
 
 
 
 
 

     
 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2565 
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ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
        อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2565 
อ้างถึง  1. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2550 
 2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2558 
๑. สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์การปกครองท้องถิ่น ประชากร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ที่ทางทิตเหนือของที่ว่าการอ าเภอประโคนชัย                   
ห่างจากอ าเภอประมาณ 24 กิโลเมตร ไปทางถนนบุรีรัมย์ – ประโคนชัย เป็น 1 ใน 17 ต าบลในเขต              
การปกครองของอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

อาณาเขต  
 ทิศเหนือ      ติดต่อกับ พ้ืนที่ต าบลเมืองฝาง อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศใต้         ติดต่อกับ   พ้ืนที่ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   พ้ืนที่ต าบลแสลงโทน อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   พ้ืนที่ต าบลหนองโสน  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่ทางกายภาพโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ า           
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ท านา ที่ดอนใช้ปลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ในเขตนี้จะแห้งแล้งซ้ าซากขาดความอุดมสมบูรณ์ 
เพราะเป็นที่ได้ฝนน้อยและมีแหล่งน้ าที่อาศัยในการเกษตรกรรมเป็นแหล่งน้ าที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ                
เช่น ล าห้วย หนอง บึง ฯลฯ 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   สภาพทางภูมิอากาศ ลักษณะทางภูมิอากาศแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ 

 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ถึง กลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม  
อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วไป และในเดือนเมษายน จะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุด 

 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้            
ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นจากมรสุมอินเดียพัดปกคลุมประเทศไทยและร่องความกดอากาศต่ าที่ พาดผ่านบริเวณ
ภาคใต้ ของประ เทศ ไทย จะ เลื่ อนขึ้ นมาพาดผ่ านบ ริ เ วณประ เทศไทยตอนบนคื อ  ภ าค เหนื อ                                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในระยะนี้จึ งมีความชุ่มชื้นมากท าให้มีฝนตกมากตั้ งแต่                  
กลางเดือนพฤษภาคมจนถึง กลางเดือนตุลาคม หลังจากนั้นฝนจะเริ่มลดน้อยลง   

  ฤดูหนาว  เริ่ มตั้ งแต่ กลาง เดือนตุลาคม  ถึ ง  กลาง เดือนกุมภาพันธ์  ซึ่ ง เป็นลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้งแล้ง ในบางปี              
ฤดูหนาวอาจเริ่มต้นช้ากว่าก าหนดนี้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทย ถ้าแผ่ลงมาช้าฤดูหนาวจะเริ่มประมาณปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป 

๑.4 ลักษณะการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ ออกเป็น                   

8 หมู่บ้าน  ดังนี้  
หมู่ที่ 1   บ้านไสยา   ผู้ใหญ่บ้าน  นายส าราญ  สุขประโคน  
หมู่ที่ 2   บ้านศรีบูรพา   ผู้ใหญ่บ้าน  นายสมาน แดงสี  
หมู่ที่ 3   บ้านโคกเพชรพัฒนา  ผู้ใหญ่บ้าน  นายยอด  เย็งประโคน  
หมู่ที่ 4   บ้านสี่เหลี่ยม   ผู้ใหญ่บ้าน  นายประมวล  ไกรษร  
หมู่ที่ 5   บ้านสี่เหลี่ยม   ผู้ใหญ่บ้าน  นายรุ่ง  ปลีนารัมย์  
หมู่ที่ 6   บ้านสารภี   ผู้ใหญ่บ้าน  นายวิเชียร  พุทธิชาด  
หมู่ที่ 7   บ้านทุ่งสว่าง   ผู้ใหญ่บ้าน  นายบุญเพ็ง  จันทา  
หมู่ที่ 8   บ้านโคกเพชร  ก านันต าบลสี่เหลี่ยม นายพลกฤต เพ็งประโคน 

 ประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 5,677  คน             
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
   จ าแนกเป็นเพศชาย 2,905  คน 

