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บทนำ 
   

                    ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและ

การกระทำของมนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย ดินโคลน

ถล่ม แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน มีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัด

ไม้ทำลายป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมท่ี

ทำลายส่ิงแวดล้อม ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปล่ียนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด 

และหนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซ่ึงสาธารณภัย

ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดท้ังสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ 

ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 
              เทศบาลตำบลสามเงา มีหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ิน โดยมี
ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ิน และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้ช่วย

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ิน และ

ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย เทศบาลตำบลสามเงา จึงต้องมี

การเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ

การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด/อำเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชน์

ในการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือม่ันให้กับประชาชน 

และสร้างพื้นที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ท่ีประกอบด้วยการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ได้แก่ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม 

ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมท้ังการฟ้ืนฟู ได้แก่ การฟ้ืนสภาพ

และการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

(แผนภาพท่ี ๑ – ๑) 
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 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา มีวัตถุประสงค์ 

ดังน้ี 

 ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือ

ให้แก่หน่วยงานในระดับท้องถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสามเงามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุ 

สาธารณภัย  
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 คำนำ 

                      สถานการณ) สาธารณภัยในป0จจุบันมีแนวโน9มเกิด ข้ึนอยAางตAอเน่ืองและซับซ9อนมากข้ึน  

มีสาเหตุเน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ

การเปล่ียนแปลงโครงสร9างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูAสังคมเมืองอยAางรวดเร็ว ทําให9ประชาชนมีโอกาสอยูAใน

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยเพ่ิมมากข้ึน สAงผลให9ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ท้ังภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ 

เชAน วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล9ง และภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย) เชAน อัคคีภัย ภัยจากการคมนาคม

ขนสAง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เปUนต9น  

                      องค)กรปกครองสAวนท9องถ่ินเปUนหนAวยงานท่ีมีความใกล9ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ  

ในการให9ความชAวยเหลือและบรรเทาภัยในลําดับแรก กAอนท่ีหนAวยงานภายนอกจะเข9าไปให9ความชAวยเหลือ ประกอบ

กับพระราชบัญญัติปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ กําหนดให9องค)กรปกครองสAวนท9องถ่ิน

แหAงพ้ืนท่ีมีหน9าท่ีปWองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท9องถ่ินของตน โดยมีผู9บริหารท9องถ่ินขององค)กรปกครองสAวน

ท9องถ่ินแหAงพ้ืนท่ีน้ันเปUนผู9รับผิดชอบในฐานะผู9อํานวยการท9องถ่ิน และแผนการปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหAงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได9กําหนดให9กองอํานวยการปWองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหAงพ้ืนท่ี  ทําหน9าท่ีอํานวยการ 

ควบคุม ปฏิบัติการปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังจัดต้ังศูนย)ปฏิบัติการฉุกเฉินท9องถ่ินและเผชิญเหตุเม่ือเกิด 

สาธารณภัยข้ึน โดยมีผู9อํานวยการท9องถ่ินเปUนผู9ควบคุมและส่ังการเพ่ือทําหน9าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวAา

สถานการณ)จะกลับเข9าสAูภาวะปกติ พร9อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปWองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 

องค)กรปกครองสAวนท9องถ่ิน  

                        ดังน้ัน เทศบาลตําบลสามเงาจึงได9จัดทําแผนปฏิบัติการในการปWองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้ึน 

เพ่ือเปUนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร9อม การแจ9งเตือนภัย และการดําเนินการชAวยเหลือให9แกAหนAวยงาน  

ในระดับท9องถ่ินรAวมกับหนAวยงานตAางๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและพ้ืนท่ีข9างเคียง ต้ังแตAกAอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย  

และภายหลังเกิดภัย ให9ถูกต9องตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข9อง รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับแผนการปWองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการปWองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล9องกับ

แผนการปWองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหAงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนตAางๆ ท่ีเก่ียวข9อง เพ่ือปWองกันและ 

ลดความสูญเสียตAอชีวิตและทรัพย)สินรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอยAางมีประสิทธิภาพตAอไป	 
 

 

                                                                                                                            
                                                                                                    (นายเฉลียว  ภูดอนตอง) 

                                                                                        รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 

                                                                                        ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน9าท่ี 

                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 

                                                                                        ผู9อำนวยการท9องถ่ิน 
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สารบัญ 
                     หน้า 

แผนที ่อปท. 

บทนำ                

  บทท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไป          ๑ 

            ๑.๑ สภาพท่ัวไปของเทศบาลตำบลสามเงา     ๑ 

๑.๑.๑ ท่ีต้ังและอาณาเขต       ๑ 

   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 

   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๑ 

   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       ๒ 

   ๑.๑.๕ สถานท่ีสำคัญ       ๒ 

                             ๑.๑.๖ สาธารณูปโภค       ๕ 

                             ๑.๑.๗ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) ๑๑ 

   ๑.๑.๘ แหล่งแม่น้ำลำคลอง      ๑๑ 

  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        ๑๑ 

๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย      ๑๑ 

๑.๒.๒ สถิติภัย        ๑๑ 

  ๑.๓ การจัดลำดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลสามเงา  ๑๖ 

  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี       ๑๗ 

  บทท่ี ๒ แนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย     ๑๘ 

  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       ๑๘ 

  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      ๑๘ 

  ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๑๙ 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๒๐ 

   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        ๒๐ 

   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)   ๒๑ 

   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา ๒๑ 

   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       ๒๒ 

   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ       ๒๒ 

   ๒.๖ การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงา 

                                  (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)                                                                   ๒๗ 
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สารบัญ (ต่อ) 
                      หน้า 

 

  ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง      ๒๘ 

    ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอำเภอและจังหวัด     ๒๘ 

    ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง   ๒๘ 

                             ๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพ้ืนท่ี                        ๒๘ 

     ๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล ๒๙ 

 บทท่ี ๓  การปฏิบัติก่อนเกิดภัย        ๓๐ 

 ๓.๑ การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย               ๓๐ 

 ๓.๒ การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย              ๓๐ 

  ๓.๒.๑ นิยามความเส่ียง                ๓๐ 

  ๓.๒.๒ ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๓๑ 

  ๓.๓ พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย ๓๓ 

                      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย                               ๓๕ 

                            ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ                                                    ๓๕ 

                             ๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย                                       ๓๖ 

                            ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยชุมชน                   ๓๙ 

 ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย        ๓๙ 

   ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า      ๔๐ 

   ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย                                   ๔๐ 

   ๓.๕.๓ ระดับความหมายของสีในการแจ้งเตือน                       ๔๐ 

                             ๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย                                                         ๔๑

  บทท่ี ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย       ๔๓ 

  ๔.๑ การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงา   ๔๓ 

   ๔.๑.๑ โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงา                      ๔๓ 

                             ๔.๑.๒ บทบาทและหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

                                      เทศบาลตำบลสามเงา                                                     ๔๔

             ๔.๒ การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย                                ๔๗ 

             ๔.๓ การประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน       ๔๘ 

     

   



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

   สารบัญ (ต่อ) 
                      หน้า 

 

                      ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       ๔๘ 

   ๔.๔.๑ หลักการปฏิบัติ                                             ๔๘ 

   ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ          ๔๙ 

                      ๔.๕ การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน                                  ๕๙ 

                       ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน                                   ๖๒ 

   ๔.๗ การอพยพ         ๖๓ 

  ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ     ๖๔ 

   (Damage and Need Assessment : DANA) 

   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๖๔ 

   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๖๔ 

  ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค       ๖๕ 

  ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว              ๖๕ 

  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย     ๖๘ 

  ๔.๑๒ การอพยพกลับ                                               ๖๘ 

   ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                      ๖๘ 

                      ๔.๑๔ การร้องขอสนับสนุนจากองค์ปกครองส่วนข้างเคียง                              ๖๘ 

                      ๔.๑๕ การยกระดับสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็น ระดับ ๒                              ๖๙ 

  บทท่ี ๕  การปฏิบัติหลังเกิดภัย        ๗๐ 

   ๕.๑ การสำรวจความเสียหายเบ้ืองต้น      ๗๑ 

   ๕.๒  การฟ้ืนฟู         ๗๒ 

   ๕.๒.๑ การฟ้ืนฟูระยะส้ัน       ๗๓ 

    ๕.๒.๒ การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๗๕ 

    ๕.๒.๓ การฟ้ืนฟูด้านต่างๆ       ๗๖

 บทท่ี ๖  การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๗๘ 

  ของเทศบาลตำบลสามเงาไปสู่การปฏิบัติ 

   ๖.๑ แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๗๘ 

   ของเทศบาลตำบลสามเงา ไปสู่การปฏิบัติ 

    

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
                      หน้า 

 

                     ๖.๒  การติดตามและประเมินผล       ๘๐ 

   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๘๑ 

   ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดำเนินการติดตามและประเมินผล  ๘๒ 

                     ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา                 ๘๒ 

   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๘๓ 

  ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 สารบัญ (ต่อ) 

 

         ภาคผนวก 

ก. บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขตเทศบาลตำบลสามเงา 

ข. บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัดตาก 

ค. บัญชีรายช่ือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้รับการแต่งต้ัง/  

 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ของเทศบาลตำบลสามเงา 

ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลสามเงา 
จ. บัญชีรายช่ือองค์กรสาธารณกุศลในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลสามเงา    

ฉ. บัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์     

 ท่ีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ช. บัญชีรายช่ือกลุ่มเปราะบางท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือ  
ซ. บัญชีรายช่ือสถานท่ีสำคัญในเขตเทศบาลตำบลสามเงา     

ฌ. แบบสำรวจศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
ญ. ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเส่ียง     

ฎ. คำส่ังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา  

ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับ 
 แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติข้ันต้น ระยะท่ี ๑ (Initial Disaster Assessment Form)  

ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความต้องการ ระยะท่ี ๒ (Multi Cluster Initial and 

Rapid Assessment - MIRA ) 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

สารบัญแผนภาพ 
 

                      หน้า 

 

 แผนภาพท่ี ๑–๑  :  วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย          บทนำ 

 

 แผนภาพท่ี ๒–๑  :  แหล่งงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  ๒๑ 

       ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

 แผนภาพท่ี ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  ๒๖ 

 

 แผนภาพท่ี ๒–๓  :  องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๗ 

 

 แผนภาพท่ี ๓–๑  :  กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๔๑ 

 

 แผนภาพท่ี ๔–๑  :  โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงา   ๔๔ 

 

 แผนภาพท่ี ๔-๒  :  การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน            ๔๖ 

 

 แผนภาพท่ี ๔–๓  :  ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา ๖๑ 

 

แผนภาพท่ี ๔–๔  :  โครงสร้างศูนย์พักพิงช่ัวคราวเทศบาลตำบลสามเงา   ๖๗ 

 

 แผนภาพท่ี ๕–๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  ๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

สารบัญตาราง 
 

                      หนา้ 

 

 ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของเทศบาลตำบลสามเงา    ๑๒ 

 ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของเทศบาลตำบลสามเงา    ๑๓ 

 ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งของเทศบาลตำบลสามเงา    ๑๔ 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของเทศบาลตำบลสามเงา    ๑๕ 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของเทศบาลตำบลสามเงา ๑๖ 

ตารางท่ี ๑-๖  :  ลำดับความเส่ียงภัยของเทศบาลตำบลสามเงา    ๑๖ 

ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา    ๑๗ 

ตารางท่ี ๒-๑  :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ๑๘ 

   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ตารางท่ี ๒-๒  :  รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี  ๒๙ 

   ของเทศบาลตำบลสามเงา 

ตารางท่ี ๓-๑  :  ข้อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีต้ังของศูนย์พักพิงช่ัวคราว   ๓๒ 

ตารางท่ี ๓-๒  :  ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุท่ีทำให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย  ๓๓ 

   ของเทศบาลตำบลสามเงา 

ตารางท่ี ๔–๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี ๕๐ 

 ตารางท่ี ๔-๒  :  การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา   ๕๑ 

 ตารางท่ี ๖–๑  :  แนวทางการดำเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ  ๗๘ 

 

 

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

 
 



 
 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑ 

 

                                             บทที่ ๑ 

ข้อมูลทั่วไป 
    

   ๑.๑ สภาพท่ัวไปของเทศบาลตำบลสามเงา 

๑.๑.๑ ท่ีต้ังและอาณาเขต 

         เทศบาลตำบลสามเงา ตั ้งอยู ่ ท่ีถนนสุขาภิบาลซอย ๗ หมู ่ท ี ่ ๓ ตำบลสามเงา 

อำเภอสามเงา   จังหวัดตาก มีพื้นที่ประมาณ ๗.๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๘๑๒.๕ ไร่   มีอาณาเขต

ติดต่อกับพ้ืนท่ีต่างๆ ดังน้ี 

                ทิศเหนือ       ตั ้งแต/หลักเขตที ่ ๑ ซึ ่งตั ้งอยู /ฝากเหนือของถนนพหลโยธิน – เขื ่อนภูมิพล  

                                    กิโลเมตรที่ ๑๔.๘๐๐ เสIน เขตเปKนเสIนขนานกับถนนพหลโยธิน – เขื่อนภูมิพล  

                                    ระยะ ๒๐๐ เมตร ขึ้นไปทางทิศเหนือแลIววกขนานไปทางทิศตะวันออกจนถึง 

                                    หล ักเขตท ี ่  ๒ ซ่ึงต ั ้ งอย ู /ฟากเหน ือของถนนพหลโยธ ิน – เข ื ่อนภ ูม ิพล  

                                    ตรงกิโลเมตรท่ี ๙.๐๐๐ 

               ทิศตะวันออก    จากหลักเขตที่ ๓ เปKนเสIนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตIถึงหลักเขตที่ ๔ ซ่ึง  

                                    ตั้งอยู/ฝWXงตะวันออกปากทางแยกคลองส/งน้ำชลประทาน ๑ ซIาย ๑ ขวา จากหลัก 

                                    เขตที่ ๔ เปKนเสIนเลียบฝWXงตะวันออกของคลองส/งน้ำชลประทาน ๑ ซIาย ๑ ขวา  

                                    ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู/ฝWXงตะวันออกของคลองส/งน้ำชลประทาน ๑ ซIาย ๑ ขวา  

                                    ตรงระยะท่ีอยู/ห/างจากถนนพัฒนา ๑ ทางทิศใตI ระยะ ๒๐๐ เมตร 

                        ทิศใตI    จากหลักเขตที ่ ๕ เปKนเสIนขนานกับถนนพัฒนา ๑ ไปทางทิศตะวันตกฟาก 

                                    ตะวันออกเขื่อนภูมิพล ตรงกิโลเมตรที่ ๑๔.๘๓๐ จากหลักเขตที่ ๘ เปKนเสIนตรง    

                                    ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบหลักเขตท่ี ๑   

๑.๑.๒ เขตการปกครอง 

                              เทศบาลตำบลสามเงา แบ/งเขตการปกครองเปKน ๑ ตำบล ไดIแก/ ตำบลสามเงา มีพ้ืนท่ี

รับผิดชอบท้ังหมด ๔ หมู/บIาน ไดIแก/ หมู/ ๒ บIานสามเงาบางส/วน (ชุมชนสามเงาสามัคคี), หมู/ ๓ บIานจัดสรร 

(ชุมชนใตIหIวย, ชุมชนใตIคลอง, ชุมชนร/วมใจพัฒนา), หมู/ ๔ บIานจัดสรร (ชุมชนบIานหIวย, ชุมชนท/าพิมาน,  

ชุมชนท/าโปdง), หมู/ ๕ บIานท/าปุย (ชุมชนบIานใตIร/วมใจสามัคคี, ชุมชนสันประปา, ชุมชนบIานเหนือพัฒนา)      

แบ/งพ้ืนท่ีท้ังหมดเปKน ๑๐ ชุมชน      

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 

                     เทศบาลตำบลสามเงา มีจำนวนประชากรท้ังส้ิน ๔,๘๖๘ คน 

                             จำแนกเป็นเพศชาย ๒,๓๒๘ คน     เพศหญิง ๒,๕๔๐ คน 

จำนวนเด็ก (อายุ ๐ – ๑๔ ปี) เด็กชาย ๒๗๔  คน เด็กหญิง ๒๙๓ คน 

จำนวนผู ้ส ูงอายุ (อายุ ๖๐ ปี ขึ ้นไป) เพศชาย ๖๐๙ คน เพศหญิง ๓๖๙ คน 

จำนวนผู้พิการ    เพศชาย ๑๓๔ คน เพศหญิง ๑๒๐ คน 
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จำนวนผู้ป่วยติดเตียง ๔๑ คน 

จำนวนสตรีมีครรภ์  ๒๕ คน 

  จำนวนครัวเรือน ๑,๑๓๔ ครัวเรือน 

จำนวนประชากรแฝง* ประมาณ ๒๑๒ คน 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ร้อยละ ๙๐ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  (ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ

เทศบาลตำบลสามเงา) 

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 

         ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลสามเงา ประมาณร้อยละ ๒๘.๙๗ ประกอบ

อาชีพรับจ้างท่ัวไป รองลงมาประกอบอาชีพด้านภาคการเกษตร ๒๒.๔๓ ธุรกิจส่วนตัว ๑๒.๔๖ 

         เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับประชากรในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามเงา

คือ การเกษตร และเล้ียงสัตว์ เฉล่ียรายได้ประชากรต่อหัว /ต่อปี  ประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท  

    ที่มา : ข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐานระดับตำบล ปี ๒๕๖๓ ณ วันที ่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

 ๑.๑.๕ สถานท่ีสำคัญ 

พ้ืนท่ี สถานท่ีสำคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

 

หมู่ท่ี ๒ บ้านสามเงา 

ชุมชนสามเงาสามัคคี 

สถานท่ีราชการ -  

สถานท่ีบริการสาธารณสุข - 

 

 สถาบันการศึกษา -  

 สถานท่ีต้ังทางศาสนา -  

 พ้ืนท่ีท้ิงขยะ -  

หมู่ ๓ บ้านจัดสรร 

ชุมชนใต้ห้วย 

สถานท่ีราชการ -  

สถานท่ีบริการสาธารณสุข - 

 

 

 สถาบันการศึกษา ๑ แห่ง  

(โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์)                      

 

๑๗.๒๑๒๑๘๖,๙๙.๐๕๐๖๕๒ 

 สถานท่ีต้ังทางศาสนา ๑ แห่ง 

(วัดชลประทานรังสรรค์) 

 

๑๗.๒๑๓๓๖๕,๙๙.๐๕๐๒๔๔ 

 พ้ืนท่ีท้ิงขยะ -  

หมู่ ๓ บ้านจัดสรร 

ชุมชนใต้คลอง 

สถานท่ีราชการ -  

สถานบริการสาธารณสุข - 

สถาบันการศึกษา - 

สถานท่ีต้ังทางศาสนา - 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ - 
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พ้ืนท่ี สถานท่ีสำคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

 

หมู่ ๓ บ้านจัดสรร 

ชุมชนร่วมใจพัฒนา 

สถานท่ีราชการ ๑ แห่ง 

(สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา) 
 
๑๗.๒๒๕๕๕๕, ๙๙.๐๕๐๔๖๙ 

สถานบริการสาธารณสุข - 

สถาบันการศึกษา  - 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 

สามเงา) 

สถานท่ีต้ังทางศาสนา - 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ - 

 

๑๗.๒๒๕๐๑๒, ๙๙.๐๕๐๙๖๘ 

หมู่ ๓ บ้านจัดสรร 

ชุมชนบ้านห้วย 

 

 

 

 

 

สถานท่ีราชการ ๑ แห่ง 

(ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์) 

(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามเงา) 

สถานบริการสาธารณสุข - 

สถาบันการศึกษา - 

สถานท่ีต้ังทางศาสนา - 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ - 

 

๑๗.๒๒๑๑๗๓, ๙๙.๐๕๑๗๒๓ 

๑๗.๒๒๐๑๙๔, ๙๙.๐๕๒๓๐๙ 

 

หมู่ ๔ บ้านจัดสรร 

ชุมชนท่าพิมาน 

สถานท่ีราชการ - 

สถานบริการสาธารณสุข - 

 

 สถาบันการศึกษา -  

 สถานท่ีต้ังทางศาสนา -  

 พ้ืนท่ีท้ิงขยะ -  

หมู่ ๔ บ้านจัดสรร 

ชุมชนท่าโป่ง 

สถานท่ีราชการ –  

สถานบริการสาธารณสุข ๑ แห่ง 

(โรงพยาบาลสามเงา) 

 

 

๑๗.๒๒๖๕๙๙,๙๙.๐๔๘๓๙๖ 

 สถาบันการศึกษา -  

 สถานท่ีต้ังทางศาสนา -  

 พ้ืนท่ีท้ิงขยะ -  

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๔ 

 

พ้ืนท่ี สถานท่ีสำคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

 

หมู่ ๕ บ้านท่าปุย 

ชุมชนสันประปา 

สถานท่ีราชการ ๑ แห่ง 

(การประปาภูมิภาคอำเภอสามเงา) 

สถานบริการสาธารณสุข - 

สถาบันการศึกษา - 

สถานท่ีต้ังทางศาสนา - 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ - 

 

๑๗.๒๔๐๓๖๐ , ๙๙.๐๓๑๓๒๔ 

หมู่ ๕ บ้านท่าปุย 

ชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี 

สถานท่ีราชการ –  

สถานบริการสาธารณสุข - 
 

 สถาบันการศึกษา  - 

สถานท่ีต้ังทางศาสนา - 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ - 

 

หมู่ ๕ บ้านท่าปุย 

ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา 

สถานท่ีราชการ ๒ แห่ง 

(ท่ีทำการไปรษณีย์อำเภอสามเงา) 

(สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา) 

(ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 

บ้านนา (สำนักงานช่ัวคราว) 

สถานบริการสาธารณสุข - 

 

๑๗.๒๔๒๗๓๐,๙๙.๐๒๔๙๔๔ 

๑๗.๒๔๒๘๕๖,๙๙.๐๒๒๘๓๗ 

๑๗.๒๔๓๓๔๙,๙๙.๐๒๒๕๖๕ 

 สถาบันการศึกษา ๒ แห่ง 

(โรงเรียนอนุบาลท่าปุย) 

(โรงเรียนสามเงาวิทยาคม) 

 

๑๗.๒๔๓๕๓๗,๙๙.๐๒๔๔๗๕ 

๑๗.๒๔๖๑๗๓,๙๙.๐๒๓๖๕๘ 
 

 

 

สถานท่ีต้ังทางศาสนา ๑ แห่ง 

(วัดท่าปุย) 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ – 

 

๑๗.๒๔๓๔๙๙,๙๙.๐๑๘๙๐๐ 

รวม สถานท่ีราชการ ๕ แห่ง  

สถานบริการสาธารณสุข ๑ แห่ง 

สถาบันการศึกษา ๔ แห่ง 

สถานท่ีต้ังทางศาสนา ๒ แห่ง 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะนอกพ้ืนท่ี ๑ แห่ง 

เขตของ อบต.สามเงา (เป็นพื ้นที ่ ท่ี

เทศบาลตำบลสามเงาขอใช้พ้ืนท่ี) 

 

 

 

 

 

๑๗.๒๔๐๔๐๓,๙๙.๐๔๙๙๓๕ 
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๑.๑.๖ สาธารณูปโภค 

พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค 

(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

 

