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คำนำ 
สถานการณสาธารณภัยในปจจุบันมีแนวโนมเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและซับซอนมากขึ้น มีสาเหตุ

เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ    
การเปล่ียนแปลงโครงสรางของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ทำใหประชาชนมีโอกาส   
อยูในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทั้งภัยท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแลง และภัยท่ีเกิดจากการกระทำของมนุษย เชน อัคคีภัย ภัยจาก 
การคมนาคมขนสง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เปนตน 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการใหความชวยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกกอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กำหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่มีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหารทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน และแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพ้ืนที่ 
เทศบาล ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทองถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผูควบคุมและสั่งการเพ่ือทำหนาที่จัดการ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ   พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงถือเปนภารกิจสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จะตองเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุ
และใหความชวยเหลือผูประสบภัย ภายหลังจากสถานการณส้ินสุดลง 

  ดั งนั้ น  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จึ งได จัดทำแผนปฏิบั ติ การในการป องกันและ           
บรรเทาสาธารณภัยข้ึน    เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการ
ชวยเหลือใหแกหนวยงาน  ในระดับทองถ่ินรวมกับหนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ขางเคียง         
ตั้งแต  กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด        
พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนตางๆ      
ที่เก่ียวของ เพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิต   และทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

                      (นายกชเดชา  กลุมไหม) 
                                นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง 
              ผูอำนวยการทองถิ่น 

   



สารบญั 
 
                     หนา 
 
แผนท่ี อปท. 
บทนำ                
บทที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป             ๑ 
 ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง     ๑ 
  ๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต       ๑ 
  ๑.๑.๒ เขตการปกครอง        ๑ 
  ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๑ 
  ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       1 
  ๑.๑.๕ สถานท่ีสำคัญ        1 
  1.1.6 สาธารณูปโภค        2 
  1.1.7 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ)  2 
  ๑.๑.8 แหลงแมน้ำลำคลอง       2 
 ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย          3 
  ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย       3 
  ๑.๒.๒ สถิติภัย         3 
 ๑.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  5 
 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป        6 
 บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย      7 
 ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย         7 
 ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย        7 
 ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย     8 
 ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     9 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        9 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)      9 
 ๒.๕ องคกรปฏิบตัิในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 10 
  ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย        10 
  ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ        10 
  ๒.๖  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุชื่อ  อปท.) (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)  14 
 ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ       14 
   ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอำเภอและจังหวัด     ๑4 
   ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง   ๑4 
  2.7.3 การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพ้ืนท่ี     15 
    ๒.๗.4 การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล  ๑5 
 
 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 
 
บทที่ ๓  การปฏิบัติกอนเกิดภัย          17 

๓.๑ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย      17 
๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย     17 
 3.2.1 นิยามความเสี่ยง        17 
 3.2.2 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย    18 

 ๓.๓ พ้ืนที่เส่ียง ระดับความเส่ียง และปจจัยที่ทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย  19 
 3.4 แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย     21 
  3.4.1 การปองกันและลดผลกระทบ      21 
  3.4.2 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย     21 
  3.4.3 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน   23 

๓.5 การแจงเตือนภัย          ๒4 
  ๓.5.๑ การแจงเตือนลวงหนา       ๒4 
  ๓.5.๒ การแจงเตือนภัย        ๒4 
  ๓.5.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย    ๒5 
  ๓.5.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย       ๒6 
 บทที่ ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย         27 
 4.1 การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง    27 
  ๔.๑.1 โครงสรางของศนูยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ๒7 

 ๔.๑.2 บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบล      28                     
เพชรเมืองทอง   

 4.2 การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย      30 
 4.3 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน    30 
 ๔.4 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        31 
  ๔.4.๑ หลักการปฏิบัติ        31 
  4.4.2 การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ      31 
 ๔.5 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน        39 
  ๔.5.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน    39 
  ๔.5.๒ หนวยงานสนับสนุน             39 
  ๔.6 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน     40 
  ๔.7 การอพยพ          41 
 ๔.8 แนวทางปฏิบตัิในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ  42 
       (Damage and Need Assessment : DANA) 
  ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๔2 
  ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)    ๔2 
 
 
 



 

สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 
 ๔.๙ การรับ-จายส่ิงของบริจาค        43 
 4.10 การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว      43 
 ๔.๑1 การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย       ๔6 
 ๔.๑2 การอพยพกลับ          ๔6 
 ๔.๑3 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น    ๔6 
  ๔.๑4 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง    ๔6 
 4.15 การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เปนระดับ 2    47 
 บทที่ ๕  การปฏิบัติหลังเกิดภัย         ๔8 
  ๕.1 การสำรวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตน   49 
  ๕.2 การฟนฟู           50 
  ๕.2.1 การฟนฟูระยะสั้น       51 
   ๕.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว      ๕2 
   ๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ       ๕3 
บทที่ ๖ การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    ๕4 
 ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ไปสูการปฏิบัติ 
  ๖.1 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๕4 
       ของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ไปสูการปฏิบัติ 
  ๖.2 การติดตามและประเมินผล        ๕6 
  ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๕7 
  ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล  ๕7 
 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา         58 
  ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   58 
      ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
  
ภาคผนวก 
ก. บัญชีรายช่ือบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และองคกร 
    เครือขายในเขต เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
ข. บัญชีรายช่ือบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ภาคเอกชน และองคกร 
    เครือขายในจังหวัดอางทอง 
ค. บัญชีรายช่ือเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงตั้ง/ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/ 
    OTOS ของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
ง. บัญชรีายช่ือองคกรสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  
จ. บัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฉ. บัญชีรายช่ือกลุมเปราะบางท่ีจะตองใหความชวยเหลือ  
ช. บัญชีรายช่ือสถานท่ีสำคัญในเขต เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง    
ซ. แบบสำรวจศูนยพักพิงช่ัวคราว 

 



 สารบัญ (ตอ) 
         
ฌ. (ตัวอยาง)ตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง     
ญ. (ตัวอยาง) คำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฎ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป  
    (พ.ศ. 2562 – 2565) 
ฐ. แบบประเมนิภัยพิบัติขั้นตน ระยะท่ี ๑ (Initial Disaster Assessment Form)  
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความตองการ ระยะท่ี 2 (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment –  
    MIRA ) 
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แผนภาพที่ ๓-๑  :  กระบวนการแจงเตอืนภัย       ๒6 
 
แผนภาพที่ ๔-๑  :  โครงสรางศูนยปฏิบตักิารฉุกเฉนิ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง   ๒7 
 
แผนภาพที่ ๔-๒  :  การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น    29 
 
แผนภาพที่ ๔-๓  :  ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 40 
 
แผนภาพที่ ๔-๔  :  โครงสรางศูนยพักพิงชั่วคราว เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง   ๔5 

 
แผนภาพที ่๕-๑  :  วงจรการจดัการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวา    48 
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แผนภาพที่ 6-1  :  แนวทางการติดตามและประเมินผล      57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 
                      หนา 
 
ตารางที่ ๑-๑  :  สถานท่ีสำคัญของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง     2 
ตารางที่ 1-2  :  สาธารณูปโภคของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง     2 
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ตารางที่ ๑-4  :  สถิติการเกิดวาตภัยของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง    3 
ตารางที่ ๑-5  :  สถิติการเกิดภัยแลงของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง    4 
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ตารางท่ี 3-1  :  ตัวอยางของประเภททางเลือกในการจัดการความเส่ียง กรณีแผนดินไหว   18 
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ตารางที่ ๔-๑  :  รูปแบบองคกรปฏิบัตใินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที ่  ๓3 
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บทนำ 
   

   ปจจุบันสถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยท้ังท่ีเกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทำ
ของมนุษย มีปจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เชน อุทกภัย ดินโคลนถลม 
แผนดินไหว พายุฤดูรอน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทำของมนุษย เชน การตัดไม
ทำลายปา การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมท่ีทำลาย
สิ่งแวดลอม ทำใหสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศรอนจัด และ
หนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเปนเวลานาน สงผลใหเกิดน้ำทวมหนักและแผนดินถลม ซึ่งสาธารณภัย
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ตลอดท้ังสรางความเสียหายแกทรัพยสินของ 
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 
   เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่น โดยมี
ผูบริหารทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน และมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูชวย
ผูอำนวยการทองถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่น และ
ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย เทศบาลเพชรเมืองทอง           
จึงตองมีการเตรียมพรอมและรับมือกับสถานการณสาธารณภัยตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา จึงไดจัดทำ
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖2 
ขึ้น ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ และแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ เพื่อใหการบริหารจัดการสาธารณภัยเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังระบบ และเพ่ือ
ประโยชนในการปองกันและบรรเทา   สาธารณภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สรางความเชื่อมั่นใหกับ
ประชาชน และสรางพื้นที่ใหเปนทองถิ่นที่ปลอดภัย โดยใหความสำคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยท่ีประกอบดวยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก การปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพรอม ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ไดแก  การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข รวมท้ังการฟนฟู ไดแก 
การฟนสภาพและการซอมสราง การสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย (แผนภาพท่ี ๑ – ๑) 

                                    
แผนภาพที่ 1-1 : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง           
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ
ใหแกหนวยงานในระดับทองถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนใน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจาก
เหตุสาธารณภัย  



 
 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๑ 
 

 บทที่ 1 
ขอมูลทั่วไป 

    
   ๑.๑ สภาพทั่วไปของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

๑.๑.๑ ที่ต้ังและอาณาเขต 
         เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตั้ งอยู  หมู ท่ี  7 ตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา         

จังหวัดอางทอง  มีพ้ืนท่ีประมาณ 29.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,549 ไร มีอาณาเขตติดตอกับ  
พ้ืนท่ีตางๆ ดังน้ี 

        ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตำบลบางระจัน อำเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุร ี
        ทิศใต ติดตอกับ ตำบลบ านพราน ตำบลศรีพราน  อำเภอแสวงหา      

จังหวัดอางทอง 
        ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตำบลหวยไผ อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
        ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง แบงเขตการปกครองมีจำนวน 12 หมูบาน ไดแก       

หมูท่ี 1 บานแสวงหา หมูท่ี 3 บานแสวงหา หมูท่ี 4 บานแสวงหา หมูท่ี 6 บานแสวงหา หมูท่ี 7 บานเพชร       
ห มู ท่ี  8  บ าน คู เมือง หมู ท่ี  9  บ าน ทุ งแห ว  หมู ท่ี  1 0  บ านหนองแขม ห มู ท่ี  11  บ านทองเลื่ อน                     
หมูท่ี 12 บานหนองถ้ำ หมูท่ี 13 บานดอนทอง และ หมูท่ี 14 บานแสวงหา 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                    เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองมีจำนวนประชากรท้ังสิ้น  5,334  คน 

จำแนกเปนเพศชาย  2,602  คน     เพศหญิง  2,732  คน 
จำนวนผูสูงอาย ุ(อายุ 60 ป ขึ้นไป)  1,050 คน 
จำนวนผูพิการ  208  คน 
จำนวนผูปวยติดเตียง  15  คน 
จำนวนครัวเรือน 1,782 ครัวเรือน 
จำนวนประชากรแฝง* ประมาณ  -  คน 
สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ  รอยละ 95 

                               ขอมูล ณ วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
(ท่ีมา : ขอมูลทะเบียนราษฎรของอำเภอแสวงหา) 

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญ ของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประมาณรอยละ 85      

ประกอบอาชีพ ทำนาขาว รองลงมาไดแก ทำไรออย ประมาณรอยละ 10  ดาน พืชผัก ประมาณรอยละ 5 
เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับ การเพาะปลูกการเกษตร เฉล่ียรายไดประชากรตอหัว /ตอป    
ประมาณ 40,000 บาท  
            (ท่ีมา : เกษตรอำเภอแสวงหา) 

  
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๒ 
 

 1.1.๕ สถานท่ีสำคญั 
ตารางที่ ๑-๑  :  สถานท่ีสำคัญของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 

พ้ืนท่ี สถานท่ีสำคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร 
ทต.เพชรเมืองทอง สถานท่ีราชการ  6  แหง 

สถานบริการสาธารณสุข  -  แหง 
สถาบันการศึกษา  4  แหง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา  -  แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ  -  แหง 
 

 

 
๑.๑.๖ สาธารณูปโภค 

ตารางที่ ๑-2  :  สาธารณูปโภคของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 

พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค พิกัดทางภูมิศาสตร 
ทต.เพชรเมืองทอง ไฟฟา  1  แหง 

ประปา  10  แหง 
ถนน 10 สาย 
รถโดยสาร  1  สาย 
การสื่อสารและโทรคมนาคม  -  แหง 
 

 

 
1.1.๗ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 
         เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีเสนทางคมนาคมท่ีสำคัญสามารถเดินทางติดตอกัน

ระหวาง เทศบาลตำบลแสวงหา และอำเภอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทางรถยนต บนถนน
ทางหลวงหมายเลข อท 3064 สายแสวงหา - อางทอง และ อท 4009 สายแสวงหา - สุพรรณบุรี            
ผานเสนทางคลองแมน้ำนอย 

  ๑.๑.๘ แหลงแมน้ำลำคลอง 
         เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนพื้นท่ี ราบลุม         

มีแมน้ำสำคัญไหลผานหลายสาย ไดแก 
คลองแมน้ำนอย ไหลผานพ้ืนท่ีหมูบานตั้งแต หมูท่ี 11 หมูท่ี 10 หมูท่ี 4 หมูท่ี 7 
คลองสงน้ำชลประทานคลอง 3 ไหลผานพื้นท่ีหมูบาน ตั้งแต หมู ท่ี 8 หมู ท่ี 9 หมูท่ี 13       

หมูท่ี 14 หมูท่ี 6 
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    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สวนใหญ     
เกิดภัยจาก วาตภัย โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจากลมพายุฝนพัดแรง และสภาพบานเรือนเกาท่ีมีสภาพชำรุด           
โดยจะเกิดขึ้นทุกหมูบานตามสภาพทิศทางลม และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัย      
ท่ีไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสนิ ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย  
          สถานการณสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ท่ีสำคัญท่ีเกิดข้ึนและ     

สรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังน้ี 
       (1) อุทกภัย 
ตารางที ่๑-3  :  สถิติการเกิดอทุกภัยของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นทีป่ระสบภยั 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
)คน(  

สูญหาย 
)คน(  

บาดเจ็บ 
)คน(  

๒๕๕8 1 ทุกหมูบาน 1,573 - - - - 
๒๕๕9 - - - - - - - 
2560 - - - - - - - 
๒๕61 - - - - - - - 
๒๕62 - - - - - - - 
2563 -  - - - - - - 
รวม 1 - - - - - - 

 
  (ท่ีมา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอมูล  ณ  วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 
 

        (2)  วาตภยั 
ตารางที ่๑-4  :  สถิติการเกิดวาตภัยของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวนบานเรือน    ที่
เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จำนวนบานเรือน    ที่
เสียหายบางสวน 

)หลัง(  
๒๕๕8 - - - - - 
๒๕๕9 - - - - - 
2560 2 ทุกหมูบาน - - - 
๒๕61 1 12 - - - 
๒๕62 1 4,7,10,12,14 - - - 
2563 - - - - - 
รวม 4 - - - - 

   (ท่ีมา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอมูล  ณ  วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)  
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    (3) ภัยแลง 
ตารางที่ ๑-5  :  สถิติการเกิดภัยแลงของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง 

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นที่   
ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร
เสียหาย 

)ไร(  

จำนวนสตัว 
ที่รับ

ผลกระทบ 
)ตัว(  

๒๕๕8 1 ทุกหมูบาน 1,593 12,000 - - 
๒๕๕9 1 ทุกหมูบาน 1,593 12,000 - - 
2560 1 ทุกหมูบาน 1,593 12,000 - - 
๒๕61 - - - - - - 
๒๕62 - - - - - - 
2563 - - - - - - 
รวม 3 - - 36,000 - - 

  (ท่ีมา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอมลู  ณ  วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 
 

      (4) อคัคีภยั 
ตารางท่ี ๑-6  :  สถิติการเกิดอคัคีภัยของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 
 

พ.ศ. จำนวนคร้ัง     
ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นทีป่ระสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวนบานเรือน
ที่ประสบภัย  

เสยีชีวิต 
 )คน(  

บาดเจ็บ 
)คน(  

๒๕๕8 - - - - - - 
๒๕๕9 3 8,9,10,11,12, 

13,14 
- - - - 

2560 - - - - - - 
๒๕61 2 10,11 2 - - - 
๒๕62 - - - - - - 
2563 - - - - - - 
รวม 5 - 2 - - - 

  (ท่ีมา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอมลู  ณ  วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 
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    (๕) ภัยจากอุบตัเิหตุจราจรทางถนน (ท้ังป) 
ตารางที ่๑-7  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งที่เกิด

เหต ุ
(ครั้ง) 

สถานท่ีเกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จำนวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 
๒๕๕8 

- - - - - 
๒๕๕9 

- - - - - 
2560 

11 1,4,8,10,14 1 14 - 
๒๕61 

3 10,12,14 3 8 - 
๒๕62 

19 4,6,7,9,10,11 2 17 - 
2563 

8 4,7,8,9,13 - 12 - 
รวม 

41 - 6 51 - 
  (ท่ีมา : ศูนยประสานงานมูลนิธิรวมกตัญแูสวงหา ขอมูล  ณ  วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 
 

๑.๓ การจัดลำดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
                        จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังน้ี 
 
ตารางที่ ๑-8  :  ลำดับความเส่ียงภัยของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 

ลำดับ    
ความเส่ียงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 วาตภัย พายุฤดูรอนลมพายุพัดแรง 
2 อุทกภัย พืน้ท่ีติดลำคลองน้ำลนชายตลิ่ง 
3 อัคคีภัย ไฟไหมหญา ฤดูรอน อากาศรอน ตดิไฟไดงาย 
4 ภัยแลง น้ำในแมน้ำแหงขอด ฝนท้ิงชวง 
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๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป 
       ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบอยคร้ังและเกิดขึ้นเปนประจำในชวง

ระยะเวลาหน่ึง จึงทำให เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากขึ้น ไดแก อุทกภัย 
ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา (ระบุเฉพาะประเภทภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี) นอกจากน้ีภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุ
ทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัยท่ีเกิดบอยครั้งมากข้ึน ซึ่งการคาดการณทำไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย            
เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากขึ้น 

 
ตารางที่ ๑-9  :  ปฏิทินสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จึงทำปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นใน
พ้ืนท่ี 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             

ภัยแลง  
 ฤดู

แลง          

พายุฤดู
รอน   

 
         

 

