามสมควร 

      ๒.๑.๙ จัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมตลอดจน รางระเบียบใน

การควบคุมการใชสิ่งเหลาน้ี 

      ๒.๑.๑๐ ใหแบงการปกครองในพื้นที่อพยพออกเปนกลุม และใหจัดทําทะเบียนและจัดระเบียบ

การปกครอง 

  ๒.๒ ใหจัดแบงประเภทของบุคคลตามลําดับเรงดวน ดังน้ี  

   ๒.๒.๑ ผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรีตามลําดับ 

   ๒.๒.๒ บุคคลหรือประชาชนทั่วไปที่ไมมีความจําเปนในการปฏิบัติการในพื้นที่ 

  ๒.๓ การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพไวลวงหนาใหเปนตามลักษณะความจําเปน ดังน้ี  

   ๒.๓.๑ ตองหางจากพื้นที่อันตราย  

   ๒.๓.๒ ตองไมกีดขวางหรือเหน่ียวรั้งการปฏิบัติการ  

   ๒.๓.๓ เปนพื้นที่ที่สามารถจัดการดานสุขลักษณะได 

   ๒.๓.๔ มีความสะดวกในเสนทางคมนาคม  

   ๒.๓.๕ มีสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคตามสมควร 

  ๓. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการอํานวยความปลอดภัย  

    ๓.๑ การจัดระเบียบสถานที่อพยพ  

     ๓.๑.๑ ควรมีการประสานงานลวงหนากับหนวยงานที่เปนเจาของสถานที่และพื้นที่ปลอดภัย

สําหรับการอพยพและควรจัดพื้นที่ใหเหมาะสมกับจํานวนประชากรที่อพยพ หากพื้นที่ไมเพียงพอตอจํานวน

ประชากรใหจัดหาสถานที่ปลอดภัยแหงอื่นไวรองรับ โดยพิจารณาจากฐานขอมูลประชากรในชุมชนหรือหมูบาน

พื้นที่เสี่ยงภัย 



                                                                                                                                                         หนา ๓๓ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

     ๓.๑.๒ ควรจัดกําลังสวนหน่ึงทําความสะอาดสถานที่ที่ใชสําหรับการอพยพใหถูกสุขลักษณะ  

     ๓.๑.๓ ควรจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานที่ปลอดภัยหรือสถานที่อพยพใหแกผู

อพยพตามสมควร 

     ๓.๑.๔ ควรจัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบงพื้นที่ใหเปนสัดสวนเปนกลุมครอบครัวหรือกลุม

ชุมชน เพื่อเกิดความสะดวกในการสงเคราะหผูประสบภัยและการสื่อสาร 

    ๓.๒  การอํานวยความปลอดภัย  

      ๓.๒.๑ ควรจัดระเบียบเวรยามในการรักษาความสงบเรียบรอยตามความเหมาะสมโดย

ประสานงาน ขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจและอาสาสมัคร   

      ๓.๒.๒ ควรใหการสนับสนุนในการดําเนินการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่รองรับการอพยพ 

   ๔.  การดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ  

    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดเจาหนาที่ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่

เพื่อจัดกําลังสายตรวจไปดูแลบานเรือนของผูอพยพเปนระยะๆ หากกําลังเจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอใหประสานขอ

กําลังสนับสนุนจากหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  อาสาสมัครกูชีพกูภัย  หรือจัดหาอาสาสมัคร

จากประชาชน 

  ๕. การแจงความเคลื่อนไหวของสถานการณ  

    ๕.๑ ควรมีการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณการเกิดสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเน่ือง

จากทุกสื่อและจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  แลวประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสถานการณสาธารณภัยเปน

ระยะๆ เพื่อลดความต่ืนตระหนกของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย 

    ๕.๒ ในกรณีที่มีการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยควรมีการยืนยันใหชัดเจนถึง การยกเลิก

สถานการณสาธารณภัย พรอมทั้งแจงใหผูอพยพเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูที่ต้ังตอไป 

  ๖. การอพยพกลับ  

    ๖.๑ ประชาชน  

     เมื่อประชาชนไดรับขาวสารการแจงวาสถานการณภัยไดสิ้นสุดลงแลวประชาชนตองใหความ

รวมมือและเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการอพยพกลับและรอรับแจงจุดอพยพกลับ 

    ๖.๒ ผูนําชุมชนหรือผูนําหมูบาน  

     ผูนําชุมชนหรือผูนําหมูบานตองจัดระเบียบและจัดลําดับกอนหลังของการอพยพ อยางเปนระบบ

ไปสูที่ต้ังเดิม และประสานงานการอพยพกับเจาหนาที่ที่ดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพ 