หมู่ท่ี ๒ บ้านสามเงา 

ชุมชนสามเงาสามัคคี 

ไฟฟ้า ๑ แห่ง  

ประปา ๑ แห่ง  

ถนน ๙ สาย ดังน้ี 

ถนนลาดยาง ๒ สาย 

๑๗.๒๒๐๕๕๒,๙๙.๐๕๒๔๗๗ 

๑๗.๒๔๐๕๔๔,๙๙.๐๓๑๓๔๐ 

 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๑ (ท่าปุย - ป่ายางใต้) 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๖ หมู่ ๒  

ถนน คสล. ๖ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย สาย ๓ หมู่ ๒ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย สาย ๕ หมู่ ๒ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย สาย ๗ หมู่ ๒ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย สาย ๘ หมู่ ๒ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๑๒ หมู่ ๒ 

 - ถนนพัฒนา ๑ หมู่ ๒ 

ถนนลูกรัง ๑ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย สาย ๙ หมู่ ๒ 

๑๗.๒๐๖๗๐๔,๙๙.๐๕๔๐๓๗ 

๑๗.๒๐๘๙๓๑,๙๙.๐๕๖๙๕๒ 

 

๑๗.๒๐๖๘๑๕,๙๙.๐๕๕๓๑๗ 

๑๗.๒๐๘๔๙๐,๙๙.๐๕๕๓๑๗ 

๑๗.๒๐๙๘๘๗,๙๙.๐๕๗๒๒๕ 

๑๗.๒๑๐๒๗๒,๙๙.๐๕๗๘๑๙ 

๑๗.๒๐๘๑๖๖,๙๙.๐๕๖๙๗๒ 

๑๗.๒๑๐๑๗๕,๙๙.๐๕๓๔๘๐ 

 

๑๗.๒๑๐๓๘๔,๙๙.๐๕๙๓๑๕ 

หมู่ท่ี ๓ บ้านจัดสรร 

ชุมชนใต้ห้วย 

ไฟฟ้า ๑ แห่ง  

ประปา ๑ แห่ง  

ถนน ๗ สาย ดังน้ี 

ถนนลาดยาง ๒ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๑ (ท่าปุย - ป่ายางใต้) 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๔ หมู่ ๓ 

ถนน คสล. ๕ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๓ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๗ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๘ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๙ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๑๐ หมู่ ๓ 

 

 

 

๑๗.๒๒๐๕๕๒, ๙๙.๐๕๒๔๗๗ 

๑๗.๒๔๐๕๔๔, ๙๙.๐๓๑๓๔๐ 

 
 
๑๗.๒๑๓๖๗๖, ๙๙.๐๔๘๗๔๗ 

๑๗.๒๑๔๑๖๔, ๙๙.๐๕๐๙๕๒ 

 
๑๗.๒๑๐๙๖๔, ๙๙.๐๕๒๔๑๒ 
๑๗.๒๑๕๕๘๔, ๙๙.๐๕๑๒๒๖ 
๑๗.๒๑๓๐๗๑, ๙๙.๐๕๐๔๗๑ 
๑๗.๒๑๑๕๖๖, ๙๙.๐๕๒๐๕๒ 
๑๗.๒๐๙๙๘๕, ๙๙.๐๕๒๘๒๙ 
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พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค 

(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

หมู่ท่ี ๓ บ้านจัดสรร 

ชุมชนใต้คลอง 

ไฟฟ้า ๑ แห่ง  

ประปา ๑ แห่ง  

ถนน ๗ สาย ดังน้ี 

ถนนลาดยาง ๑ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๖ หมู่ ๓ 

ถนน คสล. ๕ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๕ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๗ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๘ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๑๑ หมู่ ๓ 

 - ถนนพัฒนา ๑ 

ถนนลูกรัง ๑ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๙ หมู่ ๓ 

๑๗.๒๒๐๕๕๒, ๙๙.๐๕๒๔๗๗ 

๑๗.๒๔๐๕๔๔, ๙๙.๐๓๑๓๔๐ 

 

 

๑๗.๒๑๒๔๔๓, ๙๙.๐๕๔๒๔๑ 

 

๑๗.๒๑๒๔๔๓, ๙๙.๐๕๔๗๗๕ 

๑๗.๒๑๐๖๒๓, ๙๙.๐๕๖๖๒๘ 

๑๗.๒๑๑๑๕๑, ๙๙.๐๕๗๑๖๗ 

๑๗.๒๑๑๓๒๓, ๙๙.๐๕๕๒๖๔ 

๑๗.๒๑๑๙๙๑, ๙๙.๐๕๖๗๔๕ 

 

๑๗.๒๑๑๓๕๓, ๙๙.๐๕๘๙๓๐ 

หมู่ท่ี ๓ บ้านจัดสรร 

ชุมชนร่วมใจพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟฟ้า ๑ แห่ง  

ประปา ๑ แห่ง  

ถนน ๑๒ สาย ดังน้ี 

ถนนลาดยาง ๑ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๖ หมู่ ๓ 

ถนน คสล. ๑๑ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๕ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๗ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๘ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๗ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๘ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๙ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๑๐ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๑๑ หมู่ ๓ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอยข้างพรรคประชาธิปัตย์ 

 - ถนนสุขาภิบาลรอบศพด. ทต.สามเงา 

 - ถนนสุขาภิบาลเช่ือมซอย ๗ กับท่ีว่าการ

อำเภอสามเงา 

๑๗.๒๒๐๕๕๒, ๙๙.๐๕๒๔๗๗ 

๑๗.๒๔๐๕๔๔, ๙๙.๐๓๑๓๔๐ 

 

 

๑๗.๒๑๒๔๔๓, ๙๙.๐๕๔๒๔๑ 

 
๑๗.๒๑๔๓๖๔, ๙๙.๐๕๑๗๙๖ 

๑๗.๒๑๕๒๑๐, ๙๙.๐๕๓๑๔๐ 

๑๗.๒๑๕๙๗๓, ๙๙.๐๕๓๕๖๗ 

๑๗.๒๒๕๖๗๙, ๙๙.๐๕๐๑๑๔ 

๑๗.๒๑๕๐๘๒, ๙๙.๐๕๓๘๕๙ 

๑๗.๒๑๓๔๔๐, ๙๙.๐๕๔๗๐๑ 

๑๗.๒๑๑๓๐๘, ๙๙.๐๕๔๘๘๖ 

๑๗.๒๑๑๔๒๙, ๙๙.๐๕๕๔๔๔ 

๑๗.๒๑๙๗๐๗, ๙๙.๐๕๓๒๒๑ 

๑๗.๒๒๓๑๒๐, ๙๙.๐๕๑๗๕๐ 

๑๗.๒๒๔๓๓๖, ๙๙.๐๕๕๑๒๑๑ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗ 

 

 

พ้ืนท่ี 

สาธารณูปโภค 

(ระบุรายละเอียด) 
 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
หมู่ท่ี ๔ บ้านจัดสรร 

ชุมชนบ้านห้วย 

ไฟฟ้า ๑ แห่ง  

ประปา ๑ แห่ง  

ถนน ๘ สาย ดังน้ี 

ถนน คสล. ๘ สาย  

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๕ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๖ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๗ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๘ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอยข้างร้าน ส.สุวรรณ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๕ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๖ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๗ หมู่ ๔ 

 

๑๗.๒๒๐๕๕๒,๙๙.๐๕๒๔๗๗ 

๑๗.๒๔๐๕๔๔,๙๙.๐๓๑๓๔๐ 

 

 

๑๗.๒๑๕๘๔๖,๙๙.๐๕๐๖๓๓ 

๑๗.๒๑๖๕๐๔,๙๙.๐๕๑๑๗๑ 

๑๗.๒๑๖๗๕๒,๙๙.๐๕๒๐๑๑ 

๑๗.๒๑๗๐๙๖,๙๙.๐๕๒๗๒๗ 

๑๗.๒๑๙๔๒๔,๙๙.๐๕๑๙๒๙ 

๑๗.๒๑๘๗๘๔,๙๙.๐๔๙๒๐๖ 

๑๗.๒๑๗๓๖๔,๙๙.๐๕๐๔๗๖ 

๑๗.๒๒๒๒๓๖,๙๙.๐๕๑๖๐๒ 

หมู่ท่ี ๔ บ้านจัดสรร 

ชุมชนท่าพิมาน 

ไฟฟ้า ๑ แห่ง  

ประปา ๑ แห่ง  

ถนน ๘ สาย ดังน้ี 

ถนนลาดยาง ๑ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๑ (ท่าปุย - ป่ายางใต้) 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๔ หมู่ ๔ 

ถนน คสล. ๗ สาย  

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๒ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๓ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๔ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๕ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๖ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๗ หมู่ ๔ 

 

๑๗.๒๒๐๕๕๒, ๙๙.๐๕๒๔๗๗ 

๑๗.๒๔๐๕๔๔, ๙๙.๐๓๑๓๔๐ 

 
 
๑๗.๒๑๓๙๗๒,๙๙.๐๔๘๔๙๙ 

๑๗.๒๑๕๕๓๕,๙๙.๐๔๙๘๙๓ 
 

๑๗.๒๑๕๘๕๔,๙๙.๐๔๗๗๒๓ 

๑๗.๒๑๔๙๒๐,๙๙.๐๔๙๔๒๗ 

๑๗.๒๑๕๕๓๕,๙๙.๐๔๙๘๙๓ 

๑๗.๒๑๖๗๗๒,๙๙.๐๔๖๓๖๕ 

๑๗.๒๑๕๔๗๕,๙๙.๐๔๗๖๘๑ 

๑๗.๒๑๓๙๖๗,๙๙.๐๔๘๘๓๓ 

 

 
 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๘ 

 

พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค 

(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

 

หมู่ท่ี ๔ บ้านจัดสรร 

ชุมชนท่าโป่ง 

ไฟฟ้า ๑ แห่ง  

ประปา ๑ แห่ง  

ถนน ๑๖ สาย ดังน้ี 

ถนนลาดยาง ๔ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๑ (ท่าปุย - ป่ายางใต้) 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๑ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๔ หมู่ ๔ 

 - ถนนพหลโยธิน - เข่ือนภูมิพล 

ถนน คสล. ๙ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๑ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๒ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๓ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๔ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๕ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๖ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๒ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๓ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๗ หมู่ ๔ 

ถนนลูกรัง ๓ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลซอยด้านหลังโรงพยาบาล 

สามเงา 

 - ถนนสุขาภิบาลซอยด้านหน้าลาน 

ออกกำลังกายสาย ๑ หมู่ ๔ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอยตรงข้ามลาน 

ออกกำลังกายสาย ๑ หมู่ ๔ 

๑๗.๒๒๐๕๕๒, ๙๙.๐๕๒๔๗๗ 

๑๗.๒๔๐๕๔๔, ๙๙.๐๓๑๓๔๐ 

 

 

๑๗.๒๒๒๓๓๖,๙๙.๐๔๑๓๖๓ 

๑๗.๒๒๖๙๑๔,๙๙.๐๔๗๓๗๘ 

๑๗.๒๑๕๕๓๕,๙๙.๐๔๙๘๙๓ 

๑๗.๒๒๗๐๘๖,๙๙.๐๔๙๔๓๒ 

 

๑๗.๒๒๒๐๙๗,๙๙.๐๔๒๐๐๑ 

๑๗.๒๒๒๕๗๖,๙๙.๐๔๒๖๗๒ 

๑๗.๒๒๒๕๗๐,๙๙.๐๔๓๕๙๐ 

๑๗.๒๒๓๒๓๔,๙๙.๐๔๔๑๑๒ 

๑๗.๒๒๓๗๓๕,๙๙.๐๔๔๔๗๑๕ 

๑๗.๒๒๔๒๘๕,๙๙.๐๔๕๒๗๓ 

๑๗.๒๒๑๒๑๑,๙๙.๐๔๔๓๑๐๑ 

๑๗.๒๑๙๗๑๒,๙๙.๐๔๔๑๙๔ 

๑๗.๒๒๕๗๕๙,๙๙.๐๔๙๙๘๘ 

 

๑๗.๒๒๔๖๐๗,๙๙.๐๔๙๔๖๙ 

 

๑๗.๒๒๒๙๘๓,๙๙.๐๕๐๖๘๐ 

 

๑๗.๒๒๕๖๓๐,๙๙.๐๔๕๖๔๐ 

หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าปุย 

ชุมชนสันประปา 

 

 

 

 

ไฟฟ้า ๑ แห่ง  

ประปา ๑ แห่ง  

ถนน ๑๔ สาย ดังน้ี 

ถนนลาดยาง ๓ สาย 

 - ถนนพหลโยธิน - เข่ือนภูมิพล 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๒ หมู่ ๕ 

๑๗.๒๒๐๕๕๒, ๙๙.๐๕๒๔๗๗ 

๑๗.๒๔๐๕๔๔, ๙๙.๐๓๑๓๔๐ 

 

 

๑๗.๒๔๔๒๗๐,๙๙.๐๓๓๔๖๖ 

๑๗.๒๔๐๑๒๒,๙๙.๐๒๙๘๗๐ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙ 

 

พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค 

(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

 

 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๖ หมู่ ๕ 

ถนน คสล. ๑๑  สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๓ หมู่ ๕ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๔ หมู่ ๕ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๕ หมู่ ๕ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๖ หมู่ ๕ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๖/๑ หมู่ ๕ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๖/๒ หมู่ ๕ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๖/๓ หมู่ ๕ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๖/๔ หมู่ ๕ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๖/๕ หมู่ ๕ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๖/๖ หมู่ ๕ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๗ หมู่ ๕ 

๑๗.๒๔๐๑๒๒,๙๙.๐๒๙๘๗๐ 
 
๑๗.๒๔๓๖๒๐,๙๙.๐๒๖๑๓๓ 

๑๗.๒๔๒๘๙๙,๙๙.๐๒๘๐๒๘ 

๑๗.๒๔๓๐๗๘,๙๙.๐๒๘๒๓๒ 

๑๗.๒๔๐๘๘๒,๙๙.๐๓๐๕๒๕ 

๑๗.๒๔๑๑๘๘,๙๙.๐๓๑๑๓๓ 

๑๗.๒๔๒๐๗๕,๙๙.๐๓๑๕๒๗ 

๑๗.๒๔๒๗๓๑,๙๙.๐๓๒๑๔๙ 

๑๗.๒๔๓๓๗๕,๙๙.๐๓๒๘๐๐ 

๑๗.๒๔๐๘๔๓,๙๙.๐๓๑๘๗๓ 

๑๗.๒๔๐๗๗๙,๙๙.๐๔๕๖๔๐ 

๑๗.๒๓๙๘๕๑,๙๙.๐๓๐๕๔๓ 
หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าปุย 

ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟฟ้า ๑ แห่ง  

ประปา ๑ แห่ง  

ถนน ๑๐ สาย ดังน้ี 

ถนนลาดยาง ๗ สาย 

 - ถนนพหลโยธิน – เข่ือนภูมิพล 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๑ (ท่าปุย - ป่ายางใต้) 

 - ถนนสุขาภิบาลสาย ๒ หมู่ ๕ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๑ หมู่ ๕ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๒ หมู่ ๕ 

 - ถนนสุขาภิบาลซอย ๓ หมู่ ๕ 

 - ถนนสุขาภ ิบาลซอยด้านข ้างโรงเร ียน

อนุบาลบ้านท่าปุย 

ถนน คสล. ๑ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลซอยข้างท่ีว่าการอำเภอ 

สามเงา(หลังเก่า) 

ถนนลูกรัง ๒ สาย 

 - ถนนสุขาภิบาลซอยสถานีตำรวจเก่า 

 - ถนนสุขาภิบาลซอยสนามกีฬาอำเภอเก่า 

๑๗.๒๒๐๕๕๒, ๙๙.๐๕๒๔๗๗ 

๑๗.๒๔๐๕๔๔, ๙๙.๐๓๑๓๔๐ 

 

 

๑๗.๒๓๙๘๕๑,๙๙.๐๓๐๕๔๓ 

๑๗.๒๓๙๘๕๑,๙๙.๐๓๐๕๔๓ 

๑๗.๒๓๙๘๕๑,๙๙.๐๓๐๕๔๓ 

๑๗.๒๓๙๘๕๑,๙๙.๐๓๐๕๔๓ 

๑๗.๒๓๙๘๕๑,๙๙.๐๓๐๕๔๓ 

๑๗.๒๓๙๘๕๑,๙๙.๐๓๐๕๔๓ 

๑๗.๒๓๙๘๕๑,๙๙.๐๓๐๕๔๓ 

 

 

๑๗.๒๓๙๘๕๑,๙๙.๐๓๐๕๔๓ 

 

 

๑๗.๒๓๙๘๕๑,๙๙.๐๓๐๕๔๓ 

๑๗.๒๓๙๘๕๑,๙๙.๐๓๐๕๔๓ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๐ 

 

พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค 

(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าปุย 

ชุมชนบ้านใต้ร่วมใจ 

สามัคคี 

 

 

 

ไฟฟ้า ๑ แห่ง  

ประปา ๑ แห่ง  

ถนน ๘ สาย ดังน้ี 

ถนนลาดยาง ๓ สาย 

  - ถนนสุขาภิบาลสาย ๑ (ท่าปุย - ป่ายางใต้) 

  - ถนนพหลโยธิน – เข่ือนภูมิพล 

  - ถนนสุขาภิบาลซอย ๗ หมู่ ๕ 

  - ถนนสุขาภิบาลซอยสะพานข้ามแม่น้ำปิง

(ใหม่) 

ถนน คสล. ๓ สาย 

  - ถนนสุขาภิบาลสาย ๓ หมู่ ๕ 

  - ถนนสุขาภิบาลสาย ๔ หมู่ ๕ 

  - ถนนสุขาภิบาลซอยโกซิม 

ถนนลูกรัง ๑ สาย 

  - ถนนสุขาภิบาลซอยสะพานข้ามแม่น้ำปิง

(เก่า) 

๑๗.๒๒๐๕๕๒, ๙๙.๐๕๒๔๗๗ 

๑๗.๒๔๐๕๔๔, ๙๙.๐๓๑๓๔๐ 

 

 

๑๗.๒๓๘๓๑๑,๙๙.๐๓๐๑๔๒ 

๑๗.๒๓๙๕๑๕,๙๙.๐๓๓๕๖๖ 

๑๗.๒๔๐๓๔๓,๙๙.๐๓๒๙๔๖ 

๑๗.๒๔๑๗๐๖,๙๙.๐๒๕๒๘๘ 

 

 

๑๗.๒๓๙๖๓๘,๙๙.๐๓๐๕๔๓ 

๑๗.๒๓๙๗๗๒,๙๙.๐๓๑๙๔๒ 

๑๗.๒๔๑๗๗๔,๙๙.๐๒๗๔๑๔ 

 

๑๗.๒๔๑๐๑๗,๙๙.๐๒๖๐๐๒ 

 

รวม ไฟฟ้า ๑ แห่ง  

ประปา ๑ แห่ง  

ถนน ๙๙ สาย  

    ถนนลาดยาง ๒๕ สาย  

    ถนน คสล.  ๖๖  สาย 

    ถนนลูกรัง  ๘ สาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑ 

 

๑.๑.๗ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 

         เทศบาลตำบลสามเงา มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา (ผ่านถนนริมแม่น้ำปิงสาย ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร  

(ผ่านถนนทางหลวงชนบท ตาก ๖๐๑๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ผ่านถนนพหลโยธิน – เขื่อนภูมิพล 

และถนนริมแม่น้ำปิงสาย ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน (ผ่านถนนทางหลวง หมายเลข ๑) และอำเภอ

บ้านตาก ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข ๑    

  ๑.๑.๘ แหล่งแม่น้ำลำคลอง แหล่งสระน้ำสาธารณะ 

          เทศบาลตำบลสามเงามีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีแต่น้ำปิงไหล

ผ่านทุกหมู่บ้าน  

          คลองเก็บน้ำของชลประทาน ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ที่ ๓ (ชุมชนบ้านใต้ห้วย , ชุมชนใต้

คลอง , ชุมชนร่วมใจพัฒนา , ชุมชนสามเงาสามัคคี) 

 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 

 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลสามเงา ส่วนใหญ่เกิดจาก

วาตภัย และ อัคคีภัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากพื้นที่ติดแม่น้ำและภูเขาสูง ประกอบกับบ้านเรือนประชาชนเป็น

อาคารไม้เก่าๆ และอยู่กันอย่างหนาแน่น รวมถึงมีต้นไม้สูงใหญ่จำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ท่ี ๓ และหมู่ท่ี 

๔ บริเวณชุมชนใต้ห้วย ชุมชนท่าพิมาน ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนใต้คลอง ที่เกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง และจาก

สถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีอาการ

บาดเจ็บเล็กน้อย 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย  

          สถานการณ์สาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา ที่สำคัญที่เกิดขึ้นและสร้างความ

สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒ 

 

       (๑) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ เทศบาลตำบลสามเงา 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง     ท่ี

เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความ

เสียหาย 

(ล้านบาท) 

จำนวน

ครัวเรือน 

ท่ีประสบภัย 

เสียชีวิต 

)คน(  

สูญหาย 

)คน(  

 

บาดเจ็บ 

)คน(  

๒๕๕๘ - - - - - - - 

๒๕๕๙ ๑ หมู่ ๔ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนบ้านห้วย) 

๓ - - - ๑๐,๐๐๐ 

๒๕๖๐ ๑ หมู่ ๓ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนร่วมใจ

พัฒนา) 

หมู่ ๔ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนท่าโป่ง , 

ชุมชนบ้านห้วย) 

๘ - - - ๒๐,๐๐๐ 

๒๕๖๑ ๑ หมู่ ๔ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนบ้านห้วย) 

๑ - - - ๓,๐๐๐ 

๒๕๖๒ - - - - - - - 

รวม ๓ หมู่ ๓ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนร่วมใจ

พัฒนา) 

หมู่ ๔ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนท่าโป่ง , 

ชุมชนบ้านห้วย) 

๑๒ - - - ๓๓,๐๐๐ 

      (ท่ีมา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสามเงา  ณ  วันท่ี ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 
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                             (๒)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ เทศบาลตำบลสามเงา 
 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง      

ท่ีเกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 

(ล้านบาท) 

จำนวนบ้านเรือน     

ท่ีเสียหายท้ังหลัง 

)หลัง(  

จำนวนบ้านเรือน     

ท่ีเสียหายบางส่วน 

)หลัง(  

๒๕๕๙ - - - - - 

๒๕๖๐ ๑ หมู่ ๔ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนบ้านห้วย) 

- ๕ ๓๗,๐๐๐ 

๒๕๖๑ ๑ หมู่ ๔ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนท่าโป่ง , ชุมชน

บ้านห้วย , ชุมชนท่า

พิมาน) 

หมู่ ๕ บ้านท่าปุย 

(ชุมชนสันประปา , 

ชุมชนบ้านใต้ร่วมใจ

สามัคคี) 

- ๘ ๕๕,๐๐๐ 

๒๕๖๒ - - - - - 

รวม ๒ หมู่ ๔ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนท่าโป่ง , 

ชุมชนบ้านห้วย , 

ชุมชนท่าพิมาน) 

หมู่ ๕ บ้านท่าปุย 

(ชุมชนสันประปา , 

ชุมชนบ้านใต้ร่วมใจ

สามัคคี) 

- - ๙๒,๐๐๐ 

       (ท่ีมา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสามเงา  ณ  วันท่ี ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 
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                   ( ๓) ภัยแล้ง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งของ เทศบาลตำบลสามเงา 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง 

ท่ีเกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนท่ี   

ประสบภัย 

(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 

(ล้านบาท) 

จำนวน

ครัวเรือน      

ท่ีประสบภัย  

พ้ืนท่ี

การเกษตร

เสียหาย 

)ไร่(  

จำนวนสัตว์ 

ท่ีรับผลกระทบ 

)ตัว(  

๒๕๕๘ - - - - - - 

๒๕๕๙ - - - - - - 

๒๕๖๐ ๑ หมู่ ๒ บ้านสามเงา 

(ชุมชนสามเงา

สามัคคี) 

๕ - - - 

๒๕๖๑ ๑ หมู่ ๒ บ้านสามเงา 

(ชุมชนสามเงา

สามัคคี) 

๓ - - - 

๒๕๖๒ ๑ หมู่ ๒ บ้านสามเงา 

(ชุมชนสามเงา

สามัคคี) 

หมู่ ๓ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนร่วมใจ

พัฒนา) 

หมู่ ๕ บ้านท่าปุย 

(ชุมชนสันประปา) 

๙ - - - 

รวม ๓ หมู่ ๒ บ้านสามเงา 

(ชุมชนสามเงา

สามัคคี) 

หมู่ ๓ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนร่วมใจ

พัฒนา) 

หมู่ ๕ บ้านท่าปุย 

(ชุมชนสันประปา) 

๑๗ - - - 

       (ท่ีมา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสามเงา  ณ  วันท่ี ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 
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      (๔) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ เทศบาลตำบลสามเงา 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง     

ท่ีเกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 

(ล้านบาท) 

จำนวนบ้านเรือน

ท่ีประสบภัย  

เสียชีวิต 

 )คน(  

บาดเจ็บ 

)คน(  

๒๕๕๘ - - - - - - 

๒๕๕๙ - - - - - - 

๒๕๖๐ ๕ หมู่ ๓ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนร่วมใจ

พัฒนา) 

หมู่ ๔ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนท่าโป่ง) 

๓ - - ๒๖๐,๐๐๐ 

๒๕๖๑ ๑๐ หมู่ ๔ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนท่าโป่ง) 

หมู่ ๕ บ้านท่าปุย 

(ชุมชนบ้านเหนือ

พัฒนา) 

๔ - - ๔๔๐,๐๐๐ 

๒๕๖๒ ๑๗ หมู่ ๔ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนท่าโป่ง) 

หมู่ ๕ บ้านท่าปุย 

(ชุมชนบ้านเหนือ

พัฒนา , ชุมชนสัน

ประปา) 

๓ - - ๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๒ หมู่ ๓ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนร่วมใจ

พัฒนา) 

หมู่ ๔ บ้านจัดสรร 

(ชุมชนท่าโป่ง) 

หมู่ ๕ บ้านท่าปุย 

(ชุมชนบ้านเหนือ

พัฒนา) 

๑๐ - - ๘๘๐,๐๐๐ 

  (ท่ีมา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสามเงา  ณ  วันท่ี ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 

  หมายเหตุ : ส่วนใหญ่เกิดจากไฟไหม้ป่า การเผาป่าเพ่ือหาของป่า 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๖ 

 

     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังปี) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

พ.ศ. 