อัคคีภัย 
 

ปใหม 
 

ตรษุจนี          
 

ปใหม 

 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 

ปใหม   สงกรานต        
 

ปใหม 

ภยัหนาว             
หมายเหตุ : เฝาระวังตลอดท้ังป 
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บทท่ี ๒ 
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

    ปจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุงเนนใหความสำคัญมากข้ึนกับ การ
ดำเนินการอยางยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับ “การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบดวย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟนฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล

เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับน้ี ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังน้ี 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทำให
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย   
แกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี จำนวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผูมีอำนาจตามกฎหมาย      
ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน ๔ ระดับ ดังน้ี 
ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภยัของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภยั        
            พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ระดับ การจัดการ ผูมีอำนาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถ่ิน ควบคุมและสั่งการ 
๒ สาธารณภยัขนาดกลาง ผูอำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

๔ สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีห รือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เม่ือ เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณ ภั ยขึ้ น ใน พ้ืน ท่ี  เทศบาลตำบล เพชรเมื องทอง 
นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและ         
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ี
โดยเร็วเปนลำดับแรก มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร 
รวมท้ังติดตามสถานการณ ท่ีเกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอำเภอ          
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ใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัย
ขนาดกลางตอไป 

    ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
                 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  พ.ศ. 2558 ไดกำหนดยุทธศาสตร        
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประเทศมีความพรอมรับสถานการณท่ีอาจเกิดขึ้น 
โดยการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ซึ่งจะเปนการสรางมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ประเทศ โดยใหทองถ่ิน ชุมชน และภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
นำไปสูการพัฒนา ท่ียั่งยืน รวมท้ังเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพสังคมและทองถิ่นเพื่อมุงเขาสู “การรูรับ –   
ปรับตัว – ฟนเร็วท่ัว – อยางยั่งยืน” (Resilience) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 
            ยทุธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 
            ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสรมิความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 
   ยุทธศาสตรที ่1 การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 
   เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและ จัดการ
กับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความลอแหลม ลดปจจัยท่ีทำใหเกิดความเปราะบาง และเพ่ิม
ศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถึงปองกัน    ความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
   ยุทธศาสตรที ่2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ 
การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่ อเผชิญ เหตุการณ ฉุกเฉิน ท่ี เกิด ข้ึน ทุกรูปแบบ                 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดลอม สังคม และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 
   ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
   เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชน        
ท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนำปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดำเนินการฟนฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐานตามหลักสากล 
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   ความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจำเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
โด ย ค ำ นึ ง ถึ ง ร ะ เบี ย บ  ก ฎ ห ม าย  แ น ว ท า งป ฏิ บั ติ  ก า ร ให ค ว าม ช ว ย เห ลื อ ด า น ม นุ ษ ย ธ ร รม                    
และประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสำคัญ 
  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พ.ศ. 256๒ 
ฉบับน้ีมุ งตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือสรางความเชื่อมั่นและ           
ความปลอดภัย    ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการ
เตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ิน    
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ก็จะสามารถทำใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลายกลุมใน
ชุมชน 
      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีท่ีมา
จาก 2 แหลงงบประมาณ ไดแก  
   (๑) งบประมาณรายจายประจำป เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (โครงการท่ีใชงบประมาณ   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยกำหนดใหมีรายละเอียด ดังน้ี 
       - แผนและขั้นตอนของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการจัดการใหมีเคร่ืองหมาย
สัญญาณหรือสิ่งอ่ืนในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ 
เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลเพชรเมอืงทอง 

         (๒) เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตั้งงบกลาง ใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ี
อาจจะเกิดขึ้น 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกดิหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
           เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง นำเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีได เตรียมไว            
ไปใชจายเพื่อบรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเปนลำดับแรก ท้ังน้ี        
หากงบประมาณไมเพียงพอ ใหโอนเงินงบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไมมี   
ความจำเปนเรงดวนท่ีตองใชจาย ไปตั้งเปนงบประมาณสำหรับจายเพิ่มเติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และหลักเกณฑ     
วาดวยการตั้งงบประมาณ เพ่ือการชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด   
เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณอื่นๆ  

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ
แผนงาน โครงการอื่ นที่ ยั งไม มี  
ความจำเปนไปตั้งเปนงบประมาณ
สำหรับจายเพ่ิมเตมิ 

งบกลางประเภทเงินสำรองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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          ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
         ในการดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน  

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จะมีองคกรท่ีเก่ียวของในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแตระดับประเทศ ซึ่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตองมีการ
เช่ือมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมท้ังการประสานกับหนวยงานบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดดวย 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหนาท่ีกำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมี
ประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการปองกันอบัุติภยัแหงชาติ (กปอ.) 
      มีหนาท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาท่ีตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

          (๓) คณะกรรมการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน า ท่ีจั ดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัด เสนอตอ           

ผูวาราชการจังหวัดเพื่อประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗         
แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ
          (๑) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทำหน า ท่ีบั ง คับบัญ ชา อำนวยการ ควบ คุม  กำกับ  ดู แล  และประสาน             

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ              
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับ
มอบหมาย เปนผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

          (๒) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) 
      ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอำนวยการกลาง เปนผูอำนวยการ   
มีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังในสวนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพรอม        
ในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยท้ังระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ 
รวมถึงวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภยั พรอมท้ังรายงานและเสนอความเห็นตอ
ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัยเพ่ือ
ตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยเรียกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการประกอบกำลังในการ
เร่ิมปฏบิัติการ 
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      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แตละระดับ รวมท้ังติดตามและเฝาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงานสถานการณและ
แจงเตือน พรอมท้ังเสนอความคิดเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี          
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ทั้งน้ี ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหนาท่ีเปนสวนหน่ึง
ในศูนยประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณียกระดับเปน   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และขนาดรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีจังหวดัท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอำนวยการ รองผูวาราชการจังหวัดท่ี
ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอำนวยการ 

          (๔) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยให
สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดำเนินการสนับสนุน            
การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอำนวยการ เปนผูรับผิดชอบ มีอำนาจหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติตาม
หมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังน้ี องคประกอบและอำนาจหนาท่ีให
เปนไปตามท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 

          (๕) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัดหรือกอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เปนผูอำนวยการ 

          (๖) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ี 
ประกอบดวย 

(๖.๑) กองอำนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ของเมืองพัทยาใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุ รี                       
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางละมุง รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด    
และผูอำนวยการอำเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือเขตพื้นท่ีอ่ืนเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เปนผูอำนวยการ 
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(๖.๒) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 
 ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
จังหวัดอางทอง และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแสวงหา รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือ
ผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและ      
บรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ นซึ่ งมีพื้ น ท่ีติดตอห รือใกล เคียงห รือเขต พ้ืน ท่ี อ่ืน                
เมื่อไดรับการรองขอโดยมีนายกเทศมนตรตีำบลเพชรเมืองทอง เปนผูอำนวยการ 
      (๖.๓) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล 
(กอปภ.อบต.) ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตำบล  
ใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและ     
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือเขตพ้ืนท่ี
อ่ืนเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตำบล เปนผูอำนวยการ 
    การจัดการในภาวะฉกุเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัตปิรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏบิัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนท่ี ใหกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น ข้ึน โดยมีผูอำนวยการทองถิ่น
เปนผูควบคุมและสั่งการ เพ่ือทำหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ 
พรอมท้ังประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุก
ภาคส วนในการจัดการสาธารณ ภั ย ในพื้ น ท่ี  พรอม ท้ั งให รายงานผู อำนวยการอำเภอใน เขต พ้ืน ท่ี            
นายอำเภอแสวงหา ทราบทันที  
    หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลวและไมสามารถควบคุมสถานการณ
สาธารณภัยไดโดยลำพัง ใหรายงานใหผูอำนวยการอำเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัองคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอหรือใกลเคียง และหรือ กองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ  
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แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อำเภอ (กอปภ.อ.) 
ผูอำนวยการอำเภอ 

(นายอำเภอ) 
 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 
ผูอำนวยการจังหวัด 
(ผูวาราชการจังหวัด) 

รองผูอำนวยการจังหวัด 
(นายกองคการบรหิารสวนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

(รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 
รองผูบญัชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัแหงชาต ิ

(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบล (กอปภ.อบต.) 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
(นายกองคการบริหารสวนตำบล) 

ผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน 
(ปลัดองคการบริหารสวนตำบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
(นายกเมืองพทัยา) 

ผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

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

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
(นายกเทศมนตร)ี 

ผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตร ี

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
ผูอำนวยการกลาง  

(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูอำนวยการเขต) 
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   ๒.๖  การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉกุเฉิน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภยั) 
          บทบาทภารกิจ 
 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุ

ช่ือ อปท.) จัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลเพชรเมืองทอง เพ่ือทำหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
จนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี         
ท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณี        
ไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง ใหขอรับการสนับสนุนจาก          
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง และหรือกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ โดยมีผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผูควบคมุและสั่งการ 

 
 

 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไมเกิดสาธารณภยั)               (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องคกรปฏิบัตใินการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏบัิติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอำเภอและจังหวดั 
          (1) จัดเจาหนาท่ีประสานอำเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมท้ังรายงาน
สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกำลังสนับสนุนจากกอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัตริวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ีของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง และสาธารณภัย 
มีความรุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอำนวยการทองถ่ิน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง รายงานผูอำนวยการ  
อำเภอ พรอมท้ังประสานกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลศรีพราน  
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน องคการบริหารสวนตำบลวังน้ำเย็น องคการบริหารสวนตำบลสีบัวทอง 

ผูอำนวยการทองถิ่น 
(นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง) 

 

จัดตั้ง ศนูยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

ผูอำนวยการทองถิ่น 
(นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง) 

 

การจัดการสาธารณภัยระดบั ๑ 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๑๕ 
 

องคการบริหารสวนตำบลจำลอง องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ ซึ่งมีพื้นท่ีติดตอหรือใกลเคียง ใหสนับสนุน  
การปองกันและบรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดขึน้ 
           (2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นท่ีของ องคการบริหารสวนตำบลศรีพราน    
องคการบริหารสวนตำบลบานพราน องคการบริหารสวนตำบลวังน้ำเย็น องคการบริหารสวนตำบลสีบัวทอง 
องคการบริหารสวนตำบลจำลอง องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ ใหผูอำนวยการทองถิ่น เทศบาลตำบล    
เพชรเมืองทอง ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น เพ่ือเปนการบูรณาการและ      
การประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 

๒.๗.๓ การปฏิบัติรวมกบัหนวยทหารในพ้ืนท่ี 
         ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น  

จะตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น เทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง กับ หนวยงานทหารในพื้นท่ี ทั้งนี้ ฝายทหารอาจพิจารณาจัดต้ังศูนยประสานงานหรือ
ศูนยปฏิบัติงานรวมระหวางพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยูกับระดับของหนวยและสถานการณสาธารณภัยนั้นๆ  
โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อางทอง พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอตกลงวาดวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ระหวางผูอำนวยการจังหวัดกับหนวยงานทหารในพื้นท่ี ท้ังน้ีรายละเอียดการแบงมอบพ้ืนท่ีในการ
ชวยเหลือ ผูประสบภัยพิบัติของหนวยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกศุล 
         กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง        

เปนศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน 
สั่งการ รายงานการปฏิบัติ  และสถานการณระหวางทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดอยางตอเน่ือง รวดเร็ว          
และเช่ือถือได โดยมีแนวทางปฏบิัติ ดังน้ี 

         (๑) จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
กรณีเกิดสาธารณภัย เพ่ือรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะห
ผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทำแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจาหนาท่ีประสานงานกับ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมอุปกรณและ
บุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได 

         (๓) เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล 
รวมกับองคการ  สาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาท่ี อุปกรณ และเคร่ืองมือ 
เพ่ือการปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภยัแตละระดับ 

         (๔) กรณีท่ีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนท่ีประสบภัยกอน 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ใหก้ันเขตพ้ืนท่ีอันตรายและกันไมใหผูท่ีไมเก่ียวของเขาไปยังพ้ืนท่ีอันตราย พรอมท้ัง  แจง
หนวยงานหรอืเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดำเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภยั 
            (๕) กรณีท่ีไดรับการประสานจาก เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เชน ตำรวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และใหรายงานตัว      
ท่ี ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง หรือผูอำนวยการทองถิ่น เพ่ือรับมอบหมาย            
ภารกิจในการปฏิบัติการ 
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         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ     
เจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
ประสานหนวยแพทยและพยาบาล อีกท้ังใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ังลำเลียง
ผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมท้ังอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไปยังท่ี
ปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 

 
ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี เทศบาลเพชรเมืองทอง 

 

ลำดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 
และองคการสาธารณกุศล โทรศัพท/โทรสาร รายชื่อผูประสานงาน 

 

๑ 
 

 

มูลนิธิรวมกตัญูอำเภอแสวงหา 
 

062-6691726 
 

นายเกียรติศักดิ์  พูลราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๑๗ 
 

 
บทท่ี 3 

การปฏิบัติกอนเกิดภัย 
 

  ๓.๑ การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง    
ฉบับน้ีมุงดำเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหบรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสำคัญในการ         
ลดความเสีย่งจากสาธารณภัย เพ่ือสรางความเช่ือมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตามแนวทางในการดำเนินงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความ
พรอม ดังน้ี 
        ยุทธศาสตรการมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและการบริหารจัดการปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมตางๆ ใหสามารถลดความลอแหลม 
ลดปจจัยท่ีทำใหเกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการ
ปญหา โดยมีเปาหมายในการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน รวมถึงปองกันความเสียหาย     
ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

    ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  3.2.1 นิยามความเส่ียง 
           ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทำใหเกิด
ความสูญเสียตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหน่ึง ณ หวงเวลาใด
เวลาหน่ึงในอนาคต ซึ่งสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับ ความเสี่ยง ไดแก ภัย 
ความลอแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังน้ี 
 
ความเส่ียง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
 

  การวิเคราะห ความเสี ่ยง, การประเม ินความเสี ่ยง  (Risk Assessment) หมายถึง 
กระบวนการกำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยท่ีเกิดขึ้นและประเมิน
สภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ใน
การรับมือของชุมชนท่ีอาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะห
ความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นท่ีหน่ึง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยง
อยางมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยท่ีอาจนำมา
ซึ่งความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ 
หรือองคประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงและอาจไดรับความเสยีหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทำใหชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง
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รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลาน้ีมีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเปนปจจัยท่ีทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทำการอยางใดอยางหน่ึง หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากขึ้น 

๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ข้ันตอน ไดแก   
ขั้นท่ี ๑ การทำความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงขอมูลในอดีต 
ขั้นท่ี ๒ การประเมินภัย ขั้นท่ี ๓ การประเมินความลอแหลม ขั้นท่ี ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ 
ขั้นท่ี ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง ขั้นท่ี ๖ การจัดทำขอมูลความเสี่ยงและแนวทาง         ใน
การจัดการและลดความเสี่ยง ขั้นท่ี ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 
           ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง      
จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเขาสำรวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณ        
สาธารณภัยและเปนขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น           
เพ่ือประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดแก (๑) การกำจัดความเสี่ยง 
(การปองกันหรือหลกีเลี่ยง)  (๒) การแกไขปญหาความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียม
ความพรอมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง 
        ท้ังน้ี ตัวอยางของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธขางตน ในกรณี
แผนดินไหว พายุโซนรอน และอุทกภัย แสดงในตารางท่ี ๓-๑ 
 
ตารางท่ี ๓-๑ : ประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผนดินไหว พายโุซนรอน และอุทกภัย 

 

ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัต ิ

การปองกัน/
หลีกเล่ียง การลดผลกระทบ การเตรียม 

ความพรอม 
การถายโอนหรือ

แบงปนความเส่ียง 
แผนดินไหว 

 
ยายสิ่งกอสรางและ
โครงสรางท่ีเปราะ 
บางท้ังหมดจาก
บริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง 
ซึ่งจะไดรับผล 
กระทบจากแรงสั่น 
และบริเวณเสี่ยงตอ
ทรายเดือดหรือ
ทรายเหลว 

ใชวัสดุและวิธีการ
กอสรางท่ีทนตอ
แผนดินไหว     
ออกกฎหมาย
ควบคมุสิ่งกอสราง 
การซอมแซมและ
เสริมความแข็งแรง
อาคาร การวางแผน
การใชท่ีดิน      
โดยคำนึงถึง   
ความเสี่ยง 

การวางแผนเฉพาะ
กิจฉุกเฉิน         
ซึ่งครอบคลุมท้ัง
บริเวณการเฝาระวัง
แผนดินไหว      
การซอมรับมือ
แผนดินไหว      
การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพและ
สิ่งของสำรองจาย 
การฝกทีมคนหา
และชวยเหลือ         
การใหความรูแก
ประชาชน 
 

ประกันความเสี่ยง
จากแผนดินไหว 
การรวมกลุม   
ความเสี่ยง เงินทุน
สำหรับซอมสราง 
และกองทุน     
ออมทรัพยชุมชน
สำหรบัการซอม
สรางและฟนสภาพ 
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ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัต ิ

การปองกัน/
หลีกเล่ียง การลดผลกระทบ การเตรียม 

ความพรอม 
การถายโอนหรือ

แบงปนความเส่ียง 
พายุโซนรอน 
และอทุกภยั 

 

ยายชุมชนท่ีสุมเสี่ยง
ออกหางจากชายฝง
และเสนทางพายุ 
รวมถึงบริเวณพ้ืนท่ี
ต่ำซึ่งเสี่ยงตอ
อุทกภัย 

กอสรางแนวกำบัง
ลมหรือใชพ้ืนท่ี  
ทางธรรมชาติ     
ในการลดแรงลม 
กอสรางคันดินหรือ
เขื่อนหรือกำแพง
คลื่น และอ่ืนๆ เปน
แนวก้ันน้ำ        
ยกอาคารใหบรเิวณ
เสี่ยงตอน้ำทวม   
อยูเหนือระดับน้ำ  
ท่ีคาดการณไว ใช
แนวกำบังธรรมชาติ 
เชน ปาชายเลน 
วางแผนท่ีดิน เปนตน 

การเฝาระวัง     
การพยากรณ    
การเตือนภัย
ลวงหนาสำหรับ
พายุไตฝุน        
การเตือนภัยน้ำทวม
ลวงหนา         
การจัดการและ 
การวางแผนอพยพ 
การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพ     
การหาท่ีหลบพายุ
ไตฝุนและกำหนด
ศูนยอพยพฉุกเฉิน 

ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ 
เงินทุนเพ่ือการซอม
ซอมสราง หรือ
กองทุนออมทรัพย
ของชุมชนสำหรับ
การซอมสราง
โครงการรับซื้อบาน
ในพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง 
 

 
  รายละเอียดเร่ืองการประเมินความเสี่ ยงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได ท่ี  
www.disaster.go.th./หนวยงานภายใน/กองนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน โหลด/           
สวนนโยบายภัยธรรมชาติ 

    ๓.๓ พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเสีย่ง และปจจัยที่ทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  เม่ือมีการวิเคราะหความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทำใหทราบถึง
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสีย่งจากสาธารณภัย ซึง่จะทำใหสามารถกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยไดตรงกับความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น นำไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน ท่ีหมูบาน/ชุมชนมีวิธีการ     
รูรับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น เชน การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน   
ท่ีกำหนดจากผลการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพ้ืนท่ีหน่ึงๆ เพ่ือลดโอกาสในการไดรับผลกระทบ     
จากสาธารณภัยท่ีสามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  

 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต   
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ซึ่งมีหมูบานท่ีเปนพื้นท่ีเสี่ยงภัย และปจจัยท่ีเปนสาเหตุทำใหเกิดความเสี่ยงจาก 
ภัยตางๆ ดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเพชรเมอืงทอง   
 

ประเภทของภัย 
ระดับความเส่ียงภยั ปจจัย/สาเหตุ ที่ทำใหเกิดความ

เส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย เส่ียงสูง เส่ียง      

ปานกลาง เส่ียงต่ำ 

อุทกภัย - - หมูท่ี6,14 พ้ืนท่ีติดลำคลองน้ำลนชายตลิ่ง - 
ภัยแลง - - - - - 
วาตภยั - - ทุกหมูบาน พายุฤดูรอนลมพายุพัดแรง - 
อัคคีภยั - - - - - 

สารเคมีและ
วตัถุอันตราย 

- - - - - 

 
การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ปจจัย/สาเหตุ ที่ทำใหเกิด      ความ

เส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย เส่ียงสูง 

เส่ียง      
ปาน
กลาง 

เส่ียงต่ำ 

อุทกภัย - - ทุกหมูบาน - ประชาชนสวนใหญปลูกบ านพัก
อาศัยติดริมแมน้ำ  

ประชาสัมพันธแจงเตือน
ประชาชน 

ภัยแลง - - ทุกหมูบาน 
 

- พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีทางเกษตร 
เกษตรกรจึ งมีความตองการใช น้ ำ      
ในปริมาณมากและตอเน่ืองท้ังป  

- มีแหลงน้ำและระบบ
ชลประทาน  ท่ีด ี
 

วาตภัย - - ทุกหมูบาน - ลักษณ ะภูมิอากาศโดย ท่ัวไปอยู
ภายใตอิทธิพลของลมมรสุม  
- อาคารบานเรือนและ สภาพแวดลอม
ขาดการบำรุงดูแลรักษาใหเกิดความ
ปลอดภัย  

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ชวงฤดูมรสุม 
- มี ก ารปรับ ป รุงและ
ซอมแซมสิ่ งปลูกสราง
ตางๆ ใหมีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สามารถทนตอ
ลมพายุได 

อัคคีภัย - - - - - 
สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

 

- - - - - 
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      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.๔.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 
                 เน่ืองจาก เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีพ้ืนท่ีประมาณ 20,549 ไร สาธารณภัย      
ท่ีสงผลกระทบ ไดแก ภัยจากธรรมชาต ิจึงใหความสำคัญกับแนวทางการดำเนินงาน ดังน้ี 
                 (๑) ดานโครงสราง 
   เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ไดพิจารณาโครงสรางท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยแลง และไดจัดสรางประตูระบายน้ำขึ้น เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในพ้ืนท่ี 
                 (๒) ดานไมใชโครงสราง 
                      การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ไดมกีารดำเนินการ ดงันี ้
              (๒.๑) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ี        
กับหนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับ    
สาธารณภัยตางๆ ท่ีเกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 
               (๒.๒) วิเคราะหและจัดทำแผนท่ีเสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี พรอมท้ังจัดเก็บ
ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง       
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภยัอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

๓.๔.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 
         การเตรียมความพรอมเปนการดำเนินการท่ีเนนชวงกอนเกิดภัยเพ่ือใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย 
โดยเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีการดำเนินงาน ประกอบดวย 

        (๑) การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 
    เปนการเสริมสรางศักยภาพโดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปนศูนยกลาง       

ในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง 
กอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชน          
ในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม 

         (๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที ่
      เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของ

หนวยงานและบุคลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทำใหทราบ
จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความสมบูรณ  
มากยิ่งข้ึน ท้ังน้ี การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และการฝกปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จะมีการประสานและสั่งการอำนวยการใหชุมชน/หมูบาน ดำเนินการฝก
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ำเสมอ 
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           (๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 
        (๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพื่อทำหนาท่ีเฝาระวังและติดตาม
สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมท้ัง
ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ 
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป             
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร          
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้น และใหความสำคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ      
ท้ังน้ี ความถี่ของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝ าระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหนาท่ีติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีมีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยใชระบบการสือ่สาร เคร่ืองมอืแจงเตือนภัยของชุมชน 
        การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณท่ีอาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย 
รวมท้ังทำหนาท่ีเฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ระบุชื่อ อปท.) แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูลขาวสารท่ีไดรับ        
และตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรยีมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติ ใหกองอำนวยการปองกันและ      
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง      
มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังน้ี 
    (๔.๑) จัดทำแผนอพยพหลักผูประสบภัย แผนอพยพหลักสวนราชการ โดยมี
สาระสำคัญประกอบดวย จำนวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนด
เขตพ้ืนท่ีรองรับการอพยพใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การกำหนดเจาหนาท่ีหรือผูรบัผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน 
การกำหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสำรองสำหรับแตละประเภทภัย รวมท้ังการสำรวจและ      
การจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเช้ือเพลิง แหลงพลงังาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพงิชั่วคราว 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง     
มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราว ดังน้ี 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนยพักพิงช่ัวคราว โดยกำหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิง
ช่ัวคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว ไดแก ผูนำชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปนผูอำนวยการ
โรงเรียน 
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    (๕.๓) ปจจัยความจำเปนข้ันต่ำของศูนยพักพิงช่ัวคราวอ่ืนๆ 
    (๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีจำเปน 
                  (๖) การจัดต้ังศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง   
จะจัดทำโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจำศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจำชุมชน/หมูบาน ท่ีมี
ความพรอมเปนลำดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภยั ดังน้ี 
    (๖.๑) เพื่อใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาติและลกัษณะของภัย  
    (๖.๒) เพื่อใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดขึ้น 
    (๖.๓) เพ่ือเพิ่มทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได  เม่ือ
เกิดสาธารณภัย 
                  (๗) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความตอเน่ือง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน         
ในสถานการณเมื่อเกิดภัยตางๆ เชน ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงกัการดำเนินงานหรือ   ไม
สามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเน่ือง ดังน้ัน หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทำ
แผนการบริหารความตอเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือเปนแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางตอเน่ือง 
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทำแผนการบริหารความตอเน่ืองรองรับไวตั้งแตใน
ภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ 
สังคม ชมุชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทำแผนการบริหารความตอเน่ืองจึง
เปนสิ่ งสำคัญ ท่ีจะชวยให สามารถรับมือ กับ เหตุการณ ฉุกเฉินและใหบ ริการได เมื่ อเกิดภัย ข้ันวิกฤต                
เพ่ือดำเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการท่ีกำหนดไวซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับ       
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบริหารความตอเน่ืองควรมีสาระสำคัญ ดังน้ี 
   (๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเน่ือง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภยัจากอุทกภัย/
อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กำหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 
   (๔) กำหนดข้ันตอนการปฏิบัต ิ
        - บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจำเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        - ขั้นตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 
      ฯลฯ 
        ๓.๔.๓ แนวทางปฏบัิตใินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
                 ชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจาก    
สาธารณภัย เน่ืองจากชุมชนตองอาศัยอยูในพื้นท่ีของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
รวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทำใหชุมชนของตนมีความปลอดภัย
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จากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังน้ี 
                 (๑) การทำความเขาใจเร่ืองการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสำรวจชุมชน         
เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนำขอมูลเหลาน้ันมาจัดทำเปน  แผน
ลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                 (๒) ใชภูมปิญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภยั 
                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิด     
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ระดับอำเภอ      
และระดับจังหวัด เพื่อใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็ง
และอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยู เสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบาง       
เพ่ือใหมีศักยภาพมากขึ้น 
                 (๖) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรงจาก    
สาธารณภัย เชน ชุมชนท่ีโดนน้ำทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ำหรือทำพื้นท่ีแกมลิงเพ่ือพักน้ำ เปนตน 
                 (๗) เตรียมสิง่ของยังชีพท่ีจำเปนกอนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

    ๓.๕ การแจงเตือนภัย 
การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย

ใหเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูท่ีปลอดภัยได โดยกองอำนวยการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะเกิดภัย 
เพ่ือสงขอมูลแจงเตอืนภัยท่ีถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑ การแจงเตือนลวงหนา 
          เปนการแจงขอมูลขาวสารท่ีบงช้ีวามีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพ่ือใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี 
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง แจงเตือนภัยลวงหนา            
กอนเกิดสาธารณภัยไมต่ำกวา ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 ๓.๕.๒ การแจงเตือนภัย 
 (๑) เมื่อมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพ้ืนท่ี        

อาจไดรับผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัย
ไมต่ำกวา ๗๒ ชั่วโมงกอนเกิดภยั และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังน้ี 

 (๑.๑) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
 (๑.๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
 (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกันตนเอง

ใหปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังน้ี ใหนำแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก         
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 
 (๒) วิธีการแจงเตอืนภัย 

 (๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนำชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวงัของชุมชน/หมูบาน 
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 (๒.๒) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศนทองถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกำหนดใหเปนสัญญาณเตือนภยัประจำตำบลหรือหมูบาน ฯลฯ 

3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 
          แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกำหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว ซึ่ง (ระบุช่ือ อปท.) ไดนำระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังน้ี 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู

แตในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบตัิตามขอสั่งการ  
 
 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาท่ี

กำลังควบคุมสถานการณใหอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย และปฏิบัติ
ตามแนวทางท่ีกำหนด 

 
 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม 

ท่ี สถาน การณ จะรุนแรงมาก ข้ึน  ให จั ด เต รียมความพรอม            
รับสถานการณ และปฏิบัติตามคำแนะนำ 

 
 สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตามขอมูล

ขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 
 
 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล

ขาวสารเปนประจำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๒๖ 
 

๓.๕.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอมูล/ความตองการ 

 
แผนภาพท่ี ๓-๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย 

 
           กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จัดชดุเฝา
ระวังและติดตามสถานการณ พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตไดรับแจง          
การเตือนภัย เพ่ือเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังน้ี 
            (1) จัดเจาหนาท่ีเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชนหรือผูนำหมูบาน รวมท้ังอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพ่ือเตรียมพรอมเฝาระวัง       
และติดตามสถานการณภัยอยางตอเน่ือง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอำนวยการปองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ทางโทรศัพทหมายเลข 035-8704444 วิทยุสื่อสาร 
ความถี ่- MHz โทรศัพทสายดวนหมายเลข 087-0471606 
              (2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและจังหวัดทาง โทรศัพทหมายเลข 035-870444 โทรสาร 035-610550  ตามแบบรายงาน       
เหตุดวนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร ความถ่ี - MHz โทรศัพทสายดวนหมายเลข 087-0471606 
 
 
 
 
 

      เฝาระวัง ติดตาม    
        สถานการณ 

ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจงเตือน
ลวงหนา 

    การแจงเตือนภยั    การรบัมือ 
    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 
  สาธารณภัย 
• เฝาระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝาระวังระดับนำ้ใน 
  เข่ือน การระบายนำ้ 
• เฝาระวังระดับนำ้ใน   
  แมน้ำ 
• ติดตามระดับน้ำในคลอง  
• ตดิตามระดับน้ำทะเล 
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 
  และแลกเปลี่ยนขอมูล 
• หนวยปฏิบัติเตรียม  
  ความพรอมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 

• หนวยงานเฝาระวัง 
  วิเคราะหขอมูล 
• ประเมินความเสี่ยงภัย 
• สงผลวิเคราะหเขา 
  คลังขอมูล 
• คาดวามีผลกระทบให 
  ขอมูลแกประชาชนและ 
  หนวยปฏิบัติ 
• หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  ภยัลวงหนาคูขนาน 
• ใหกองอำนวยการ 
  ปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดต้ังศูนยปฏบิัติการ   
  ฉกุเฉิน อปท. 
 
 
 

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  สงใหแจงเตือนภัย 
• แจงเตือนประชาชนผาน 
  สือ่และเคร่ืองมือ  
  อุปกรณสื่อสารตางๆ  
• แจงเตือนหนวยปฏบัิติ  
  หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  คูขนาน 
• ประสานภาคเครือขาย  
  เตรยีมทรัพยากร 
• ตั้งศูนยพักพิง 
• การแจงยกเลิกการแจง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนยพักพิง 
• การรายงานสถานการณ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การสงผูอพยพกลับ 
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 

     ๔.๑ การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง   
  เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นขึ้น โดยมีผูอำนวยการทองถิ่นเปนผูควบคุม
และสั่งการ เพ่ือทำหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสานกับ
สวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสา
ธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง ให
ขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลวังน้ำเย็น 
เทศบาลตำบลเพชรทอง ในเขตพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง หรือ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอแสวงหา 
  ๔ .๑ .๑  โค รงสรา งของศ ูน ยปฏ ิบ ัต ิก ารฉ ุก เฉ ิน เทศบาลตำบล เพชร เมือ งทอง       
แบงออกเปน ๓ สวน ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง   
 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

ผูอำนวยการทองถิ่น 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ ศนูยขอมูลประชาสัมพันธรวม ทีป่รึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง   
(ระบุชื่อ อปท.) 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 
- งานคนหาและกูภยั 
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบรอย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอตุสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรงัสี 
- งานสงกำลังบำรุง 
- งานการขนสง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผูเสียชีวติ 
                   ฯลฯ 
 

- งานศูนยส่ังการ 
- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานตดิตามและประเมินสถานการณ 
- งานพยากรณอากาศ การเฝาระวัง 

และการแจงเตือนภยั 
- งานประชาสัมพันธและตอบโตการขาว 
- งานรับเรื่องราวรองทุกข 
- งานระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- งานแผนการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบตักิาร/       
แผนเผชิญเหตขุอง อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 

- งานสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปจจยัส่ีที่จำเปน 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสงัคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบญัช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เชน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนยพักพิงชัว่คราว 
- งานฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
- งานการฟนฟูและงานชมุชน 

ฯลฯ 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๒๘ 
 

   ๔.๑.๒ บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉกุเฉินเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง   
มีดังน้ี 

(1) คณะที่ปรึกษา/ผู เชี่ยวชาญ  มีหนาท่ี ใหขอเสนอแนะ คำแนะนำ ขอมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ท่ีเกิดขึ้น โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสำคัญ พรอมท้ังปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนใดตามท่ี
ผูอำนวยการทองถิ่นเห็นสมควร 
    (2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาท่ี ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (3) สวนปฏิบัติการ มีหนาท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล 
การแพทยและสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพ้ืนฐาน สารเคมีและ   
วัตถุอันตราย กัมมันตรังสี สงกำลังบำรุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  
    (4) สวนอำนวยการ มีหนาท่ี ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ  
แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจำเปนในการสนับสนุนทรัพยากร   
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลท่ีไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐาน
ดำเนินการ พรอมท้ังใหการสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแกกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ฯลฯ  
    (5)  สวนสนับสนุน มีหนาท่ี ดังน้ี 
           (5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานท่ีจำเปน เพ่ือใหการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว พื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและ
การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ท้ังน้ี การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพท่ี 
๔-2 :  การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๒๙ 
 

- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภัย  
- ผูอำนวยการโรงเรียนในพื้นท่ี 
- ผูนำชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 
- ฯลฯ 

ที่ปรึกษา/ผูเชีย่วชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔-2 : การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

ผูอำนวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง   
(ระบุชื่อ อปท.) 