    ๖.๓ หนวยอพยพ  



                                                                                                                                                         หนา ๓๔ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

     เมื่อไดรับการแจงขาววาสถานการณภัยไดสิ้นสุดลงแลวหนวยอพยพผูประสบภัยของศูนย

อํานวยการเฉพาะกิจตองทราบเสนทางกลับสูพื้นที่เปาหมาย (ทั้งชุมชนหรือหมูบาน) และตองตรวจสอบสภาพ

ยานพาหนะสําหรับการอพยพใหพรอมกอนออกปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนหรือผูนํา

หมูบานทุกระยะใหเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการอพยพกลับและรอรับแจงจุดอพยพกลับที่ต้ังเดิมอยางปลอดภัย 

  ๖.๒.๕ การอพยพสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   เปนการเคลื่อนยายหนวยราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาอยูในพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให

สามารถใหบริการประชาชนไดตามปกติ โดยใหศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่ แบงประเภทสวนราชการที่จะ

อพยพตามลําดับและความจําเปนเรงดวน พรอมทั้งกําหนดพื้นที่รองรับการอพยพสวนราชการและครอบครัวสวน

ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวลวงหนา และจัดทําแผนอพยพสวนราชการโดยกําหนดรายละเอียด ดังน้ี 

  ๑. สํารวจและจัดทําบัญชีสวนราชการไวลวงหนา และแยกประเภทความเรงดวนในการอพยพ โดยเนน  

ความจําเปนของประชาชนเปนลําดับแรก 

   ๒. กําหนดเขตพื้นที่รองรับการอพยพ ตลอดจนพื้นที่ของแตละสวนราชการใหอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม  

   ๓. กําหนดเจาหนาที่ดําเนินการอพยพไวลวงหนาโดยระบุหนาที่ความรับผิดชอบไวใหชัดเจน  

   ๔. กําหนดรายการและจํานวนสิ่งของพัสดุ เอกสารราชการที่จําเปนตองขนยาย  

   ๕. สํารวจยานพาหนะและนํ้ามันเช้ือเพลิง ตลอดจนระบบการสื่อสารสําหรับการอพยพ  

   ๖. กําหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพรอง ที่ไมขัดขวางตอการปฏิบัติงานของทหาร  

   ๗. วางระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในการอพยพ การเขาไปอยู

ในพื้นที่อพยพ  ตลอดจนการอพยพกลับ 

   ๘. ระหวางการอพยพใหพิจารณาจัดสวนราชการ ณ ที่ต้ังเดิมไวตามความจําเปน และที่อพยพเฉพาะ

สวนเพื่อใหบริการประชาชนได 

   ๙. การอพยพสวนราชการสวนกลาง ซึ่งรวมทั้งการอพยพรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีหรือสถาบันองค

พระมหากษัตริย  ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

 

.....................................................  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         หนา ๓๕ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

บทท่ี  ๗  การฟนฟูและบูรณะ 
 

๗.๑   วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตนไดอยางรวดเร็วทั่วถึง และตอเน่ือง ตลอดจนการ   ฟนฟู

บูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว 

๗.๒ หลักการปฏิบัติการฟนฟูบูรณะ  

  การฟนฟูบูรณะในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล คลองใหม   เปนหนาที่ความรับผิดชอบของกอง

อํานวยการปองกันและบรรเทา  โดยการนําทรัพยากรที่มีอยูทั้งกําลังคน ทรัพยสิน  เครื่องมือของเอกชนเขารวมใน

การฟนฟูบูรณะ ดังน้ี 

 ๗.๒.๑ จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเน่ืองจนกวาจะหายเปนปกติ  รวมทั้งการจัดที่

พักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัยในกรณีที่ตองอพยพจากพื้นที่อันตราย 

 ๗.๒.๒  ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการสงเคราะห

ผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในการสงเคราะหผูประสบภัย  โดย

จัดทําบัญชีรายช่ือผูประสบภัยไวเปนหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผูประสบภัย 

 ๗.๒.๓  ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน และอาคาร

บานเรือนของผูประสบภัย เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพตอไป 

   ๗.๒.๔  ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที่ประสบภัยอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเปนหัวหนา

ครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได  โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรของ

ผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพในแกบุคคลในครอบครัว 

   ๗.๒.๕  ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 

๗.๓  การฟนฟูผูประสบภัยและพื้นที่ประสบภัย 

  การจัดการหลังเกิดภัยเปนการฟนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยไดยุติลงหรือผานพนไปแลว  เปนการดําเนินการ

ทั้งปวงเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย  ซอมแซมสิ่งที่ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม  เปนหนาที่ความผิดชอบของ

กอง-อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ  เพื่อเปนการสงเคราะหชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย

ใหสามารถดํารงชีวิตไดตามปกติ และเปนการฟนฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว ซึ่งมีหนาที่

ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

 ๗.๓.๑  การฟนฟูผูประสบภัย 

 ๑.  ใหจัดต้ังหนวยบรรเทาทุกขเพื่อปฏิบัติการในข้ันตนรวมกับหนวยระงับภัยอยางตอเน่ือง ดังน้ี  

  ๑.๑  การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและผูปวย 

  ๑.๒  การขนยายผูประสบภัยและทรัพยสินไปยังที่ปลอดภัย 



                                                                                                                                                         หนา ๓๖ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๑.๓  การเลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก 

 ๑.๔  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกบุคคลและสถานที่รวมกับหนวยงาน

รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 

 ๒. การใหความชวยเหลือและฟนฟูโดยหนวยสงเคราะหผูประสบภัย หลังจากการชวยเหลือของ

หนวยบรรเทาทุกขข้ันตน ดําเนินการดังน้ี 

 ๒.๑  สํารวจความเสียหายและจัดทําบัญชีรายช่ือผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปน

หลักฐาน พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

     ๒.๒ สงเคราะหผูประสบภัยตามบัญชีที่สํารวจ โดยใหมีมาตรการและระเบียบที่รัดกุมสามารถ

สงเคราะหไดเรียบรอยทั่วถึง 

     ๒.๓  ดําเนินการชวยเหลือซอมแซมที่พักอาศัยสิ่งสาธารณูปโภคและเสนทางคมนาคมใหพอใช

การไดในเบื้องตน 

     ๒.๔  ปฏิบัติการประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหกลับคืนสูสภาพ

เดิมโดยเร็ว 

 ๒.๕  รักษาพยาบาลผูเจ็บปวย และจัดบริการดานสาธารณสุขแกผูประสบภัยอยางตอเน่ือง 

 ๒.๖  ปองกันโรคระบาดทั้งคนและสัตว 

   ๓. จัดต้ังหนวยควบคุมความปลอดภัยเพื่อปองกันมิใหเกิดภัยซ้ําข้ึนอีก หรือมิใหเกิดอันตรายจากวัตถุ

ระเบิดหรือสารพิษตกคาง โดยพิจารณาจัดเจาหนาที่ผูเช่ียวชาญในเรื่องตางๆ ตามความเหมาะสมและดําเนินการ 

ดังน้ี 

    ๓.๑  การรื้อถอนหรือทําลายสิ่งปรักหักพัง 

    ๓.๒  การทําลายลางวัตถุระเบิด 

    ๓.๓  การลางสารพิษตกคางตางๆ 

    ๓.๔  การรักษาความสงบเรียบรอยและการจราจร 

 ๗.๓.๒  การฟนฟูโครงสรางพื้นฐาน 

    การฟนฟูพื้นที่ประสบภัยจะดําเนินการภายหลังที่ภัยยุติหรือผานพนไปแลว   โดยการซอมแซมสภาพ

พื้นที่และบูรณะโครงสรางพื้นฐานที่ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม ตามข้ันตอนดังน้ี 

 ๑. สํารวจความเสียหายทุกดานอยางละเอียด ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน

ตางๆ เพื่อประโยชนในการใหความชวยเหลือ 



                                                                                                                                                         หนา ๓๗ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    ๒.  ซอมแซมสวนที่เสียหาย ตามที่พิจารณาเห็นวาเปนสิ่งที่สามารถซอมแซมไดโดยเร็ว เพื่อให

สามารถใชการไดตามปกติ ในกรณีที่ไมสามารถซอมแซมไดใหจัดการรื้อถอนออกไปเพื่อปองกันอันตรายที่อาจจะ

เกิดข้ึน 

   ๓. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดเหตุ ดําเนินการฟนฟูบูรณะโครงสรางพื้นฐานที่เสียหายใน

เบื้องตนโดยงบประมาณที่อยูในความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ

ข้ึนไปตามลําดับ ไดแก งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม กระทรวง งบประมาณของหนวยงานนอก

ภาครัฐ องคการระหวางประเทศ หรืองบกลาง 

   ๔. กรณีที่เกินกวาความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงสราง

พื้นฐานน้ันๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่ไดรับ ความเสียหาย ดังน้ี 

     ๔.๑   ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม ดําเนินการโดยกรมทางหลวง และกรมทางหลวง

ชนบท เสนทางรถไฟ ดําเนินการโดยการรถไฟแหงประเทศไทย 

      ๔.๒   ระบบไฟฟา ดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย 

     ๔.๓   ระบบประปา ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคและการประปา-นครหลวง 

     ๔.๔   ระบบโทรคมนาคมและการติดตอสื่อสาร ดําเนินการโดยบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

     ๔.๕  สถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด และโบราณสถาน ดําเนินการโดยหนวยงานที่

รับผิดชอบ 

     ๔.๖  พื้นที่ประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร การ

ออกแบบวางผังเมืองการจัดหาแหลงนํ้าอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน ดําเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  

กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 ๗.๓.๓ การใหความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน  

     การใหความชวยเหลือผูประสบภัยใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวนเงินทดรองราชการ

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๖  และฉบับแกไขเพิ่มเติม  โดยมีผูรับผิดชอบ ดังน้ี 

    ๑. คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) มีหนาที่ สํารวจความ

เสียหายจากสาธารณภัยในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย 

     ๒. คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) มีหนาที่ สํารวจความ

เสียหายที่เกิดข้ึนภายในจังหวัด เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบภัย 



                                                                                                                                                         หนา ๓๘ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ ใหสงเรื่องใหกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอคณะอนุกรรมการชวยเหลือผูประสบภัยพิจารณาดําเนินการ ขอ

อนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัยจากวงเงินงบกลาง  รายการเงินสํารองจาย  เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปนจาก

คณะรัฐมนตรี 

 ๗.๓.๔ การติดตามและประเมินผล  

     เมื่อภัยยุติแลว ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน ทั้งดานสถานการณสาธารณภัย 

ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาภัย  ดานการใหความชวยเหลือ  และดานอื่นๆ เพื่อใหทราบขอบกพรองที่ตอง

ปรับปรุงแกไขในการใหความชวยเหลือ และเปนแนวทางในการบริหารจัดการสาธารณภัยในอนาคต 

............................................................. 

 

บทท่ี  ๘  การประสานการปฏิบัติกับหนวยงานอ่ืนๆ 

๘.๑ การสื่อสาร 

  การติดตอสื่อสาร  การแจงเหตุภัยพิบัติ  หรือสาธารณภัยสามารถแจงเหตุไดทั้งทางโทรศัพทและวิทยุสื่อสาร 

โดยเจาหนาที่พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ทุกตําแหนง ไดรับการแตงต้ังเปนเจาหนาที่ประจํา

ศูนย  อปพร. องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   

๘.๒ ข้ันตอนและวิธีการสื่อสารของศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   

  ๑.  แจงเหตุสาธารณภัยไดที่ ศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   

  ๒.  เจาหนาที่ศูนย ฯ แจงผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  เพื่อสั่งการ 

  ๓.  ผูอํานวยการศูนย ฯ แจงหัวหนาฝายทุกฝายเพื่อสั่งการ/หรือแจง สมาชิก อปพร.  

  ๔.  หัวหนาฝายแจงสมาชิก อปพร. ปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

................................. 
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                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
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บทท่ี  ๙  การประสานการปฏิบัติกับองคการสาธารณกุศล 

  ๑. หลักการ  

   การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย ไดแก การขจัดหรือลดความรุนแรงของภัย รวมทั้งการรักษาขวัญกําลังใจของ

ประชาชนและความเปนระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่และอาสาสมัครใหคงไว ซึ่งเปนงานที่ทุกฝายทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจะตองรวมแรงรวมใจกันดําเนินการเพื่อใหสภาวะภัยหมดสิ้นโดยเร็วจึง

จําเปนตองใชกําลังอาสาสมัคร มูลนิธิ องคการสาธารณกุศลเขาชวยเหลือ 

  ๒. วัตถุประสงค  

    ๒.๑ เพื่อระงับภัยที่เกิดข้ึนใหยุติลงโดยเร็ว โดยอาศัยการผนึกกําลังจากอาสาสมัคร  ภาคประชาชน 

มูลนิธิ องคการสาธารณกุศล 

    ๒.๒ เพื่อรักษาความเปนระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือประชาชนของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

และอาสาสมัคร มูลนิธิ  องคการสาธารณกุศล 

    ๒.๓ เพื่อเปนการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน ในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตการสั่งการของผูอํานวยการ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ.  ๒๕๕๐  

  ๓. การปฏิบัติ  

    ๓.๑ กอนเกิดสาธารณภัย  

     ๓.๑.๑ จัดทําบัญชีรายช่ือองคการสาธารณกุศลในเขตจังหวัดพรอมสถานที่ต้ัง  รายช่ือผูติดตอ

ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท  และทรัพยากรที่สามารถใหการสนับสนุนได 

     ๓.๑.๒ ใหองคการสาธารณกุศลในจังหวัดจัดเจาหนาที่ประสานงานกับกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พรอมอุปกรณและกําลังคนที่สามารถ

ปฏิบัติภารกิจได   

   ๓.๒ ขณะเกิดสาธารณภัย  

            /๓.๒.๑  เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน….   