 

จำนวนคร้ัง 

ท่ีเกิดเหตุ 

 

สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่าความ

เสียหาย 

(ล้านบาท) 
จำนวน

ผู้เสียชีวิต (คน) 

จำนวน

ผู้บาดเจ็บ (คน) 

๒๕๕๘ ๑๐ ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา - ๑๘ - 

๒๕๕๙ ๑๒ ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ๑ ๒๐ - 

๒๕๖๐ ๙ ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา - ๑๕ - 

๒๕๖๑ ๑๐ ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ๒ ๑๖ - 

๒๕๖๒ ๗ ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ๑ ๑๑ - 

รวม ๔๘ ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ๔ ๘๐ - 

ท่ีมา : สถานีตำรวจภูธรสามเงา ข้อมูล  ณ  วันท่ี ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๒ 

 

๑.๓ การจัดลำดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลสามเงา 

                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเส่ียงจากมากไปหาน้อยตามลำดับได้ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี ๑-๖  :  ลำดับความเส่ียงภัยของ เทศบาลตำบลสามเงา 
 

ลำดับ    

ความเส่ียงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

๑ อัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน  มีจากจุดไฟเผ่าป่าเพ่ือหาของป่า 

๒ วาตภัย ลมพายุ บ้านเรือนประชาชนเสียหาย ก่ิงไม้หักใส่บ้านเรือนประชาชน 

หักขวางถนน 

๓ ภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม น้ำในแม่น้ำคลองแห้ง ไม่

สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 

๔ อุทกภัย น้ำท่วมขังพ้ืนท่ีบ้านเรือนประชาชน ถนนในเขตเทศบาลตำบลสามเงา 

๕ อุบัติเหตุจราจรทางถนน รถชนในเขตชุมชน 
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๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี 

       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจำ

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให้ เทศบาลตำบลสามเงา สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ได้แก่ อุทกภัย 

ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุ

ทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ทำได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์            

เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่าง ๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากข้ึน 

 

ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลสามเงา เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า เทศบาลตำบลสามเงา จึงทำปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ดังน้ี 

 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

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

อุทกภัย             

ภัยแล้ง             

พายุฤดู

ร้อน 

            

อัคคีภัย             

อุบัติเหตุ

ทางถนน 

 

 

   
 

        

 

ภัยหนาว             

หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดท้ังปี 

 

        

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๘ 

 

บทที่ ๒ 

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความสำคัญมากขึ้นกับ 

การดำเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 

Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 

DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟ้ืนฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาล

ตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับน้ี ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังน้ี 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ 

การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้

เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย  

แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 

ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ จำนวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 

ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย    

ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังน้ี 

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        

             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ การจัดการ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถ่ิน ควบคุมและส่ังการ 

๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 

๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 

๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ ึ ่งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๙ 

 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ี เทศบาลตำบลสามเงา นายกเทศมนตรี 

ตำบลสามเงา ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๐ จะเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีโดยเร็วเป็นลำดับแรก มีอำนาจสั่งการ 

ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอำเภอให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

ประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 

    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

                 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดยุทธศาสตร์  

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึน 

โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย

นำไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ – 

ปรับตัว – ฟ้ืนเร็วท่ัว – อย่างย่ังยืน” (Resilience) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

            ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

            ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

            ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน 

            ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

   เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ 

จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบาง 

และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกัน    

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการ

จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนทุกรูปแบบ   ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที ่จะมีต่อชีว ิตและทรัพย์ส ินของประชาชน ทรัพยากร

สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยท่ีสุด 

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน 

   เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน       

ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)

ตามความเหมาะสม โดยการนำปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดำเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึง

การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (rehabilitation) 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๐ 

 

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  

   เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล 

โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   

ความเสี ่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั ้งในประเทศ 

และต่างประเทศ โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม         

และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสำคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

ฉบับนี้  มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ

ปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเตรียม

ความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะ

สามารถทำให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่ม 

ในชุมชน 

      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  

   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา มีท่ีมาจาก ๒ 

แหล่งงบประมาณ ได้แก่  

   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเทศบาลตำบลสามเงา (โครงการที่ใช้งบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

   (๒) งบกลางของเทศบาลตำบลสามเงา 

  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 

           (๑) เทศบาลตำบลสามเงา จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสามเงา โดยกำหนดให้มีรายละเอียด ดังน้ี 

       - แผนและขั้นตอนของ เทศบาลตำบลสามเงา ในการจัดการให้มีเครื่องหมาย

สัญญาณหรือส่ิงอ่ืนในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ 

เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา 

         (๒) เทศบาลตำบลสามเงา ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะ

เกิดข้ึน 

   

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๑ 

 

                      ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

           เทศบาลตำบลสามเงา นำเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไปใช้จ่ายเพ่ือ

บรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่

เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนท่ี

ต้องใช้จ่าย ไปตั ้งเป็นงบประมาณสำหรับจ่ายเพิ ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม และหลักเกณฑ์ว่าด้วย 

การตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา 

         ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ในเทศบาลตำบลสามเงา จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ

ตั ้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา ต้องมีการ

เชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัย

ในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

 
 

 

 

 

งบประมาณรายจ่ายประจำป ี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ

แผนงานโครงการอื่นท่ียังไม่มี 

ความจำเป็นไปต้ังเป็นงบประมาณ

สำหรับจ่ายเพิ่มเติม 

งบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๒ 

 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 

      มีหน้าที่กำหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มี

ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 

      มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

      มีหน้าที ่จ ัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ ังหว ัดเสนอต่อ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื ่อประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที ่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 

          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

      ทำหน้า ท่ีบ ังคับบ ัญชา อำนวยการ ควบค ุม กำก ับ ด ูแล และประสาน   

การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   

โดยมีร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู ้บ ัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   

และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 

ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุม ส่ังการ และบัญชาการ 

          (๒) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

      ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อำนวยการกลาง เป็นผู้อำนวยการ 

มีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม     

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยท้ังระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ 

รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบกำลัง
ในการเร่ิมปฏิบัติการ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๓ 

 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ

สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

รับผิดชอบในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์

และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจ

ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี         

ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง (ระดับ ๔) 

     ทั้งนี้ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหน้าที่เป็นส่วนหน่ึง

ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   

การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างย่ิง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 

      ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำนวยการ 

          (๔) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

      ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย

ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดำเนินการสนับสนุน       

การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 

โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ

ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังน้ี องค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ี

ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 

          (๕) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 

      ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการ 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๔ 

 

          (๖) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี 

ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของเมืองพัทยาให้สอดคล้องและเชื ่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           

 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด 

และผู้อำนวยการอำเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุชื่อ อปท. ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพ้ืนที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 

โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อำนวยการ 

              (๖.๒) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./

กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 

 ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลสามเงาให้สอดคล้องและเชื ่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 

และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอสามเงา รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและ

ผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นซึ ่งมีพื ้นที ่ต ิดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื ้นที ่อ ื ่นเมื ่อได้ร ับ    การร้องขอ โดยมี

นายกเทศมนตรีตำบลสามเงาเป็นผู้อำนวยการ 

      (๖.๓) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล 

(กอปภ.อบต.) ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เม่ือเกิด

สาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนตำบล 

(ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือ

ใกล้เคียง) หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อำนวยการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๕ 

 

    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 

    เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ี ให้กองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้

ควบคุมและสั่งการ เพื่อทำหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ัง

ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งให้รายงานผู้อำนวยการอำเภอในเขตพื้นท่ี (นายอำเภอสามเงา) 

ทราบทันที  

    หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์

สาธารณภัยได้โดยลำพัง ให้รายงานให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อำเภอ (กอปภ.อ.) 

ผู้อำนวยการอำเภอ 

(นายอำเภอ) 

 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด (กอปภ.จ.) 

ผู้อำนวยการจังหวดั 

(ผู้ว่าราชการจังหวดั) 

รองผู้อำนวยการจังหวดั 

(นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั) 

 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิน่ 

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

(นายกเมืองพัทยา) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิน่ 

(ปลัดเมืองพัทยา) 

กองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

(นายกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิน่ 

(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตร ี

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อำนวยการกลาง  

(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 

(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 

(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 

(ผู้อำนวยการเขต) 
 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๗ 

 

   ๒.๖  การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลสามเงา  

         (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

          บทบาทภารกิจ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลสามเงา จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลสามเงา เพื่อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยท่ี

เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากใน

กรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจาก        

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือกองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ โดยมีผู้อำนวยการท้องถ่ิน เป็นผู้ควบคุมและส่ังการ 

 

 

 

 

 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 

             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 

นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 

 

จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

เทศบาลตำบลสามเงา 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลสามเงา 

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 

นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒๘ 

 

   ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอำเภอและจังหวัด 

          (๑) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานอำเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงาน

สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามข้อเท็จจริงเป็นระยะ ๆ 

           (๒) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกำลังสนับสนุนจากกอง

อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ 

            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง 

           (๑) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามเงาและสาธารณภัยมีความ

รุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อำนวยการท้องถ่ินของเทศบาลตำบลสามเงารายงานผู้อำนวยการอำเภอ พร้อมท้ัง

ประสานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา องค์การบริหารส่วน

ตำบลย่านรี องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ให้สนับสนุน  การป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

           (๒) เมื ่อเกิดสาธารณภัยขึ ้นในเขตพื ้นที ่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา  

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน  

ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

เพ่ือเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพ้ืนท่ี 

                           ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารน้ัน  

จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นเทศบาลตำบลสามเงา

กับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที ่ ๓ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ 

มณฑลทหารบกท่ี ๓๑๐ 

       ทั้งนี้ ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพล

เรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัยนั้น ๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ตาก) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระหว่างผู้อำนวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื้นท่ี ทั้งน้ีรายละเอียดการแบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 
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๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 

         กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา เป็นศูนย์กลาง

ในการประสานการปฏิบ ัต ิในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั ่วโมง เพื ่อให้สามารถติดต่อประสานงาน  

สั ่งการ รายงานการปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องได้อย่างต่อเนื ่อง รวดเร็ว  

และเช่ือถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

         (๑) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงา  

(กรณีเกิดสาธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์

ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทำแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       

ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับเทศบาลตำบลสามเงา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรท่ี

สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

         (๓) เทศบาลตำบลสามเงาและโรงพยาบาลสามเงา ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดทำ

แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กร

ปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยก่อน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย พร้อมท้ัง  

แจ้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดำเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 

            (๕) กรณีที่ได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลสามเงาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เช่น ตำรวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัว      

ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงาหรือผู้อำนวยการท้องถิ่น เพื ่อรับมอบหมายภารกิจในการ

ปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     

เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ 

ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ัง

ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมท้ังอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

ไปยังท่ีปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 

 

ตารางท่ี ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลสามเงา 

ลำดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 

และองค์การสาธารณกุศล 

โทรศัพท์/โทรสาร รายช่ือผู้ประสานงาน 

๑. 

 

มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์ (จุดสามเงา) 

 

061-5862917 

089-4398237 

นายอำนวย  สังข์ศิริ 
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บทที่ ๓ 

การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
 

  ๓.๑ การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงาฉบับน้ี             

มุ่งดำเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื ้นท่ี  

ตามแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการ 

เตรียมความพร้อม ดังน้ี 

        ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับ

ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุ

และผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม 

ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการ

ปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหาย   

ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

    ๓.๒ การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 

  ๓.๒.๑ นิยามความเส่ียง 

           ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทำให้เกิด

ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่าง ๆ ในชุมชนใดชุมชนหน่ึง ณ ห้วงเวลาใด

เวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ได้แก่ 

ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังน้ี 

 

ความเส่ียง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 

      ศักยภาพ (Capacity) 

 

  การวิเคราะห์ความเสี ่ยง , การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง 

กระบวนการกำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเส่ียงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดข้ึนและประเมิน

สภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   

ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตและส่ิงแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์

ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยง

อย่างมีระบบ 
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   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ที่อาจนำมา

ซ่ึงความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่าง ๆ 

หรือองค์ประกอบใด ๆ มีท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใด ๆ ที่ทำให้ชุมชนหรือสังคม

ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทำให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง

รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย 

และอาจเป็นปัจจัยท่ีทำให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที ่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ ่ง หรือ

ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากข้ึน 

๓.๒.๒ ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย  

         ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่   ขั้นที่ ๑ การทำความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความ

ต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย ขั้นที่ ๓ การประเมิน

ความล่อแหลม ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับ

ความเสี่ยง ขั้นที่ ๖ การจัดทำข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง ขั้นที่ ๗ การพัฒนา

หรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

           ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงาจัดทีม

ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเข้าสำรวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สาธารณภัย       

และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี ่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้น เพื ่อประกอบ       

การตัดสินใจส่ังการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การกำจัดความเสี่ยง (การป้องกัน

หรือหลีกเลี่ยง) (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพร้อม

รับมือสาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเส่ียง 

        ทั้งนี้ ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธ์ข้างต้น ในกรณี

แผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย แสดงในตารางท่ี ๓-๑ 
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ตารางท่ี ๓-๑ : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเส่ียง กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และ 

         อุทกภัย 

ประเภทของภัย 

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/

หลีกเล่ียง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 

ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ

แบ่งปันความเส่ียง 

แผ่นดินไหว 

(ตัวอย่าง) 

ย้ายส่ิงก่อสร้างและ

โครงสร้างท่ีเปราะบาง

ท้ังหมดจากบริเวณ

พ้ืนท่ีเส่ียงสูง ซ่ึงจะ

ได้รับผล กระทบจาก

แรงส่ัน และบริเวณ

เส่ียงต่อทรายเดือด

หรือทรายเหลว 

ใช้วัสดุและวิธีการ

ก่อสร้างท่ีทนต่อ

แผ่นดินไหว      

ออกกฎหมายควบคุม

ส่ิงก่อสร้าง  

การซ่อมแซม และ

เสริมความแข็งแรงของ

อาคาร การวางแผน

การใช้ท่ีดิน โดยคำนึง 

ถึงความเส่ียง 

การวางแผนเฉพาะกิจ

ฉุกเฉิน ซ่ึงครอบคลุม

ท้ังบริเวณการเฝ้าระวัง

แผ่นดินไหว การซ้อม

รับมือแผ่นดินไหว      

การจัดเตรียมส่ิงของ 

ยังชีพและส่ิงของ

สำรองจ่าย การฝึกทีม

ค้นหาและช่วยเหลือ         

การให้ความรู้แก่

ประชาชน 

ประกันความเส่ียง

จากแผ่นดินไหว การ

รวมกลุ่มความเส่ียง 

เงินทุนสำหรับซ่อม

สร้าง และกองทุน     

ออมทรัพย์ชุมชน

สำหรับการซ่อมสร้าง

และฟ้ืนสภาพ 

พายุโซนร้อน 

และอุทกภัย 

(ตัวอย่าง) 

ย้ายชุมชนท่ีสุ่มเส่ียง

ออกห่างจากชายฝ่ัง

และเส้นทางพายุ 

รวมถึงบริเวณพ้ืนท่ีต่ำ

ซ่ึงเส่ียงต่ออุทกภัย 

ก่อสร้างแนวกำบังลม

หรือใช้พ้ืนท่ีทาง

ธรรมชาติ ในการลด

แรงลม ก่อสร้างคันดิน

หรือเข่ือนหรือกำแพง

คล่ืนและอ่ืนๆ เป็น

แนวก้ันน้ำ   ยกอาคาร

ให้บริเวณเส่ียงต่อ 

น้ำท่วม อยู่เหนือระดับ  

น้ำ  ท่ีคาดการณ์ไว้  

ใช้แนวกำบังธรรมชาติ 

เช่น ป่าชายเลน  

วางแผนท่ีดิน เป็นต้น 

การเฝ้าระวัง  

การพยากรณ์     

การเตือนภัยล่วงหน้า

สำหรับพายุไต้ฝุ่น        

การเตือนภัยน้ำท่วม

ล่วงหน้า  การจัดการ

และการวางแผน

อพยพ การจัดเตรียม

ส่ิงของยังชีพ      

การหาท่ีหลบพายุ

ไต้ฝุ่นและกำหนดศูนย์

อพยพฉุกเฉิน 

ประกันความเส่ียง

อุทกภัย ประกัน

ผลผลิตจากภัยพิบัติ 

เงินทุนเพ่ือการซ่อม

ซ่อมสร้าง หรือ

กองทุนออมทรัพย์

ของชุมชนสำหรับ

การซ่อมสร้าง

โครงการรับซ้ือบ้าน

ในพ้ืนท่ีน้ำท่วมถึง 

 

 

  รายละเอียดเร ื ่องการประเมินความเสี ่ยงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพิ ่มเติมได้ ท่ี 

www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/ 
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    ๓.๓ พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

  เม่ือมีการวิเคราะห์ความเส่ียง หรือการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยแล้วจะทำให้ทราบถึง

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยและปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย ซ่ึงจะทำให้สามารถกำหนดแนวทางในการลดความเส่ียง

จากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นำไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ    

รู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน

ที่กำหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  

จากสาธารณภัยท่ีสามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 เทศบาลตำบลสามเงา รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบลสามเงา 

ซ่ึงมีหมู่บ้านท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงภัย และปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเส่ียงจากภัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุท่ีทำให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา 

ประเภท

ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทำให้เกิด

ความเส่ียงจากสาธารณ

ภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเส่ียง 

จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      

ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

อุทกภัย ทุกเขตใน

พ้ืนท่ี 

ทุกเขตในพ้ืนท่ี ทุกเขต

ในพ้ืนท่ี 

ความเปราะบาง 

  - เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม น้ำไม่

สามารถไหลผ่านท่อระบาย

น้ำได้สะดวก  

ความล่อแหลม 

  - ประชาชนส่วนใหญ่

ปลูกบ้านในพ้ืนท่ีราบลุ่ม 

ศักยภาพ 

  - มีเคร่ืองมีและเจ้าหน้าท่ี 

ในการป้องกันภัย 

- โครงการฝfกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสา  

ภัยพิบัติประจําองคiกร

ปกครองส/วนทIองถ่ิน  

(เพ่ือเตรียมความพรIอมและ

ช/วยเหลือประชาชนในการ

เกิดภัยพิบัติ)  

- โครงการจัดซ้ือเคร่ือง   

สูบน้ำ 

- โครงการจัดซ้ือรถยนตi

ตรวจการณi  

- โครงการฝfกซIอมแผนการ

ปkองกันภัย 

ภัยแล้ง ทุกเขตใน

พ้ืนท่ี 

ทุกเขตในพ้ืนท่ี ทุกเขต

ในพ้ืนท่ี 

ความเปราะบาง 

- มีแหล่งน้ำไม่เพียงพอ  

ความล่อแหลม 

- ไม่สามารถสูบน้ำดิบจาก

แม่น้ำปิงข้ึนมาใช้งานได้ 

- โครงการฝfกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสา  

ภัยพิบัติ ประจําองคiกร

ปกครองส/วนทIองถ่ิน  

(เพ่ือเตรียมความพรIอมและ 
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ประเภท

ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทำให้เกิด

ความเส่ียงจากสาธารณ

ภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเส่ียง 

จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      

ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

ศักยภาพ 

  - มีเคร่ืองมือในการ

ช่วยเหลือประชาชน 

ช/วยเหลือประชาชนในการ

เกิดภัยพิบัติ)  

- โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ

ดิบ 

- สร ้างสระก ักเก ็บน ้ำใน

ชุมชน 

วาตภัย ทุกเขตใน

พ้ืนท่ี 

ทุกเขตในพ้ืนท่ี ทุกเขต

ในพ้ืนท่ี 

ความเปราะบาง 

- ลักษณะภูมิอากาศภายใต้

อิทธิพลของลมมรสุม 

ความล่อแหลม 

- บ้านเรือนประชาชนอยู่

ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย และมี

สภาพไม่ม่ันคง 

ศักยภาพ 

 - มีงบประมาณและบุคคล

การในการป้องกันภัย 

- โครงการฝfกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสา  

ภัยพิบัติประจําองคiกร

ปกครองส/วนทIองถ่ิน  

(เพ่ือเตรียมความพรIอมและ

ช/วยเหลือประชาชนในการ

เกิดภัยพิบัติ)  

- มีการปรับปรุงและ 

ซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ 

ให้มีสภาพม่ันคง แข็งแรง 

สามารถทนต่อลมพายุได้  

อัคคีภัย หมู่ท่ี ๓ 

บ้านจัดสรร 

(ชุมชนร่วม

ใจพัฒนา) 

หมู่ท่ี ๔ 

บ้านจัดสรร 

(ชุมชนท่าโป่ง) 