สวนปฏิบัติการ 
- รองนายก คนท่ี 1 หรือ 2 
- ฝายปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย 
- กองชาง/สวนโยธา 
- โรงพยาบาลอำเภอแสวงหา 
- กำนัน 
- ผูใหญบาน 
- สมาชิกสภา ทต.เพชรเมือง

ทอง 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม./
มูลนิธิรวมกตัญูอำเภอ
แสวงหา 

- ผูนำชุมชน 
 

                   ฯลฯ 

สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 
- ปลัด ทต.เพชรเมืองทอง 
- สำนักปลัด ทต.เพชรเมืองทอง 
- ฝายปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย 
- ผูใหญบาน 
- สมาชิกสภา ทต.เพชรเมือง

ทอง 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

- รองนายก คนท่ี 1 หรือ 2 
- กองคลัง 
- ผูใหญบาน 
- สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- สำนักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ) 

- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
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  ๔.๒ การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
        เพ่ือประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีใหยุติโดยเร็ว แผนการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดใหผูอำนวยการจังหวัดเปนผูออกประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา และพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง จังหวัด
อางทอง ดังน้ัน เมื่อผูอำนวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปฏิบัติ ดังน้ี  
           (๑) ใหผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ีน้ันในฐานะ
ผูอำนวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด  
และผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
           (๒) ใหผูอำนวยการทองถิ่น มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
           (๓ ) เมื่ อ เกิ ดส าธารณ ภั ย ใน พ้ื น ท่ี ขององค ก รป กครองส วน ท อ งถิ่ น ใด                
ใหผูอำนวยการทองถิ่นแหงพ้ืนท่ีน้ันเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลำดับแรก 
และแจงใหผูอำนวยการอำเภอและผูอำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตอง
ไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีอยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
แหงพ้ืนท่ีของตน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจงัหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  
           (๔) ในกรณี ท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของ
ผูอำนวยการทองถิ่นหลายคน ผูอำนวยการทองถิ่นคนหน่ึงคนใด จะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีเขาดำเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 
           (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีใด 
ใหเปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินซึ่งมีพื้นท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นท่ีน้ัน    
ท่ีจะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
           (๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 
และใหนำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนเผชิญเหตุท่ี
มีอยูมาเปนแนวทางในการปฏบิัติงาน 
           (๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
เปนลำดับแรกๆ 
           (๘) หากเหตุการณสาธารณภัยน้ันเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถิ่นน้ันๆ 
จะรับมือกับสาธารณภัยน้ันๆ ได และผูอำนวยการทองถ่ินได รับการสนับสนุน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอ           
เพ่ือสั่งการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีอำเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทา             
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย เพ่ือปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 
      ทัง้น้ี แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก ฐ 
  ๔.๓ การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     เมื่อมีการประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนน้ันเปน      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน     
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมีความจำเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหาย      



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๓๑ 
 

แกผูใดใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการ       
ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนากิ่งอำเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอำเภอ
หรือก่ิงอำเภอนั้นหน่ึงคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นในอำเภอหรือ ก่ิงอำเภอท่ีรับผิดชอบและให
ความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือประกาศเขต
การใหความชวยเหลือฯ ตอไป ท้ังน้ี องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ท่ีเกิดขึ้นในแตละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตามอำนาจหนาท่ีท่ีกำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบและกลั่นกรองการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกลาวขางตน 
 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     4.๔.1  หลักการปฏิบตั ิ
       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให
เจาหนาท่ีเจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยบัญชาการเหตุการณอำเภอ
ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
       (2)  การเขาควบคุมสถานการณ คำนึงถงึหลักการ ดังนี้ 
        (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เนนการคนหาผูรอดชีวิต การ
รักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
         (2.2)  การปฏิ บัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เนนการคนหา
ผูรอดชีวิต และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม 
ยารักษาโรค เคร่ืองครัว 
        (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสินและ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
          (2.4)  การปฏิบัติการคนหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง  ฯลฯ 
      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชญิเหต ุ
          เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได วางแผนการเผ ชิญ เหตุสาธารณภัยที่ เกิด ข้ึน           
อยางเปนระบบโดยกำหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ดังน้ี 
  (๑) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
     ใหผู รับผิดชอบจัดทำรายงานขอเท็จจริงท่ี เกิดขึ้น ท้ังดานสถานการณ           
สาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืนๆ ท่ีจำเปน โดย
คำนึงถึงความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตนตาม
แบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล   
เพชรเมืองทอง   
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 (๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มขีั้นตอนดังตอไปน้ี 
(๒.๑) นำขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน          
(๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 

       (๒.๓) มีการคาดการณเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การขอรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติม 
       (๒.๔) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนำในการสอบถามสำรวจขอมูล
สถานท่ี สิ่งท่ีเปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา ช่ือท่ีอยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูลใหศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กำหนดพื้นท่ีอันตราย 
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ พื้นท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซึ่งเปนอันตราย        
ตอนักกูภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวท่ีสามารถช้ีแจงการปฏิบัติได    
การสั่งการตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตอง
รายงานตัว  ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังกอนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแกไขและนำขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
          (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            แนวทางปฏบิัติในการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) 
             เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง กำหนดโครงสรางองคกรปฏิบัติรับผิดชอบใน
การจัดการ สาธารณภยัในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  
(การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผูอำนวยการทองถิ่นเปนผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง   มีอำนาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี
เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี หากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ลุกลามขยายเปนวงกวาง 
ประชาชนไดรับผลกระทบจำนวนมาก และผูอำนวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของ
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จะรับขอสั่งการจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด        
ไปปฏิบัต ิโดยไดกำหนดรูปแบบองคกรปฏบิัติในระดับพื้นท่ี ตามตารางท่ี ๔-๑  
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ตารางท่ี ๔-๑  :  รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี 
 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องคกรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 

องคกรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เม่ือเกิด 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 

ผูบัญชาการ 
(ผูมีอำนาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดบั ๑ 
เทศบาลตำบล       
เพชรเมืองทอง        

เขาควบคุมสถานการณ 

กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
- กอปภ.ทน.  -  แหง 
- กอปภ.ทม.  -  แหง 
- กอปภ.ทต.  2  แหง 
 
กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
(กอปภ.อ.) จำนวน  1  แหง 

- ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
 
 
 
 
 
- ศูนยบัญชาการเหตุการณอำเภอ   
  (ศบก.อ.) จำนวน  1   แหง 
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 

ผูอำนวยการ
ทองถิ่น 

 
 
 
 
 

ผูอำนวยการ
อำเภอ 

      (๔) การคนหาและชวยชีวิต 
           - กำหนดเขตและกันเขตพื้นท่ีประสบภัย หามไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
เขาพื้นท่ีประสบภัย 
           - สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย    
กูชพีกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เคร่ืองจักร ที่จำเปนในการกูชีพกูภัย 
           - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 
 
ตารางท่ี ๔-2 :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง   
 

ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑ จัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น  สวนอำนวยการ 038-610725 
๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 

  จั ด เต รียม เจ าหน า ท่ี เพ่ื อ รับแจ ง เหตุ และรายงานสถานการณ ให    
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  
และ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพื่อจะได
เสนอผูวาราชการจังหวัด/ผูอำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนท่ี
ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตพ้ืนท่ีการใหความชวยเหลือฯ ตอไป
จนกวาสถานการณสิน้สุด 

สวนอำนวยการ 038-610725 

๓ ออกสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ 
  จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสำรวจพื้นท่ีและประเมินสถานการณ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณภัย 
 

สวนอำนวยการ 038-610725 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๓๔ 
 

ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๔ ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเร่ืองความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนท่ีและ
ประชาชนผูท่ีจะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พ้ืนท่ีในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ำขึ้นอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมี
ความซับซอน เพ่ือกำหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตอืนภัย 

สวนอำนวยการ 038-610725 

๕ บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  สวนอำนวยการ 038-610725 
๖ แจงเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดำเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (๓) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    
บงบอกถึงอันตรายท่ีกำลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย 
จะสิ้นสุด 
  (๔ ) ในกรณี เกิดไฟฟ าดับ  การสื่อสาร เค ร่ืองมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไมสามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวดี หรือการเตือนภัย
อ่ืนท่ีไดมีการซกัซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 

สวนอำนวยการ 038-610725 

๗ อพยพผูประสบภัย  
  กรณีเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีน้ัน
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาท่ีจำเปนแกการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พรอมท้ังรายงานผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตาม ขอ ๔.๗ 

สวนปฏิบัติการ 038-610725 

๘ กำหนดพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
  เปนพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพ่ือใชเปนสถานท่ีจัดเก็บและพักรอ
ช่ัวคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักกล ยานพาหนะ)   
ท่ีไดมาและพรอมใช เพ่ือรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวนอำนวยการ 038-610725 

๙ ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ท้ังกำลังคน วัสดุอุปกณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 
ช่ัวโมง เพ่ือรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเขาพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมท้ัง
จัดเตรียม เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใช และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

สวนสนับสนนุ 038-610725 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๓๕ 
 

ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑๐ กำหนดและแบงโซนพื้นท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหต ุ 
ออกเปน 11 โซน ประกอบดวย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบดวย หมู 1 มีผูใหญบานหมู 1 รบัผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๒ ประกอบดวย หมู 3 มีผูใหญบานหมู 3 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๓ ประกอบดวย หมู 4 มีผูใหญบานหมู 4 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๔ ประกอบดวย หมู 6 มีผูใหญบานหมู 6 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี 5 ประกอบดวย หมู 7 มีผูใหญบานหมู 7 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี 6 ประกอบดวย หมู 8 มีผูใหญบานหมู 8 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี 7 ประกอบดวย หมู 9 มีผูใหญบานหมู 9 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี 8 ประกอบดวย หมู 10 มีผูใหญบานหมู 10 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี 9 ประกอบดวย หมู 11มีผูใหญบานหมู 11 รบัผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี 10 ประกอบดวย หมู 13 มีผูใหญบานหมู 13 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี 11 ประกอบดวย หมู 14 มีผูใหญบานหมู 14 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนท่ีไดตามสถานการณและขนาดของพื้นท่ี 

สวนอำนวยการ 038-610725 

๑๑ จัดชดุปฏิบัติการเคล่ือนที่เร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัว 
 

สวนปฏบัิติการ 038-610725 

 ใหเจาหนาท่ี เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงาน        
เขารายงานตวัท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง กอนรับ
มอบภารกิจและพื้นท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัต ิรวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณในการเขา
สนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
 

สวนปฏิบัติการ 038-610725 

๑๒ การเผชญิเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ใหความสำคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตเปนลำดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 

 (๑.๑) กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของเขาพื้นท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

(๑.๒) สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 
ดังน้ี 

(๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยท่ีมีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  
ในพ้ืนท่ีประสบภัย 

(๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  
ท่ีจำเปนในการกูชพีกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 

(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจำเปนของ

สวนปฏบัิตกิาร 038-610725 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๓๖ 
 

ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

สถานการณภัย 
(๑.๒.๔) กรณี พ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีวิกฤต ไมสามารถเขาพ้ืนท่ี     

โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร
จากหนวยงานทหารหรือตำรวจในพื้นท่ี หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 

(๑.๒.๕) จัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราวแกผูประสบภัยท่ีบานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลำดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว 
พรอมท้ังลงทะเบียนผูอพยพ 

(๑.๒.๖) ระดมกำลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจำตำบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย 

(๑.๒.๗) กรณี โครงสรางพื้นฐานได รับความเสียหายให เรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   
ใหสามารถใชการไดหรือจัดทำระบบสำรองเพื่อใหชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ีได 

(๑.๒.๘) จัดเตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารท่ีปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เคร่ืองยังชีพท่ีจำเปนใหแกประชาชนและเจาหนาท่ี
ท่ีปฏิบัตงิานในพ้ืนท่ีประสบภัยใหเพียงพอและท่ัวถึง 
 

 (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ใหความสำคัญใน
การคนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิง
ช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค 
เคร่ืองครัว ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
        (๒.๑) สำรวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพ่ือกำหนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเน่ืองในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทำบัญชี  
การชวยเหลือผูประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  
ท่ีจำเปนมายังพ้ืนท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองใหเพียงพอ 
        (๒.๓) จัดสงปจจัยสี่ ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เชน อาหาร น้ำดื่ม 
เคร่ืองนุงหม และยารกัษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงช่ัวคราว 
        (๒ .๔ ) ตรวจสอบเสนทางคมนาคม ท่ี ได รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พรอมท้ังติดปายเตือน หรือวางแผนปดก้ันชองทางจราจร       
ใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาท่ีตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพ้ืนท่ีประสบภัย
และศูนยพักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเปนแหลงขอมูล   
ในการติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและ
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ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

เสียชีวิตได 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ใหความสำคัญ
กับการคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเน่ืองจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห
เบื้องตน อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
  (๓.๑) กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมากใหจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ เก็บ
รักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมท้ังใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ขอมูลท้ังหมดเพ่ือการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคค 
        (๓.๒) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ีและใหบริการ
ทางการแพทย 
        (๓.๓) การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน   
การชวยเหลือ รับเร่ืองราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน 
ความตองการเบื้องตน 
  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึน้ไป ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เปนลำดับแรกกอน    
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
คนหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลำดับ โดยเนนการชวยเหลือ
ชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให
ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธภิาพและตอเน่ือง 

๑๓ ปกปองสถานท่ีสำคัญ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน   
แหลงโบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค เชน 
ระบบไฟฟา ระบบประปา เปนตน 

สวนปฏิบัติการ 038-610725 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงชัว่คราว (กรณีท่ีมกีารอพยพ)  
รายละเอียดตามขอ 4.๑๐  

สวนสนับสนุน 038-610725 

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต 
เชน อาหาร น้ำดื่ม และเคร่ืองนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนท่ีประสบภยั 

สวนสนับสนุน 038-610725 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกดิภัย   
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีสำรวจและจัดทำขอมูลความตองการ
ของผูประสบภัยในเบ้ืองตน และรายงานใหอำเภอเพ่ือประกอบการรองขอการ
สนับสนุน และนำไปกำหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน 
ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน  

สวนอำนวยการ 038-610725 
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ลำดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑๗ จัดต้ังศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)  
  ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธ
รวม เพ่ือทำหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เก่ียวของกับการดำเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถ
เขาถึงขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอ
สำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล       
เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และ
ตอเน่ือง โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันในศูนย
ประสานขอมูลรวม 
 

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

038-610725 

๑๘ -  กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม
อำนาจหนาท่ีการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- กำหนดใหมีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเก่ียงของอยางเปนระบบ 

สวนปฏิบัตกิาร 038-610725 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ียุติแลว ใหผูอำนวยการทองถิ่นรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอำนวยการอำเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพื้นท่ียุติลงแลว ใหดำเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีตั้งอยางปลอดภัย 

สวนอำนวยการ 038-610725 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยตุ ิ
  เมื่อไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำ
ชุมชนหรือกลุมผูนำอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมในการอพยพ
กลับไปสูท่ีอยูอาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและลำดับกอนหลังการอพยพกลับ 
พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีดำเนินการควบคุมดแูลการอพยพกลับ 

สวนปฏิบัติการ 038-610725 

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ขางเคียงหรืออำเภอ 
  ใหประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. ขางเคียง) และกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพ่ือดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

สวนอำนวยการ 038-610725 
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 ๔.๕ การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพรอมดานระบบและเคร่ืองมือสื่อสาร เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
มอบหมายให นายโอภาส  สอนอ่ิม เปนผูกำกับดูแลและใชงานความถี่วิทยุ  -  MHz. เพ่ือใชเปนความถ่ีวิทยุกลาง
สำหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สำหรับการ
ประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ 
โดยกำหนดให นายโอภาส  สอนอ่ิม เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายในเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
       ๔.๕.๑ การปฏบัิติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดตั้งศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีจำเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืนได
ตามปกติโดยเร็วอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
           (๒) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวทิยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
       หนวยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก เทศบาลตำบลเพชร
เมืองทอง หมายเลขโทรศัพท 035-610725  โทรสาร 035-610724 
     ๔.๕.๒ หนวยงานสนับสนุน ไดแก 

ตารางที่ 4-3 : หนวยงานสนับสนุนของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดบัท่ี ชื่อหนวยงาน นามเรียก
ขาน 

ความถี่
วิทยุ โทรศัพท โทรสาร หมายเหตุ 

1 ทต.เพชรเมืองทอง ศูนยรวงผึ้ง - 035-695252 -  
2 อบต.สีบัวทอง - - 035-870444 -  
3 อบต.จำลอง - - 035-610509   
4 อบต.วังน้ำเย็น - - 035-610966   
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แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังสือ่สารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  
 

    ๔.๖ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น 
ใหสวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีกำหนดไว เชน โทรทัศน 
วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณท่ีถูกตองและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสมัพันธของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เปนหนวยงานหลัก ดำเนินการ ดังน้ี 
       ๔.๖.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ 
ซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพ่ือทำหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะ    
ท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง
ขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับ  
การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเน่ือง 
โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 
       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผู ใหญบาน         
ผูนำชุมชน อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมท้ัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล 

สายดวน ๑๖๖๙ 
 
 
 

กองอำนวยการปองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

โทรศัพท 035-629244 
โทรสาร 035-695244 

กองอำนวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล          

เพชรเมืองทอง 
โทรศัพท 035-610725 
โทรสาร 035-610724 

ความถ่ีวิทย ุ -  MHz 
 

การประปาสวนภูมภิาค 
    สาขา - 
    โทรศัพท - 

 

กองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
เทศบาลตำบลแสวงหา 

โทรศัพท 035-695242 

องคกรภาคเอกชน  
มูลนธิิรวมกตญั ู

โทรศัพท 089-5483906 
 

กองอำนวยการปองกนั 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

 โทรศัพท 035-616262 
 โทรสาร  - 

 
การไฟฟาภูมิภาค 
สาขายอย แสวงหา 

โทรศพัท 035-629147 
 

สถานตีำรวจภูธร
อำเภอแสวงหา

โทรศัพท  
035-695000 
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       ๔.๖.๓ ดำเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยและพื้นท่ีขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เคร่ืองมืออุปกรณการเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย 
โทรโขง เปนตน 
       ๔.๖.๔ ขอมูลการแจงเตือนภัยน้ันตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลท่ี
บอกถึงอันตรายท่ีกำลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม
พ้ืนท่ีการปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภยัจะรุนแรงยิง่ขึ้นหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมีการ
อพยพหรือไม รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจงเตือนภัยจนกวาสถานการณ
ภัยจะสิ้นสุด 
       ๔.๖.๕ จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการใหขอมูลเทาท่ีจำเปนเก่ียวกับการดำเนินการของ
ศูนยบัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของประชาชนท่ี
ไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของเจาหนาท่ี 
       ๔.๖.๖ กรณีท่ีมีขาวเชิงลบ ใหฝายประชาสัมพันธ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง แจงขอมูล
ขาวสาร และช้ีแจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 
       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชได     
ใหใชสญัลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภยัอ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว 
   ๔.๗ การอพยพ 
       เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีใด และการอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีน้ัน     
จะเปนอันตราย ใหผูมีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    
(ผูบัญชาการ ผูอำนวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย) มีอำนาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพ้ืนท่ีน้ันออกไปจาก
พ้ืนท่ีอยางเปนระเบียบ ทั้งน้ี ใหดำเนินการอพยพไมต่ำกวา ๑๒  ช่ัวโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกองกำลัง
เจาหนาท่ีเขารักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนำชุมชนและหนวยงานปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 
       ๔.๗.๑ การตดัสินใจอพยพ 
           (๑ ) การตัดสินใจอพยพในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง กำหนดให
นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินใจและ
ควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในฐานะผูชวย
ผูอำนวยการทองถิน่ เปนผูชวย 
           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน กำหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานเปน
ผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภา 
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เปนผูชวย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไป
ยังนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน เบอรโทรศัพท 035-610725 
       ๔.๗.๒ เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับ     
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปาท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใชจำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร   
น้ำดื่ม เทาท่ีจำเปน รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ กอนออกจากบานเรือนตองปด
บานเรือนใหมิดชิดท่ีสุดเทาท่ีจะทำได และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชมุชนโดยเร็ว 
       ๔.๗.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางท่ีจะเขาสูพ้ืนท่ีเปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสำหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูนำชุมชนหรือ
ผูนำหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคำแนะนำในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมท้ังจัดระเบียบและจัดแบง