     ๓.๒.๑  เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน  ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยกอน  เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบใหกั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปยังพื้นที่อันตราย พรอมทั้งแจงหนวยงานหรือ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยทันที  เพื่อดําเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย 

    ๓.๒.๒ กรณีที่ไดรับการประสาน  จากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหม   หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ  เชน  ตํารวจ  เทศบาล  สํานักงานปองกันและบรรเทาสา
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ธารณภัยจังหวัดใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุและใหรายงานตัวที่ศูนยอํานวยการ

เฉพาะกิจหรือผูบัญชาการเหตุการณ  เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

   ๓.๓ หลังเกิดสาธารณภัย 

    ๓.๓.๑  ชวยเหลือเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ

และพื้นที่รองรับการอพยพ 

     ๓.๓.๒ ประสานหนวยแพทยและพยาบาลอีกทั้งใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณ

ภัย พรอมทั้งลําเลียงผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาล 

     ๓.๓.๓ อพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัย หรือพื้นที่รองรับการอพยพ 

   ๔. การประสานงาน  

     ๔.๑ ในภาวะปกติ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนหนวยงานหลักในการ

ประสานงานกับองคการสาธารณกุศลในพื้นที่ 

    ๔.๒ ในภาวะฉุกเฉิน   เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยข้ึน   หรือมีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่   ที่

ประสบสาธารณภัยใหอาสาสมัคร  มูลนิธิ  องคการสาธารณกุศล  ตองรายงานตัวตอผูบัญชาการเหตุการณหรือศูนย

อํานวยการเฉพาะกิจ  ณ  จังหวัด  อําเภอ  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่  ที่จัดต้ังข้ึนแลวแตกรณีเพื่อ

ประสานการปฏิบัติแผนและข้ันตอนขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   ในการจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณ  

หรือสิ่งอื่นใดในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

การแจงเตือนภัย 

  เปนการใหขอมูลหรือแจงสถานการณที่จําเปนตอการรับรูเกี่ยวกับภยันอันตราย หรือเหตุการณ        

สาธารณภัยที่เกิดข้ึน เพื่อแจงเตือนภัยลวงหนาใหแกผูที่ไดรับผลกระทบ หรือคาดวาไดรับผลกระทบ เพื่อให

เตรียมพรอมรับสถานการณ  และสามารถอพยพ  เคลื่อนยายไปสูที่ปลอดภัยไดทันเวลา 

    ๑. บทบาทหนาที่ในการแจงเตือนภัย 

  เมื่อศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล คลองใหม    ไดรับ

แจงการเตือนภัยจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  ใหดําเนินการแจงเตือนภัยในเขตพื้นที่ที่คาดวาจะเกิดภัย  เพื่อ

แจงเตือนภัยลวงหนาแกผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยใหเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ   

และสามารถอพยพเคลื่อนยายไปสูที่ปลอดภัยได  และใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่

ที่คาดวาจะเกิดภัยประเมินสถานการณจากระดับความรุนแรงของภัยและดําเนินการแจงเตือนภัย   

   ๒. วิธีการแจงเตือนภัย มี ๒ วิธี 

     ๒.๑   แจงเตือนประชาชนโดยตรง  
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                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
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      โดยผานทางสถานีโทรทัศน  สถานีวิทยุ  วิทยุสมัครเลน  โทรสาร โทรศัพทมือถือหอกระจายขาว  

เสียงตามสาย  ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน  และหอเตือนภัย    

     ๒.๒   แจงเตือนผานหนวยงาน  

     โดยใชกลไกระบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินผานหนวยงานตางๆ ดังน้ี 

     ๒.๒.๑ สวนภูมิภาค ไดแก จังหวัดและอําเภอ  

      ๒.๒.๒ สวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองคการ

บริหารสวนตําบล  

   ๓. ระดับการแจงเตือนภัย 

      ๓.๑   การแจงเตือนภัยระดับจังหวัด 

       เปนการแจงเตือนภัยลวงหนา ผานระบบเครือขายและระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธทาง

ราชการและเอกชน เชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร โทรสาร ประชาสัมพันธจังหวัด 

      ๓.๒   การแจงเตือนภัยระดับอําเภอ 

       เปนการแจงเตือนภัยลวงหนา ผานระบบเครือขายและระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธทาง

ราชการและเอกชน เชน วิทยุชุมชน วิทยุสื่อสาร โทรสาร ผานหนวยงาน 

    ๓.๓    การแจงเตือนภัยระดับตําบล/หมูบาน 

       เปนการแจงเตือนภัยลวงหนา ใหอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเครือขายเฝา

ระวัง และแจงเตือนภัยในระดับตําบล/หมูบาน  โดยใชระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธในการ  แจงเตือนภัย เชน    

เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายขาว ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กําหนดใชเปน

สัญญาณเตือนภัยประจําหมูบานหรือตําบล   
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                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

บัญชีรายช่ือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครือขาย 

ในเขตอําเภอสามพราน 
 

ลําดับ

ท่ี 

  

ชื่อหนวยงาน 

  