หมู่ท่ี ๕ 

บ้านท่าปุย 

(ชุมชนบ้าน

เหนือพัฒนา) 

หมู่ท่ี ๒ 

บ้าน

สามเงา 

(ชุมชน

สามเงา

สามัคคี) 

ความเปราะบาง 

 - บ้านเรือนประชาชนอยู่

แบบแออัด และวัสดุ

เคร่ืองใช้ไม่อยู่สภาพพร้อม

ใช้งาน 

ความล่อแหลม 

 - ประชาชนคาดความรู้ใน

การป้องกันภัย 

ศักยภาพ 

 - มีอุปกร์ในการป้องกัน

ภัยในชุมชน 

- โครงการฝfกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสา  

ภัยพิบัติ ประจําองคiกร

ปกครองส/วนทIองถ่ิน  

(เพ่ือเตรียมความพรIอมและ

ช/วยเหลือประชาชนในการ

เกิดภัยพิบัติ)  

- มีการอบรมให้ความรู้ 

ความเข้าใจในเร่ือง อัคคีภัย 

- มีการฝึกการป้องกัน และ

บรรเทาสาธารณภัยด้าน

อัคคีภัยเป็น ประจำทุกปี  

- จัดซ้ืออุปกรณiดับเพลิง 
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ประเภท

ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทำให้เกิด

ความเส่ียงจากสาธารณ

ภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเส่ียง 

จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      

ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

(ถังดับเพลิง ชนิด CO๒ , 

ชุดลุยไฟ)	 
 - โครงการจัดซ้ือสายส/งน้ำ

ดับเพลิง  

- โครงการฝfกซIอมแผนการ

ปkองกันภัย 

ภัยจาก

อุบัติเหตุ

จราจรทาง

ถนน 

ทุกเขตใน

พ้ืนท่ี 

ทุกเขตในพ้ืนท่ี ทุกเขต

ในพ้ืนท่ี 

ความเปราะบาง 

- ในชุมชนถนนมีซอยเยอะ  

ความล่อแหลม 

  - ประชาชนขับรถผิดกฎ

จราจร  

ศักยภาพ 

  - มีอุปกรณ์เก่ียวกับการ

ป้องกันเหตุอันตรายจาก

อุบัติเหตุจราจร รวมถึงมี

เจ้าหน้าท่ีให้ความรู้

ประชาชน 

- โครงการป*องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช<วง

เทศกาลสำคัญ 

 - โครงการจัดซ้ืออุปกรณi

จราจร (แผงก้ัน, กรวยยาง

จราจร, กระจกโคIง,  

แผงก้ันพลาสติก, ปkาย

สามเหล่ียมฉุกเฉิน)  

- โครงการใหIความรูI

เก่ียวกับกฎหมายจราจรา 

 

หมายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเส่ียง (สูง/ปานกลาง/ต่ำ) ตามภาคผนวก ญ 

 

      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

        ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 

                 เนื่องจากเทศบาลตำบลสามเงามีพื้นท่ีที่เสี ่ยงต่อสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่  

ภัยจาก วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง อุทกภัย จึงให้ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินงาน ดังน้ี 

                 (๑) ด้านโครงสร้าง 

   เทศบาลตำบลสามเงาได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย

แล้วและได้จัดสร้าง เส้นทางคมนาคม ป้ายสัญญาณ ข้ึน เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 

                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ

กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือลดความเส่ียง โดยเทศบาลตำบลสามเงาได้มีการดำเนินการ ดังน้ี 
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              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นท่ี       

กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 

สาธารณภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เช่น การเผาป่า เป็นต้น 

               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ

ข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      

การลดความเส่ียงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน 

 

๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 

         การเตรียมความพร้อมเป็นการดำเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องมีองค์ความรู ้ ขีดความสามารถ และทักษะต่าง ๆ พร้อมที ่จะรับมือกับ             

สาธารณภัย โดยเทศบาลตำบลสามเงามีการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 

    เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง      

ในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

วางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย

ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหน่ึง 

ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน         

ในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพร้อม 

         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

      เป็นเครื ่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ ่มศักยภาพของ

หน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทำให้ทราบ

จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงาและแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน    

ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตาม

ความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา      

สาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา จะมีการประสานและสั่งการอำนวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน ดำเนินการฝึก

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ำเสมอ 

           (๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 

        (๓.๑) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม

สถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมท้ัง

ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 

         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ 

และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ ้นไป            
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และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร์         

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมิน    

แนวโน้มการเกิดภัย 

         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื ่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        

ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะ ๆ เพ่ือป้องกันความต่ืนตระหนกและ

ความสับสนในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น และให้ความสำคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    

ท้ังน้ี ความถ่ีของการแจ้งข่าวเตือนภัยข้ึนอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 

         (๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์

ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์

ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงาโดยใช้ระบบการส่ือสาร เคร่ืองมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน 

        การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 

รวมทั้งทำหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลสามเงา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ     

และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะ ๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 

 

                  (๔) การเตรียมการอพยพ 

    กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงามีแนวทาง

ปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังน้ี 

    (๔.๑) จัดทำแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมี

สาระสำคัญประกอบด้วย จำนวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนด

เขตพื้นที่รองรับการอพยพให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม การกำหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้

ชัดเจน การกำหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสำรองสำหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการสำรวจ

และการจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเช้ือเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบส่ือสารการอพยพ 

    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  

                  (๕) การเตรียมการจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

    กองอำนวยการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา 

มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว ดังน้ี 

    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๓๘ 

 

    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยกำหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง

ชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้นำชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อำนวยการ

โรงเรียน 

    (๕.๓) ปัจจัยความจำเป็นข้ันต่ำของศูนย์พักพิงช่ัวคราวอ่ืน ๆ 

    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลท่ีจำเป็น 

                  (๖) การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 

    กองอำนวยการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา 

จะจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจำศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน ที่มี

ความพร้อมเป็นลำดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังน้ี 

    (๖.๑) เพ่ือให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง ๆ  ธรรมชาติและลักษณะของภัย  

    (๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึน 

    (๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  

เม่ือเกิดสาธารณภัย 

                  (๗) แผนการบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) 

    แผนการบริหารความต่อเนื ่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        

ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่าง ๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ   

ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทำ

แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการดำเนินภารกิจ

ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 

เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่

ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ 

สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่อง

จึงเป็นสิ ่งสำคัญท่ีจะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื ่อเกิดภัยขั ้นวิกฤต            

เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ซึ ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ    

ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเน่ืองควรมีสาระสำคัญ ดังน้ี 

   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเน่ือง 

   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี ่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก

อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 

   (๓) กำหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 

   (๔) กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
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        - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 

ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 

        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

        - การอพยพทรัพยากรท่ีจำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 

        - ข้ันตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 

      ฯลฯ 

        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยของชุมชน 

                 ชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ

รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทำให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย

จากสาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ

ลดความเส่ียงสาธารณภัยของชุมชน ดังน้ี 

                 (๑) การทำความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้สำรวจชุมชนเพ่ือ

วิเคราะห์ความเสี ่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนำข้อมูลเหล่านั ้นมาจัดทำเป็น   

แผนลดความเส่ียงภัยของชุมชน 

                 (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 

                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิด   

สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ   

และระดับจังหวัด เพ่ือให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 

                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็ง

และอยู่ในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 

                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มี

ศักยภาพมากข้ึน 

                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก 

สาธารณภัย เช่น ชุมชนท่ีโดนน้ำท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ำหรือทำพ้ืนท่ีแก้มลิงเพ่ือพักน้ำ เป็นต้น 

                 (๗) เตรียมส่ิงของยังชีพท่ีจำเป็นก่อนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

    ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย 

การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย

ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงาแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย 

เพ่ือส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยท่ีถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 
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 ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 

          เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งน้ี 

กองอำนวยการป้องก ันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา แจ้งเต ือนภัยล ่วงหน้า 

ก่อนเกิดสาธารณภัยไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย 

          (๑) เมื ่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ ้นและประชาชนในพื้นท่ี      

อาจได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัย

ไม่ต่ำกว่า ๗๒ ช่ัวโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังน้ี 

      (๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

      (๑.๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 

      (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเอง

ให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ ้น ทั้งนี ้ ให้นำแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจาก       

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

          (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 

      (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นำชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 

    (๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี

วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย

แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกำหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจำตำบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 

๓.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 

          แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว้ ซึ่งเทศบาลตำบลสามเงา ได้นำระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

ประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังน้ี 

 

 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่

แต่ในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อส่ังการ 

 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าท่ี

กำลังควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที ่ปลอดภัยและ

ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนด 

                      สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม  

                                                    ที ่สถานการณ์จะร ุนแรงมากข ึ ้น ให ้จ ัดเตร ียมความพร ้อม  

                                                    รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ 
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 สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู ่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตาม

ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุก ๆ ๒๔ ช่ัวโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล

ข่าวสารเป็นประจำ 

 

 

๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล/ความต้องการ 

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 

 

 

 

 

เฝ้าระวัง 

ติดตาม 

        

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ของ

ประชาชน 

การแจ้ง 

เตือนล่วงหน้า 
การแจ้ง

เตือนภัย 

การรับมือ 

และอพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ ์

  สาธารณภัย 

• เฝ้าระวังการ  

  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 

  อากาศ 

• เฝ้าระวังระดับน้ำใน 

  เข่ือน การระบายน้ำ 

• เฝ้าระวังระดับน้ำใน   

  แม่น้ำ 

• ติดตามระดับน้ำในคลอง  

• ติดตามระดับน้ำทะเล 

• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 

  และแลกเปลี่ยนข้อมูล 

• หน่วยปฏิบัติเตรียม  

  ความพร้อมเตรียม 

  ประชาชน 
 
 

• หน่วยงานเฝ้าระวัง 

  วิเคราะห์ข้อมูล 

• ประเมินความเสี่ยงภัย 

• ส่งผลวิเคราะห์เข้า 

  คลังข้อมูล 

• คาดว่ามีผลกระทบให ้

  ข้อมูลแก่ประชาชนและ 

  หน่วยปฏิบัต ิ

• หน่วยปฏิบัติแจง้เตือน 

  ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน 

• ให้กองอำนวยการ 

  ป้องกันและบรรเทา 

  สาธารณภัย อปท.  

  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ   

  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 

• คาดว่าผลกระทบรุนแรง  

  Command Center  

  ส่งให้แจ้งเตือนภัย 

• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน 

  สื่อและเครื่องมือ  

  อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ  

• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัต ิ 

  หน่วยปฏิบัติแจง้เตือน 

  คู่ขนาน 

• ประสานภาคเครอืข่าย  

  เตรียมทรัพยากร 

• ตั้งศูนย์พักพิง 

• การแจง้ยกเลิกการแจง้ 

  เตือนภัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• อพยพ 

• บริหารจัดการ 

  ศูนย์พักพิง 

• การรายงานสถานการณ์ 

• การจัดการในภาวะ 

  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 

• การส่งผู้อพยพกลับ 
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           กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงาจัดชุดเฝ้า

ระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการ 

เตือนภัย  เพ่ือเป็นการยืนยันการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังน้ี 

            (๑) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง และประสาน

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    

และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๘๐๐๗๑๐ วิทยุสื่อสาร ความถ่ี  ๑๖๕.๕๕๐  MHz 

โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๙๙  

              (๒) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอสามเงา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๘๐๐๗๕๐ หมายเลขโทรสาร ๐๕๕-๘๐๐๗๕๐ ตามแบบรายงานเหตุ

ด่วนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร ความถ่ี ๑๖๒.๑๒๕ MHz และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๑๑๕๙๗๕ หมายเลขโทรสาร ๐๕๕-๑๑๕๙๗๕  
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บทที่ ๔ 

การปฏิบัติขณะเกิดภัย 
 

     ๔.๑ การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงา 

  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลสามเงา จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและ 

สั่งการ เพื่อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับ 

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการ

สาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง 

ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี กองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอสามเงา 

  ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงา แบ่งออกเป็น  

๓ ส่วน  ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงา 

 

   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงา มีดังน้ี 

(๑) คณะที ่ปรึกษา/ผู ้เชี ่ยวชาญ มีหน้าที ่ ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อมูล 

ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย 

ที่เกิดขึ ้น โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที ่อื ่นใดตามท่ี

ผู้อำนวยการท้องถ่ินเห็นสมควร 

    (๒) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่าง ๆ      

เพ่ือส่ือสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและส่ือมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  

 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ร่วม 

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุชื่อ อปท.) 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอำนวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 

- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทย์และสาธารณสุข 

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

- งานการจราจร 

- งานผจญเพลิง 

- งานโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 

- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี

- งานส่งกำลังบำรุง 

- งานการขนส่ง 

- งานอพยพ 

- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 

                   ฯลฯ 
 

- งานศูนย์สั่งการ 

- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 

- งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 

- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง 

และการแจ้งเตือนภัย 

- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว 

- งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 

- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- งานแผนการป้องกนัและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       

แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 

                 ฯลฯ 

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ทีจ่ำเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น นำ้มันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- งานฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟ้ืนฟูและงานชุมชน 

ฯลฯ 
 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๔๕ 

 

    (๓) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต

และปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู ่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล 

การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุ

อันตราย กัมมันตรังสี ส่งกำลังบำรุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  

    (๔) ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  

แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจำเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร 

ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน

ดำเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เทศบาลตำบลสามเงา/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงาฯลฯ  

    (๕)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าท่ี ดังน้ี 

           (๕.๑) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุก ๆ  ด้านท่ีจำเป็น เพ่ือให้การจัดการ

ในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู ้ประสบภัย 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การฟ้ืนฟู และงานชุมชน 

           (๕.๒) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและ

การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 

    ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ

ท่ี ๔-๒ : การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๔๖ 

 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  

- ผู้อำนวยการโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

- ผู้นำชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 

- ฯลฯ 
 

ที่ปรกึษา/ผู้เช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔-๒ : การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงา 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่  ๑ 

- ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- กองช่าง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓   

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ 

- สมาชิกสภา เทศบาลตำบลสามเงา 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. /
ตำรวจบ้าน /อสม. 

- ผู้นำชุมชน 
 

                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

ส่วนสนับสนุน ส่วนอำนวยการ 

- สำนักปลัดเทศบาล  

(งานประชาสัมพันธ์) 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม 

 
                   
 

 
 
 
 
               

 
 
 

- ปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 
- สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 
- กองช่าง 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓   

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ 

- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. /
ตำรวจบ้าน /อสม. 

- ผู้นำชุมชน 
 

ฯลฯ 

 

 

 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

- รองนายกคนที่ ๒ 

- สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 
- กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
- กองการศึกษา 
- กองคลัง 
- ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสังคม
สงเคราะห ์

- สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา   
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. /
ตำรวจบ้าน /อสม. 

- ผู้นำชุมชน 
 

ฯลฯ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๔๗ 

 

  ๔.๒ การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 

        เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทา   

สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ผู้อำนวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

ขนาดเล็ก เขตเทศบาลตำบลสามเงาและอำเภอสามเงา  และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลางเขตพื้นท่ี 

จังหวัดตาก ดังนั้น   เมื่อผู้อำนวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินปฏิบัติ ดังน้ี  

          (๑) ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั ้นในฐานะ

ผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ

หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด 

และผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 

          (๒) ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติ

หน้าท่ีของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  

          (๓) เม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด ให้ผู้อำนวยการ

ท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นลำดับแรก และแจ้งให้

ผู้อำนวยการอำเภอและผู้อำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความ

ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีของ

ตน ให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัด เพ่ือส่ังการโดยเร็ว  

          (๔) ในกรณีที ่พื ้นที ่ที ่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู ่ในความรับผิดชอบของ

ผู้อำนวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าดำเนินการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 

          (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด 

ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่น้ัน  

ท่ีจะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

          (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

และให้นำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุ

ท่ีมีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

          (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป็นลำดับแรกๆ 
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          (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถ่ิน   

นั้น ๆ จะรับมือกับสาธารณภัยนั้น ๆ ได้ และผู้อำนวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอ

เพื ่อสั ่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นในเขตพื้นที ่อำเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา            

สาธารณภัยในพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย เพ่ือป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 

               ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ปรากฎตาม

ภาคผนวก ฐ 

  ๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

     เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น      

ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย    

แก่ผู้ใด ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 

(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ     

ที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    

มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นหนึ่งคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอำเภอหรือ   กิ่งอำเภอที่รับผิดชอบ

และให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ

ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สำรวจความเสียหายจากภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบ

และกล่ันกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

     ๔.๔.๑  หลักการปฏิบัติ 

       (๑)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้

เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่าง ๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

อำเภอในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 

       (๒)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ คำนึงถึงหลักการ ดังน้ี 

        (๒.๑)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ

รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ำด่ืม อาหารปรุงสำเร็จ เส้ือผ้า ฯลฯ 

         (๒.๒)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั ่วโมง (๑-๒ วัน) เน้นการค้นหา

ผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำด่ืม 

ยารักษาโรค เคร่ืองครัว 
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        (๒.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั ่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหา

ผู้รอดชีวิต การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหา

ทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 

          (๒.๔)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 

ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๑-๓ วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย

ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง  ฯลฯ 

      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 

               เทศบาลตำบลสามเงาได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็น

ระบบ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การส่ังการ และการใช้แนวทาง

ปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 

     ให้ผู ้ร ับผิดชอบจัดทำรายงานข้อเท็จจริงที ่เกิดขึ ้น ทั ้งด้านสถานการณ์        

สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื ่น ๆ  

ที ่จำเป็น โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู ่บ้านสำรวจความเสียหายและ 

ความต้องการเบื ้องต้นตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอำนวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา 

     (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

           (๒.๑) นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน

     (๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด 

           (๒.๓) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การขอรับ

การสนับสนุนเพ่ิมเติม 

           (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นำในการสอบถามสำรวจ

ข้อมูลสถานที่ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล      

ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงา ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กำหนดพื้นที่อันตราย 

พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่าง ๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อ  

นักกู้ภัย 

       (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ 

การสั่งการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้อง

รายงานตัว  ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลัง

เสร็จส้ินภารกิจ 

     (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของ

การเกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแก้ไขและนำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
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           (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

            แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 

             เทศบาลตำบลสามเงากำหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบในการ

จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงา 

(การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาล

ตำบลสามเงามีอำนาจในการควบคุม สั ่งการ และบัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีเทศบาลตำบลสามเงา ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชน

ได้ร ับผลกระทบจำนวนมาก และผู ้อำนวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของ 

เทศบาลตำบลสามเงาเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นเทศบาล

ตำบลสามเงาจะรับข้อสั่งการจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้

กำหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี ตามตารางท่ี ๔-๑  

 

ตารางท่ี ๔-๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี 

ระดับการจัดการ 

สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 

การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 

 

องค์กรรับผิดชอบ 

ในภาวะฉุกเฉิน 

(เม่ือเกิด 

หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 

(ผู้มีอำนาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ ๑ 

(อำเภอ/เทศบาล     

เข้าควบคุม

สถานการณ์) 

กองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองค์กร

ปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นแห่ง

พ้ืนท่ี 

- กอปภ.ทต. ๑ แห่ง 

 

กองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

(กอปภ.อ.) จำนวน ๑ แห่ง 

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 

  โดย กอปภ.อปท. จัดต้ัง 

 

- ศ ูนย ์บ ัญชาการเหต ุการณ์

อำเภอ    

  (ศบก.อ.) จำนวน ๑ แห่ง 

  โดย กอปภ.อ. จัดต้ัง 

ผู้อำนวยการ

ท้องถ่ิน 

 

ผู้อำนวยการ

อำเภอ 

 

     (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 

           - กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

เข้าพ้ืนท่ีประสบภัย 

           - สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย 

กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ท่ีจำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 

           - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้ในการกู้ภัย 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๑ 

 

ตารางท่ี ๔-๒ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของเทศบาลตำบลสามเงา 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ

ในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน (ตามข้อ ๔.๑) ส่วน

อำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๒๐๒ 

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 

  จ ัดเตร ียมเจ ้าหน้าท ี ่ เพ ื ่อร ับแจ ้งเหต ุและรายงาน

สถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยเทศบาลตำบลสามเงาและกองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภ ัยอำเภอทราบเพ ื ่ อจะได ้ เสนอ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศ

เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื้นที่การให้

ความช่วยเหลือฯ ต่อไปจนกว่าสถานการณ์ส้ินสุด 

ส่วน

อำนวยการ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๗๑๐ 

สายด่วน: ๑๙๙ 

 

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๔๐๐ 

๓ ออกสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ์ 

   จัดช ุดเคล ื ่อนที ่ เร ็วเข ้าสำรวจพื ้นท ี ่และประเมิน

สถานการณ์ เพ่ือวางแผนรับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วน

อำนวยการ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๗๑๐ 

สายด่วน: ๑๙๙ 

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 

    วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัย

เพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง 

ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที ่และประชาชนผู้ที ่จะได้รับ

ผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของพ้ืนท่ีใน

การรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ำขึ ้นอีก ภัยที ่ตามมา 

รวมถึงภัยที่มีความซับซ้อน เพื่อกำหนดแนวทางการตอบ

โต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วน

อำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๒๐๒ 

๕     บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง 

ชัดเจน และเป็นระบบ  

ส่วน

อำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๒๐๒ 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๒ 

 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ

ในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๖  แจ้งเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิด 

สาธารณภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้ง

เตือนผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิด  

  (๒) ดำเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัย

และพื ้นที ่ข้างเคียง โดยสื ่อ ข่ายการสื ่อสาร เครื ่องมือ

อุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู ่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอ

กระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 

  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง 

และเข้าใจง่าย บ่งบอกถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิต

และทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของประชาชน รวมทั้งวิธีการ

แจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย จะส้ินสุด 

  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณ

เตือนภัย  ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย 

เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อม

ความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

ส่วน

อำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๒๐๒ 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๗๑๐ 

สายด่วน: ๑๙๙ 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  

กรณีเม่ือเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผู้อยู่

อาศัยในพื้นที่นั้นจะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าท่ี

จำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัย พร้อมท้ัง

รายงานผ ู ้อำนวยการท ้องถ ิ ่น ผ ู ้อำนวยการอำเภอ 

ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๗๑๐ 

สายด่วน: ๑๙๙ 

 

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๔๐๐ 

๘ กำหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  

เป็นพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ ้นเพื่อใช้เป็นสถานท่ี

จัดเก็บและพักรอชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักกล ยานพาหนะ)   ท่ีได้มาและพร้อมใช้ 

เพ่ือรอการส่ังใช้ทรัพยากร  

ส่วน

อำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๒๐๒ 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๓ 

 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ

ในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 

  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื ่องจักร มายังจุดรวบรวมทรัพยากรเพื ่อรอรับการ

มอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อรอ

การส่ังใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย 

  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging 

Area) พร้อมทั้งจัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ

อุปกรณ์ เครื ่องมือเครื ่องใช้ และพลังงาน เพื ่อจัดการ 

สาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๗๑๐ 

สายด่วน: ๑๙๙ 

 

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๔๐๐ 

๑๐ กำหนดและแบ่งโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  

ออกเป็น ๓ โซน ประกอบด้วย      

      โซนท่ี ๑ ประกอบด้วย หมู่ ๒ หมู่ ๓  มีผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ ๓ และประธานชุมชน (ชุมชนสามเงาสามัคคี , ชุมชน