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๔๒ 
 

ประเภทของบุคคลตามลำดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามลำดับ      
ซึ่งเปนกลุมเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพท่ีกำหนดไว 
       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการอำนวยความปลอดภยั ดงัน้ี 
           (๑) ทำความสะอาดสถานท่ีปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เชน ไฟฟา น้ำประปา เปนตน 
           (๓) จัดใหมีการลงทะเบียนผูอพยพ เพ่ือตรวจสอบจำนวนผูอพยพท่ียังติดคาง     
อยูภายในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดยมีการจัดทำแบบฟอรมลงทะเบียนไวลวงหนา 
           (๔) จัดพ้ืนท่ีอพยพใหเปนสัดสวนแตละครอบครัว หรือแตละชุมชน 
           (๕) จัดระเบียบเวรยามรกัษาความปลอดภยั โดยอาจขอกำลังจากผูอพยพ 
        ๔.๗.๕ จัดเจาหนาท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควร
ประสานเจาหนาที่ตำรวจในทองท่ีเพ่ือจัดสงกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปน
ระยะ แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาท่ีโดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติ
ภารกิจไดภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนำขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพ่ือปองกันมิให      
ผูอพยพเกิดความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
         ๔.๗.๖ จัดใหมีการอำนวยความสะดวกแกผูอพยพ ใหหนวยงานอพยพอำนวย        
ความสะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ บริการอาหารและน้ำดื่ม การดูแลรักษาความสะอาด
ใหถูกสุขลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาค
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
    ๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเน่ือง
จากสื่อทุกชองทางรวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนำขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ เพื่อให
ผูอพยพคลายความวิตกกังวล 
      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 
         กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จะประเมิน
ความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหาย     
ท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลกัการปฏิบัติ ดังน้ี 
         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมี
เหตุการณสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ           
เพื่ อรวบรวมขอมูลความตองการ สิ่ งท่ีควรปฏิบัติหลั งจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจำเปน ทุกๆ ดาน                 
ท้ังผูประสบภัยโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งแวดลอม ลำดับความสำคัญกอน – กลัง การใหความชวยเหลือเบื้องตน 
เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที     
เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการเขาถึง
พ้ืนท่ีประสบภัย เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงินและ
วัสดุอุปกรณ  ท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเน่ือง ท้ังน้ี จำเปนจะตองใชผู เช่ียวชาญ              
ในแตละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
    เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนำขอมูล       
ท่ีไดมาทำการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุปเสนอผูอำนวยการทองถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง     
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รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร   
น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สขุอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 
    ท้ังน้ี ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั ้นตน 
ระยะท่ี ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 
   ๔.๙ การรับ-จายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
พิจารณาเห็นวา มีความจำเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยให
ดำเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปน้ี 
        (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
        (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช         
ของศูนยรับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังน้ี 
       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย และกำหนดสถานท่ีเก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๙.๒ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง หารือรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการกำหนด
ระเบียบการเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจายเงิน
และสิ่งของบริจาค เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภยัอยางเสมอภาค 
       ๔.๙.๓ จัดทำบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบขอมูล   
ในการบรหิารจัดการสิ่งของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
       กรณีท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบ       
สาธารณภัย โดยท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรน้ันไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ อปท.) ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาคเอง 
    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
    การชวยเหลือผูประสบภัยท่ีอาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวในระยะตน และระยะกลาง    
ใหไดผลดี จำเปนตองคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ไดแก 
    (๑) การดูแลดานความปลอดภัย 
    (๒) การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก 
    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางท่ัวถึง 
    (๔) การมีกิจกรรมฟนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพื่อทำใหมีสุขภาพจิตท่ีดี 
    (๕) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพ่ือติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 
 

 ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ต้ังของศูนยพักพิงชั่วคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังน้ี 
ตารางท่ี ๔-4 : ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว 
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ประเด็น ขอพิจารณาสำหรับทำเลท่ีตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะน้ัน ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นตอผูอาศัยในศูนยอพยพช่ัวคราว 
การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพ่ือใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 

- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน 
สิ่งแวดลอม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี 

 
สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยูเดิม ทั้งการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสำคัญท่ีสุด เน่ืองจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนท่ีไมพึงพาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงช่ัวคราว           
  โดยไมจำเปน 
 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน 
- การเขาถึงท่ีทำงาน 
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 
 

สวัสดิการขัน้พ้ืนฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนที่ 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศนูยอพยพช่ัวคราวมีสทิธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนยพักพิงช่ัวคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 
  อาศัยในศูนยพักพิงช่ัวคราว 

  ใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล) หรือสวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตำบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิง
ช่ัวคราว และประสานงาน ท่ี เก่ียวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เค ร่ืองมืออุปกรณ  ระบบสื่อสาร             
ระบบสาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด  
เพ่ือประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
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แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราว เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
(กำนัน / ผูใหญบาน / ประธานชมุชน) 

ฝายอำนวยการรวม 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย) 

ฝายปฏิบัติการ 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข 
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนาที่ 
๑. อำนวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน 
จัดทำบัญชีรายช่ือผูประสบภัยของชุมชน
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกศูนย  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน 
๒. การจัดการพื้นที่ของศูนยพักพิงชั่วคราว
ของชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ 
๓. การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองใชที่
จำเปนแกการดำรงชีวิตขณะที่อาศัยอยูใน
ศูนยพักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย 
๕. การจัดพาหนะในการขนสง เชน สิ่งของ 
ผู ป ว ย ใน ก รณี มี ผู เ จ็ บ ป ว ย ต อ ง ไป ส ง
โรงพยาบาล เปนตน 
๖. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ /  
ผูที่เก่ียวของ 

บทบาทหนาที่ 
๑. บรรเทาทุกขเบื้องตนดานปจจัยสี่ คือ 
ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ทำหนาท่ีประสานกับผูประสบภัย    
ในกรณี ที่ ผู ประสบภั ยตองการความ
ชวยเหลือ 
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 ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 
       (๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู    
ภาวะปกติแลว ใหผูอำนวยการทองถิ่นรายงานขอมูลใหผูอำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ    
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
       (๒) เมื่อไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอำนวยการทองถิ่น ผูอำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหประกาศยุตสิถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาว
ใหผูอพยพทราบเพ่ือเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูท่ีตั้งตอไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ใหสงมอบ
ภารกิจท่ีตองดำเนินการตอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานน้ันตอไป เพ่ือความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 
    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 
         เมื่อประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำ
ชุมชนหรือผูนำกลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง         
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลำดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพ้ืนท่ีอยูอาศัยเดิม             
พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
    ๔.๑๓ การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
         ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง แบงประเภทของสวนราชการ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะอพยพมาอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามลำดับและความจำเปนเรงดวน พรอมท้ัง
กำหนดพ้ืนท่ีรองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวลวงหนา  
โดยการดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนไดตามปกต ิ                        
    ๔.๑๔ การรองขอรบัการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
         ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา     
ท่ีเก่ียวของกับการขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ดังน้ี 
         มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีใด ใหผูอำนวยการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี น้ันมีหนาท่ี               
เขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงใหผูอำนวยการอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีน้ัน
และผูอำนวยการจังหวดัทราบทันที 
         ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหผูอำนวยการทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
         (๔ ) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น อ่ืนในการปองกันและ      
บรรเทาสาธารณภยั 
         มาตรา ๒๓ ระบุวา เม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
แหงพ้ืนท่ีใดใหเปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินซึ่งมีพื้นท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง
พ้ืนท่ีน้ันท่ีจะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
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 ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เปนระดับ ๒ 
         หากสถานการณสาธารณภัยในพื้นท่ีมีความรุนแรงและลุกลามตอเน่ืองยากตอ         
การรับมือใหผูอำนวยการทองถ่ินแจงกองอำนวยการปองและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) และ        
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือรองขอใหยกระดับการจัดการสาธารณภัย
เปนระดับ ๒ โดยใชเกณฑหรือเง่ือนไขดังตอไปน้ีประกอบการพิจารณา 
         ๔.๑๕.๑ พื้นท่ีที่ไดรับผลกระทบและความเสียหาย 
         ๔.๑๕.๒ จำนวนผูท่ีไดรับบาดเจ็บและเสียชีวติ หรือผูท่ีไดรับผลกระทบ 
         ๔.๑๕.๓ สถานการณของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณแทรกซอน มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป 
         ๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เชน กำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ
ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษตางๆ 
         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผูอำนวยการทองถ่ิน 
         ท้ั ง น้ี  ให ใช เกณ ฑ เ ง่ือน ไขทางด านพื้ น ท่ี /ประชากร/ความซับซอน/ศักยภาพ             
ดานทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอำนวยการอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางประกอบกันเปน
เกณฑในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เปนระดับ ๒ 
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู) เปนการดำเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี           
ความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  
(Build Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนำเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวย
ในการฟ นฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟ นสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสำคัญของการฟนฟู ไดแก 

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือใหการดำรงชีวิตกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยไมจำเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ      
มีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ท่ีจะดำเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพ่ือไมใหงบประมาณ
ตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยคร้ังตอไป 

 
แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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   ในอดีตท่ีผานมา ไดกำหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีสามารถตอบสนองตอ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพรอม การบ ริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญ เหตุ ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟนฟู )                 
ซึ่งสถานการณสาธารณภัยในปจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงไดมีการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเปน
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ใหความสำคัญกับการปองกันและ
ลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) เพ่ิม
มากข้ึน เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยนอกจากจะชวยลดปจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณสาธารณภัยแลว ยังจะ
สงผลท่ีดีตอการพัฒนาในดานตางๆ ใหมีความตอเน่ืองอีกดวย เนนการฟนฟูท่ีดีกวาและปลอดภัยกวาเดิมเพ่ือให
เกิดความยั่ งยืนตามวงจรการจั ดการสาธารณ ภั ยสู ก ารสร างใหม ให ดี ก ว าและปลอดภั ยกวา เดิ ม                   
ตามแผนภาพท่ี ๕-๑ 

 ๕.๑ การสำรวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตน 
             กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สำรวจความ
ตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพื้นท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห
ผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยใน
การตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน  
ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมท้ังจัดทำ
ฐานขอมูล การสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดงัน้ี 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมูบาน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟู
และกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ (ระบุชื่อ อปท.) สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังการเกิด         
สาธารณภัย ดังน้ี 
         (๑) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       
การชวยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ 
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย    
ควรสำรวจขอมูลดังตอไปน้ี 
         (๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเคร่ืองใช ท่ีพักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยใหคำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบจาก
สาธารณภัยเปนพิเศษ 
         (๒) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย เชน ท่ีอยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 
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         ๕.๑.๔ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ อปท.) จัดตั้งคณะทำงาน
ประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ และความตองการ
เบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดำเนินการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานท่ีเสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
           ๕ .๑ .๖  รายงานสรุปการประเมิ นความ เสียหายและแนวทางการฟ น ฟู ไปยั ง              
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม 
และบูรณะโครงสรางพื้นฐานท่ีไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ 
(ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเช่ือมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผู ท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตางๆ           
เชน อายุ เพศ เช้ือชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟนฟู 
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
       ๑. แจงใหชุมชนและหมูบาน สำรวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ           

สิ่งสาธารณประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูล
ในการฟนฟู และกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและเปนท่ียอมรับ 

       ๒. (ระบุช่ือ อปท.) สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย ดังน้ี 
   (๒.๑) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๒.๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน         

การชวยเหลือจากภายนอก 
  (๒.๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ       

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
๓. สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังน้ี 
   (๓.๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ดานอาหาร 

การเงิน สิ่งของ เครื่องใช ท่ีพักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม การประกอบอาชีพ และองคความรู     
การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เปนตน โดยใหคำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ 
คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภยัเปนพิเศษ 

   (๓.๒) ขอมูลการฟนฟูพื้นท่ีประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ท่ีอยูอาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งกอสรางตางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

๔. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จัดทีมประเมินความเสียหายและความตองการความ
ชวยเหลือ  โดยประสานกับอำเภอแสวงหา และจังหวัดอางทอง ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย        
การใหความชวยเหลือและความตองการเบ้ืองตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให เรงสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉินโดยเร็ว              
เพ่ือพิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผล      
การสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 
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๖. ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินท่ีผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ ให
สงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย             
จากวงเงินงบกลางรายการสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนจากคณะรัฐมนตรี  

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเปนในเบื้องตน ใหผูอำนวยการอำเภอ 
ผู อ ำนวยการ จั งห วัด  ผู อ ำนวยการกลาง ผู บั ญ ชาการป องกันและบรรเท าสาธารณ ภั ยแห งชาติ                     
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลำดับ 

๕.2.1 การฟนฟูระยะส้ัน 
        เปนการดำเนินการตอเน่ืองจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง 

เพ่ือสนองความตองการท่ีจำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรงดวน
หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ำข้ึนอีก 
การประเมินความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และการใหบริการสาธารณะ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

(๑) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบ้ืองตน 
   เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและ        
จิตสังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจำเปน โดยใหโรงพยาบาลแสวงหา เปนหนวยงายหลักและมีแนวทางปฏิบตัิ ดังน้ี 

  (๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
       - แจงใหชุมชน/หมูบาน สำรวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและความเสียหาย 

เพ่ือใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลำเนา 
       - ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการ

สงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซอนในการสงเคราะห
ผูประสบภัย 

       - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทำบัญชีรายช่ือผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปน
หลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับการ
สงเคราะหและฟนฟ ู

     - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเน่ืองจนกวาจะหายกลับมา
ดำรงชีวิตไดตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัยในกรณีท่ีตองอพยพ
จากพื้นท่ีอันตราย 

     - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูท่ีประสบภัยอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในกรณี
ท่ีผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสยีชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปไดโดยการใหทุนการศึกษาแก
บุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแกบุคคลในครอบครัว 

     - เลี้ยงดูผูประสบภัยท่ีไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน ดูแลเด็กกำพรา 
นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสงูอายุท่ีประสบภัย 

   (๑.๒) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวญัและกำลงัใจของประชาชนใหคืนสูสภาพปกติ

โดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบสถานการณเปน

ระยะๆ 
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(๒) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
   เปนการบูรณะท่ีอยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณ สาธารณ ภั ย ให กลั บสู สภาพ ท่ี สามารถใช งาน ได  ท้ั งนี้  ควรให ความสำคัญ กับการฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกำหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพื้นท่ีประสบภัย
ในระยะเร่ิมตนใหปฏิบัติ ดังน้ี 

 (๒.๑) ทำความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพื้นท่ีประสบภัย 
และขนยายขยะมูลฝอย 

 (๒.๒) ให เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ท่ีเกิดเหตุ ดำเนินการฟนฟูพื้นท่ีประสบภัย   
ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

 (๒.๓) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานน้ันๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการท่ีไดรับความเสียหาย ดังน้ี 

     - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงอางทอง 
และแขวงทางหลวงชนบทอางทอง 

  - ระบบไฟฟา ดำเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอางทอง และการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย 

   - ระบบประปา ดำเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอางทอง 
 (๒.๔) ใหร้ือถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐานและ

อาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
 (๒.๕) ซอมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานท่ี

ราชการ สถานท่ีทองเท่ียว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
 (๒.๖) พื้นท่ีประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรง    

ของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน ดำเนินการโดย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอางทอง สำนักชลประทานโครงการชลประทานจังหวัดอางทอง องคการ
บริหารสวนจังหวัดอางทอง และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๕.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
  (๑) การฟนฟูระยะกลางเปนการดำเนินการตอเน่ืองโดยการประสานและสนับสนุน

ชุมชนท่ีประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม การฟนฟูเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังน้ี 

    - การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เชน ประปา ไฟฟา 
ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

    - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ใหกองคลังของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เปนหนวยหลักในการฟนฟู

และเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังน้ี ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภา
อุตสาหกรรม สมาคมทองเท่ียว และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชยของ เทศบาลตำบล
เพชรเมอืงทอง 

 (๒) สำหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดำเนินการตอเน่ืองจากระยะกลางซึ่งอาจใช
เวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม 
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โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟนฟูพื้นท่ีเกิดภัย ใหสามารถ
รองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมแีนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

  - ใหเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองเปนหนวยหลักในการวางแผนและดำเนินกิจกรรม
ฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน เพ่ือใหมีความ
พรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดำเนินงานฟนฟูท่ีตอเน่ืองจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดขึ้น          
การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความขัดแยงและการลด
ความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการกำหนดการประสาน        
ความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ  

    - ใหมกีารบูรณะและการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทำลายและไดรับ ความเสียหายใหม
หรือพัฒนาทีอ่ยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับ โดยชมุชนมีสวน
ในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย ท้ังน้ี การฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ี
จะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณ
ภัยท่ีจะเกิดขึน้อีก 

 - ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการ
ดำเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือ
ดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม  

๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ 
       (๑) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

        เปนการเสริมสรางความพรอมท่ีจะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยาง
รวดเร็วของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคลและ
ชุมชนท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย โดยใหโรงพยาบาล
แสวงหา เปนหนวยงานหลักในการดำเนินการ 

       (๒) ดานที่อยูอาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับความตองการของ
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัย 
หลงัการเกิดสาธารณภัย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอกี กรณีท่ีเกินขีดความสามารถ
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานน้ันๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ ท่ีไดรับความ
เสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือขึ้นไปตามลำดับ ไดแก งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของ
กรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง 

       (๓) ดานส่ิงแวดลอม 
               (๓.๑) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามท่ีชุมชนรองขอ 

          (๓.๓) ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงาน
ภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญท่ีจะตองดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ       
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ท่ีกำหนดวิธีการท่ีจะใชทรัพยากรและ
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ไปสูการปฏิบัต ิ
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ไปสูการปฏิบัต ิ

        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดจัดทำขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยง    
จากสาธารณภัย ซึ่งการจะดำเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคสวน 
ท้ังภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล และตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติไวใน 

        มาตรา ๒๐  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ี มีหนาท่ีปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบ       
ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น 

        เพื่ อใหแผนปฏิ บัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล          
เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปสูการปฏิบัติให เกิดผลและเปนรูปธรรม โดยกำหนดผลการดำเนินงาน          
ของแตละภาคสวน ซึ่งเปนตัวช้ีวัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปสูการปฏิบัติ ดังน้ี 
 

ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 
 

ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

๑ ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจ
เกิดขึ้น  ในพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือสรางความตระหนักใหกำนัน ผูใหญบาน 
อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู รับทราบ เขาใจถึงระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ         ภาค
ประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

- เท ศ บ า ล ต ำ บ ล
เพชรเมืองทอง 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดใหมีการประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเน่ือง เพ่ือใช
เปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม 
การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี 

- เท ศ บ า ล ต ำ บ ล
เพชรเมืองทอง 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.เพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๕๕ 
 

ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

๓ มีสวนรวมกับอำเภอแสวงหา และจังหวัดอางทอง อยางตอเน่ือง เพ่ือเช่ือม
การทำงานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
การดำเนินการกิจกรรม เชน รวมสำรวจประเมินวิเคราะห พ้ืนท่ีเสี่ยง   
ปจจัยเสี่ยงท่ีทำใหเกิดภัย เปนตน 
 
 
 

- เท ศ บ า ล ต ำ บ ล
เพชรเมืองทอง 
- สนง.ปภ.สาขา 
อางทอง 
- สนง.ปภ.จว. 
อางทอง 
- ศนูย ปภ. เขต 16 
ชัยนาท 

๔ การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภยัของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง   การ
รวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทา   สาธารณภัยระดับตางๆ เพ่ือทดสอบและฝกความชำนาญรวมกับ
หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 

- เท ศ บ า ล ต ำ บ ล
เพชรเมอืงทอง 
- สนง.ปภ.สาขา
อางทอง 
- สนง.ปภ.จว.
อางทอง 
- ศูนย ปภ. เขต 16 
ชัยนาท 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

๕ จัดทำแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     ใช
รถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกรสาธารณกุศล    โดยให
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 
 

- เท ศ บ า ล ต ำ บ ล
เพชรเมืองทอง 
- สำนักงานจังหวัด
อางทอง 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีไดมีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนท่ีท่ีมุงเนน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยางมี
สวนรวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเตรียมพรอม
แหงชาติ ประกอบกับใหมีความเช่ือมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
ภารกิจของอำเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีเปนกรอบแผนงาน/
โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 

- เท ศ บ า ล ต ำ บ ล
เพชรเมืองทอง 
- สำนักงานจังหวัด
อางทอง 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

๗ ใหความรูแกภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังดานวิชาการและการปฏิบัติ     
สรางองคความรูเพ่ือเปนขอมูลในการกำหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด ระดับ
อำเภอ และระดบัพ้ืนท่ี 
 

- เท ศ บ า ล ต ำ บ ล
เพชรเมืองทอง 
- สพป....................... 
- สพม....................... 