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท 

นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท โทรสาร 

๑ อําเภอสามพราน   ๐๓๔-๓๑๑๐๖๕  

๒ ทองถิ่นอําเภอสามพราน   ๐๓๔-๓๑๑๐๒๑  

๓ นายกองคการบริหารสวนตําบลยายชา   ๐๓๔-๒๒๒๙๗๐ ๐๓๔-๒๒๓๑๕๗ 

๔ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน    ๐๓๔-๓๑๑๙๖๒  

๕ นายกเทศมนตรีเมืองไรขิง     ๐๓๔-๓๔๐๐๒๗  

๖ นายกเทศมนตรีเมืองกระทุมลม      ๐๒-๔๒๙๒๒๗๐  

๗ นายกเทศมนตรีตําบลออมใหญ      ๐๒-๔๒๐๐๕๓๘๕  

๘ นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก   ๐๓๔-๒๘๘๔๒๐ ๐๓๔-๓๙๓๖๓๔ 

๙ นายกองคการบริหารสวนตําบลสามพราน      ๐๓๔-๓๒๑๔๔๑  

๑๐ นายกองคการบริหารสวนตําบลทาตลาด     ๐๓๔-๒๒๕๕๖๘  

๑๑ นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม     ๐๓๔-๙๘๐๑๓๑  

๑๒ นายกองคการบริหารสวนตําบลบางชาง   ๐๓๔-๓๒๑๓๑๔  

๑๓ นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม   ๐๓๔-๒๘๗๕๒๙  

๑๔ นายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหม   ๐๓๔-๙๗๙๒๘๙  

๑๕ นายกองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด   ๐๓๔-๓๒๑๙๔๘  

๑๖ นายกองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง   ๐๓๔-๓๑๘๖๖๖  

๑๗ สถานีตํารวจภูธรสามพราน   ๐๓๔-๓๑๑๙๙๖ ๐๓๔-๓๒๕๑๙๕ 

๑๘ สถานีตํารวจภูธรโพธ์ิแกว   ๐๓๔-๓๑๑๑๙๒  

๑๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองใหม   ๐๓๔-๓๒๖๓๙๓  

๒๐ สาธารณสุขอําเภอสามพราน   ๐๓๔-๓๒๒๖๙๐  

๒๑ พัฒนาชุมชนอําเภอสามพราน   ๐๓๔-๓๒๒๗๘๕ ๐๓๔-๓๒๒๖๙๐ 

๒๒ เกษตรอําเภอสามพราน   ๐๓๔-๓๒๑๙๗๒ ๐๓๔-๓๒๑๙๗๒ 

๒๓ ปศุสัตวอําเภอสามพราน      ๐๓๔-๓๒๓๗๕๖  

๒๔ สํานักงานการไฟฟาภูมิภาคอําเภอสามพราน    ๐๓๔-๒๒๒๘๑๑  ๐๓๔-๓๒๔๒๑๒ 

๒๕ การประปาภูมิภาคอําเภอสามพราน     ๐๓๔-๓๒๒๖๘๑  ๐๓๔-๓๒๕๖๐๒ 
 

 

ภาคผนวก ก 



                                                                                                                                                         หนา ๔๔ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

บัญชีรายช่ือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครือขาย 

ในเขตจังหวัดนครปฐม 

ลําดับ

ที่ 

ช่ือหนวยงาน 

 

วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท 

นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท โทรสาร 

๑ ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม   ๐-๓๔๓๔-๐๐๐๐ ๐-๓๔๓๔-๐๓๓๔ 

๒ รองผูวาราชการจังหวัดนครปฐม   ๐-๓๔๓๔-๐๐๐๑ ๐-๓๔๓๔-๐๐๐๑ 

๓ หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครปฐม   ๐-๓๔๓๔-๐๐๐๕  

๔ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   ๐-๓๔๓๔-๐๐๔๘ ๐-๓๔๓๔-๐๐๕๐ 

๕ 

 

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดนครปฐม 

  ๐-๓๔๓๔-๐๒๓๓ 

 

๐-๓๔๓๔-๐๒๓๐ 

 

๖ ทองถ่ินจังหวัดนครปฐม   ๐-๓๔๓๔-๐๐๗๗ ๐-๓๔๓๔-๐๐๒๗ 

๗ ประชาสัมพันธจังหวัดนครปฐม   ๐-๓๔๓๔-๐๐๑๑-๒ ๐-๓๔๓๔-๐๐๑๑ 

๘ พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ   ๐-๓๔๓๔-๐๐๑๕ ๐-๓๔๓๔-๐๐๑๕ 