    เพศหญิง 2,772  คน 
จ านวนครัวเรือน  1,406  ครัวเรือน 

..../ 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

  ข้อมูลด้านการเกษตร ประชากรในเขตต าบลสี่เหลี่ยมมีการประกอบอาชีพดังนี้ 
อันดับหนึ่ง อาชีพเกษตรกร  
อันดับสอง อาชีพรับจ้าง  
อันดับสาม อาชีพค้าขาย  
อับดับสี่ อาชีพรับราชการ  

   เกษตรกรมีอาชีพปลูกข้าว ร้อยละ 100 ของ จ านวนครัวเรือน และเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 10 
ของจ านวนประชากรทั้งหมด  

ข้อมูลด้านแหล่งน  าทางการเกษตร ได้แก่ 
1. แหล่งน้ าตามธรรมชาติ  
- ล าน้ า , ล าห้วย    จ านวน 2 สาย  
- บึง, หนองและอ่ืน ๆ    จ านวน 11 แห่ง  
2. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  
- บ่อโยก     จ านวน 25 แห่ง  
- ประปาหมู่บ้าน     จ านวน   8 แห่ง  
- ถังเก็บน้ าฝนขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร  จ านวน   8 แห่ง  
3. ข้อมูลแหล่งน้ ากินน้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
- บ่อโยก (บาดาล)    จ านวน 25 แห่ง  
- ถังเก็บน้ าฝนขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร  จ านวน   8 แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน     จ านวน   8 แห่ง  
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน 
(หลัง) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

หมายเหตุ 

1 บ้านไสยา 79 156 146 302 ได้มาจากงานสถิติจ านวน
ประชากรตามหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร์ 
อ าเภอประโคนชัย 
  

2 บ้านศรีบูรพา 192 416 410 826 
3 บ้านโคกเพชรพัฒนา 154 366 334 700 
4 บ้านสี่เหลี่ยม 168 287 263 550 
5 บ้านสี่เหลี่ยม 162 332 332 664 
6 บ้านสารภี 257 551 499 1,050 
7 บ้านทุ่งสว่าง 191 376 379 755 
8 บ้านโคกเพชร 202 421 409 830 

รวม 1,406 2,905 2,772 5,677 
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การประมงและปศุสัตว์ 

    การประมง ประชาชนท าการประมงในหนองน้ าเล็กๆน้อยๆ ที่ขุดขึ้นเอง เพ่ือการบริโภคเท่านั้น        
   การปศุสัตว์ ประชาชนในพ้ืนประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ ดังนี้ 

- เลี้ยงโค  ร้อยละ   10  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
   - ลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน   ร้อยละ   20  ของจ านวนประชากรทั้งหมด  

- เลี้ยงสุกร   ร้อยละ   0.5  ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
- ประชาชนเลี้ยงกระบือ  ร้อยละ   0.01  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

ที่มาข้อมูล จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

  1.5 วัตถุประสงค์  
       5.1 เพ่ือบูรณาการระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และข้างเคียง 
        5.2 เพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล     
           สี่เหลี่ยม ในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง 
       5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
                           อย่างทันท่วงที 
       5.4 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างมีระบบ ขั้นตอนการ 
                         ปฏิบัติที่ชัดเจน 
          5.5 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที และได้รับ  
                          ข้อมูลข่าวสารด้านการเตรียมการป้องกันปัญหาภัยแล้งรวมถึงภัยที่สืบเนื่องจากภัยแล้ง   
                          เช่น อัคคีภัย 
2. องค์กรปฏิบัติ/ภารกิจ 
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลสี่ เหลี่ ยม  ซึ่ ง มี                   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นองค์กรปฏิบัติหลักที่รับผิดชอบ              
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

 มีหน้าที ่รับผิดชอบการอ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล สั่งการณ์และด าเนินการต่างๆ ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามศักยภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตน และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ข้างเคียง เมื่อประเมินแล้วไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวมทั้งมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการอ าเภอ และ
ผู้อ านวยการจังหวัดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. นิยามศัพท์ 
 ภัยแล้ง หมายถึงความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนน้อยหรือฝนไม่ตก           
เป็นระยะเวลานาน และครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ พืชพันธ์ไม้ต่างๆ 
ขาดแคลนน้ าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางรุนแรง               
ต่อประชาชน 
  