๘ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำในการจัดทำแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพ่ือเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี
ใหมีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

- เท ศ บ า ล ต ำ บ ล
เพชรเมืองทอง 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         
ท้ังสวนกลางและระดับพื้นท่ี การกำหนดใหจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ใหผูอำนวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลตอไปยังผูอำนวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเปนประจำทุกป รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนำแผนปฏิ บัติการในการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลางแผน
และปลายแผน พรอมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- เท ศ บ า ล ต ำ บ ล
เพชรเมืองทอง 
- สนง.ปภ.สาขา 
อางทอง 
- ส น ง .ป ภ . จ ว .
อางทอง 
- ศูนย ปภ. เขต 16 
ชัยนาท 
- สำนักงานจังหวัด
อางทอง 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 
          เปนกระบวนการดำเนินงานดานการกำกับควบคุม เพือ่ติดตามความกาวหนาของภารกิจ

และหรือประเมินวาภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติจะตอง
กำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณท่ีตรวจสอบวัดไดนั้นบรรลุ
หรือไมบรรลุเมื่อเทียบกับเกณทหรือดัชนีท่ีกำหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยใหทราบ
ความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดำเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดำเนินการใกลถึงเปาหมายท่ี
กำหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพ่ิมเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสำเร็จและความ
ลมเหลวดังกลาวได ทำใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการตอไปได 
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๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
แผนภาพท่ี 6-1 : แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 

  ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล 
        ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ โดยใหจัดทำ
รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ      
การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอำนวยการอำเภอเพื่อรายงานผลตอไปยัง

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง แนวทางการผลักดันประเด็นสำคญัไปสูการปฏิบัติ 
รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมิน
แหลงขอมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสำรวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมท้ังควรกำหนดเปาหมายและพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลที่ ชัดเจนและ       
(๒) ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวเิคราะหขอมลูตามหลักการทีก่องอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลตำบล
เพชรเมืองทอง กำหนดข้ึนมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรุปผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอใหผูอำนวยการทองถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป 
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ผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพื่อนำไปสูการปรับปรุง     
แนวทางการดำเนินงานตอไป 

        การจัดทำรายงานผลการขับ เคลื่อนแผนปฏิ บัติการในการปองกันและ       
บรรเทา  สาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการ     
สาธารณภัยของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล 
ตลอดจนนำปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตอไป 
 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ เพื่อนำไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยท่ีเปนประโยชนท้ังแกประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวน รวมท้ังการนำสิ่งท่ีได     
มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน            
และการบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม และสามารถดำเนินการรวมกับ      
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู ท้ังกอนการดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น             
การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 

       (๑) เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดานการศึกษา 
คนควา และการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับสถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกตใชเพ่ือการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ใหเหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสำคัญท่ีผานมาของเทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง เพ่ือใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสำหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

       (๓) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยคร้ังสำคัญท่ีผานมา
ของ (ระบุช่ือ อปท.) เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตำบล
เพชรเมืองทอง 

       พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กำหนดวา    
ในกรณีท่ีขอเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดกำหนดไวในแผนตางๆ   
ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบในการ
จัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

       ดังน้ัน หากเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ไดดำเนินการตามกระบวนการท่ีกำหนดไวใน
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖๒ และไดมีการ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยท่ีไมไดกำหนดไวในแผน หรือมีการวิจัยและ
พัฒนา พบขอบกพรอง  หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม            
ให  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๖3 ไดตามความเหมาะสมทุกป 
 

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



 
 

ภาคผนวก 



 
 

บัญชรีายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคຏกรปกครองสวนทຌองถิ่น ภาคเอกชน และองคຏกรเครือขาย 
ในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

 

ลำดับ
ที ่ ชื่อหนวยงาน 

วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท 
นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท โทรสาร 

๑ นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง - - 035-610725 035-610724 
๒ รองนายกเทศมนตรตีำบลเพชรเมืองทอง - - 035-610725 035-610724 
๓ ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง - - 035-610725 035-610724 
๔ นายอำเภอแสวงหา - - 035-695235 035-695244 
๕ ปลัดอำเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง - - 081-3401144 035-695244 
๖ ปลัดอำเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร - - 035-695238 035-695238 
๗ ปลัดอำเภอหัวหนาฝายความมั่นคง - - 081-9917535 035-695244 
๘ นายกองคการบริหารสวนตำบลสีบัวทอง - - 035-870444 035-610550 
๙ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลสีบัวทอง - - 035-870444 035-610550 

๑๐ ทองถิ่นอำเภอแสวงหา - - 035-695898 035-695897 
๑๑ ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรแสวงหา - - 035-949898 035-949897 
๑๒ ผูอำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา - - 035-648031 035-695112 
๑๓ สาธารณสุขอำเภอแสวงหา - - 035-648111 035-691800 
๑๔ พัฒนาการอำเภอแสวงหา - - 035-648111 035-648111 
๑๕ เกษตรอำเภอแสวงหา - - 035-695284 035-695203 

๑๖ ปศุสัตวอำเภอแสวงหา - - 089-8091555 - 

๑๗ ประมงอำเภออางทอง - - 035-611125 035-611125 

๑๘ หัวหนาสำนักงาน ปภ.จังหวัดอางทอง - - 035-616260 035-616260 
๑๙ มูลนิธิ/องคการสาธารณกุศล - - 089-5483906 - 
๒๐ อื่นๆ  - - - - 
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บัญชีรายชือ่บุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครือขาย 

ในเขตจังหวัดอางทอง 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหนวยงาน 
วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท 

นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท โทรสาร 
๑ ผูวาราชการจังหวัด - - 035-621128 035-621128 
๒ รองผูวาราชการจังหวัด - - 035-611612 035-611612 
๓ รองผูวาราชการจังหวัด - - 035-620129 035-620129 
๔ ผูบังคบัการหนวยทหารในพ้ืนท่ี - - - - 
๕ ผูบังคบัการตำรวจภูธรจังหวัด - - 035-611702 035-611702 
๖ ปลัดจังหวัด - - 035-611142 035-611142 
๗ หัวหนาสำนักงานจังหวัด - -  035-620130 035-611235 
๘ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - -  035-873301 035-873222 
๙ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด - - 035-873301 035-873222 

๑๐ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด - - 035-873301 035-873301 
๑๑ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด - - 035-620516 035-620521 
๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด - -  035-611353 035-611353 
๑๓ ท่ีดินจังหวัด - -  035-611642 035-611011 
๑๔ ทองถิ่นจังหวัด - -  035-614634 035-614634 
๑๕ พัฒนาการจังหวัด - - 035-611143 035-611835 

๑๖ หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด - - 035-616260 035-616260 

๑๗ ประชาสัมพันธจังหวัด - -  035-613003 035-620071 

๑๘ ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด - -  035-615995 035-615995 

๑๙ ผูอำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา - -  035-648031 035-695112 
๒๐ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดอางทอง - -  035-611342 035-616146 
๒๑ ผูจัดการประปาสวนภูมิภาค - - - - 
๒๒ ผูอำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอางทอง - -  035-612003 035-612003 
๒๓ อุตุนิยมวิทยาจังหวัดอางทอง - - - - 
๒๔ อ่ืนๆ  - - - - 
 

ภาคผนวก ข  



 

  
บัญชีรายชื่ออาสาสมัครปองกันภัยฝຆายพลเรือนของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

 

ลำดับท่ี            ชื่อ - สกุล                           ที่อยู      เบอรติดตอ 
   1 
   ๒ 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
  21 
  22 
  23 
  24 
  25 

นายจำลอง  สุขประเสริฐ 
นายขวัญเมือง  แยมกระจาง 
นายสุระเทพ  ยิ้มกระจาง 
นายเทิดศักดิ์  ศรีผอง 
นางสกุล  ศรีผอง 
นางพัชรพร  พลอยแสง 
นายสามารถ  ชื่นบาล 
นายสมชาย  ฟกสุก 
นายสน่ัน  นิ่มนวล 
นายประเจิด  มีศิลป 
นายบุญเรือง  หอมเย็น 
นายนริศ  มวงทิม 
นายบุญชู  ทองสาร 
นายบรรเจิด  มหาดไทย 
นายสมบัติ  แกวกัลยา 
นางใบเตย  ยิ้มกระจาง 
นางสาวลำพอง  ปนทอง 
นายวินัย  ศรีผอง 
นายสำเริง  ศรีสวัสดิ์ 
นายศักดา  ลอมวงษ 
นายเสนห  พลอยแสง 
นายอภิรมย  เพชรรัตน 
นายสยาม  สีทับทิม 
นายจรินทร  ศรีผอง 
นายณัฐธกรณ  ปรีรอด 

  41/1 หมู8 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  36/1 หมู9 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  92 หมู8 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  54 หมู13 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  54 หมู13 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  83/1 หมู10 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  64/1 หมู10 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  119 หมู7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  99 หมู10 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  17 หมู13 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  101/1 หมู10 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  43/2 หมู10 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  17 หมู7ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง  
  31/4 หมู12 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  57/1 หมู9 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  1 หมู9 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  95/2 หมู10 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  16/5 หมู10 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  85 หมู 9 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  28/2 หมู7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  71 หมู7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  27 หมู 12 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  1/2 หมู10ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง  
  54 หมู13 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
  108/1 หมู10 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 

  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 
  035-610725 

 
       บัญชรีายชื่อเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไดรับการแตงต้ังของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

 

ลำดับท่ี            ชื่อ - สกุล                           ที่อยู      เบอรติดตอ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

นายโอภาส  สอนอ่ิม 
นายอัครพล  หมูทหาร 
นายเกียรติศักดิ์  พูลราม 
นายอักษรา  แกวดวงงาม 
นายฎิไวย  กลุมไหม 
นายศรัณยู  บุญอำไพ 

73 หมู2 ต.บานพราน อ.แสวงหา จ.อางทอง 
44 หมู7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 

145/1 หมู7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
76 หมูท่ี7 ต.แสวงหา อ. แสวงหา จ.อางทอง 

165/1 หมู7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 
8 หมูท่ี9 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 

035-610725 
    035-610725 

035-610725 
035-610725 
035-610725 
035-610725 

 

ภาคผนวก ค  



บัญชรีายชื่อองคกรสาธารณกุศลในพื้นท่ี เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 
ลำดับท่ี รายชื่อองคกร โทรศัพท/โทรสาร 

 
๑. 
 

มูลนิธิรวมกตัญูอำเภอแสวงหา 089-5483906 

   
 

ภาคผนวก ง  



 

 

ภาคผนวก  จ 

บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
และเคร่ืองมืออุปกรณ ที่ใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับท่ี รายการ จำนวน เจาของ 
1 
2 

รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค 
รถกระบะ  

1 
2 

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

 



 
บัญชีรายชือ่กลุมเปราะบางทีจ่ะตองชวยเหลือ ขนยาย อพยพกอนเปนลำดับแรก 

 
 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล บานเลขท่ี หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
4 
5 
6 
7 

เด็กชายณัฐพล  บุญมาทัน 
เด็กชายพุฒิพงษ  ทรัพยสมบัต ิ
เด็กชายพธรพล  มีทอง 
เด็กชายเบ็นคำแพง  คชคง 
เด็กหญิงภัทรวดี  ใจกลา 
เด็กหญิงกัญญานัท  ไพรินทร 
เด็กหญิงศิตรา  เรืองชาญ 

111 หมู 11 ตำบลแสวงหา 
81/1 หมู 8 ตำบลแสวงหา 
53 หมู 8 ตำบลแสวงหา 
18/2 หมู 12 ตำบลแสวงหา 
30/1 หมู 11 ตำบลแสวงหา 
42/2 หมู 13 ตำบลแสวงหา 
105 หมู 5 ตำบลแสวงหา 

 

         
 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล บานเลขที่ หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
4 

 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

นางสมควร  ทองใบ                      
นายเงิน  เทียนกันเทศ 
นายถุง  ปานทอง 
นางสังวาล  ปานทอง 
นางวาด  ชูม ี
นางสำรวย  ศรีผอง 
นางนวย  เกล็ดน่ิม 
นายผอน  เดชบำรุง 
นางนกเอ้ียง  ทองแตง 
นายวิง  พงษพยัคฆ 

56 หมู 8 ตำบลแสวงหา 
12 หมู 8 ตำบลแสวงหา 
67 หมู 9 ตำบลแสวงหา  
17 หมู 9 ตำบลแสวงหา 
12/4 หมู 10 ตำบลแสวงหา 
70 หมู 10 ตำบลแสวงหา 
38 หมู 11ตำบลแสวงหา  
70 หมู 12 ตำบลแสวงหา 
22 หมู 13 ตำบลแสวงหา 
8 หมู 13 ตำบลแสวงหา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 

เด็ก 

คนชรา 



 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล บานเลขที่ ลักษณะ 
ความพิการ 

๑ 
๒ 
๓ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

นางประสงค  บุญเนียม 
นางสาวสำฤทธิ์  คงเจริญ 
นางสาหราย  เจริญจั่น 
นายปรีชา  ยอดระยับ 
นางสาวคำเรือง  บุญสันต 
นางช้ัน  ชอจำป 
นางมะลิ  ยิ้มชอย 
นางแกะ  สุดประเสริฐ 
นางนงค  เสือพันธ 
นางอรณุ  กลีบสมุทร 

14 หมู 4 ตำบลแสวงหา 
14 หมู4 ตำบลแสวงหา 
8 หมู 8 ตำบลแสวงหา 
44/3 หมู10 ตำบลแสวงหา 
29 หมู 11 ตำบลแสวงหา 
53 หมู 11 ตำบลแสวงหา 
18 หมู 12 ตำบลแสวงหา  
28 หมู 12 ตำบลแสวงหา 
56 หมู 13 ตำบลแสวงหา 
59 หมู 13 ตำบลแสวงหา 

 

 

 
 
 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล บานเลขที่ หมายเหตุ 
๑ 
๒ 

นางสาวกมลวรรณ  ชางบรรจง 
นางสาวอักษร  จันทรเศรษฐี 

45/1 หมู 7 ตำบลแสวงหา 
64/2 หมู9 ตำบลแสวงหา 

 

 
 

 
 

คนพิการ 

สตรมีีครรภ 



 
 

 
บัญชรีายชื่อสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

 

ลำดับท่ี สถานท่ี ที่ตั้ง หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 
5 

 

6 
 
7 

 

8 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

๑0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑1 
 

๑2 
 

๑3 
 

๑4 
 

15 
 
 
 
 

สถานีรถไฟ 
สถานีขนสงผูโดยสาร 
สนามบิน 
โรงงานผลิตกระแสไฟฟງา/สถานีไฟฟງายอย. 
โรงผลิตน้ำประปา 
ชุมสายโทรศัพท / เสาสัญญาณสื่อสาร 
โรงพยาบาล/ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล 
สถานท่ีราชการ 
 - เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
โรงเรียน / สถานศึกษา 
 - โรงเรียนวัดบานเพชร 
 - โรงเรียนพวงทอง 
 - โรงเรียนทองเลื่อน 
 - โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม      
อัธยาศัย(กศน.) 
วัด / โบสถ / มัสยิด / สุเหรา 
- วัดบานเพชร 
- วัดพวงทอง 
- วัดทองเลื่อน 
โรงงานอุตสาหกรรม / นิคมอุตสาหกรรม 
ศูนยการคา / หางสรรพสินคา 
สถานีบริการน้ำมัน 
สถานีบริการกຍาซ 
โรงแรม / รีสอรท / ท่ีพัก 
อาคารสูง (ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓, (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
หมู 7 
 
หมู 7 
หมู 9 
หมู 11 
หมู 7 
- 
 
 
หมู 7 
หมู 9 
หมู 11 
หมู 10 
 

- 
 

- 
- 
หมู 4 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ช 



 
๑6 

 

๑7 
๑8 

 
 
 

สถานบริการ 
โรงภาพยนตร 
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสำคัญในพ้ืนท่ี 
โบราณสถานและสถานท่ีทางประวัติศาสตร
ท่ีสำคัญ 
เขตพระราชฐาน* 
 

- 
- 
หมู 8 

 



แบบสำรวจศูนยพักพิงช่ัวคราว       
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง 

      ขอมูล ณ วันท่ี  20 มีนาคม 2563 
 

สถานท่ีพักพิงชั่วคราว 

ทต. 
เพชรเมือง

ทอง 
ชื่อสถานท่ี 

คา
พิกัด 
GPS 
(ถามี) 

ท่ีอยู รองรับ 
ผูอพยพ

ไดจำนวน 
(คน) 