๙ เกษตรและสหกรณจังหวัดนครปฐม   ๐-๓๔๓๔-๐๐๓๗ ๐-๓๔๓๔-๐๐๓๘ตอ ๑๗ 

๑๐ เกษตรจังหวัดนครปฐม   ๐-๓๔๒๕-๓๙๙๒ ๐-๓๔๒๑-๘๗๕๖ 

๑๑ ปศุสัตวจังหวัดนครปฐม   ๐-๓๔๒๕-๗๗๐๕ตอ ๑๐๙ ๐-๓๔๒๕-๕๔๑๒ตอ ๑๐๒ 

๑๒ ประมงจังหวัดนครปฐม   ๐-๓๔๓๔-๐๐๓๕ ๐-๓๔๓๔-๐๐๓๖ 

๑๓ ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม   ๐-๓๔๒๖-๑๐๑๔ ๐-๓๔๒๖-๑๐๑๓ 

๑๔ หัวหนาสํานักงานขนสงจังหวัดสาขาอําเภอสามพราน   ๐-๒๘๘๙-๔๙๘๐  

๑๕ แรงงานจังหวัดนครปฐม   ๐-๓๔๓๔-๐๐๔๕ ๐-๓๔๓๔-๐๐๔๕ 

๑๖ สวัสดิการและคุมครองแรงงาน   ๐-๓๔๓๔-๐๐๖๗-๙ตอ 

๑๐๒ 

๐-๓๔๓๔-๐๐๖๗-๖๙ 

๑๗ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด   ๐-๓๔๒๕-๐๙๘๕ ๐-๓๔๒๕-๑๕๕๐ 

๑๘ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครปฐม   ๐-๓๔๒๕-๑๕๕๒ ๐-๓๔๒๕-๑๕๕๓ 

๑๙ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสามพราน   ๐-๓๔๓๒-๑๙๙๘ตอ ๑๒๒ ๐-๓๔๓๑-๑๐๒๑ตอ ๑๑๐ 

๒๐ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม   ๐-๓๔๒๕-๘๘๙๙ ตอ ๗๗๗ ๐-๓๔๒๕-๘๘๙๙ ตอ ๕๕๕ 

๒๑ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม   ๐-๓๔๒๕-๓๖๑๒ ๐-๓๔๒๗-๕๘๖๓ 

๒๒ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ   ๐-๓๔๓๒-๑๔๙๔ตอ ๑๑๑ ๐-๓๔๓๑-๑๑๐๖ 

๒๓ ผกก.สภ.เมืองนครปฐม   ๐-๓๔๓๑-๑๙๙๖ ๐-๓๔๓๒-๕๑๙๕ 

๒๔ ผกก.สภ.โพธ์ิแกว   ๐-๓๔๓๒-๒๐๖๗ตอ ๑๗ ๐-๓๔๓๑-๑๑๙๒ 

๒๕ ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๓   ๐-๓๔๒๕-๓๘๘๙ ๐-๓๔๒๕-๙๒๔๓ 

๒๖ ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาสามพราน   ๐-๓๔๓๒-๒๖๘๑ ตอ๑๑ ๐-๓๔๓๒-๕๖๐๒ 

๒๗ ผกก . สภ. สามพราน   ๐-๓๔๓๑-๑๑๙๑ - 
 

บัญชีรายช่ือเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไดรับการแตงตั้งขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม    



                                                                                                                                                         หนา ๔๕ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ทะเบียนรายช่ือกูชีพ – กูภัย   

ศูนย อปพร.ตําบลคลองใหม   อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

ลําดับที่ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง ที่อยู เบอรโทรศัพทติดตอ 

๑ นายสกล    คิมประเสริฐ กูชีพ   

๒ นายนิรุต   ธรรมวัตร กูชี้พ   

๓ นายอนันต  จ่ันจํารัส กูชี้พ   

๔ นายสรวิชญ  กุลครอง กูชี้พ   

๕ นายพงษศักดิ์  บํารุงวงษ กูชี้พ   

 

ทะเบียนรายช่ืออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   

ศูนย อปพร.ตําบลคลองใหม   อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
 

  

ลําดับที่ 

 

ช่ือ-สกุล 

 