ใต้ห้วย , ชุมชนใต้คลอง , ชุมชนร่วมใจพัฒนา)  

รับผิดชอบพ้ืนท่ี 

      โซนท่ี ๒ ประกอบด้วย หมู่ ๔ มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ และ

ประธานชุมชน (ชุมชนบ้านห้วย , ชุมชนท่าพิมาน , ชุมชน

ท่าโป่ง ) รับผิดชอบพ้ืนท่ี 

      โซนท่ี ๓ ประกอบด้วย หมู่ ๕ มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ และ

ประธานชุมชน (ชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี , ชุมชนสัน

ประปา , ชุมชนท่าโป่ง ) รับผิดชอบพ้ืนท่ี 

ส่วน

อำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๒๐๒ 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๗๑๐ 

สายด่วน: ๑๙๙ 

 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วเข้าปฏิบัติการจัดการ 

สาธารณภัย 

  ส่ังให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย 

เพ่ือควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว 

 

ส่วนปฏิบัติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๗๑๐ 

สายด่วน: ๑๙๙ 

 

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๔๐๐ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๔ 

 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ

ในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

 ให้เจ้าหน้าท่ี เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่าง ๆ ท่ีมาร่วม

ปฏิบัติงาน เข้ารายงานตัวท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาล

ตำบลสามเงา ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไป

ปฏิบัติ รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุน

จัดการสาธารณภัย 

 

ส่วนปฏิบัติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๒๐๒ 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๗๑๐ 

สายด่วน: ๑๙๙ 

 

๑๒ การเผชิญเหตุ 

 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก ให้ความสำคัญ

ในการค้นหาผู ้รอดชีว ิตเป็นลำดับแรก ต่อด้วยการ

รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 (๑.๑) กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย ห้ามมิ

ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นท่ี

ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังน้ี 

         (๑ .๒ .๑) สั ่งการให้หน่วยกู ้ช ีพกู ้ภ ัยที ่ มี

ศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  ในพ้ืนท่ีประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั ่งการให้เจ้าหน้าที ่ที ่รับผิดชอบ

เครื ่องมือ เครื ่องจักร  ที ่จำเป็นในการกู ้ชีพกู ้ภัย เข้า

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตาม

ความจำเป็นของสถานการณ์ภัย 

                (๑.๒.๔) กรณีพื ้นที ่ใดเป็นพื ้นที ่วิกฤต ไม่

สามารถเข้าพื ้นท่ี โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้

ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยงาน

ทหารหรือตำรวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 

 

 

ส่วนปฏิบัติการ 

ส่วน

อำนวยการ 

ส่วนสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองนายกคนท่ี ๑ 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๗๑๐ 

สายด่วน: ๑๙๙ 

 

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๔๐๐ 

 

สมาชิกสมาเทศบาลตำบลสามเงา 

 

ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนท่ี 

 

อาสาสมัคร 

ผู้นำชุมชน 

 

ปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๒๐๑ 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๕ 

 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ

ในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

                (๑ .๒ .๕ ) จ ัดต ั ้ งศ ูนย ์พ ักพ ิงช ั ่วคราวแก่

ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนเสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับ

แรก และจัดระเบียบศูนย ์พ ักพิงช ั ่วคราว พร้อมท้ัง

ลงทะเบียนผู้อพยพ 

                (๑.๒.๖) ระดมกำลังแพทย์และพยาบาลจาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใกล้เคียง เข้าช่วย

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 

                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความ

เสียหายให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร 

ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   ให้สามารถใช้การได้หรือ

จัดทำระบบสำรองเพื่อให้ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ีได้ 

                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื ่องอุปโภคบริโภค

พื้นฐาน ตลอดจนจัดหาอาหารที่ปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่อง

ยังชีพที่จำเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ีประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 

 

  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ 

วัน) ให้ความสำคัญในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน 

การสืบหาญาติ การจัดตั ้งศ ูนย ์พ ักพิงช ั ่วคราว การ

รักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค 

เคร่ืองครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

        (๒.๑) สำรวจความต้องการของผู ้ประสบภัยใน

เบื้องต้น เพื ่อกำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื ่อง

ในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดทำบัญชีการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย 

        (๒.๒) จัดเจ ้าหน้าที ่ปฏิบ ัต ิงานด้านการรักษา 

พยาบาล และเวชภัณฑ์  ที่จำเป็นมายังพื้นที่ประสบภัย

และเตรียมสถานพยาบาลสำรองให้เพียงพอ 

        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น 

อาหาร น้ำด่ืม เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายัง

ศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองนายกคนท่ี ๒ 

 

งานพัฒนาชุมชนและสังคม

สงเคราะห์ 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๔๐๒ 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๕๐๐ 

 

กองคลัง 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๓๐๐ 

 

กองการศึกษา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๗๐๐ 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๖ 

 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ

ในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที ่ได้รับความ

เสียหายจากสาธารณภัย พร้อมทั ้งติดป้ายเตือน หรือ

วางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ทราบ จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวยความ

สะดวกการจราจรในจุดอันตราย 

        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจร

ในพ้ืนท่ีประสบภัยและศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

        (๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและ

เป็นแหล่งข้อมูล   ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชน

สามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ 

  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ 

วัน) ให้ความสำคัญกับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง

จากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมงแรก การสืบหาญาติ 

การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น 

อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน 

และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

        (๓.๑) กรณีมีผู ้เสียชีวิตจำนวนมากให้จัดเตรียม

สถานที่และอุปกรณ์ เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้

แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องตรวจชันสูตร

เบื ้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และ

เตรียมข้อมูลท้ังหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 

        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ี

และให้บริการทางการแพทย์ 

        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด 

ตลอดจนประสาน การช่วยเหลือ รับเรื ่องราวร้องทุกข์ 

ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น ความต้องการ

เบ้ืองต้น 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๗ 

 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ

ในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้

พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมง

แรก (๑ วัน) เป็นลำดับแรกก่อนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 

๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการค้นหา

ระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลำดับ โดยเน้น

การช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมท้ัง

สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจน

การสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

๑๓ ปกป้องสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขต

พระราชฐาน แหล่งโบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และ

ปกป้องระบบสาธารณูปโภค  เช่น ระบบไฟฟ้า  ระบบ

ประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๔๐๐  

อาสาสมัคร 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีท่ี

มีการอพยพ)  

รายละเอียดตามข้อ ๔.๑๐  

ส่วนสนับสนุน กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ ต่อ ๔๐๐ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ ต่อ ๒๐๒ 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จำเป็น

ต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็น

ต้น ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน รองนายกคนท่ี ๒ 

งานพัฒนาชุมชนและสังคม

สงเคราะห์ 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ ต่อ ๔๐๒ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ ต่อ ๕๐๐ 

กองคลัง 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ ต่อ ๓๐๐ 

กองการศึกษา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ ต่อ ๗๐๐ 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ

ในช่วงขณะเกิดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี

สำรวจและจัดทำข้อมูลความต้องการของผู้ประสบภัยใน

เบื้องต้น และรายงานให้อำเภอเพื่อประกอบการร้องขอการ

สนับสนุน และนำไปกำหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการ

ส่วน

อำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๒๐๒ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๘ 

 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ

ในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ช่วยเหลือ เช่น ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ำดื ่ม การ

รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น  

๑๗ จัดตั ้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information 

Center : JIC)  ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล 

ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อทำหน้าที่ประสาน

ข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ 

สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็น

ศูนย์กลางของการติดต่อสำหรับสื ่อข่าวสารทุกประเภทท่ี

ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูล

ข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และ

ต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามา

อยู่รวมกันใน  ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๒๐๒ 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์

บุคคลให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่การปฏิบัติของสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

- กำหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่

ศพ) และการเคลื ่อนย้ายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจน์

เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยงข้องอย่างเป็น

ระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ 

ส่วนสนับสนุน 

ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนท่ี 

อาสาสมัคร 

เจ้าหน้าท่ีตำรวจ 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 

 

 

๑๙ เมื ่อสาธารณภัยที่เกิดขึ ้นในพื้นที่ยุติแล้ว ให้ผู ้อำนวยการ

ท้องถิ ่นรายงานสถานการณ์สาธารณภัยให้ผู ้อำนวยการ

อำเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศหรือยืนยันสถานการณ์

สาธารณภัยในพื ้นที ่ย ุต ิลงแล้ว ให้ดำเนินการอพยพ

ประชาชนกลับท่ีต้ังอย่างปลอดภัย 

ส่วน

อำนวยการ 

ปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๒๐๑ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๒๐๒ 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 

  เมื ่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย

อย่างชัดเจน ให้ผู้นำชุมชนหรือกลุ่มผู้นำอพยพรีบแจ้งผู้

อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพกลับไปสู่ที่อยู่

อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและลำดับก่อนหลังการอพยพ

ส่วนปฏิบัติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๗๑๐ 

สายด่วน: ๑๙๙ 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๙ 

 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ

ในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

กลับ พร้อมทั ้งประสานงานกับเจ้าหน้าที ่ที ่ดำเนินการ

ควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ ต่อ ๔๐๐ 

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรือ

อาจจะเกิดสาธารณภัยซ้ำซ้อน เกินขีดความสามารถของ 

อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออำเภอ  ให้ประสานขอรับการ

สนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา  กองอำนวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล

ย่านรี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร กองอำนวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล

วังหมัน  และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยอำเภอสามเงาเพ่ือดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 

ส่วน

อำนวยการ 

ปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๒๐๑ 

 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

ต่อ ๒๐๒ 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลสามเงา 

โทร: ๐๕๕-๘๐๐๗๑๐ 

สายด่วน: ๑๙๙ 

    

    ๔.๕ การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 

       การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร  มอบหมายให้ นายนริศ ปันม่วง 

(พนักงานวิทยุ) เป็นผู้กำกับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ ๑๖๒.๕๕๐ MHz เพื่อใช้เป็นความถี่วิทยุกลางสำหรับ

ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สำหรับการประสานงาน  

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่น ๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยกำหนดให้ 

นายนริศ ปันม่วง (พนักงานวิทยุ) เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายในเทศบาลตำบลสามเงา 

       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

           (๑) จัดตั ้งศูนย์สื ่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ

ระบบสื่อสารอื่น ๆ ที่จำเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืน

ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

           (๒) ใช้โครงข่ายส่ือสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุส่ือสารเป็นหน่วยงานหลัก 

       หน่วยงานหลักท่ีวางระบบส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่องค์การโทรศัพท์ 

(TOT)  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๕๑๑๗๓๗ 

  

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๐ 

 

        ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 

ลำดับที ่ ชื่อหน่วยงาน นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท ์ โทรสาร หมายเหต ุ

๑ กองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดตาก 

- ๑๖๒.๒๒๐ ๐๕๕-๕๑๕๙๗๕ ๐๕๕-๕๑๕๙๗๕  

๒ กองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอสามเงา 

สิงห์ ๓ ๑๖๒.๑๒๕ ๐๕๕-๘๐๐๗๕๐ ๐๕๕-๘๐๐๗๕๐  

๓ กองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วน

ตำบลสามเงา 

- - ๐๕๕-๕๔๙๔๙๔ ๐๕๕-๕๔๙๔๙๔  

๔ สถานีตำรวจภูธรสามเงา - - ๐๕๕-๕๐๘๖๖๘ ๐๕๕-๕๐๘๖๖๘  

๕ โรงพยาบาลสามเงา - - ๐๕๕-๕๔๙๒๕๗ ๐๕๕-๕๔๙๒๕๗  

๖ การไฟฟ้าภูมิภาคสาขา

อำเภอสามเงา 

- - ๐๕๕-๕๔๙๓๓๒ ๐๕๕-๕๔๙๓๓๒  

๗ การประปาภูมิภาคสาขา

อำเภอสามเงา 
- - ๐๘๖-๒๑๔๒๒๑๓ -  

๘ มูลนิธิตากร่วมใจ 

สงเคราะห์ 

จุดอำเภอสามเงา 

- - ๐๘๙-๔๓๙๘๒๓๗ -  
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แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสามเงา 

โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๘๐๐๕๙๗ 

สายด่วน ๑๖๖๙ 

 

 

 

กองอำนวยการป้องกันและ              

บรรเทาสาธารณภัยอำเภอสามเงา 

โทรศัพท ์๐๕๕-๘๐๐๗๕๐ 

ความถี่วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕ MHz 

 
กองอำนวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา 

โทรศัพท ์๐๕๕ -  ๘๐๐๖๐๖ 

โทรสาร ๐๕๕ -  ๘๐๐๖๐๖ ต่อ ๑๑๑    

ความถี่วิทยุ  ๑๖๒.๕๕๐ MHz 

 

การประปาส่วนภูมิภาค 

สาขาอำเภอสามเงา 

โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๑๔๒๒๑๓ 

 

 

กองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตำบล 

สามเงา 

โทรศัพท ์๐๕๕ - ๕๔๙๔๙๔ 

มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราห์ 

จุดอำเภอสามเงา 

โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๓๙๘๒๓๗ 
 

กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 

' โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๑๕๙๗๕ 

' โทรสาร  ๐๕๕-๕๑๕๙๗๕ 

ความถี่วิทยุ  ๑๖๒.๒๐๐ MHz 
 
 

 

การไฟฟ้าภูมิภาค 

สาขาย่อยอำเภอสามเงา 

โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๕๔๙๓๓๒ 

 

สถานีตำรวจภูธรสามเงา 

โทรศัพท์ ๐๕๕ -๕๐๘๖๖๘ 
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    ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 

       เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน 

ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีกำหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ 

วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ท่ีถูกต้องและลดความต่ืน

ตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลสามเงาเป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการ ดังน้ี 

       ๔.๖.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ 

ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อทำหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ   

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง

ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสำหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ 

การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 

โดยให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 

       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ

ชุมชน อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ ้นไป รวมท้ัง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิด 

       ๔.๖.๓ ดำเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง 

โดยส่ือ ข่ายการส่ือสาร เคร่ืองมืออุปกรณ์การเตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย 

โทรโข่ง เป็นต้น 

       ๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูล

ที่บอกถึงอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหาย

ตามพ้ืนท่ีการปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงย่ิงข้ึนหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้อง

มีการอพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่น ๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า

สถานการณ์ภัยจะส้ินสุด 

       ๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินการ

ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของ

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี 

       ๔.๖.๖ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ระบุชื่อ อปท.) แจ้งข้อมูลข่าวสาร 

และช้ีแจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้   

ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว 
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   ๔.๗ การอพยพ 

       เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่น้ัน   

จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    

(ผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอำนาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจาก

พื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการอพยพไม่ต่ำกว่า ๑๒  ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกอง

กำลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงาน

ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 

       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 

           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขตเทศบาลตำบลสามเงากำหนดให้นายกเทศมนตรี

ตำบลสามเงา ในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ิน หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชน

ออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาลตำบลสามเงา ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถ่ิน เป็นผู้ช่วย 

           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู่บ้าน กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน

เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา 

เทศบาลตำบลสามเงาเป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยัง

นายกเทศมนตรีเทศบมนตรีตำบลสามเงา ในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ิน เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ ต่อ ๑๐๑ 

       ๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับ  

การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช้จำเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร 

น้ำดื่ม เท่าที่จำเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิด

บ้านเรือนให้มิดชิดท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 

       ๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพ

ของยานพาหนะสำหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน

หรือผู้นำหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและ

จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลำดับความเร่งด่วน เช่น ผู ้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 

ตามลำดับ ซ่ึงเป็นกลุ่มเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกำหนดไว้ 

       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการอำนวยความปลอดภัย ดังน้ี 

           (๑) ทำความสะอาดสถานท่ีปลอดภัย 

           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น 

           (๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้อพยพที่ยังติดค้าง   

อยู่ภายในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย โดยมีการจัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 

           (๔) จัดพ้ืนท่ีอพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน 

           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกำลังจากผู้อพยพ 
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        ๔.๗.๕ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควร

ประสานเจ้าหน้าท่ีตำรวจในท้องท่ีเพ่ือจัดส่งกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็น

ระยะ แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติ

ภารกิจได้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรนำข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้    

ผู้อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 

         ๔.๗.๖ จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู ้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอำนวย      

ความสะดวกด้านปัจจัยส่ี ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ำด่ืม การดูแลรักษาความสะอาด

ให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาค

อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

    ๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

จากสื่อทุกช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ 

เพ่ือให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 

      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 

(Damage and Need Assessment : DANA) 

         กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื ่อ อปท.) จะประเมินความ

เสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย      

ท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังน้ี 

         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมี

เหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ          

เพื ่อรวบรวมข้อมูลความต้องการ สิ ่งที ่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที ่จำเป็นทุก ๆ ด้าน                

ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ลำดับความสำคัญก่อน – กลัง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 

เพ่ือให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 

         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที   

เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง

พ้ืนท่ีประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและ

วัสดุอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ  ในแต่ละ

สาขาดำเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 

    เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นำข้อมูล    

ที่ได้มาทำการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทำ

รายงานสรุปเสนอผู้อำนวยการท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  

รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร 

น้ำด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดส่ิงปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 
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    ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 

(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น 

ระยะท่ี ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค 

         หากกองอำนวยการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา  

พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้

ดำเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี 

        (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         

ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

        (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที ่มีผู ้บริจาคให้ทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ ่งของเหลือใช้       

ของศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค ดังน้ี 

       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกำหนดสถานที่เก็บรักษา

ส่ิงของบริจาค 

       ๔.๙.๒  เทศบาลตำบลสามเงาหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการกำหนดระเบียบ     

การเก็บรักษาเงินบริจาคและส่ิงของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงของบริจาค และวิธีแจกจ่ายเงินและส่ิงของ

บริจาค เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค 

       ๔.๙.๓ จัดทำบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข้อมูล  

ในการบริหารจัดการส่ิงของบริจาคอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ      

สาธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใด ๆ จากกองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงาให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบส่ิงของบริจาคเอง 

    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

    การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลาง   

ให้ได้ผลดี จำเป็นต้องคำนึงถึงส่ิงสำคัญ ได้แก่ 

    (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 

    (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 

    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง 

    (๔) การมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพ่ือทำให้มีสุขภาพจิตท่ีดี 

    (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพ่ือติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๖ 

 

      ข้อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีต้ังของศูนย์พักพิงช่ัวคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังน้ี 

ตารางท่ี ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีต้ังของศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาสำหรับทำเลท่ีต้ัง 

ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะน้ัน ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราว 

การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 

ส่ิงแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเป้ือนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี 

สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยู่เดิม ท้ังการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 

- ระบบไฟฟ้าเป็นส่ิงสำคัญท่ีสุด เน่ืองจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ 

  หาทางเลือกอ่ืนท่ีไม่พึงพาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงช่ัวคราว            

  โดยไม่จำเป็น 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถ่ิน 

- การเข้าถึงท่ีทำงาน 

- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 

- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 

  และศาสนาในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถ่ินและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 

  อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

      

  ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว 

และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค 

รวมทั้งประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดเพื่อประสานการปฏิบัติ

ในการจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
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แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงช่ัวคราวเทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

(กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอำนวยการร่วม 

(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 

ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 

/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน้าท่ี 

๑. อำนวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 

จัดทำบัญชีรายชื ่อผู ้ประสบภัยของชุมชน

ประสานงานทั ้งภายในและภายนอกศูนย์  

พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ

และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ

สุขภาพอนามัย เป็นต้น 

๒. การจัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราว

ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 

๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่

จำเป็นแก่การดำรงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน

ศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 

๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ 

ผ ู ้ ป ่ วย ในกรณ ีม ี ผ ู ้ เ จ ็ บป ่ วยต ้ อง ไป ส่ ง

โรงพยาบาล เป็นต้น 

๖. ประสานงานกับหน่วยงานที ่เกี่ยวข้อง /   

ผู้ที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าท่ี 

๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยส่ี คือ 

ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา

รักษาโรค 

๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 

ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 

๓. ทำหน้าที่ประสานกับผู้ประสบภัย    

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยต้องการความ

ช่วยเหลือ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖๘ 

 

  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 

       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่  

ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์  

สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

       (๒) เมื ่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู ้อำนวยการท้องถิ ่น ผู้อำนวยการอำเภอ 

ตามลำดับ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้ส้ินสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าว

ให้ผู้อพยพทราบเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ท่ีต้ังต่อไป 

       (๓) เม่ือยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ (ระบุช่ือ อปท.) ให้ส่งมอบภารกิจท่ีต้อง

ดำเนินการต่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานน้ันต่อไป เพ่ือความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน 

    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 

         เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นำ

ชุมชนหรือผู้นำกลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้งจุด

อพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลำดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้นที่อยู่อาศัยเดิม              

พร้อมท้ังประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

         ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลสามเงา แบ่งประเภทของส่วนราชการและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามลำดับและความจำเป็นเร่งด่วน พร้อมท้ัง

กำหนดพื้นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า 

โดยการดำเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

    ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง 

         ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา     

ท่ีเก่ียวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ดังน้ี 

         มาตรา ๒๑ เมื ่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ ้นในเขตขององค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถิ ่นแห่งพื ้นที ่ใด ให้ผู ้อำนวยการท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแห่งพื ้นที ่นั ้นมีหน้าท่ี    

เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่น้ัน

และผู้อำนวยการจังหวัดทราบทันที 

         ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง ให้ผู้อำนวยการท้องถ่ินมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 

         (๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทา   

สาธารณภัย 

         มาตรา ๒๓ ระบุว่า เม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    

แห่งพื้นที่ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แห่งพ้ืนท่ีน้ันท่ีจะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
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    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 

         หากสถานการณ์สาธารณภัยในพื ้นที ่ม ีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื ่องยากต่อ       

การรับมือให้ผู ้อำนวยการท้องถิ ่นแจ้งกองอำนวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) และ      

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัย

เป็นระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเง่ือนไขดังต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 

         ๔.๑๕.๑ พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบและความเสียหาย 

         ๔.๑๕.๒ จำนวนผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

         ๔.๑๕.๓ สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการ

ขยายตัวของภัยออกไป 

         ๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น กำลังคน เครื ่องมือ อุปกรณ์

ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ 

         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อำนวยการท้องถ่ิน 

         ทั ้งน ี ้ ให ้ใช ้ เกณฑ์เง ื ่อนไขทางด้านพื ้นท ี ่/ประชากร/ความซับซ ้อน/ศักยภาพ            

ด้านทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อำนวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกัน

เป็นเกณฑ์ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
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บทที่ ๕ 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 
 

  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟู) เป็นการดำเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื ่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีว ิต และสภาวะวิถี         

ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  

(Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู ่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและ

ปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการนำเอาปัจจัยต่าง ๆ ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย

ในการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)          

โดยมีหลักการสำคัญของการฟ้ืนฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การดำรงชีวิตกลับเข้าสู่

ภาวะปกติ โดยไม่จำเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     

มีส่วนร่วมในข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีจะดำเนินการ 

  พิจารณาความเสี ่ยงต่อภัยในการฟ้ืนคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพื ่อไม่ให้

งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยคร้ังต่อไป 

 
แผนภาพท่ี ๕-๑ : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๗๑ 

 