ผูรับผิดชอบสถานท่ี 
สิ่งสาธารณูปโภค 
ท่ีมีอยูในปจจุบัน เลขท่ี หมูบาน/

ชุมชน ตำบล อำเภอ ชื่อ-สกลุ/ตำแหนง หมายเลข
โทรศัพท 

หมูบาน     
บานเพชร 

1.  โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 
2. โรงเรียนวัดบานเพชร 
3. วัดบานเพชร 
 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

หมู 7 
หมู 7 
หมู 7 

แสวงหา 
แสวงหา 
แสวงหา 

แสวงหา 
แสวงหา 
แสวงหา 

1,000 
500 
500 

ผูอำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบานเพชร 
เจาอาวาสวัดบานเพชร 

035-610960 
094-0943840 
086-1318659 

 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา 80 หอง 
 อ่ืน ๆ  

หมูบาน     
ทุงแหว 

1.  โรงเรียนวัดพวงทอง 
2. วัดพวงทอง 

- 
- 

- 
- 

หมู 9 
หมู 9 

แสวงหา 
แสวงหา 

แสวงหา 
แสวงหา 

500 
500 

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดพวงทอง 
เจาอาวาสวัดพวงทอง 

089-0807315 
089-7007299 

 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา 40 หอง 
 อ่ืน ๆ  

หมูบาน 
ทองเลื่อน 

1. โรงเรียนทองเลื่อน 
2. วัดทองเลื่อน 

- 
- 

- 
- 

หมู 11 
หมู 11 

แสวงหา 
แสวงหา 

แสวงหา 
แสวงหา 

500 
500 

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน 
เจาอาวาสวัดทองเลื่อน 
 

087-1222339 
089-5130295 

 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา 40 หอง 
 อ่ืน ๆ 

 

หมายเหตุ :  1. สถานท่ีพักพิงชั่วคราวควรเปนพื้นท่ีที่มีเพดานสูงระบายอากาศไดดีและมีพื้นท่ีสวนตัวควรกวางกวา 3.5 ตารางเมตร/คน 
                2. เสนทางเขาถึงท่ีพักพิงควรอยูหางจากภัยอนัตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีเปลีย่วหรือเสี่ยงตอการถูกคุกคามดานความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใชเสนทางท่ีมีการกัดเซาะของดิน 
 

ภาคผนวก ซ 



  
ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเส่ียง 

โอกาสหรือความถี่ 
ในการเกิดภัย 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
แทบไมมี (๑) เล็กนอย (๒) ปานกลาง (๓) รายแรง (๔) วิกฤต (๕) 

มีโอกาสเกิดนอยมาก (๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีโอกาสเกิดนอย (๒) ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓) ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
มีโอกาสเกิดสงู (๔) ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
 
  ความเสี่ยงสูง   ความเสี่ยงปานกลาง      ความเสี่ยงต่ำ 

ที่มา :  ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 
ความเสี่ยงสูง     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก     ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 
         มโีอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
 
 

ภาคผนวก  ฌ 



 
ความเสี่ยงต่ำ     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถีใ่นการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 
 



 

(ตัวอยาง) ภาคผนวก ญ 

 

คำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย.........(ระบุช่ือ อปท.)......... 
เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย.........(ระบุช่ือ อปท.)........... 

                                      --------------------------------------- 
  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และ  
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 บทที่ 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย      
ขอ 3.2.2.ระดับปฏิบัติการ (6) (กรณีเมืองพัทยา)  (7) (กรณีเทศบาล)  (8) (กรณีองคการบริหารสวนตำบล)           
(เลือกอยางใดอยางหนึ ่ง) ที ่กำหนดใหมีการจัดตั ้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา/      
เทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาที่ ดังน้ี 
  1. นายกเทศมนตรี (ระบุชื่อ อปท.)/นายกเมืองพัทยา   ผูอำนวยการ 
  2. ปลัดเทศบาล (ระบุชื่อ อปท.)/ปลัดเมืองพัทยา    รองผูอำนวยการ 
  3.รองนายกเทศมนตรี (ระบุ อปท.)/รองนายกเมืองพัทยา   กรรมการ 
  4. ผูกำกับการสถานีตำรวจ (ระบุชื่อสถานีตำรวจ)    กรรมการ 
  5. ผูแทนฝานทหารในเขตพื้นที่      กรรมการ 
  6. กำนัน (ระบุชื่อตำบล)       กรรมการ 
  7. ผูใหญบานทุกหมูบาน       กรรมการ 
  8. สาธารณสุขตำบล       กรรมการ 
  9. ผูแทนหนวยงานภาครัฐในพื้นที่      กรรมการ 
  10. ผูแทนสถานศึกษาในพ้ืนที ่      กรรมการ 
  11. ผูแทนองคการสาธารณกุศลในพ้ืนที ่     กรรมการ 
  12. หัวหนาฝายทุกฝายของ (ระบุชื่อ อปท.)    กรรมการ 
  13. หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการของ (ระบุชื่อ อปท.)   กรรมการ 
           และเลขานุการ  
หมายเหต ุ อาจปรับเปลี่ยนและเปล่ียนแปลงกรรมการไดตามที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควร 
 

อำนาจหนาท่ี 
  1. (ระบุชื่อ อปท.) จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ 
(ระบุชื่อ อปท.) เพ่ืออำนวยการ ประสานงาน และปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (ระบุชื่อ อปท.) 
  2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
(ระบุชื่ออปท.) และการฟนฟูของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3. เฝาระวังติดตามประเมิน และวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย เมื ่อเกิดหรือคาดวาจะเกิด             
สาธารณภัยขึ ้นในเขตพื้นที่ ใหเสนอผูอำนวยการทองถิ ่นจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุชื ่อ อปท.) เพื ่อจัดการ           
สาธารณภัยท่ีเกิดขึน้ 



 
   
 
  4. ซึ ่งมีพื ้นที ่ติดตอหรือใกลเคียง (ระบุ อปท.) สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให         
หรือเขตพ้ืนที่อื่นเม่ือไดรับการรองขอ 
  5. (ระบุชื ่อ อปท.) รวบรวมและจัดทำคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย       
ในพ้ืนท่ี 
  6. ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนใดตามท่ีนายอำเภอหรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย..................
หรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด........................และผูวาราชการจังหวัด..........................  
อำเภอ.......................มอบหมาย 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    สั่ง  ณ  วนัท่ี...........เดือน.............................พ.ศ. ..................... 
 
 
                        (......................................................) 

                                           นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตำบล.....(ระบุชื่อ อปท.)..... 
                                           ผูอำนวยการทองถิ่น 



 

 

ภาคผนวก ฎ  
รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินระยะ ๔ ป (พ.ศ.2563 – 2566) 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง. อำเภอแสวงหา   จังหวัดอางทอง. 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูสูสังคมมั่นคงและเปนสุข 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง 

๑. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
๑.๑ แผนงานแกไขปนหาความเดือดรอน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โค ร งก า รป อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทา 
สาธารณภัย เชนสงกรานต  
ปใหม ฯลฯ 

เ พ่ื อ เ ป น ก า ร
ป อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ประชาชนในเขต 
ทต.เพชรเมืองทอง 
ต.แสวงหา อ.แสวงหา        
จ.อางทอง 
จำนวน 5,334 คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 1.รอยละของ 
ป ระชาชน พ่ี ง
พอใจ 
2.ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

1.รอยละของ 
ป ระชาชน พ่ี ง
พอใจ 
2.ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

สำนักปลัด 
ทต.เพชรเมืองทอง 

2 โ ค ร ง ก า ร ช ว ย เห ลื อ 
ผูประสบภัย(ธรรมชาติ) ใน 
เขต ทต.เพชรเมืองทอง 

เ พ่ื อ ช ว ย เห ลื อ
ป ร ะ ช า ช น ที่
ป ร ะ ส บ ภั ย
ธรรมชาต ิ

ประชาชนในเขต 
ทต.เพชรเมืองทอง 
ต.แสวงหา อ.แสวงหา        
จ.อางทอง 
จำนวน 5,334 คน 

500,000 500,000 500,000 500,000 1.รอยละของ 
ป ระชาชน พ่ี ง
พอใจ 
2 .ป ร ะช าช น
ไ ด รั บ ก า ร
ชวยเหลือ 

1.รอยละของ 
ป ระชาชน พ่ี ง
พอใจ 
2.ประชาชนที่
ประสบภัยไดรับ
การชวยเหลือ 
 

สำนักปลัด 
ทต.เพชรเมืองทอง 



 

 

3 โครงการจัดหาน้ำในชวง
ภั ยแล งใน เขตทต .เพชร
เมืองทอง 

จัดห าน้ ำในช วง
ภั ย แ ล ง ใ ห
ป ระช าช น แ ล ะ
เปนการบรรเทา
ความเดือดรอนให
ประชาชน 

ประชาชนในเขต 
ทต.เพชรเมืองทอง 
ต.แสวงหา อ.แสวงหา        
จ.อางทอง 
จำนวน 5,334 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 1.รอยละของ 
ป ระชาชน พ่ี ง
พอใจ 
2 .ป ร ะช าช น
ไ ด รั บ ก า ร
ชวยเหลือ 

1.รอยละของ 
ป ระชาชน พ่ี ง
พอใจ 
2 .ป ร ะช าช น
ไ ด รั บ ค ว า ม
ชวยเหลือ และ
มี น้ ำ ใ น ก า ร 
อุปโภค บริโภค 

สำนักปลัด 
ทต.เพชรเมืองทอง 

4 โครงการจัดซื้ออุปกรณ  
เครื่องมือเครื่องใชในงาน
ป องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เชน เครื่องสูบน้ำ 

เพ่ือใหมีอุปกรณ 
มี พ ร อ ม ใน ก า ร
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหมีอุปกรณใช
ชวยเหลือประชาชน
ไดทันเหตุการณ เชน
น้ำทวม ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 1 .ร อ ย ล ะ ใน
ก ารท ำง าน มี
ประสิทธิภาพ 
2 . เ พ่ื อ ใ ห มี
อุ ป ก ร ณ ใ ช
ช ว ย เ ห ลื อ
ประชาชนไดทัน
เหตุการณ เชน 
น้ำทวม ฯลฯ 

1.เพ่ิมประสิทธิ 
ภ า พ ใ น ก า ร
ท ำ ง า น มี
ประสิทธิภาพ 
2 . เ พ่ื อ ใ ห มี
อุ ป ก ร ณ ใ ช
ช ว ย เ ห ลื อ
ประชาชนไดทัน
เหตุการณ เชน 
น้ำทวม ฯลฯ 

สำนักปลัด 
ทต.เพชรเมืองทอง 
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แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตนดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

1. สถานที่ท่ีทำการประเมิน 
สถานท่ี       หมูท่ี       
ช่ือหมูบาน/ชุมชน     ตำบล       
อำเภอ       จังหวัด       
พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)    ลองจิจูด (LONG)     

2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบดวย 

3. ขอมูลภัยพิบัติ 
คำชี้แจง กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ในชองวางท่ีเตรียมไวให และ/หรือเขียนขอความตามความเปนจริง 

ที ่ ชือ่-นามสกล หนวยงาน ตำแหนง โทรศัพท E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      

 

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
อุทกภัย (  ) น้ําทวมฉับพลัน      (  ) น้ําทวมขัง (  ) นํ้าลนตลิ่ง 

(  ) น้ําไหลหลาก (  ) นํ้าทะเลหนุน (  ) นํ้าปาไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อ่ืนๆ ระบุ 

ดินโคลนถลม (  ) การรวงหลน (Falls)    (  ) การลืน่ไถล (Slides)    (  ) การไหล (Flows) 

ขอมูลเพิ่มเติมลักษณะของภยั          
             
             
             
             
              
 

ภาคผนวก ฏ  
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบตั ิ
 (  )  ณ วันท่ีทำการประเมิน ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว 
      ภัยพิบัติ   เกิดขึ้นวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
    สิ้นสุดวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
  (  ) ณ วันท่ีทำการประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสุด    

 ภัยพิบัติ  เกิดขึ้นวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
2.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ 

หมูบาน/ชุมชน ________________________  หมูท่ี       
ตำบล _______________________________  อำเภอ      
จังหวัด  _____________________________  
พิกัด GPS ละติจูด (LAT)  _________________ลองจิจูด (LONG)     

2.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
(  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถ่ิน และ/หรือ ผูชวยผูอำนวยการ   
     กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมีผูอำนวยการจังหวัด หรือผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม สั่งการ

และบัญชาการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดใหญ โดยมีผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม สั่งการ 

และบัญชาการ 
 (  ) สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

  ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
 

4. ขอมูลประชากรในพ้ืนที่ภัยพิบัติ 
4.1 ประชาชนในพ้ืนที่ 

4.1.1 ประชาชนรวม   จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรือน 
4.1.2   ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรือน 
4.1.3 ประชาชนท่ีตองอพยพ  จำนวน  คน 
4.1.4 ประชาชนท่ีเสียชีวิต  จำนวน  คน 
4.1.5 ประชาชนท่ีบาดเจ็บ  จำนวน  คน 

  4.1.6 ประชาชนท่ีสูญหาย  จำนวน  คน
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4.2 ประชากรแฝง    
(  ) มี   (  ) ไมมี   (  ) ไมทราบ  
(  ) ประชากรแฝงท้ังหมด  จำนวน   คน 
(  ) ประชากรแฝงท่ีไดรับผลกระทบ จำนวน   คน 

 4.3 ประชากรกลุมเส่ียง/เปราะบาง (ไดแก ผูสูงอายุ เด็กท่ีไมมีผูดูแล คนพิการท่ีชวยเหลือตนเองไมได  
ผูปวยเร้ือรัง ผูปวยติดเตียง ผูปวยจิตเวช คนเรรอน) 

  (  ) ม ี (  ) ไมม ี   (  ) ไมทราบ 
   (  ) ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ท้ังหมดจำนวน _______________ คน 
       (  ) ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ท่ีไดรับผลกระทบจำนวน _________________ คน 

5. สาธารณูปโภค 
5.1 การเดินทางเขาพ้ืนท่ีที่ประสบภัย 

(  ) เดินเทา    (  ) รถจักรยานยนต 
(  ) รถยนต   (  ) 4 ลอ  (  ) ขับเคลื่อนสี่ลอ       (  ) 6 ลอ     (  ) 10 ลอ 
(  ) รถแทรกเตอร/รถท่ีใชในการเกษตร     (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน  ระบุประเภท         
(  ) อ่ืนๆ   ระบุ         

6. บานเรือน/อาคารที่อยูอาศัยที่ไดรับผลกระทบ 
(  ) เสียหายบางสวนสามารถอยูได   จำนวน   หลัง 
(  ) เสียหายบางสวน และไมสามารถอยูได  จำนวน   หลัง 
(  ) เสียหายท้ังหมด    จำนวน   หลัง 

5.2 ระบบสาธารณูปโภค 

รายการ 
การใชงาน 

ใชงานไดปกติ ไมปกติ 
แตทำงานไดเปนระยะๆ 

เสียหาย 
ใชงานไมได 

ถนน    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
โทรศัพทพื้นฐาน    
โทรศัพทมือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอินเตอรเน็ต    
อ่ืนๆ ระบุ    
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7. ความตองการความชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน (โปรดลำดับความตองการแตละดาน) 
7.1 ความตองการความชวยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณที่ใชในการคนหาและกูชีพกูภัย 

 (  ) รถบรรทุกนา จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถกูภัย จำนวน _____________ คัน 
 (  ) เรือทองแบน/แพยาง จำนวน _____________ ลำ 
 (  ) เคร่ืองปนไฟ จำนวน _____________ เคร่ือง 
 (  ) รถปนไฟ จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถขุดตัก จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถผลติน้ำดื่ม จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถประกอบอาหาร จำนวน _____________ คัน 
 (  ) วิทยุสื่อสาร จำนวน _____________ เคร่ือง 
 (  ) โดรน จำนวน _____________ เคร่ือง 
 (  ) เรือผลักดันน้ํา จำนวน _____________ ลำ 

(  ) อุปกรณกูภัยทางน้ํา 
  (  ) เสื้อชูชีพ                              จำนวน _______________ อัน 
            (  ) อ่ืนๆ ระบ ุ                              จำนวน _____________ อัน 

 (  ) รถไฟฟาสองสวาง จำนวน _____________ คัน 
 (  ) เคร่ืองสูบน้ําระยะไกล จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) เคร่ืองสูบน้ํา จำนวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถสื่อสาร จำนวน _____________ คัน 
 (  ) อ่ืนๆ ระบุ                                    จำนวน  _____________  
  7.2 ความตองการความชวยเหลือดานอุปโภคบริโภค 
 (  ) ถุงยังชีพ จำนวน _____________ ชุด 
 (  ) ขาวกลอง จำนวน _____________ ชุด 
 (  ) น้ำดื่ม จำนวน _____________ ลิตร/ขวด 
 (  ) เสื้อผา                                         จำนวน _____________ ชุด 
 (  ) ยารักษาโรค จำนวน _____________ ชุด 
 (  ) อาหาร/เคร่ืองใชสำหรับเด็กออน จำนวน _____________ ชุด 
 (  ) สุขาเคลื่อนท่ี จำนวน ______________ หอง 
 (  ) ของใชสวนตัว (สบู แชมพ ูยาสีฟน แปรงสีฟน) จำนวน _________ ชุด 

(  ) ไฟฉาย จำนวน ชุด 
(  ) ยากันยุง จำนวน ชุด 
(  ) ผาอนามัย จำนวน ชุด 
(  ) ชุดช้ันในชาย จำนวน ชุด 
(  ) ชุดช้ันในหญิง จำนวน ชุด 
(  ) กระดาษชำระ จำนวน ชุด 
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(  ) น้ํามันเช้ือเพลิง จำนวน ชุด 
(  ) ถุงดำสำหรับขับถาย จำนวน ชุด 
(  ) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน จำนวน ชุด 
(  ) เตนทสนาม จำนวน ชุด 
(  ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง   ผลิตได   กลอง/วัน 
(  ) อุปกรณเคลื่อนยายผูปวย คนชรา คนพิการ         จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดเคร่ืองนอน (หมอน ผาหม เสื่อ มุง) จำนวน ชุด 
(  ) อ่ืนๆ  ระบุ จำนวน  

7.3 ความตองการความชวยเหลือดานสาธารณประโยชน   
(  ) สะพานเหล็กชั้วคราว Bailey bridge จำนวน แหง 
(  ) ถนน จำนวน สาย 
(  ) อ่ืนๆ  ระบุ จำนวน  

7.4 ความตองการความชวยเหลือเรงดวน ระบุ       
             
              

 