ตําแหนง 

ภูมิลําเนาปจจุบัน 

บานเลขที่ หมูที ่ โทรศัพท 

๑ นายสกล  คิมประเสิรฐ อปพร. ๑๑๙ ๑  

๒ นายสรวิชญ   กุลครอง อปพร. ๑๐๗/๓ ๓  

๓ นายนิรุต  ธรรมวัตร อปพร. ๑๑๓ ๔  

๔ นายพงษศักดิ์  บํารงุวงษ อปพร. ๕๐/๑ ๒  

๕ นายอนันต  จ่ันจํารัส อปพร. ๔๗/๑ ๔  

๖ นายสุนันท  ภุมมาลา อปพร. ๓๖ ๒  

๗ นายสําราญ  พระเขียนทอง อปพร. ๕๑ ๒  

๘ นายนาวี   หงษประชา อปพร. ๙๙ ๗  

๙ นายสมบูรณ  แกวโกมุท อปพร. ๑๑๐/๒ ๒  

๑๐ นายสังวาลย  มากหลาย อปพร. ๑๐๑/๙ ๗  

๑๑ นายจันทรดี  อยูถนอม อปพร. ๖๐/๑ ๕  

๑๒ นายจ่ัน  นิรันดร อปพร. ๗๐ ๔  

๑๓ นายชาตรี  ภุมมาลา อปพร. ๑๓๐ ๗  

๑๔ นางยุวดี   โททอง อปพร. ๒๒/๔๐ ๒  

๑๕ นายประสาน  ชางทอง อปพร. ๑๖ ๗  

๑๗ นายจรัส  จือวงษ อปพร. ๑๖ ๑  

๑๘ นายพยุง    ภุมมาลา อปพร. ๘๑ ๓  

๑๙ นางวิไล   สรอยมณี อปพร. ๔/๑ ๕  

๒๐ นายวิเชียร   สาขา อปพร. ๙๐ ๑  



                                                                                                                                                         หนา ๔๖ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๑ นายสุเมธ   นํ้าสุวรรณ อปพร. ๑๙ ๑  

๒๒ นายวิชัย  ซุนเจริญ อปพร. ๑ ๔  

๒๓ นายบดินทร  นอยพิทักษ อปพร. ๑๒/๑ ๓  

๒๔ นายพสิษฐ   ทรัพยมณี อปพร. ๒๗/๒ ๓  

๒๕ นางสุกัญญา   อํ่าเอกชน อปพร. ๑๕๙/๔๔ ๖  

๒๖ นายผดุงศักดิ์   เล้ียงรักษา อปพร. ๑๐๗ ๑  

๒๗ นางนงลักษณ   เรืองแสน อปพร. ๑๕๙/๔๗๕ ๖  

๒๘ นางกัลยากร   ชางเรือง อปพร. ๑๕๙/๒๘๓ ๖  

๒๙ นางบัวริม    เจนหัตถ อปพร. ๑๕๙/๓๓๐ ๖  

๓๐ นายประกอบ  เข็มทอง อปพร.    

๓๑ นายสมคิด   ปทุมาสูตร อปพร.    

๓๒ นายหาญณรงค    ชินชงจู อปพร.    
 

 

บัญชีสถานที่สําคัญในเขตตําบลคลองใหม    

ลําดับที่ สถานที่ตั้ง ที่ตั้ง 
ผูรับผิดชอบ 

(ระบุช่ือ) 

๑ วัดบางชางเหนือ หมูที่ ๓ ตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน   
 

     

 

โครงการที่บรรจุเขาแผนพัฒนาสามป 

1 โครงการสงเสริม สนับสนุน การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

2 โครงการซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําป 

3 โครงการฝกอบรม /ทบทวน อปพร. ตําบลคลองใหม 

4 โครงการจัดหาสารเคมีและอุปกรณปองกันภัยตาง ๆ ฯลฯ เพื่อบรรเทาสาธารณภัย  

5 โครงการรณรงคลดปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 

6 โครงการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยในพื้นที่ เชน น้ําทวม ไฟไหม ฯลฯ 

7 ติดตั้งกลอง cctv ภายในตําบลคลองใหม 

8 โครงการจัดหาวิทยุส่ือสาร  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         หนา ๔๗ จาก ๔๗             
                                                                                                               สํานักงานปลัดปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมเลขที ่๑๕๙ หมูที่ ๓   

                                                                                                                      อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐ 

                                                 วันที่   ๑๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อางถึง  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓-๒๕๕๗      

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

 

                        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 (กอ.ปภ.อบต.คลองใหม) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

บัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  
 

ลําดับ

ที่ 
รายการ จํานวน 

ผูรับผิดชอบ 

(ระบุช่ือ) 

๑ รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค พรอมติดตั้งกระเชา ๑๔๐ 

แรงมา ขนาดความจุนํ้า  ๖,๐๐๐.-ลิตร  

๑  คัน  งานสํานักปลัด 

๒ วิทยุส่ือสาร ชนิดมือถือ ๕ วัตต    ๒๐ เครื่อง งานสํานักปลัด 
๓ เครื่องวิทยุรับ-สง คมนาคม ชนิดติดตั้งประจําที่ ขาดกําลัง 

๑๐ วัตตพรอมติดตั้งเสาอากาศ   
   ๑ เครื่อง 

งานสํานักปลัด 

๔ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ( Dry chemical )  

ขนาด ๑๕ ปอนด 
    ๑๔ ถัง 

งานสํานักปลัด 

 
 
 
         
 
                                                                             ลงช่ือ     
 

(นายเอนก    นอ้ยพิทกัษ)์ 
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองใหม่ 