 
 

การป้องกัน/.... 
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 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องมีผู้รับผิดชอบด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายได้แก่ เจ้าพนักงาน ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการจังหวัด เพ่ือปฏิบัติกา ร            
ให้สอดคล้องกับแผน ดังนี้ 
 - ผู้อ านวยการท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่                       
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตอ าเภอ และสั่งการให้หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ 
 - ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยในเขตจังหวัด และสั่งการให้หน่วยงานของรัฐ อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด 
 - ผู้ช่วยผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการ
จังหวัด ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด 
 - อาสาสมัคร หมายถึง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
4. ความรุนแรงของสาธารณภัย 
 ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้ 

ระดับความรุนแรง 
ของสาธารณภัย 

ลักษณะและความรุนแรง การจัดการสาธารณภัย 

ระดับ 1 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไป
หรือมีขนาดเล็ก 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ สามารถ
ควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับภัยได้โดยล าพัง 

ระดับ 2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อ านวยการจังหวัด               
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

ระดับ 3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มี
ผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง 
หรือสาธารณภัยที่
จ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
หรืออุปกรณ์พิเศษ 

ผู้อ านวยการจังหวัด ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
ได้ผู้อ านวยการกลาง และ/หรือผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุม
สถานการณ์ 

ระดับ 4 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มี
ผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุมสถานการณ์ 

 
การประกาศ/... 
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5. การประกาศเขตพื นที่ประสบสาธารณภัย 
 เพ่ือประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ให้มีการออกประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย           
ได้ตามดุลพินิจ เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามรถให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายทีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ประสบภัยอาจขอให้มีหนั งสือรับรองพ้ืนที่ประสบภัย              
ทั้งที่เป็นบุคคล และนิติบุคคลตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550               
การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน                   
พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยปัจจุบัน
ทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้และจ าเป็นต้องแก้ไขโดยฉับพลันตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะอากาศท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาก าหนด 
การขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขต                    
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ                  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์บรรเทา                  
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด  
 ทั้งนี้ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซม              
ให้คืนสู่สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไป               
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้ 

1. คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
มีหน้าที่ 

 - ส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

 - ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่างๆ ตามที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด  
 - พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 - รายงานผลการส ารวจความเสียหาย และแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ให้ ก.ช.ภ.จ. ทราบ 

2. คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)  
มีหน้าที่  

        - ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 พิจารณา/….. 

 
 



-7- 
 - พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด                     

ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจอนุมัติ ให้ส่งเรื่องให้กรมป้องกัน              
และบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิจารณาด าเนินการ ขออนุมัติวงเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็นจากคณะรัฐมนตรี 
การขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือให้ท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(2) วัน เดือน ปีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือนปีที่เกิดความเสียหาย 
(3) สถานที่เกิดเหตุ (ให้ระบุชื่อถนน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ) 
(4) จ านวนผู้ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ 
(5) ความเสียหายโดยประมาณ เช่น จ านวนบ้านเรือนที่เสียหาย ทรัพย์สินที่เสียหายรวมทั้ง

มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตเป็นต้น 
(6) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
(7) ความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอรับการสนับสนุนเป็นหนังสือได้ให้ขอรับการสนับสนุนการให้ความ
ช่วยเหลือโดยเครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆ หรือโดยวิธีอ่ืนใดและให้ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลังโดยด่วนที่สุด 
6. พื นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ ออกเป็น 8 หมู่บ้าน               
จากการส ารวจแหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิตน้ าประปาแต่ละหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ 2564/2565                
พบว่ายังมีหลายหมู่บ้านยังขาดน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าใช้เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
7. การแจ้งเตือนภัย  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