 

 

   ในอดีตที่ผ่านมา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองต่อ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียม

ความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟื ้นฟู)               

ซึ่งสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น ดังนั ้นจึงได้มีการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็น

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความสำคัญกับการป้องกัน

และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 

เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยนอกจากจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว 

ยังจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟื้นฟูท่ีดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

เพื ่อให้เกิดความยั ่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู ่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม          

ตามแผนภาพท่ี ๕-๑ 

 

 ๕.๑ การสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบ้ืองต้น 

             กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา สำรวจความ

ต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์

ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยใน

การตอบโต ้สถานการณ์ฉ ุกเฉ ินด ้วยตนเอง ความต ้องการความช ่วยเหลือเพ ิ ่มเต ิมจากหน ่วยงาน 

ภายนอก  เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล   การสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการ

สร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังน้ี 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ ่งสาธารณ  

ประโยชน์ต่าง ๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ฟ้ืนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

         ๕.๑.๒ เทศบาลตำบลสามเงา สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังการเกิด        

สาธารณภัย ดังน้ี 

         (๑) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      

การช่วยเหลือจากภายนอก 

         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 

หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
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         ๕.๑.๓ สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    

ควรสำรวจข้อมูลดังต่อไปน้ี 

         (๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน ส่ิงของเคร่ืองใช้ ท่ีพักพิง 

สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 

โดยให้คำนึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบ

จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

         (๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 

ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ การชลประทาน การขนส่ง การส่ือสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

         ๕.๑.๔ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา  

จัดตั้งคณะทำงานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ 

และความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

         ๕.๑.๕ ดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

           ๕ .๑ .๖ รายงานสร ุปการประเม ินความเส ียหายและแนวทางการฟ ื ้นฟ ูไปยัง              

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพื ่อขอรับการสนับสนุนในการฟื ้นฟู 

ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 

      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ

การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น  

อายุ เพศ เช้ือชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟ้ืนฟู 

       มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

       ๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู ่บ้าน สำรวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ          

สิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็น

ข้อมูลในการฟ้ืนฟู และกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ 

       ๒. เทศบาลตำบลสามเงา สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟื ้นฟูหลังการเกิด 

สาธารณภัย ดังน้ี 

   (๒.๑) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

  (๒.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน            

การช่วยเหลือจากภายนอก 

  (๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    

หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

๓. สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังน้ี 
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   (๓.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร 

การเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้   

การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้คำนึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ 

คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

   (๓.๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ท่ีอยู่อาศัย 

การศึกษา การดูแลสุขภาพ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การส่ือสาร อุตสาหกรรม 

ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

๔. เทศบาลตำบลสามเงาจัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความ

ช่วยเหลือ  โดยประสานกับอำเภอสามเงาและจังหวัดตาก ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ

ช่วยเหลือและความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว            

เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผล    

การสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 

(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ 

ให้ส่งเรื ่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู ้ประสบภัย         

จากวงเงินงบกลางรายการสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเป็นในเบ้ืองต้น ให้ผู้อำนวยการอำเภอ 

ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี

ทราบตามลำดับ 

๕.๒.๑ การฟ้ืนฟูระยะส้ัน 

        เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง 

เพื่อสนองความต้องการที่จำเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ

เร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 

ซ้ำขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการ

สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น 

   เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและ      

จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง        

ตามความจำเป็น โดยให้โรงพยาบาลสามเงาเป็นหน่วยงายหลักและมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
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           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สำรวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ

ความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลำเนา 

           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กร

ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน    

ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    

ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น

หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู ้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    

จะหายกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   ใน

กรณีท่ีต้องอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 

          - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที ่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในกรณีที่ผู ้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     

โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่

บุคคลในครอบครัว 

                     - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแล

เด็กกำพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุท่ีประสบภัย 

   (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว์ 

   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 

   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะ ๆ 

       (๒) การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 

   เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหาย 

จากเหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับสู ่สภาพที ่สามารถใช้งานได้ ทั ้งน้ี ควรให้ความสำคัญกับการฟื ้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ

โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้

เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรกำหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย

ในระยะเร่ิมต้นให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

   (๒.๑) ทำความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นท่ี

ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย 

   (๒ .๒) ให้เทศบาลตำบลสามเงา ดำเน ินการฟื ้นฟูพ ื ้นท ี ่ประสบภัย    

ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
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   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตำบลสามเงา ให้หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานน้ัน ๆ ดำเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการท่ีได้รับความเสียหาย ดังน้ี 

           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 

    ดำเนินการโดย สำนักงานทางหลวงที่ ๔  แขวงทางหลวงตากท่ี ๑ 

และแขวงทางหลวงชนบทตาก 

           - ระบบไฟฟ้า 

    ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก และการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

           - ระบบประปา 

    ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก 

   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พ้ืนฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 

   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีท่องเท่ียว และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 

   (๒.๖) พื ้นที ่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ       

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน์ 

ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก สำนักชลประทานท่ี ๔ โครงการชลประทานจังหวัด

ตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

๕.๒.๒ การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 

        (๑) การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการดำเนินการต่อเนื ่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

           - การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ประปา 

ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

               ให้กองคลังของเทศบาลตำบลสามเงา เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั ้งน้ี ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภา

อุตสาหกรรม สมาคมท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของเทศบาลตำบล

สามเงา 

        (๒) สำหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    

ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี

ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกิดภัย 

ให้สามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
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          - ให้เทศบาลตำบลสามเงา เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดำเนิน

กิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดำเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ี

เกิดขึ้น  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและ

การลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการกำหนดการประสาน     

ความต้องการท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที ่อยู ่อาศัยที ่ถ ูกทำลายและได้รับ     

ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะ

รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย 

ทั้งนี้ การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกัน

และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก 

            - ปกป้องทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมและทร ัพย ์ส ินทาง

ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์       

ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  

๕.๒.๓ การฟ้ืนฟูด้านต่าง ๆ 

       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง

รวดเร ็วของเทศบาลตำบลสามเงาในการบร ิการด้านสุขภาพและการบร ิการด้านสังคมของบุคคล 

และชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้ 

โรงพยาบาลสามเงา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 

       (๒) ด้านท่ีอยู่อาศัย 

          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทำลายและได้รับความเสียหายใหม่

หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ

ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 

หลังการเกิดสาธารณภัย เพื ่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที ่จะเกิดขึ ้นอีก กรณีที ่เกินขีด

ความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้น ๆ ดำเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ 

ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามลำดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด 

งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 
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       (๓) ด้านส่ิงแวดล้อม 

               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามท่ีชุมชนร้องขอ 

          (๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที ่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน

ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ      

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงาที ่กำหนดวิธีการที ่จะใช้ทรัพยากรและ

สมรรถนะ เพ่ือตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทที่ ๖ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของเทศบาลตำบลสามเงา ไปสู่การปฏิบัต ิ
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 

เทศบาลตำบลสามเงา ไปสู่การปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา  

พ.ศ. ๒๕๖๓   ได้จัดทำขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ

ฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งการจะดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจาก

ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล  

และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติไว้ใน 

        มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแห่งพื ้นที ่มีหน้าที ่ป้องกันและบรรเทา       

สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ     

ในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ิน 

        เพื่อให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยกำหนดผลการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วน       

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ลำดับท่ี การดำเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

๑ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี ่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงาพ.ศ. ๒๕๖๓รวมท้ัง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น  ใน

พื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนใน

ชุมชน/ท้องถิ ่นได้รับรู ้ รับทราบ เข้าใจถึงระเบียบกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับ 

สาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

 

 

- เทศบาลตำบลสามเงา 

- หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กับการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 
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ลำดับท่ี การดำเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 

ตำบลสามเงา อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นกลไกและเวทีใน

การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการ

ป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมิน

ความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

- เทศบาลตำบลสามเงา 

- หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กับการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย  

 

๓ มีส่วนร่วมกับอำเภอสามเงาและจังหวัดตาก อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมการทำงาน

อย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินการ

กิจกรรม เช่น ร่วมสำรวจประเมินวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภัย 

เป็นต้น 

- เทศบาลตำบลสามเงา 

- สนง.ปภ.จังหวัดตาก 

- หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กับการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

๔ การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา การร่วมฝึก 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยระดับต่าง ๆ เพื่อทดสอบและฝึกความชำนาญร่วมกับหน่วยงาน    

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

-- เทศบาลตำบลสามเงา 

- สนง.ปภ.จังหวัดตาก 

- โรงพยาบาลสามเงา 

- สถานีตำรวจภูธร 

สามเงา 

-  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

กับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

๕ จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินภารกิจ 

เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ  ใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล    โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

- เทศบาลตำบลสามเงา 

- สำนักงานจังหวัดตาก 

- หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง

ก ั บก า รป ้ อ ง ก ั น และ

บรรเทาสาธารณภัย 

 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้นการลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมีส่วนร่วมแบบ

บูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ประกอบกับ

ให้มีความเชื ่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด  

โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   ตามภารกิจของอำเภอ/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็นกรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดต่อไป 

- เทศบาลตำบลสามเงา 

- สำนักงานจังหวัดตาก 

- หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง

ก ั บก า รป ้ อ ง ก ั น และ

บรรเทาสาธารณภัย 
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ลำดับท่ี การดำเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สร้างองค์

ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และ

ระดับพ้ืนท่ี 

- เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๘ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้มีความ

เชื ่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 

ตำบลสามเงา 

- เทศบาลตำบลสามเงา 

 

๙ การต ิดตามและประเม ินผล โดยการม ีส ่วนร ่วมของหน ่วยงานต ่าง  ๆ          

ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ การกำหนดให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้

ผู้อำนวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อำนวยการกลางและผู้บังคับบัญชา

ระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการ

นำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา 

ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผนและปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทาง

ปรับปรุงแผนฯ 

- เทศบาลตำบลสามเงา 

- สนง.ปภ.จังหวัดตาก  

- สำนักงานจังหวัดตาก 

 

๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับควบคุม เพื ่อติดตามความก้าวหน้าของ

ภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติ

จะต้องกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้น้ัน

บรรลุหรือไม่บรรลุเม่ือเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีท่ีกำหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้

ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดำเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดำเนินการใกล้ถึง

เป้าหมายที่กำหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสำเร็จ

และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทำให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการต่อไปได้ 
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        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงาแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง

แผนงาน/โครงการในการลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัย แล้วกำหนดประเด็นและตัวชี ้วัด การประเมิน

แหล่งข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม 

การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมทั้งควรกำหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล

ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลสามเงา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี 
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       ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดำเนินการติดตามและประเมินผล 

        ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา 

เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดทำ

รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ      

การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู ้อำนวยการอำเภอเพ่ือรายงานผลต่อไปยัง

ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง   

แนวทางการดำเนินงานต่อไป 

        การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ

เทศบาลตำบลสามเงาให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงาต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 

        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการนำสิ่งที่ได้    

มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี ่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         

และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถดำเนินการร่วมกับ    

การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ

การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู ้ทั ้งก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื ่อเสร็จส้ิน 

การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 

       (๑) เทศบาลตำบลสามเงาเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา ค้นคว้า 

และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงาให้เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสำคัญที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลสามเงา

เพ่ือให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเส่ียงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

       (๓) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญที่ผ่านมา

ของ (ระบุช่ือ อปท.) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 
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 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 

ตำบลสามเงา 

       พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กำหนดว่า  

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กำหนดไว้ในแผนต่าง ๆ 

ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการ

จัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

       ดังนั ้น หากเทศบาลตำบลสามเงาได้ดำเนินการตามกระบวนการที ่กำหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีการ

ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและ

พัฒนา พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที ่ทันสมัยและเหมาะสม             

ให้เทศบาลตำบลสามเงา พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

เทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ตามความเหมาะสมทุกปี 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

บัญชีรายช่ือบุคลากรหน3วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค:กรปกครองส3วนท=องถ่ิน ภาคเอกชน  

และองค:กรเครือข3ายในเขตเทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ที ่ ชื่อหน.วยงาน วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท: 

    
นามเรียก

ขาน ความถี ่ โทรศัพท: โทรสาร 

๑ 
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 

(รองปลัดรักษาปฏิบัติหน้าทีแ่ทน) แม$ป&ง ๒๐ ๑๖๕.๕๕๐ ๐๘๙-๘๕๙๓๒๖๗ ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

๒ ปลัดเทศบาลตำบลสามเงา (รองปลัดรักษาราชการแทน) แม$ป&ง ๒๐ ๑๖๕.๕๕๐ ๐๘๙-๘๕๙๓๒๖๗ ๐๕๕-๘๐๐๖๐๖ 

๓ นายอำเภอสามเงา สิงห6 ๑ ๑๖๒.๑๒๕ ๐๘๑-๘๖๗๑๔๕๘ - 

๔ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สิงห6 ๒ ๑๖๒.๑๒๕ ๐๕๕-๘๐๐๗๕๐ ๐๕๕-๘๐๐๗๕๐ 

๕ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร สิงห6 ๒๓ ๑๖๒.๑๒๕ ๐๕๕-๘๐๐๗๕๘ ๐๕๕-๘๐๐๗๕๘ 

๖ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง สิงห6 ๓ ๑๖๒.๑๒๕ ๐๕๕–๘๐๐๗๖๒ ๐๕๕–๘๐๐๗๖๒ 

๗ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา            - - ๐๘๖-๙๓๕๕๑๒๕ ๐๕๕-๘๐๐๕๘๙ 

๘ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา - - ๐๕๕-๘๐๐๕๘๙ ๐๕๕-๘๐๐๕๘๙ 

๙ ท้องถิ่นอำเภอสามเงา - - ๐๕๕ - ๘๐๐๗๕๓ ๐๕๕ - ๘๐๐๗๕๓ 

๑๐ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามเงา - -  ๐๕๕-๕๐๘๖๖๘   ๐๕๕-๕๐๘๖๖๘  

๑๑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา - -  ๐๘๙-๙๑๔๘๒๑๒  ๐๕๕-๕๔๙๒๕๗ 

๑๒ สาธารณสุขอำเภอสามเงา - - ๐๕๕ - ๘๐๐๖๑๗ ๐๕๕ - ๘๐๐๖๑๗ 

๑๓ พัฒนาการอำเภอสามเงา - -  ๐๕๕ -๘๐๐๗๕๖  ๐๕๕ -๘๐๐๗๕๖ 

๑๔ เกษตรอำเภอสามเงา - -  ๐๕๕ - ๕๙๙๓๐๕  ๐๕๕-๕๙๙๓๐๕ 

๑๕ ไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอสามเงา - - ๐๕๕ - ๘๐๐๕๖๖ ๐๕๕ - ๘๐๐๕๖๖ 

๑๖ ประปาภูมิภาคอำเภอสามเงา - - ๐๘๖-๒๑๔๒๒๑๓ - 

๑๗ ที่ดินอำเภอสามเงา - - ๐๕๕ - ๘๐๐๕๙๓ ๐๕๕ - ๘๐๐๕๙๓ 

๑๘ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล - - ๐๕๕ - ๘๘๑๒๓๖ ๐๕๕ - ๘๘๑๒๓๖ 

 ๑๙ หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓ - - ๐๘๕-๗๕๗๐๔๔๘  ๐๕๕-๘๐๐๑๗๔  

๒๐ มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์ (อำเภอสามเงา) - -  ๐๘๙-๔๓๙๘๒๓๗ - 

ภาคผนวก ก  



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

 

บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 

ในเขตจังหวัดตาก 

 

 

 

ลำดับ

ที่ ชื่อหน่วยงาน 
 หมายเลขโทรศัพท ์

   นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท ์ โทรสาร 

๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก - - ๐๘-๙๒๐๓-๐๔๑๔ - 

๔ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐  - - ๐๕๕-๕๑๑๔๑๖ ๐๕๕-๕๑๑๔๑๖ 

๕ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก - - ๐๘-๘๙๕๙-๑๙๕๖ ๐๕๕-๕๑๒๖๓๒ 

๖ ปลัดจังหวัดตาก - - ๐๕๕-๕๑๑๐๐๒ ๐๕๕-๕๑๑๐๐๒ 

๗ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด - - ๐๕๕-๕๑๓๑๖๑ ๐๕๕-๕๑๑๕๐๓ 

๘ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - - ๐๘๙-๙๐๐๙๘๘๘  ๐๕๕-๕๑๘๓๓๓ 

๑๐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด - - ๐๘๙-๗๕๙๓๒๔๕  ๐๕๕-๕๑๘๓๓๓ 

๑๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด - - ๐๘๔-๔๓๐๒๐๒๐ ๐๕๕-๕๑๘๑๐๙ 

๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก - - ๐๘-๑๗๒๗-๖๕๖๘ ๐-๕๕๕๑-๑๒๒๓ 

๑๓ ที่ดินจังหวัดตาก - - ๐๕๕-๕๑๑๐๒๙ ๐๕๕-๕๑๔๒๒๓ 

๑๔ ท้องถิ่นจังหวัดตาก - - ๐๕๕-๕๑๑๑๔๑ ๐๕๕-๕๑๕๒๔๖ 

๑๕ พัฒนาการจังหวัดตาก - - ๐๘-๔๘๗๔-๐๖๓๐ ๐๕๕-๕๑๓๗๖๔ 

๑๖ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดตาก - - ๐๕๕-๕๑๕๙๗๕ ๐๕๕-๕๑๕๙๗๕ 

๑๗ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก - - ๐๙๒-๒๔๖๘๓๕๗   ๐๕๕-๕๑๓๕๘๔  

๑๘ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก - - ๐๘๑-๗๕๒๐๒๖๐ ๐๕๕-๕๑๒๑๕๓ 

๑๙ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน - - ๐๘๑-๘๘๗๒๙๒๖  ๐๕๕-๕๑๓๐๓๗  

๒๐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก - - ๐๘๑-๙๗๓๐๐๔๓ ๐๕๕-๕๑๔๖๖๖ 

๒๑ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก - - ๐๘-๑๕๓๒-๓๓๖๐ ๐๕๕-๕๑๔๗๒๒ 

๒๒ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานที่ ๔ - - ๐๕๕-๘๙๓๖๒๘ ๐๕๕-๘๙๓๖๒๘ 

๒๓ อุตุนิยมวิทยาจังหวัดตาก - - ๐๘๙-๗๐๕๒๑๕๐ ๐๕๕-๕๑๑๙๖๗ 

๒๔ ป้องกันจังหวัดตาก - - ๐๘๑-๘๓๑๖๖๔๕ ๐๕๕-๕๑๓๑๘๙  

๒๕ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์จังหวัดตาก - - ๐๘๑-๘๘๖๕๖๑๔ ๐๕๕-๕๑๑๔๕๒ 

๒๖ ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ ๔ - - ๐๘๑-๙๒๙๒๗๑๐ ๐๕๕-๘๙๓๓๒๐ 

๒๗ ผอ.แขวงการทางตากเขต ๑ - - ๐๘๑-๙๗๓๑๑๐๑ ๐๕๕-๕๑๓๒๘๗ 

๒๘ ผอ.ทางหลวงชนบทตาก - - ๐๘๑-๘๖๔๘๑๙๘ ๐-๕๕๕๑-๓๓๘๘ 

ภาคผนวก ข  



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

  

บัญชีรายช่ืออาสาสมัครปIองกันภัยฝKายพลเรือน/OTOS 

ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหน7ง ท่ีอยู7 เบอร=โทรศัพท=ติดต7อ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

นายจรัญ   คำอินต2ะ 

นายนริศ   ป6นม8วง 

นายมนัส   ทิอ=าย 

นายสุชาติ  ป6ญเงิน  

อปพร.ทต.สามเงา 

อปพร.ทต.สามเงา 

อปพร.ทต.สามเงา 

อปพร.ทต.สามเงา 

๔๔/๒ ม.๓ ต.สามเงา 

๒๑๑ ม.๓ ต.สามเงา 

๑๑๑/๒ ม.๕ ต.สามเงา 

๑๐๑/๒ ม.๕ ต.สามเงา 

๐๖๑-๓๓๖๗๔๔๙ 

๐๙๘-๗๙๓๒๐๖๗ 

๐๙๑-๑๔๕๗๒๕๘ 

๐๙๘-๑๖๑๘๗๐๐ 

 

 

บัญชีรายช่ือเจ=าพนักงานปIองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได=รับการแต3งต้ัง 

ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหน7ง ท่ีอยู7 เบอร=โทรศัพท=ติดต7อ 

๑ 

๒ 

   ๓ 

นายสำเรียง  ป6นแสน 

นายนริศ   ป6นม8วง 

นายมนัส  ทิอ=าย 

หัวหน=าฝOายอำนวยการ 

พนักงานวิทยุ 

พนักงานจ=างเหมา 

๑๖๔ ม.๓ ต.สามเงา 

๒๑๑ ม.๓ ต.สามเงา 

๑๑๑/๒ ม.๕ ต.สามเงา 

๐๘๖-๗๗๒๓๗๗๘ 

๐๙๘-๗๙๓๒๐๖๗ 

๐๙๑-๑๔๕๗๒๕๘ 

ภาคผนวก ค  



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

 

 

บัญชีรายนามภาคประชาสังคม ในพ้ืนท่ี เทศบาลตำบลสามเงา 

 

ลำดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 

 

โทรศัพท์/โทรสาร รายช่ือผู้ประสานงาน 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

ประชาชนจิตอาสา หมู่ ๓ 

ประชาชนจิตอาสา หมู่ ๔ 

ประชาชนจิตอาสา หมู่ ๕ 

กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

๐๘๖-๕๙๐๑๘๘๙ 

๐๘๑-๐๓๘๕๔๕๔ 

๐๘๖-๙๒๘๐๙๑๔ 

๐๘๕-๖๐๔๔๒๔๔ 

นางอรรถนิศา  กาละ 

นายสงพงษ์  เนียมรอด 

นางประมวลจิต  ศรีกัณหา 

นางขาว  ช้างรบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

บัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศล ในพื้นที่ เทศบาลตำบลสามเงา 
 

ลำดับ

ท่ี 
อำเภอ ตำบล ช่ือองค์การสาธารณกุศล 

เคร่ืองมือ/

เคร่ืองจักร/

ยานพาหนะ 

ความชำนาญ 
หมายเลข

โทรศัพท์ 

๑ สามเงา สามเงา มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์ 

(อำเภอสามเงา) 

- รถเคร่ืองช่วย

หายใจพร้อมอุปกรณ์ 

- อุปกรณ์เคล่ือนย้าย

ผู้ป่วย 

และปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้น 

- การ

เคล่ือนย้าย

ผู้ประสบภัย 

- การปฐม

พยาบาล

เบ้ืองต้น 

๐๘๙-๔๓๙๘๒๓๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  



 
 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 



 
 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

แบบสำรวจศูนย,พักพิงชั่วคราว       

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอ สามเงา จังหวัด ตาก 
ข"อมูล ณ วันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

สถานที่พักพิงชั่วคราว 

เทศบาล

ตำบล 

สามเงา 

ชื่อสถานที ่

ค;าพิกัด GPS 

(ถAามี) 

ที่อยู; รองรับ 

ผูAอพยพ

ไดAจำนวน 

 (คน) 

ผูAรับผิดชอบสถานที ่

สิ่งสาธารณูปโภค 

ที่มีอยู;ในปNจจุบัน 
หมู;บAาน/ชุมชน ตำบล อำเภอ ชื่อ-สกุล 

/ตำแหน;ง 

หมายเลขโทรศัพทU 

หมู่ ๒ 

หมู่ ๓ 

หมู่ ๔ 

(บางส่วน) 

 

๑. โรงเรียนชุมชน

ชลประทานรังสรรค ์

 

 

๒.วัดชลประทานรังสรรค์ 

 

 

๑๗.๒๑๒๓๓๑, 

๙๙.๐๕๑๐๐๗ 

 

 

๑๗.๒๑๓๗๕๖, 

๙๙.๐๔๙๘๔๔ 

ใต้ห้วย 

 

 

 

ใต้ห้วย 

สามเงา 

 

 

 

สามเงา 

สามเงา 

 

 

 

สามเงา 

๑,๐๐๐ 

คน 

 

 

๑,๐๐๐ 

คน 

ดร.ไชยนิเวศน ์ยิ้มขาว 

(ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชุมชนชลประทาน

รังสรรค์) 

 

นางธรรถนิสา กาละ 

(ผู0ใหญ4บ0านหมู4 ๓ , 

กรรมการวัดชลประทาน

รังสรรค@) 

๐๕๕-๕๙๙๒๘๗ 

 

 

 

๐๘๖-๕๙๐๑๘๘๙ 

R ไฟฟMา 

R ประปา 

R ห0องสุขา...๖๐...ห0อง 

¨ อื่น ๆ ...(ระบ)ุ... 