8. ความตองการดานบุคลากร 
(  ) ทีมคนหา     จำนวน   คน 
(  ) พรอมสุนัขกูภัย    จำนวน   ตัว 
(  ) แพทยพยาบาลฉุกเฉิน   จำนวน   คน 
(  ) ชุดประสานงาน    จำนวน   คน 
(  ) หนวยแพทยเคลื่อนท่ี   จำนวน   หนวย 
(  ) ตำรวจ/ตชด./ทหาร   จำนวน   คน 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ            จำนวน  
 
ผูประเมิน     ตำแหนง        
วัน/เดือน/ป     เวลา        

 
 ************************************ 
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แบบประเมินความเสียหายและความตองการระยะที่ 2 
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 

 
1. สถานที่ทำการประเมิน 
สถานท่ี       หมูท่ี       
ช่ือหมูบาน/ชุมชน     ตำบล       
อำเภอ       จังหวัด       
พิกัด (GPS) LAT      LONG                                                                 
 
2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) 

ที ่ ชือ่-นามสกล หนวยงาน ตำแหนง โทรศัพท E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      

3. ขอมูลภัยพิบัติ 
คำชี้แจง กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ในชองวางท่ีเตรียมไวใหและ/หรอืเขียนขอความตามความเปนจริง 
 3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
อุทกภัย (  ) น้ําทวมฉับพลัน        (  ) น้ําทวมขัง      (  ) น้ำลนตลิ่ง 

(  ) น้ําไหลหลาก           (  ) นํ้าทะเลหนุน      (  ) น้ำปาไหลหลาก 
(  ) วาตภัย           (  ) อ่ืนๆ ระบ 

ดินโคลนถลม (  ) การรวงหลน (Falls)  
(  ) การลื่นไถล (Slides)  
(  ) การไหล (Flows) 

 
ขอมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย 
             
             
             
             
     

ภาคผนวก ฐ 
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  3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 
(  )  ณ วันท่ีทำการประเมิน ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว 
      ภัยพิบัติ  เกิดข้ึนวันท่ี         เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
 สิ้นสุดวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
(  )  ณ วันท่ีทำการาประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสุด 
      ภัยพิบัติ  เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

3.3 สถานที่เกิดภยัพิบัติ 
  หมูบาน/ชุมชน       หมูท่ี      
  ตำบล         อำเภอ      
  จังหวัด          
  พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)     ลองจิจูด (LONG)     

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
(  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอำนวยการอำเภอ และ/หรือ ผูอำนวยการทองถิ่น ควบคุมและสั่งการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมผีูอำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดใหญ โดยมีผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม สั่งการ 

และบัญชาการ 
(  ) สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
3.5 การเดินทางเขาพ้ืนท่ีที่ประสบภัย 

(  ) เดินเทา  
(  ) รถจักรยานยนต 
(  ) รถยนต          (  ) 4 ลอ         (  ) ขับเคลื่อนสี่ลอ          (  ) 6 ลอ          (  ) 10 ลอ 
(  ) รถแทรกเตอร/รถท่ีใชในการเกษตร   (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ ระบุประเภท           
(  ) อากาศยาน ระบุประเภท          
(  ) อ่ืนๆ ระบุ           
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4. ขอมูลประชากรที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
4.1 ประชาชนในพ้ืนที ่

ประชาชน จำนวน (คน) จำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี     
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ     
ประชาชนท่ีตองอพยพ     
ประชาชนท่ีเสียชีวิต     
ประชาชนท่ีบาดเจ็บ 
- ชวยเหลือตนเองได 
- ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชาชนท่ีสูญหาย    
 
 4.2 ประชากรแฝง 

ประชากรแฝง จำนวน (คน) จำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชากรแฝงในพ้ืนท่ี     
ประชากรแฝงไดรับผลกระทบ     
ประชากรแฝงท่ีตองอพยพ     
ประชากรแฝงท่ีเสียชีวิต     
ประชากรแฝงท่ีบาดเจ็บ 
- ชวยเหลือตนเองได 
- ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชากรแฝงท่ีสูญหาย    
 

4.3 ประชากรกลุมเส่ียง/เปราะบาง 

ประชากรกลุมเส่ียง/เปราะบาง จำนวน (คน) 
รวม ชาย หญิง 

ผูสูงอายุ    
ผูเยาวท่ีไมมีผูดูแล    
คนพิการ    
ผูปวยเร้ือรัง    
ผูปวยติดเตียง    
ผูปวยจิตเวช    
สตรีตั้งครรภ    
อ่ืนๆ ระบุ    
รวม (คน)    
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 4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลำดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก) 
(  ) เกษตรกรรม  
(  ) ปศุสัตว  
(  ) ประมง 
(  ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมท้ังปศุสัตว ประมง) 
(  ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การคาและบริการ)  
(  ) ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ เจาหนาท่ีของรัฐ 
(  ) พนักงานบริษัท  
(  ) เจาของกิจการ ผูประกอบการ  
(  ) แมบาน  
(  ) วางงาน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ            

5. พ้ืนท่ีที่ไดรับผลกระทบ 
 5.1 ทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
     5.1.1 บานเรือนท่ีเสียหาย 

 (  ) เสียหายบางสวน สามารถอยูได                           จำนวน                       หลัง 
 (  ) เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได                        จำนวน                       หลัง 
 (  ) เสียหายท้ังหมด                      จำนวน                       หลัง 

5.1.2 อาคารและสถานท่ี 
อาคารพาณิชย (  ) เสียหายบางสวน สามารถอยูได  จำนวน   หลัง 

    (  )  เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 
    โรงงาน (  )  เสียหายบางสวน   จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 
    โรงแรม (  )  เสียหายบางสวน สามารถอยูได จำนวน   หลัง 
    (  ) เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 
    ตลาด  (  )  เสียหายบางสวน   จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 

5.1.3 ทรัพยสินในการประกอบอาชีพ   
(  ) ยานยนต  จำนวน    คัน 
(  ) เรือประมง  จำนวน    ลำ 
(  ) ปศุสัตว   จำนวน    ตัว 
(  ) สัตวปก  จำนวน    ตัว 
(  ) พื้นท่ีการเกษตร 

   (  ) พืชไร  จำนวน    ไร 
(  ) พืชสวน  จำนวน    ไร 

 (  ) นาขาว  จำนวน   ไร 
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(  ) บอปลา/กุง/สัตวน้ํา  จำนวน   บอ 
(  ) เคร่ืองมือประกอบอาชีพ   จำนวน   อัน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ   จำนวน     

 5.2 สาธารณประโยชนที่ไดรบัความเสียหายจากภัยพิบัติ 
(  ) ถนน     จำนวน   สาย 
(  ) สะพาน/คอสะพาน   จำนวน   แหง 
(  ) ทำนบกั้นน้ํา    จำนวน   แหง 
(  ) ฝาย     จำนวน   แหง 
(  ) เหมือง     จำนวน   แหง 
(  ) ศาสนสถาน    จำนวน   แหง 
(  ) สถาบันการศึกษา    จำนวน   แหง 
(  ) สถานพยาบาล    จำนวน   แหง 
(  ) สถานท่ีราชการ ระบุ   จำนวน   แหง 
(  ) ศาลาประชาคม/ศาลาอเนกประสงค  จำนวน   แหง 
(  ) บอน้ำ/อางเก็บน้ำ    จำนวน   แหง 
(  ) ทอระบายน้ำ    จำนวน   แหง 
(  ) โบราณสถาน    จำนวน   แหง 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ     จำนวน     

6. ความตองการความชวยเหลือรายการความจำเปนท่ีไมใชอาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 
 

รายการ จำนวน 
1. น้ําดื่ม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร)  
2. อุปกรณและวัสดุเพ่ือการประกอบอาหารท่ีเหมาะสม  
3. วัสดุเพ่ือสุขอนามัยของผูหญิง (เชน ผาอนามัย)  
4. เคร่ืองใชประจำวัน (เชน สบู ผงซกัฟอก แชมพสูระผม ยาสีฟน)  
5. เคร่ืองนอน (เชน หมอน ผาผืน เสื่อ ผาหม)  
6. เสื้อผา คนละ 2 ชุด  
7. ยาสามัญประจำบาน  
8. เคร่ืองผลิตน้ําดื่ม  
9. การจัดการพ้ืนท่ีอพยพสัตวเลี้ยง  
10. การจัดการของเสียและขยะ  
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7. นํ้าและสุขาภิบาล 
7.1 ประเภทแหลงน้ําที่สามารถเขาถึงได ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

 (  ) ซื้อน้ำ   (  ) ประปาสวนภูมิภาค    (  ) ประปาชุมชน 
    (  ) บอน้ำบาดาล/น้ำใตดิน (  ) อ่ืนๆ ระบุ        

7.2 ประเภทหองสุขาที่ตองการ ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) สุขาสำเร็จรูป    (  ) สุขาเคลือ่นท่ี 
(  ) สุขาประจำท่ี/สุขาท่ีสรางขึ้นใหมในชมุชน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ            

8. สุขภาพ 
8.1 การบริการสาธารณสุขท่ียังเปดใหบริการได ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) โรงพยาบาลรัฐ (  ) โรงพยาบาลเอกชน (  ) คลินิก/สถานพยาบาล 
(  ) รพ.สต.  (  ) รานขายยา  (  ) อ่ืนๆ ระบุ      

8.2 จำนวนบคุลากรทางการแพทยท่ีปฏิบัติหนาที่ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) แพทย     จำนวน   คน 
(  ) ทันตแพทย    จำนวน   คน 
(  ) จิตแพทย     จำนวน   คน 
(  ) เภสัชกร     จำนวน   คน 
(  ) พยาบาล     จำนวน   คน 
(  ) เจาหนาท่ีสาธารณสุข   จำนวน   คน 
(  ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) จำนวน   คน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ     จำนวน   คน 

8.3 ปญหาสุขภาพ ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
 (  ) โรคอุจจาระรวง   (  ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ (  ) สุขภาพจิต 

 (  ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ  (  ) เจ็บปวยเร้ือรัง    (  ) โรคน้ำกัดเทา  
 (  ) อ่ืนๆ ระบุ            

9. อาหาร 
9.1 อาหารหลัก ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ขาวสาร/อาหารก่ึงสำเร็จรูป   (  ) อาหารกระปอง 
(  ) ไข     (  ) อาหารปรุงสด 
(  ) อาหารฮาลาล 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ            

9.2 แหลงอาหาร ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) ตลาดทองถิ่น    (  ) รานขายอาหาร     
(  ) เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว   (  ) ครัวกลาง    
(  ) ไดรับแจกอาหาร     (  ) หาอาหารเอง เชน จับปลา 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ            
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10. ศูนยพักพิง (Shelter) 
10.1 ลักษณะการอพยพ 
 (  ) ประชาชนท่ีไมยอมอพยพ    จำนวน   คน 
 (  ) ประชาชนอพยพไปท่ีศูนยพักพิง   จำนวน   คน 
 (  ) ประชาชนอพยพไปอยูท่ีอ่ืนท่ีไมใชศูนยพักพิง จำนวน   คน 

 10.2 เหตุผลในการอพยพ 
(  ) ไมปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ 
(  ) บานเสียหายไมสามารถอยูอาศัยได 
(  ) การคมนาคมถูกตัดขาดไมสามารถเขาชุมชนได 
(  ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดรับความเสียหายไมสามารถใชได 
(  ) เกิดโรคระบาด 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ           

 10.3 จำนวนศูนยพักพิง จำนวน  แหง 

11. การศึกษา 
11.2 สถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ 

จำนวนสถาบันการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ   จำนวน           แหง 
จำนวนสถาบันการศึกษาท่ีไดรบัผลกระทบ แตเปดการเรียนการสอนได  จำนวน           แหง 
จำนวนสถาบันการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ แตเปดการเรียนการสอนไมได  จำนวน           แหง 

11.2 ผลกระทบตอสถานศึกษา และผูท่ีเกี่ยวของ 
(  ) ไมมีผูสอน     (  ) ถูกใชเพื่อเปนศูนยพักพิง 
(  ) นักเรียนไมปลอดภัยท่ีจะเขาไปเรียน  (  ) วัสดุและอุปกรณชำรุด/ไดรับความเสียหาย 
(  ) ผูปกครองยังตองการใหเด็กอยูกับครอบครัว  (  ) ระบบการคมนาคมขนสงถูกตัดขาด 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ           

12. การคุมครอง 
12.1 จำนวนเด็กในพ้ืนท่ีประสบภัย (อายุตํ่ากวา 18 ป) 
 จำนวนเด็กในพ้ืนท่ี จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 
 เด็กท่ีพอแม/ผูปกครอง จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 
 เด็กพลัดหลง จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ        
12.2 ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นตอเด็ก (อายุตํ่ากวา 18 ป) ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) การคามนุษย  (  ) แรงงานเด็ก  (  ) ความรุนแรงกับเด็ก 
(  ) ยาเสพติด  (  ) โรคติดตอ  (  ) การคกุคามทางเพศ 
(  ) เด็กสูญหาย  (  ) อ่ืนๆ ระบุ       
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13. ขอมูลขาวสาร  
 13.1 แหลงขอมลขาวสาร 

แหลงขอมูลขาวสาร กอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัย/หลังเกิดภัย 
โทรทัศน   
โทรศัพทมือถือ   
วทิย ุ   
อินเตอรเน็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพ   
สื่อสิ่งพิมพจากหนวยงานรัฐ   
อ่ืนๆ ระบุ   
 13.3 อุปสรรคในการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารในชวงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ไมมีไฟฟา   (  ) ไมมีสัญญาณโทรศัพท/อินเตอรเน็ต 
(  ) เสนทางคมนาคมตัดขาด (  ) อ่ืนๆ ระบุ        

14. ภาพรวมของความตองการความชวยเหลือ  
14.1 การจัดลำดับความตองการความชวยเหลือเรงดวน 

รายการ ระดับความตองการ (เรงดวน) 
มาก ปานกลาง นอย 

ท่ีพักพิง    
อาหาร ขาวสาร อาหารแหง    
น้ําดื่ม/น้ำใช    
อุปกรณยังชีพ/ถุงยังชีพ    
เวชภัณฑและยารักษาโรค    
สุขอนามัย การกำจัดสิง่ปฏิกูลและขยะมูลฝอย    
การใหบริการดานการศึกษา    
สัตวเลี้ยง (อาหารและการขนยาย)    
รายการท่ีไมใชอาหาร *รายละเอียดตามขอ 6    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
ระบบสื่อสาร    
การคมนาคมขนสง    
การรักษาความปลอดภัยของชุมชน    
อ่ืนๆ โปรดระบุ    
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14.2 การชวยเหลือจากหนวยงาน ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
14.2.1 ดานโครงสรางถนน ระบุช่ือหนวยงาน        
14.2.2 ดานไฟฟา ระบุช่ือหนวยงาน         
14.2.3 ดานประปา ระบุช่ือหนวยงาน        
14.2.4 ดานการสื่อสาร ระบุช่ือหนวยงาน        
14.2.5 ดานอาหาร ถุงยังชีพ ระบุช่ือหนวยงาน       
14.2.6 ดานสิ่งของเคร่ืองใชท่ีไมใชอาหาร ระบุช่ือหนวยงาน      
14.2.7 ดานสุขภาพ ระบุช่ือหนวยงาน        
14.2.8 ดานท่ีพักพิง/ท่ีอพยพช่ัวคราว ระบช่ืุอหนวยงาน      
14.2.9 ดานสุขาภิบาล ระบุช่ือหนวยงาน        
14.2.10 ดานการศึกษา ระบุช่ือหนวยงาน        
14.2.11 ดานการคุมครอง ระบช่ืุอหนวยงาน        
14.2.12 อ่ืนๆ ระบุช่ือหนวยงาน         

 
ผูประเมิน     ตำแหนง      
วัน/เดือน/ป     เวลา        

 
******************************* 
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รายละเอียดศูนยพักพิง 
(1) ขอมูลศูนยพักพิงผูประสบภัย 

ช่ือศูนยพักพิงผูประสบภัย         
หมูบาน ตำบล  
อำเภอ     จังหวัด                                                          
พิกัด (GPS) LAT    LONG      
ผูประสานท่ีพักพิง    เบอรติดตอ     
หัวหนาศูนยพักพิง    เบอรติดตอ     

(2)  ประเภท 
(  ) ศาสนสถาน (  ) สถาบันการศึกษา (  ) ชุมชน 
(  ) สนามกีฬา (  ) พื้นท่ีทหาร (  ) สถานสงเคราะห 
(  ) อ่ืนๆ ระบ ุ         

(3)  ขนาดพ้ืนท่ีใชสอย   ตารางเมตร 
(4)  ศักยภาพท่ีรับผูประสบภัยได   คน จำนวนท่ีอยูจริง จำนวน   คน
(5)  ระบบการบริหารจัดการภายในศูนยพักพิงผูประสบภัย 

รายการ มี (ปริมาณ/ขนาด) ไมมี 
1. สถานท่ีนอน   

- เคร่ืองนอน/ฟูก   
- มุง   
- เสื่อ   
- ผาหม   
- เตนท   

2. หองสุขา   
- หญิง   
- ชาย   

3. หองอาบน้ำ   
- หญิง   
- ชาย   

4. โรงครัว   
- อุปกรณทำครัว   
- จาน/ชอน/ถวย   

5. ฉากกั้น   
6. พ้ืนท่ีสวนกลาง   
7. จุดพยาบาล   
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รายการ มี (ปริมาณ/ขนาด) ไมมี 
8. จุดลงทะเบียนผูประสบภัย   

9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ   

10. จุดดูแลกลุมเปราะบาง เชน เด็กเล็ก คนพิการ ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ   

11. ท่ีจอดรถ   

12. พื้นท่ีกิจกรรมทางศาสนา ระบุ   

13. พื้นท่ีบริการคนพิการ (วีลแชร) หรือผูท่ีตองการบริการพิเศษ   

14. พื้นท่ีจัดการขยะ   

15. มุมสันทนาการ/มุมใหคำปรึกษา   

16. พื้นท่ีซักลาง   

17. พื้นท่ีสำหรับสัตวเลี้ยง   

18. การรักษาความปลอดภัยในศูนยพักพิงผูประสบภัย   

19. อ่ืนๆ ระบ ุ   

 

หมายเหตุ : มาตรฐานศูนยพักพิง (องคการสหประชาชาติ) 
รายการ จำนวน/ประชากร 

สุขา 1 : 20 
ระยะทางจากสุขาถึงท่ีพัก 5-51 เมตร 
เจาหนาท่ีหลักดูแล 1:100 
อาสาสมัครชวยเหลือ 4:100 
น้ําสวนตัว 15-20 ลิตร/คน/จัน 
น้ําสำหรับครัวในศูนยฯ 20-30 ลิตร/คน/วัน 
น้ําสำหรับหนวยแพทย/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 
อาหาร 2100 Kcal/คน/วัน 
พ้ืนท่ี 3.5 ตารางเมตร/คน 
ขนาดพ้ืนท่ีศูนยฯ 30 ตารางเมตร/คน 

 