มีหน้าที ่แจ้งเตือนภัย โดยแจ้งเตือนไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหรือคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพ้ืนที่หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย เพ่ือแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้            
รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และให้กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ประเมินสถานการณ์จากระดับความรุนแรงของภัย                  
และด าเนินการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยโดยเร็ว 
 วิธีการแจ้งเตือนภัย มี 2 วิธี 
  1. แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ หรือกลุ่มไลน์ และสัญลักษณ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น นกหวีด ธง ฯลฯ 
  2. แจ้งเตือนผ่านหน่วยงานส่วนราชการภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ระดับของการแจ้งเตือนภัย 
  - การแจ้งเตือนภัยระดับจังหวัด  เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเครือข่ายและ
ระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ทางานราชการ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง ข่ายวิทยุสื่อสาร โทรสาร 
   

การแจ้งเตือน/…. 
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   - การแจ้งเตือนภัยระดับอ าเภอ เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเครือข่ายและ
ระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ทางานราชการ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง ข่ายวิทยุสื่อสาร โทรสาร  และ
หนังสือส่ง แจ้งเวียน หนังสั่งการณ์ หรือเพ่ือทราบและปฏิบัติ ฯลฯ 

 - การแจ้งเตือนภัยระดับต าบล/หมู่บ้าน เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้เครือข่ายเฝ้าระวัง 
แจ้งเตือนภัยในระดับต าบล/หมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มิสเตอร์เตือนภัยประจ าชุมชน                
โดยใช้ระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเตือนภัย เช่น เสียงตามสาย  หอกระจายข่าว                   
สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน โทรศัพท์มือถือ กลุ่มไลน์เตือนภัยในพ้ืนที่ หรือสัญญาณเสี่ยงที่ก าหนด               
ใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าหมู่บ้าน และเฉพาะพ้ืนที ่
  ระดับการแจ้งเตือนภัย 
 สีแดง  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัย            
และปฏิบัติตามข้อสังการ 
 สีส้ม   หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่ก าลังด าเนินการควบคุม
สถานการณ์ 
 สีเหลือง  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น 
 สีน้ าเงิน  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร 
 สีเขียว        หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจ าอยู่เสมอ 
8. ขั นตอนการปฏิบัติแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง ดังนี้ 
 ขั นเตรียมความพร้อม (ก่อนเกิดภัย) 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยให้ด าเนินการเตรียมความ
พร้อมด้านก าลังคน รถบรรทุกน้ า เครื่องสูบน้ า เครื่องมืออุปกรณ์ให้ พร้อมและเพียงพอ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมส ารองน้ า และใช้น้ าอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. ส ารวจจัดท าบัญชีของหมู่บ้าน พร้อมทั้งจ านวนครัวเรือนที่เคยประสบความเดือดร้อนหรือคาดว่า
จะประสบความเดือดร้อน 
 3. ตรวจสอบและส ารวจภาชนะกักเก็บน้ า บ่อน้ า บ่อโยก ฝายกั้นน้ า ประปา ประจ าหมู่บ้านให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้อย่างเพียงพอ หากเกิดการช ารุดเสียหาย ให้ท าการซ่อมแซมให้แล้เสร็จเพื่อให้ใช้การได้ 
 4. ตรวจสอบและส ารวจแหล่งน้ าส ารองเพ่ิมเติมและก าหนดมาตรการรองรับเพ่ือให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับใช้สอยตลอดในช่วงฤดูแล้ง 
 5. เตรียมแผนการแจกจ่ายน้ าให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค 
โดยประสานงานกับก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าหมู่บ้านและส่วนราชการ 
  