หมู4 ๔ ๑.เทศบาลตำบลสามเงา ๑๗.๒๒๕๕๔๐, 

๙๙.๐๕๐๙๒๖ 

 

ร4วมใจพัฒนา สามเงา สามเงา ๘๐๐ คน นายวรุฒม@  ผลพิทักษ@ 

(หัวหน0าสำนัก

ปลัดเทศบาลตำบล 

สามเงา) 

๐๖๓-๘๕๗๕๗๑๔ R ไฟฟMา 

R ประปา 

R ห0องสุขา ๓๐ ห0อง 

¨ อื่น ๆ ...(ระบ)ุ... 

ภาคผนวก ฌ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

สถานที่พักพิงชั่วคราว 

เทศบาล

ตำบล 

สามเงา 

ชื่อสถานที ่

ค;าพิกัด GPS 

(ถAามี) 

ที่อยู; รองรับ 

ผูAอพยพ

ไดAจำนวน 

 (คน) 

ผูAรับผิดชอบสถานที ่

สิ่งสาธารณูปโภค 

ที่มีอยู;ในปNจจุบัน 
หมู;บAาน/ชุมชน ตำบล อำเภอ ชื่อ-สกุล 

/ตำแหน;ง 

หมายเลข

โทรศัพทU 

หมู่ ๕ 

 

 

๑. โรงเรียนสามเงา

วิทยาคม 

 

 

๒.โรงเรียนอนุบาล 

บ้านท่าปุย 

 

 

๓.วัดท่าปุย 

 

 

๑๗.๒๔๖๒๕๗, 

๙๙.๐๒๓๖๖๕ 

 

 

๑๗.๒๔๓๖๔๔, 

๙๙.๐๒๔๔๓๗ 

 

 

๑๗.๒๔๓๖๗๕, 

๙๙.๐๑๘๙๓๓ 

บ้านเหนือพัฒนา 

 

 

 

บ้านเหนือพัฒนา 

 

 

 

บ้านเหนือพัฒนา 

 

สามเงา 

 

 

 

สามเงา 

 

 

 

สามเงา 

สามเงา 

 

 

 

สามเงา 

 

 

 

สามเงา 

๑,๐๐๐ 

คน 

 

 

๘๐๐ คน 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

คน 

นายใจ  ยอดดำเนิน 

(ผู้อำนวยการโรงเรียน 

สามเงาวิทยาคม) 

 

นางป_ยนันท@  ใจแก0ว 

(ผู้อำนวยการโรงเรียน

อนุบาลบ้านท่าปุย) 

 

นางประมวลจิต ศรีกัณหา 

(ผู0ใหญ4บ0านหมู4 ๕ , 

กรรมการวัดท4าปุย) 

๐๕๕-๕๙๙๐๒๖ 

 

 

 

๐๕๕-๕๙๙๐๘๙ 

 

 

 

๐๘๖-๙๒๘๐๙๑๔ 

 

R ไฟฟMา 

R ประปา 

R ห0องสุขา...๑๐๐...

ห0อง 

¨ อื่น ๆ ...(ระบ)ุ... 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

  

ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง 

โอกาสหรือความถ่ี 

ในการเกิดภัย 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

แทบไม่มี (๑) เล็กน้อย (๒) ปานกลาง (๓) ร้ายแรง (๔) วิกฤต (๕) 

มีโอกาสเกิดน้อยมาก (๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีโอกาสเกิดน้อย (๒) ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓) ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

มีโอกาสเกิดสูง (๔) ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

 

  ความเส่ียงสูง   ความเส่ียงปานกลาง      ความเส่ียงต่ำ 

ท่ีมา :  ADPC, ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 

ความเส่ียงสูง     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

ความเส่ียงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

 

 

ภาคผนวก  ญ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ความเส่ียงต่ำ     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

 

การลดความเส่ียงภัยในพ้ืนท่ีของ เทศบาลตำบลสามเงา มีแนวทางการดำเนินกิจการ/โครงการ  

เพ่ือลดผลกระทบของสาธารณภัย ดังน้ี  
 

ลำดับ

ท่ี 

หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ 

(รายละเอียด) 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

๑ งานป้องกันฯ สำนักปลัด 

เทศบาลตำบลสามเงา 

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัย  

  

๑๐,๐๐๐ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ๒๕๖๓  

ของเทศบาล 

ตำบลสามเงา 

๒ งานป้องกันฯ สำนักปลัด 

เทศบาลตำบลสามเงา 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลสำคัญ  

(เพ่ือลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ) 

๓๐,๐๐๐ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ๒๕๖๓  

ของเทศบาล 

ตำบลสามเงา 

๓ 

 

 

งานป้องกันฯ สำนักปลัด 

เทศบาลตำบลสามเงา 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (เพ่ือเตรียมความพร้อมและ

ช่วยเหลือประชาชนในการเกิดภัยพิบัติ) 

๒๐๐,๐๐๐ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ๒๕๖๓  

ของเทศบาล 

ตำบลสามเงา 

๔ 

 

 

 

งานป้องกันฯ สำนักปลัด 

เทศบาลตำบลสามเงา 

จัดซ้ือลอกโซ่ ๘,๐๐๐ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ๒๕๖๓  

ของเทศบาล 

ตำบลสามเงา 

๕ 

 

 

 

งานป้องกันฯ สำนักปลัด 

เทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ำ ๑๐,๐๐๐ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ๒๕๖๓  

ของเทศบาล 

ตำบลสามเงา 

๖ งานป้องกันฯ สำนักปลัด 

เทศบาลตำบลสามเงา 

 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ1ดับเพลิง  

(ถังดับเพลิง ชนิด CO๒ , ชุดลุยไฟ)  

๑๐๐,๐๐๐ ขอสนับสนุน

งบประมาณจาก

หน่วยงานอ่ืน ๆ 

๗ งานป้องกันฯ สำนักปลัด 

เทศบาลตำบลสามเงา 

 

โครงการจัดซ้ือสายสEงน้ำดับเพลิง 

ขนาด ๑ น้ิวคร่ึง ยาว ๓๐ ม.  

จํานวน ๕ เสRน  

 

๖๐,๐๐๐ ขอสนับสนุน

งบประมาณจาก

หน่วยงานอ่ืน ๆ 

ภาคผนวก ฏ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ลำดับ

ท่ี 

หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ 

(รายละเอียด) 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

๘ งานป้องกันฯ สำนักปลัด 

เทศบาลตำบลสามเงา 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ1จราจร (แผงก้ัน , 

กรวยยางจราจร , กระจกโคRง , แผงก้ัน

พลาสติก, ปWายสามเหล่ียมฉุกเฉิน)  

๕๐,๐๐๐ ขอสนับสนุน

งบประมาณจาก

หน่วยงานอ่ืน ๆ 

๙ งานป้องกันฯ สำนักปลัด 

เทศบาลตำบลสามเงา 

โครงการจัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ขอสนับสนุน

งบประมาณจาก

หน่วยงานอ่ืน ๆ 

๑๐ งานป้องกันฯ สำนักปลัด 

เทศบาลตำบลสามเงา 

โครงการกEอสรRางโรงสูบน้ำดิบ 

 

๕๐๐,๐๐๐ ขอสนับสนุน

งบประมาณจาก

หน่วยงานอ่ืน ๆ 

๑๑ งานป้องกันฯ สำนักปลัด 

เทศบาลตำบลสามเงา 

โครงการใหRความรูRเก่ียวกับกฎหมาย

จราจร 

 

๑๐,๐๐๐ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ๒๕๖๓  

ของเทศบาล 

ตำบลสามเงา 

๑๒ งานป้องกันฯ สำนักปลัด 

เทศบาลตำบลสามเงา 

โครงการใหRความรูRเก่ียวกับการปWองกัน

อัคคีภัย 

 

๑๐,๐๐๐ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ๒๕๖๓  

ของเทศบาล 

ตำบลสามเงา 

รวม ๒,๐๘๘,๐๐๐  

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

คำส่ังเทศบาลตำบลสามเงา 

ท่ี   ๑๓๒/๒๕๖๓ 

เร่ือง  การจัดต้ังกองอำนวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา 

    

                   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ และ

แผนการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหPงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ บทที่ ๓ หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ขTอ 

๓.๒.๒ ระดับปฏิบัติการ (๖) (กรณีเมืองพัทยา) (๗) (กรณีเทศบาล) (๘)(กรณีองคYการบริหารสPวนตำบล)(เลือกไดTอยPางใด

อยPางหนึ่ง) ที่กำหนดใหTมีการจัดตั้งกองอำนวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา/เทศบาล/องคYการบริหาร

สPวนตำบล โดยมีองคYประกอบและอำนาจหนTาท่ี ดังน้ี 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

๑๓. 

๑๔. 

นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 

ปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 

รองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 

ผูTกำกับสถานีตำรวจภูธรสามเงา 

ผูTแทนฝbายทหารในเขตพ้ืนท่ี 

ผูTใหญPบTานทุกหมูPบTานในเขตเทศบาลตำบลสามเงา 

สาธารณสุขอำเภอสามเงา 

ผูTอำนวยการโรงพยาบาลสามเงา 

ผูTอำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

ผูTอำนวยการโรงเรียนอนุบาลบTานทPาปุย 

ผูTอำนวยการโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรคY 

ผูTแทนองคYการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี 

หัวหนTาสำนักปลัด/ผูTอำนวยการกองทุกกองของเทศบาลตำบลสามเงา 

หัวหนTาฝbายอำนวยการเทศบาลตำบลสามเงา 

ผูTอำนวยการ 

รองผูTอำนวยการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

                                 

 //อำนาจหนTาท่ี... 

 

ภาคผนวก ฎ 



๒ 

                  อำนาจหน'าท่ี 

                  ๑. เทศบาลตำบลสามเงาจัดทำแผนปฏิบัติการในการปBองกันละบรรเทาสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ   
             เทศบาลตำบลสามเงา เพ่ืออำนวยการ  ประสานงาน  และปฏิบัติการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                     ของเทศบาลตำบลสามเงา 

                  ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเส่ียงจากสาธารณภัย  การเตรียมพรTอมรับมือกับสาธารณภัยของ 

                      เทศบาลตำบลสามเงา และการฟefนฟูของกองอำนวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                  ๓. เฝBาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะหYสถานการณYสาธารณภัย เม่ือเกิด หรือคาดวPาจะเกิดเหตุ 

                      สาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ี ใหTเสนอผูTอำนวยการทTองถ่ิน จัดต้ังศูนยYปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาล                

                      ตำบลสามเงา เพ่ือจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

                  ๔. ประสานกับอปท.ใกลTเคียง สนับสนุนการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหTเขตหรือพ้ืนท่ีอ่ืน เม่ือไดTรับ 

                      การรTองขอ 

                  ๕. เทศบาลตำบลสามเงา รวบรวมและจัดทำคลังขTอมูลทรัพยากรในการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                      ในพ้ืนท่ี 

                  ๖. ปฏิบัติหนTาท่ีอ่ืนใด ท่ีนายอำเภอหรือกองอำนวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอสามเงาหรือ 

                      กองอำนวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  และผูTวPาราชการจังหวัดตากหรือ 

                      นายอำเภอท่ีไดTรับมอบหมาย   

 ท้ังน้ี ต้ังแตPบัดน้ีเปhนตTนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี    ๔    เดือน   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                 

                           
                                                     (นายเฉลียว ภูดอนตอง) 

                                              รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  

                                                    ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนTาท่ี 

                                                  นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 

                                                        ผูTอำนวยการทTองถ่ิน 

               

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๕ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความม่ันคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย  

    และความม่ันคงชายแดน และกลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกประชาชนและข้าราชการ	 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน	 
    ๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน. 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค3 เป5าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผAานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวAาจะไดKรับ หนAวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๑ โครงการจัดซ้ือ

อุปกรณ3ดับเพลิง 

(ถังดับเพลิง ชนิด 

CO๒ , ชุดลุยไฟ) 

เพ่ือนำมาใชK

สำหรับ

ปฏิบัติงาน

ป5องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย  

มีถังดับเพลิง 

สำหรับใชK

ปฏิบัติงานและ

ติดต้ังในชุมชนและ

ชุดกันไฟเพียงพอ

ตAอการปฏิบัติงาน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีอุปกรณ)ในการ

ปฏิบัตงิานที่มี

ประสิทธิภาพ 

และมีจำนวน

เพียงพอตBอการ

ปฏิบัติงาน 

สามารถป้องกันเหตุ

ท่ีเกิดข้ึนได้อย่าง

รวดเร็ว และมีความ

ปลอดภัยของ

เจ้าหน้าท่ีและ

ประชาชนเพ่ิมข้ึน 

งานป5องกันฯ 

สำนักปลัด 

เทศบาล 

ตำบลสามเงา 

 

ภาคผนวก ฏ  



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๕ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความม่ันคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย  

    และความม่ันคงชายแดน และกลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกประชาชนและข้าราชการ	 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน	 
    ๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน. 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค3 เป5าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผAานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวAาจะไดKรับ หนAวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๒ โครงการจัดซ้ือ

สายสAงน้ำ

ดับเพลิง  

ขนาด ๑ น้ิวคร่ึง

ยาว ๓๐ ม. 

จำนวน ๕ เสKน  

เพ่ือนำมาใชK

สำหรับ

ปฏิบัติงาน

ป5องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

มีอุปกรณ3ใชKในการ

ดับเพลิงท่ีสะดวก

ข้ึน 

- - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - มีอุปกรณ)ในการ

ปฏิบัตงิานที่มี

ประสิทธิภาพ  

เพิ่มมากขึ้น 

สามารถป้องกันเหตุ

ท่ีเกิดข้ึนได้อย่าง

รวดเร็ว  

งานป5องกันฯ 

สำนักปลัด 

เทศบาล 

ตำบลสามเงา 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๕ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความม่ันคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย  

    และความม่ันคงชายแดน และกลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกประชาชนและข้าราชการ	 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน	 
    ๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน. 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค3 เป5าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผAานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวAาจะไดKรับ หนAวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๓ โครงการจัดซ้ือ

อุปกรณ3จราจร 

(แผงก้ัน ,  

กรวยยางจราจร , 

กระจกโคKง , 

แผงก้ันพลาสติก, 

ป5ายสามเหล่ียม

ฉุกเฉิน)  

เพ่ือนำมาใชK

สำหรับ

ปฏิบัติงาน

ป5องกันและ

บรรเทา 

สาธารณภัย 

มีอุปกรณ3ใชKในการ

ปฏิบัติงานดKานงาน

จราจร  

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - มีอุปกรณ3ในการ

ปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

เพ่ิมมากข้ึน 

มีอุปกรณ์ในการ

ป้องกันอันตรายท่ี

เกิดข้ึน 

งานป5องกันฯ 

สำนักปลัด 

เทศบาล 

ตำบลสามเงา 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๕ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความม่ันคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย  

    และความม่ันคงชายแดน และกลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกประชาชนและข้าราชการ	 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    ๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน. 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค3 เป5าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผAานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวAาจะ

ไดKรับ 

หนAวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๔ โครงการจัดซ้ือ

รถยนต3ตรวจ

การณ3  

 

 

เพ่ือนำมาใชK

สำหรับ

ปฏิบัติงาน

ป5องกันและ

บรรเทา 

สาธารณภัย 

มีอุปกรณ3ใชKในการ

ปฏิบัติงานดKาน 

งานจราจร  

- - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ มีรถยนต3ตรวจ

การณ3ใชKในการ

ออกปฏิบัติ

หนKาท่ี 

สามารถออก

ตรวจสอบท่ีเกิด

เหตุและให้การ

ช่วยเหลือ

ประชาชนได้

ทันเวลา 

งานป5องกันฯ 

สำนักปลัด 

เทศบาล 

ตำบลสามเงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลตำบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๕ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความม่ันคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย  

    และความม่ันคงชายแดน และกลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกประชาชนและข้าราชการ	 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ท่ี ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๒. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    ๒.๑ แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค3 เป5าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผAานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวAาจะ

ไดKรับ 

หนAวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๑ โครงการกAอสรKาง

โรงสูบน้ำดิบ 

 

เพ่ือนำมาใชK

สำหรับแกKปgญหา

ภัยแลKง ลำหรับ

ใชKสำหรับ

การเกษตรของ

ประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

มีน้ำดิบเพ่ือไวKใชK  - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีโรงสูบน้ำดิบ 

 

สามารถ

แก้ปัญหาภัยแล้ง

ได้  

งานป5องกันฯ 

สำนักปลัด 

เทศบาล 

ตำบลสามเงา 
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แบบประเมินภัยพิบัติข้ันต้นด้านความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะท่ี ๑ 
(Initial Disaster Assessment Form) 

๒.ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบด้วย 

๓. ข้อมูลภัยพิบัติ 

คำช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมายในช่องว่างท่ีเตรียมไวให้ และ/หรือเขียนข้อความ ตามความเป็นจริง 

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 

อุทกภัย  (  ) น้ําท่วมฉับพลัน   (  ) น้ําท่วมขัง (  ) น้ําล้นตล่ิง 
 (  ) น้ําไหลหลาก   (  ) น้ําทะเลหนุน (  ) น้ําป่าไหลหลาก 
 (  ) วาตภัย  (  ) อ่ืนๆ ระบ 

ดินโคลนถล่ม  (  ) การร่วงหล่น (Falls)  (  ) การล่ินไถล (Slides)  (  ) การไหล (Flows) 

๑. สถานท่ีท่ีทำการประเมิน 

สถานท่ี หมู่ท่ี 

ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล 

อำเภอ จังหวัด 

พิกัด (GPS) ละติจูด (๑ AT) ลองจิจูด (๑ ONG) 
 

ท่ี ซ่ือ-นามสกล หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail/ID LINE 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

ภาคผนวก ฐ  
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๓.๒ ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 
 (  )  ณ วันท่ีทำการประเมิน ภัยพิบัติได้ส้ินสุดลงแล้ว 

   ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ.     เวลาประมาณ   น 

   ส้ินสุดวันท่ี เดือน  พ.ศ.     เวลาประมาณ   น 

  (  ) ณ วันท่ีทำการประเมิน ภัยพิบัติยังไม่ส้ินสุด    

 ภัยพิบัติ  เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ.      เวลาประมาณ   น 

         ๓.๓ สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ 

หมู่บ้าน/ชุมชน ________________________  หมู่ท่ี ______________  

ตำบล _______________________________  อำเภอ _____________  

จังหวัด  _____________________________  

พิกัด GPS ละติจูด (LAT) ___________  ลองจิจูด (LONG) 

          ๓.๔ ระดับการจัดการสาธารณภัย 

 (  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถ่ิน และ/หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ   

     กรุงเทพมหานคร ควบคุมและส่ังการ 

 (  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อำนวยการจังหวัด หรือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม 

      ส่ังการและบัญชาการ 

 (  ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม ส่ังการ 

   (  ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี 

              มอบหมายควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 

๔. ข้อมูลประชากรในพ้ืนท่ีภัยพิบัติ 

๔.๑ ประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔.๑.๑ ประชาชนรวม   จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรือน 

๔.๑.๒  ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรือน 

๔.๑.๓ ประชาชนท่ีต้องอพยพ  จำนวน  คน 

๔.๑.๔ ประชาชนท่ีเสียชีวิต  จำนวน  คน 

๔.๑.๕ ประชาชนท่ีบาดเจ็บ  จำนวน  คน 

             ๔.๑.๖   ประชาชนท่ีสูญหาย  จำนวน  คน 
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        ๔.๒ ประชากรแฝง    

(  ) มี   (  ) ไม่มี   (  ) ไม่ทราบ  

(  ) ประชากรแฝงท้ังหมด  จำนวน   คน 

(  ) ประชากรแฝงท่ีได้รับผลกระทบ จำนวน   คน 

 ๔.๓ ประชากรกลุ่มเส่ียง/เปราะบาง (ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กท่ีไม่มีผู้ดูแล คนพิการท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้  

ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวช คนเร่ร่อน) 

  (  )  มี (  ) ไม่มี   (  ) ไม่ทราบ 

   (  )  ประชากรกลุ่มเส่ียง/เปราะบาง ท้ังหมดจำนวน __________  คน 

        (  )  ประชากรกลุ่มเส่ียง/เปราะบาง ท่ีได้รับผลกระทบจำนวน ________________ คน 

๕. สาธารณูปโภค 

๕.๑ การเดินทางเข้าพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย 

(  ) เดินเท้า     (  ) รถจักรยานยนต์ 

(  ) รถยนต์   (  ) ๔ ล้อ  (  ) ขับเคล่ือนส่ีล้อ       (  ) ๖ ล้อ     (  ) ๑๐ ล้อ 

(  ) รถแทรกเตอร์ / รถท่ีใช้ในการเกษตร   (  ) รถไฟ 

(  ) เรือ  ระบุประเภท        

(  ) อากาศยาน  ระบุประเภท        

 

 

 

    ๕.๒ ระบบสาธารณูปโภค 

 

รายการ 

การใช้งาน 
ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ 

แต่ทำงานได้ เป็นระยะ ๆ 

เสียหาย 

 ใช้งานไม่ได้ 

ถนน    
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
โทรศัพท์พ้ืนฐาน    
โทรศัพท์มือถือ    
วิทยุส่ือสาร    
ระบบอินเตอร์เน็ต    
อ่ืนๆ ระบุ    
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๖. บ้านเรือน/อาคารท่ีอยู่อาศัยท่ีได้รับผลกระทบ 

(  ) เสียหายบางส่วนสามารถอยู่ได้   จำนวน  หลัง 

(  ) เสียหายบางส่วน และไม่สามารถอยู่ได้  จำนวน  หลัง 

(  ) เสียหายท้ังหมด    จำนวน  หลัง 

 

๗. ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน (โปรดลำดับความต้องการแต่ละด้าน) 

 

๗.๑ ความต้องการความช่วยเหลือเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้นหาและกู้ชีพกู้ภัย 

 (  ) รถบรรทุกนา จำนวน _____________ คัน 

 (  ) รถกู้ภัย จำนวน _____________ คัน 

 (  ) เรือท้องแบน/ แพยาง จำนวน _____________ ลำ 

 (  ) เคร่ืองป่ันไฟ จำนวน _____________ เคร่ือง 

 (  ) รถป่ันไฟ จำนวน _____________ คัน 

 (  ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก จำนวน _____________ คัน 