ขั้นตอน/.... 
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ขั นตอนการจัดการภาวะฉุกเฉิน (ขณะเกิดภัย) 
 1. เมื่อเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ให้นายกองค์การบริหารส่วน               
ต าบลสี่เหลี่ยม ในถานะผู้อ านวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ปฏิบัติเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
เพ่ือระงับและบรรเทาอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่โดยเร็ว 
 2. รับแจ้งเหตุและประสานงาน ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง                 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม โทร 044- 666196 
 3. เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  จัดเจ้าหน้าที่ออกส ารวจสถานการณ์การเกิด             
ภัยแล้ง อันประกอบด้วยข้อมูลความเสียหาย ความเดือดร้อนของพ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้ง จ านวนราษฎร                
และทรัพย์สินที่เสียหาย ไว้ส าหรับเป็นฐานข้อมูลเพี่อให้การช่วยเหลือต่อไป               
 4. ด าเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้แก่การแจกจ่ายน้ า การช่วยเหลือในด้านการเกษตร
และด้านอ่ืนๆ ตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 
 5. กรณีผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ                  
ที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งของตน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ และหรือผู้อ านวยการ
จังหวัดแล้วแต่กรณีเพ่ือสั่งการณ์โดยเร็วต่อไป 
 แผนการแจกจ่ายน  า  
 - จัดหาน้ าดื่มที่สะอาด เพ่ือการอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้กับหมู่บ้านหรือโรงเรียนที่ร้องขอความ
ช่วยเหลือในการขาดแคลนน้ าดื่มตามล าดับก่อนหลังและความเดือดร้อนของประชาชน 
 - ประสาน ผู้น าหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกหมู่บ้าน                    
ที่ประสบภัย จัดหาครุภัณฑ์ถังกักเก็บน้ าไว้เป็นส่วนกลางของหมู่บ้าน เพ่ือรองรับการช่วยเหลือในการ            
แจกจ่ายน้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภคจากหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ 
 - ก าหนดพ้ืนที่จุดจ่ายน้ า ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านที่ประสบภัย ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วทั่วถึง
และเป็นธรรมเท่าเทียมในการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

ขั นตอนการฟื้นฟู (หลังเกิดภัย)  
 เป็นการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น โดยให้ค านึงถึงความถูกต้อง ความชัดเจน 
และรวดเร็วตามแนวทางปฏิบัติ 
 1. ให้ผู้น าชุมชนส ารวจความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น แล้วรายงานมายังศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมทราบ 
 2. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม รายงานสถานการณ์สาธารณภัย            
ต่อกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามล าดับชั้นขึ้นไปทราบ 
 3. ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่ประสบภัย วิเคราะห์
ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้วยตนเองได้หรือไม่ รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือ 
ด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ที่พักพิงอุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

ทั้งนี้/.... 
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 ทั้งนี้ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงความ
ต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์            
และผู้พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
9. งบประมาณ 
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 งบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่ายเพ่ือใช้จ่าย 
ในกรณีที่จ าเป็นตามความเหมาสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเป็นส่วนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหรือภัยธรรมชาติ ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่หรือเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน โรคติดต่อ ฯลฯ 
10. การบังคับบัญชา 
 การบังคับบัญชาติดต่อสื่อสาร ให้อยู่ในการอ านวยการของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ ง  องค์การบริหารส่ วนต าบลสี่ เหลี่ ยม  โดยมีนายกองค์การบริหารส่ วนต าบลสี่ เหลี่ ยม                              
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
11. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 
 การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  - จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ                
ที่จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืนได้ตามปกติ
โดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
  ระบบสื่อสารหลัก คือระบบสื่อสารที่มีใช้งานโดยทั่วไปของหน่วยงาน ซึ่งเป็นช่องทาง
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน และหน่วยงานกับประชาชนและจัดเตรียมไว้พร้อมใช้ติดต่อสื่อสาร
ได้ตลอดเวลา โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม หมายเลข 044- 666196 
  ระบบสื่อสารรอง คือระบบสื่อสารที่ใช้โดยทั่วไปและใช้งานควบคู่กับระบบสื่อสารหลัก                 
เป็นช่องทางเสริมในการติดต่อสื่อสารหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง                  
ข่ายวิทยุสื่อสารองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ความถี่ 162.525 MHZ นามเรียกขาน “สี่เหลี่ยม” 
   
      (ลงชื่อ) จ.อ.   ผู้เขียนแผน 
                                                                       (อานนต์    มาบกลาง)  
                                                ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้เสนอแผนฯ 
                                                                  (นายสุทัศน ์    ลีประโคน)  
                                                  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

ลงชื่อ/... 
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