 (  ) รถขุดตัก จำนวน _____________ คัน 

 (  ) รถผลิตน้ำด่ืม จำนวน _____________ คัน 

 (  ) รถประกอบอาหาร จำนวน _____________ คัน 

 (  ) วิทยุส่ือสาร จำนวน _____________ เคร่ือง 

 (  ) โดรน จำนวน _____________ เคร่ือง 

      (  ) เรือผลักดันน้ํา จำนวน _____________ ลำ 

(  ) อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ํา 

          (  ) เส้ือชูชีพ                                     จำนวน _____________ อัน 

          (  ) อ่ืนๆ ระบุ                                   จำนวน  _____________ อัน 

 (  ) รถไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน _____________ คัน 

 (  ) เคร่ืองสูบน้ําระยะไกล จำนวน _____________ เคร่ือง 

 (  ) เคร่ืองสูบน้ํา จำนวน _____________ เคร่ือง 

 (  ) รถส่ือสาร จำนวน _____________ คัน 

 (  ) อ่ืนๆ ระบุ                                             จำนวน _____________   
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   ๗.๒ ความต้องการความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค 

        (  ) ถุงยังชีพ จำนวน _____________ ชุด 

   (  ) ข้าวกล่อง จำนวน _____________ ชุด 

   (  ) น้ำด่ืม จำนวน ______________ ลิตร/ ขวด 

         (  ) เส้ือผ้า                                              จำนวน _____________ ชุด 

   (  ) ยารักษาโรค จำนวน _____________ ชุด 

   (  ) อาหาร / เคร่ืองใช้สำหรับเด็กอ่อน จำนวน _____________ ชุด 

   (  ) สุขาเคล่ือนท่ี จำนวน ______________ ห้อง 

   (  ) ของใช้ส่วนตัว                                      (สบู่แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน)  จำนวน______ ชุด 

    (  ) ไฟฉาย         จำนวน   ชุด 

    (  ) ยากันยุง         จำนวน   ชุด 

    (  ) ผ้าอนามัย                  จำนวน   ชุด 

    (  ) ชุดช้ันในชาย                  จำนวน   ชุด 

    (  ) ชุดช้ันในหญิง                  จำนวน   ชุด 

    (  ) กระดาษชำระ                  จำนวน   ชุด 

    (  ) น้ํามันเช้ือเพลิง                  จำนวน   ชุด 

    (  ) ถุงดำสำหรับขับถ่าย                 จำนวน   ชุด 

    (  ) ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น       จำนวน   ชุด 

    (  ) เต้นท์สนาม                   จำนวน   ชุด 

    (  ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเล้ียง ผลิตได้   กล่อง/วัน 

    (  ) อุปกรณ์เคล่ือนย้ายผู้ป่วย คนชรา คนพิการ จำนวน   ชุด 

    (  ) ชุดเคร่ืองนอน (หมอน ผ้าห่ม เส่ือ มุ้ง)            จำนวน   ชุด 

    (  ) อ่ืนๆ                    ระบุ   จำนวน  

๗.๓ ความต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์   

(  ) สะพานเหล็กช้ัวคราว Bailey bridge จำนวน   แห่ง 

(  ) ถนน     จำนวน   สาย 

(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จำนวน  

๗.๔ ความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ระบุ        
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แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ ๑ หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน    
 

๘. ความต้องการด้านบุคลากร 

( ) ทีมค้นหา     จำนวน   คน 

(  ) พร้อมสุนัขกู้ภัย    จำนวน   ตัว 

(  ) แพทย์พยาบาลฉุกเฉิน   จำนวน   คน 

(  ) ชุดประสานงาน    จำนวน   คน 

(  ) หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี   จำนวน   หน่วย 

( ) ตำรวจ/ตซด./ทหาร   จำนวน   คน 

(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จำนวน  

 

ผู้ประเมิน     ตำแหน่ง       

วัน/เดือน/ปี     เวลา       

 

 ************************************ 
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 แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะท่ี ๒ 

(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 

 

๑. สถานท่ีทำการประเมิน 

สถานท่ี หม่ท่ี 
ซ่ือหมู่บ้าน/ชุมซน ตำบล 

อำเภอ จังหวัด 
พิกัด (GPS) I AT I ONG 

 

๒. ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว (DANA Team) 

ท่ี ซ่ือ-นามสกล หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail/ID LINE 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฑ  
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๓. ข้อมูลภัยพิบัติ 

คำช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ^ในซ่องว่างท่ีเตรียมไวให้และ/ หรีอเขียน,ข้อความ ตามความเป็นจริง 

 ๓.๑ ประเภทและลักษณะของภัย 

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
อุทกภัย   (  ) น้ําท่วมฉับพลัน (  ) น้ําท่วมขัง  (  ) น้ำล้นตล่ิง 

  (  ) น้ําไหลหลาก (  ) น้ําทะเลหนุน  (  ) น้ำป่าไหลหลาก 

  (  ) วาตภัย           (  ) อ่ืนๆ ระบุ 

ดินโคลนถล่ม  (  ) การร่วงหล่น (Falls)  (  ) การล่ืนไถล (Slides)  (  ) การไหล (Flows) 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย 

            
             
              

๓.๒ ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 

            (  )  ณ วันท่ีทำการประเมิน    ภัยพิบัติได้ส้ินสุดลงแล้ว 

         ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

         ส้ินสุดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

  (  )  ณ วันท่ีทำการาประเมิน ภัยพิบัติยังไม่ส้ินสุด 

            ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

 

๓.๓ สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ 

  หมู่บ้าน/ชุมซน      หมู่ท่ี       

  ตำบล        อำเภอ       

  จังหวัด          

  พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)     ลองจิจูด(LONG).    
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๓.๔ ระดับการจัดการสาธารณภัย 

  (  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้อำนวยการอำเภอ และ/หรือ ผู้อำนวยการท้องถ่ิน ควบคุมและส่ังการ 

  (  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อำนวยการจังหวัด ควบคุม ส่ังการและ บัญชาการ 

  (  ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม  

       ส่ังการและบัญชาการ 

  (  ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี  

       มอบหมาย ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 

 

๓.๕ การเดินทางเข้าพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย 

(  ) เดินเท้า  

(  ) รถจักรยานยนต์ 

(  ) รถยนต์     (  ) ๔ ล้อ  (  ) ขับเคล่ือนส่ีล้อ    (  ) ๖ ล้อ      (  ) ๑๐ ล้อ 

(  ) รถแทรกเตอร์ / รถท่ีใช้ในการเกษตร (  ) รถไฟ 

(  ) เรือ  ระบุประเภท        

(  ) อากาศยาน ระบุประเภท         

  (  ) อ่ืนๆ ระบุ  
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๔. ข้อมูลประชากรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

๔.๑ ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชน จำนวน (คน) จำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี     
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ     
ประชาชนท่ีต้องอพยพ     
ประชาชนท่ีเสียชีวิต     
ประชาชนท่ีบาดเจ็บ 

 

   

ช่วยเหลือตัวเองได้    

ช่วยเหลือตัวเองไม่ด้    

ประชาชนท่ีสูญหาย    
 

๔.๒ ประชากรแฝง 

ประชาชน จำนวน (คน) จำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชากรแฝงในพ้ืนท่ี     
ประชากรแฝงท่ีได้รับผลกระทบ     
ประชากรแฝงท่ีต้องอพยพ     
ประชากรแฝงท่ีเสียชีวิต     
ประชากรแฝงท่ีบาดเจ็บ 

 

   

ประชากรแฝงท่ีช่วยเหลือตัวเองได้    

ประชากรแฝงท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ด้    

ประชากรแฝงท่ีประชาชนท่ีสูญหาย    
 

๔.๓ ประชากรกลุ่มเส่ียง/เปราะบาง 

ประชากรกลุ่มเส่ียง/เปราะบาง จำนวน (คน) 
รวม ชาย หญิง 

ผู้สูงอายุ    

ผู้เยาว์ท่ีไม่มีผู้ดูแล (เด็กอายุ ๐-๑๐  ปี)    

คนพิการ    

ผู้ป่วยติดเตียง    

สตรีต้ังครรภ์ 

 

 

 

 

   

อ่ืนๆ 

 

รวม 

   

รวม    
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๔.๔ อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลำดับ ๑ ถึง ๓ อาชีพหลัก) 

(  ) เกษตรกรรม  

(  ) ปศุสัตว์  

(  ) ประมง 

(  ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมท้ังปศุสัตว์ ประมง) 

(  ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ)  

(  ) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

(  ) พนักงานบริษัท  

(  ) เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ  

(  ) แม่บ้าน  

(  ) ว่างงาน 

          (  ) อ่ืนๆ ระบุ 

๕. พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ 

 ๕.๑ ทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

     ๕.๑.๑ บ้านเรือนท่ีเสียหาย 

 (  ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จำนวน หลัง 
 (  ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จำนวน หลัง 
 (  ) เสียหายท้ังหมด  จำนวน หลัง 
     
๕.๑.๒  อาคารและสถานท่ี 

อาคารพาณิชย์  (  ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้  จำนวน   หลัง 

    (  )  เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จำนวน   หลัง 

    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 

  โรงงาน  (  )  เสียหายบางส่วน   จำนวน   หลัง 

    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 

  โรงแรม  (  )  เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จำนวน   หลัง 

    (  ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จำนวน   หลัง 

    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 

  ตลาด  (  )  เสียหายบางส่วน   จำนวน   หลัง 

    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 
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๕.๑.๓ ทรัพย์สินในการประกอบอาชีพ   

  (  ) ยานยนต์  จำนวน   คัน 

  (  ) เรือประมง  จำนวน   ลำ 

  (  ) ปศุสัตว์   จำนวน   ตัว 

(  ) สัตว์ปีก  จำนวน            ตัว 

  (  ) พ้ืนท่ีการเกษตร 

     (  ) พืชไร่  จำนวน                 ไร่ 

(  ) พืชสวน  จำนวน        ไร่ 

 (  )  นาข้าว  จำนวน                   ไร่ 

(  ) บ่อปลา/กุ้ง/สัตว์น้ํา จำนวน                   บ่อ 

(  ) เคร่ืองมือประกอบอาชีพ  จำนวน                         อัน 

                    (  )  อ่ืนๆ ระบุ                 จำนวน  

๕.๒ สาธารณประโยชน์ท่ีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

(  ) ถนน                                           จำนวน            สาย 

(  ) สะพาน/คอสะพาน   จำนวน  แห่ง 

(  ) ทำนบก้ันน้ํา    จำนวน  แห่ง 

(  ) ฝาย     จำนวน  แห่ง 

(  ) เหมือง    จำนวน  แห่ง 

(  ) ศาสนสถาน    จำนวน  แห่ง 

(  ) สถาบันการศึกษา   จำนวน  แห่ง 

(  ) สถานพยาบาล   จำนวน  แห่ง 

(  ) สถานท่ีราชการ ระบุ   จำนวน  แห่ง 

(  ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงค์ จำนวน  แห่ง 

(  ) บ่อน้ำ / อ่างเก็บน้ำ   จำนวน  แห่ง 

(  ) ท่อระบายน้ำ    จำนวน  แห่ง 

(  ) โบราณสถาน    จำนวน  แห่ง 

(  ) อ่ืนๆ ระบุ    จำนวน  
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๖. ความต้องการความช่วยเหลือรายการความจำเป็นท่ีไม่ใช่อาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 

รายการ จำนวน 

๑. น้ําด่ืม (ครัวเรือนละ ๒๐ - ๔๐ ลิตร)  
๒. อุปกรณ์และวัสดุเพ่ือการประกอบอาหารท่ีเหมาะสม  
๓. วัสดุเพ่ือสุขอนามัยชองผู้หญิง (เซ่น ผ้าอนามัย)  
๔. เคร่ืองใช้ประจำวัน (เซ่น สบุ่ ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟ้'น)  
๕. เคร่ืองนอน (เซ่น หมอน ผ้าผืน เส่ือ ผ้าห่ม)  
๖. เส้ือผ้า คนละ ๒ ชุด  
๗. ยาสามัญประจำบ้าน  
๘. เคร่ืองผลิตน้ําด่ืม  
๙. การจัดการพ้ืนท่ีอพยพสัตว์เล้ียง  
๑๐. การจัดการชองเสียและขยะ  

  

๗. น้ําและสุขาภิบาล 

๗.๑ ประเภทแหล่งน้ําท่ีสามารถเข้าถึงได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

 (  ) ซ้ือน้ำ   (  ) ประปาส่วนภูมิภาค (  ) ประปาชุมซน 

    (  ) บ่อน้ำบาดาล/น้ำใต้ดิน (  ) อ่ืนๆ ระบุ  

๗.๒ ประเภทห้องสุขาท่ีต้องการ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) สุขาสำเร็จรูป    (  ) สุขาเคล่ือนท่ี 

(  ) สุขาประจำท่ี/สุขาท่ีสร้างข้ึนใหม่ในชุมซน 

(  ) อ่ืนๆ ระบุ  
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๘. สุขภาพ 

 ๘.๑ การบริการสาธารณสุฃท่ียังเปิด่ให้บริการได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) โรงพยาบาลรัฐ  (  ) โรงพยาบาลเอกซน (  ) คลินิก/สถานพยาบาล 

(  ) รพ.สต.  (  ) ร้านขายยา  (  ) อ่ืนๆ ระบุ  

๘.๒ จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  

(  ) แพทย์ จำนวน คน 
(  ) ทันตแพทย์ จำนวน คน 
(  )จิตแพทย์ จำนวน คน 
(  )เภสัชกร จำนวน คน 
(  ) พยาบาล จำนวน คน 
(  ) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จำนวน คน 
(  ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน คน 

(  ) อ่ืนๆ ระบ จำนวน คน 
 ๘.๓ ปัญหาสุขภาพ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

 (  ) โรคอุจจาระร่วง   (  ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ (  ) สุขภาพจิต 

        (  ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ  (  ) เจ็บป่วยเร้ือรัง    (  ) โรคน้ำกัดเท้า 

๙. อาหาร 

๙.๑ อาหารหลัก ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ข้าวสาร / อาหารก่ึงสำเร็จรูป  (  ) อาหารกระป๋อง 

(  )ไข่     (  ) อาหารปรุงสด 

(  ) อาหารฮาลาล 

(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

๙.๒ แหล่งอาหารในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ตลาดท้องถ่ิน    (  ) ร้านขายอาหาร 

(  ) ได้รับแจกอาหาร    (  ) หาอาหารเอง เซ่น จับปลา 

(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

(  ) เพาะปลูก / เล้ียงสัตว์   (  ) ครัวกลาง  
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๑๐. ศูนย์พักพิง (Shelter) 

๑๐.๑ ลักษณะการอพยพ 

(  ) ประซาซนท่ีไม่ยอมอพยพ จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปท่ีศูนย์พักพิง จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปอยู่ท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่ศูนย์พักพิง จำนวน คน 

 ๑๐.๒ เหตุผลในการอพยพ 

(  ) ไม่ปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ 

(  ) บ้านเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้ 

(  ) การคมนาคมถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าขุมซนได้ 

(  ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับความเสียหายไม่สามารถใข้ได้ 

(  ) เกิดโรคระบาด 

(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

 ๑๐.๓ จำนวนศูนย์พักพิง จำนวน  แห่ง 

 

๑๑. การศึกษา 

๑๑.๑ สถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ 

จำนวนสถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ จำนวน  แห่ง 

จำนวนสถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนได้  จำนวน  แห่ง 

จำนวนสถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนไม่ได้  จำนวน  แห่ง 

๑๑.๒ ผลกระทบต่อสถานศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

(  ) ไม่มีผู้สอน     (  ) ถูกใช้เพ่ือเป็นศูนย์พักพิง 

(  ) นักเรียนไม่ปลอดภัยท่ีจะเข้าไปเรียน  (  ) วัสดุและอุปกรณ์ขำรุด/ได้รับความเสียหาย 

(  ) ผู้ปกครองยังต้องการให้เด็กอยู่กับครอบครัว (  ) ระบบการคมนาคมขนส่งถูกตัดขาด 

(  ) อ่ืนๆ ระบุ  
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๑๒. การคุ้มครอง 

 ๑๒.๑ จำนวนเด็กในพ้ืนท่ีประสบภัย (อายุต่ํากว่า ๑๘ ปี) 

จำนวนเด็กในพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 

จำนวน คน หญิง คน ชาย    คน 
เด็กท่ีพ่อแม่/ผ้ปกครอง

เสียชีวิต 

จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 
เด็กพลัดหลง จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 
อ่ืนๆ โปรดระบุ       

 ๑๒.๒ ภัยคุกคามท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนต่อเด็ก (อายุต่ํากว่า ๑๘ ปี) ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) การค้ามนุษย์  (  ) แรงงานเด็ก  (  ) ความรุนแรงกับเด็ก 

(  ) ยาเสพติด  (  ) โรคติดต่อ  (  ) การคุกคามทางเพศ 

(  ) เด็กสูญหาย  (  ) อ่ืนๆ ระบุ  

 

๑๓. ข้อมูลข่าวสาร  

 ๑๓.๑ แหล่งข้อมูลข่าวสาร 

แหล่งข้อมูลข่าวสาร ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย / หลังเกิดภัย 

โทรทัศน์   
โทรศัพท์มือถือ   
วิทยุ   
อินเตอร์เน็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพ์   
ส่ือส่ิงพิมพ์จากหน่วยงานรัฐ   
อ่ืนๆ ระบุ   
 

 ๑๓.๒ อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ไม่มีไฟฟ้า   (  ) ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต 

      (  ) เส้นทางคมนาคมตัดขาด (  ) อ่ืนๆ ระบุ 
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๑๔. ภาพรวมของความต้องการความช่วยเหลือ  

๑๔.๑ การจัดลำดับความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 

รายการ ระดับความต้องการ (เร่งด่วน) 
มาก ปานกลาง น้อย 

ท่ีพักพิง    
อาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง    
น้ําด่ืม/น้ำใช้    
อุปกรณ์ยังชีพ/ถุงยังชีพ    
เวชภัณฑ์และยารักษาโรค    
สุขอนามัย การกำจัดส่ิงปฏิกลและขยะมลฝอย    
การให้บริการด้านการศึกษา    
สัตว์เล้ียง (อาหารและการขนย้าย)    
รายการท่ีไม่ใช่อาหาร *รายละเอียดตามข้อ ๖    
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
ระบบส่ือสาร    
การคมนาคมขนส่ง    
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน    
อ่ืนๆ โปรดระบุ...    
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๑๔.๒ การช่วยเหลือจากหน่วยงาน ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

๑๔.๒.๑ ด้านโครงสร้างถนน ระบุช่ือหน่วยงาน  

๑๔.๒.๒ ด้านไฟฟ้า ระบุช่ือหน่วยงาน 

๑๔.๒.๓ ด้านประปา ระบุช่ือหน่วยงาน 

๑๔.๒.๔ ด้านการส่ือสาร ระบุช่ือหน่วยงาน 

๑๔.๒.๕ ด้านอาหาร ถุงยังชีพ ระบุช่ือหน่วยงาน 

๑๔.๒.๖ ด้านส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีไม่ใช่อาหาร ระบุช่ือหน่วยงาน 

๑๔.๒.๗ ด้านสุขภาพ ระบุซ่ือช่ือหน่วยงาน 

๑๔.๒.๘ ด้านท่ีพักพิง/ท่ีอพยพช่ัวคราว ระบุช่ือหน่วยงาน 

๑๔.๒.๙ ด้านสุขาภิบาล ระบุช่ือหน่วยงาน 

๑๔.๒.๑๐ ด้านการศึกษา ระบุช่ือหน่วยงาน 

๑๔.๒.๑๑ ด้านการคุ้มครอง ระบุช่ือหน่วยงาน 

๑๔.๒.๑๒ อ่ืนๆ ระบุช่ือหน่วยงาน 

 

ผู้ประเมิน     ตำแหน่ง      

วัน/เดือน/ปี     เวลา        

 

******************************* 
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รายละเอียดศูนย์พักพิง 

๑. ข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 
ช่ือศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ___________________________  

หมู่บ้าน ____________________________  ตำบล      . 

อำเภอ _____________________________  จังหวัด      

พิกัด (GPS) LAT ___________________________ LONG _____________________  

ผู้ประสานท่ีพักพิง __________________________ เบอร์ติดต่อ __________________  

หัวหน้าศูนย์พักพิง ________________________  เบอร์ติดต่อ ___________________  

๒. ประเภท 
(  ) ศาสนสถาน (  ) สถาบันการศึกษา (  ) ชุมชน 

(  ) สนามกีฬา (  ) พ้ืนท่ีทหาร (  ) สถานสงเคราะห์ 

(  ) อ่ืนๆ ระบุ _______________________  

๓. ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย ______________ ตารางเมตร 

๔. ศักยภาพท่ีรับผู้ประสบภัยได้ ______________ คน จำนวนท่ีอยู่จริง จำนวน                    คน 

๕. ระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 
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รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไม่มี 
๑. สถานท่ีนอน   

- เคร่ืองนอน/ฟูก   

- มุ้ง   
- เส่ือ   
- ผ้าห่ม   
- เต้นท์   

๒. ห้องสุขา   
- หญิง   

- ชาย   
๓. ห้องอาบน้ำ   

- หญิง   
- ชาย   

๔. โรงครัว   
- อุปกรณ์ทำครัว   
- จาน/ช้อน/ถ้วย   

๕. ฉากก้ัน   

๖. พ้ืนท่ีส่วนกลาง   

๗. จุดพยาบาล 

 

  

๘. จุดลงทะเบียนผู้ประสบภัย   

๙. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ   

๑๐. จุดดูแลกลุ่มเปราะบาง เซ่น เด็กเล็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์   

๑๑. ท่ีจอดรถ   
๑๒. พ้ืนท่ีกิจกรรมทางศาสนา ระบุ   

๑๓. พ้ืนท่ีบริการคนพิการ (รีลแชร์) หรือผู้ท่ีต้องการบริการพิเศษ   

๑๔. พ้ืนท่ีจัดการขยะ   

๑๕. มุมลันทนาการ/มุมให้คำปรึกษา   

๑๖. พ้ืนท่ีซักล้าง   

๑๗. พ้ืนท่ีสำหรับสัตว์เล้ียง   

๑๘. การรักษาความปลอดภัยในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย   

๑๙. อ่ืนๆ ระบุ   
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หมายเหตุ : มาตรฐานศูนย์ฟักพิง (องค์การสหประซาซาติ) 

 

รายการ จำนวน/ประชากร 
สุขา ๑ : ๒๐ 

ระยะทางจากสุขาถึงท่ีพัก ๕-๕๑ เมตร 
เจ้าหน้าท่ีหลักดูแล ๑:๑๐๐ 

อาสาสมัครช่วยเหลือ ๔:๑๐๐ 

น้ําส่วนตัว ๑๕-๒๐ ลิตร/คน/จัน 
น้ําสำหรับครัวในศูนย์ฯ ๒๐-๓๐ ลิตร/คน/วัน 
น้ําสำหรับหน่วยแพทย์/พยาบาล ๔๐-๖๐ ลิตร/คน/วัน 
อาหาร ๒๑๐๐ Kca ๑/คน/วัน 
พ้ืนท่ี ๓.๕ ตารางเมตร/คน 
ขนาดพ้ืนท่ีศูนย์ฯ ๓๐ ตารางเมตร/คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


