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คํานํา 

 ปัจจุบันพ้ืนที่ในประเทศไทยมีพื้นที่หลายจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน      
เป็นประจําทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖๐ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256๑ เน่ืองจากประเทศไทย
บางพื้นที่เป็นช่วงที่มีลมหนาวปกคลุม จะทําให้อากาศแห้ง มีความชื้นสัมพันธ์ต่ํา ปริมาณฝนตกมีน้อย มีฝนทิ้งช่วง
เป็นระยะ แหล่งนํ้าธรรมชาติต่างๆ มีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ได้ ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์
ของแต่ละจังหวัด เป็นพ้ืนที่ ท่ีก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง เช่น เป็นพ้ืนที่ราบสูง ล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นพ้ืนที่            
ที่มีความลาดชันสูงและมีการบุกรุกทําลายป่า ทําให้สภาพผืนป่าไม่สามรถดูดซับนํ้าไว้ได้ทัน ขาดแหล่งน้ําหรือ      
ที่กักเก็บนํ้าที่ช่วยชะลอการไหลของนํ้า ทําให้ประชาชนขาดแคลนน้ําในการใช้อุปโภค – บริโภค และใช้ในการ         
ทําการเกษตร ทําให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย รวมท้ังสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยแล้ง 
และสร้าง  ความสูญเสียให้กับประชาชนที่ประสบภัยเป็นจํานวนมาก 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทหน้าที่            
ในการบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นอันดับแรก ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือและได้กําหนด  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ินเป็นผู้อํานวยการท้องถ่ิน มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ินของตนเอง จึงถือ    
ได้ว่าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องเตรียม    
ความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลัง            
จากสถานการณ์ยุติ ประกอบกับเทศบาลตําบลปากน้ํา มีพื้นที่ในเขตความรับชอบแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

1. พื้นที่หมู่ที่ 1 ฝั่งสะพานปลา ไม่มีแหล่งนํ้าผิวดินในพื้นที่  
2. พื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ฝั่งเกาะคณฑี มีแหล่งนํ้าผิวดินแต่สภาพพ้ืนท่ีเป็นเกาะ หากแหล่งนํ้าผิวดิน

แห้งแล้ง ต้องได้รับการช่วยเหลือจากแหล่งนํ้าอ่ืนๆ ซึ่งยากต่อการช่วยเหลือ เพราะต้องใช้เรือในการขนส่ง 
3. พื้นที่หมู่ที่ 5 มีแหล่งนํ้าผิวดินจํานวน 1 บ่อ  
ซึ่งจากสภาพพ้ืนที่ทั้ง 3 ส่วน หากเกิดภัยแล้งพร้อมกัน จะทําให้ยากต่อการบริหารจัดการในการ

ดําเนินการช่วยเหลือ  
ดังน้ัน เทศบาลตําบลปากน้ํา จึงได้จัดทําแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจําปีงบประมาณ 
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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยแล้ง 
แผนเฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปญัหาภัยแล้งเทศบาลตาํบลปากน้าํ พ.ศ.256๑ 
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1.  กลา่วโดยทั่วไป       
                    จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดหน่ึงที่เคยเกิดปัญหาภัยแล้ง เน่ืองจากเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง   
เป็นเวลานานทําให้ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค นํ้าเพ่ือการเกษตร สร้างความเดือดร้อนต่อการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของราษฎรทั่วไป 
  ลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  
โดยทั่วไปจะเกิดความแห้งแล้งและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น โดยจะขึ้นสูงสุดในเดือนเมษายน ซึ่งอาจมีอุณหภูมิ
สูงสุดถึง 40-43 องศาเซลเซียส เป็นผลให้มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเกือบทุกพ้ืนที่   
ของประเทศ ประกอบกับปริมาณน้ําฝนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่ากว่าปกติ อาจทําให้หลายพ้ืนที่ของประเทศไทย
ต้องประสบกับความแห้งแล้ง การขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค รวมทั้งนํ้าเพ่ือการทําประมง 
 

สภาพทั่วไป และสถานการณเ์สี่ยงภัยของพืน้ที ่
1.1  สภาพทั่วไปของพื้นที่ 

ที่ต้ังเทศบาลตําบลปากนํ้าตําบลปากนํ้า มีพ้ืนที่ประมาณ 1.92 ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียงดังน้ี 

 ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่หมู่ 5 ตําบลปากนํ้า (เส้นทางการขนถ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง) 
 ทิศใต้ ติดกับพ้ืนที่หมู่ที่ 1 ตําบลปากนํ้า (ฝั่งเกาะคณฑี ชุมชนเช้ือสายจนีหนาแน่น)                     
 ทิศตะวันออก ติดกับพ้ืนที่หมู่ที่ 5 เมืองบางริ้น (ท่าเทียบเรือ สถานที่ราชการสําคัญ)                          
 ทิศตะวันตก ติดกับแม่นํ้ากระบุรี (แพปลาตางๆ ติดทะเลอันดามัน)  

สภาพภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่โดยท่ัวไปของเทศบาลตําบลปากนํ้า เป็นพ้ืนที่ราบติดกับลําคลองด้านทิศ
ตะวันออกและมีที่ราบตอนกลาง ทางด้านทิศตะวันตกเป็นทะเล โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 60% ของพื้นที่ เป็น
ที่ราบและป่าชายเลน ประมาณ 40 % ของพ้ืนที่ ซึ่งมีพ้ืนที่เหมาะแก่การทําการประมง   และมีแพปลาใน
การทําการค้าขายปลาเป็นส่วนใหญ่   

       ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดระนอง  เป็นภูมิอากาศร้อนช้ืน มีฝน
ตกชุก จากลมมรสุมเกือบตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านทําให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดู 

       ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดพาความแห้งแล้งและหนาวเย็นมาจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย 
ทําให้อุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป  

  ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะน้ีเป็นช่องว่างของ
ฤดูมรสุม จึงมีลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทําให้อากาศร้อนทั่วไป 

/.-ฤดูฝน... 
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ฤดูฝน   เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศตํ่าจะพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะๆ  
จึงทําให้ฝนตกมากตลอดฤดู   

 การบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงจําเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างเช่ือมโยงกันตามวัฏจักรการบริหาร
จัดการสาธารณภัย ต้ังแต่ระยะก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย ตามแผนภูมิที่ 1 ประกอบด้วยการ
ป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการหลังเกิด
ภัย         

แผนภูมิที่ 1 : วัฏจักรการบรหิารจัดการสาธารณภัย (Disaster Management Cycle) 

 
 
 
 

 
                                                 
 
 
                                                                         
           
   ก่อนเกิดภัย 

หลังเกิดภัย 
 
 
 
 

 

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2562, (คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

/.-2. วัตถุประสงค์ 

2. การเตรียมความพร้อม 
(Preparedness) การตอบโต้และบรรเทาทุกข์ 

(การจัดการในภาวะฉุกเฉิน) 
(Response and Relief or Emergency Management) 

M t)

การป้องกันและลดผลกระทบ 
(Prevention and Mitigation) การฟ้ืนฟูบูรณะและก่อสร้างใหม่ 

(Rehabilitation and Reconstruction) 

ก่อนเกิดภัย

ระหว่างเกิดภัย 

หลังเกิดภัย 

สาธารณภัย 
(Disaster Impact) 
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 2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติการและหน่วยร่วมปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถดําเนินการป้องกัน       
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  2.2  เป็นการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องไว้ให้พร้อม        
ต่อการปฏิบัติงานในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
 

 3.  ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
 3.1 สํารวจ บ่อนํ้า ภาชนะใส่นํ้า ขนาด 2,000 ลิตร เพ่ือเตรียมแหล่งนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ตามความเหมาะสม 
 3.2 จัดทําบัญชีหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาภัยแล้ง 
 3.3 จัดสัปดาห์การรณรงค์ สํารวจซ่อมและสร้างภาชนะเก็บนํ้า ประจําปีในระหว่างเดือน 

มกราคม - เดือนเมษายน ของทุกปี เพ่ือเป็นข้อมูลรับมือสภาพความแห้งแล้ง 
 3.4 กรณีที่พบว่าปริมาณแหล่งนํ้ามีไม่พอกับการบริโภคให้ประสานขอทราบแหล่งนํ้า

ใกล้เคียงซึ่งสามารถลําเลียง โดยยานพาหนะหรือกรณีอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนในกรณีจําเป็น และแจ้งเตือน
ประชาชนเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง 

 3.5 สํารวจพร้อมจัดทําบัญชีกําลังคน วัสดุ อุปกรณ์ รถบรรทุกนํ้า เครื่องสูบนํ้าและ
เครื่องมือเคร่ืองใช้ที่ช่วยบรรเทาภัยแล้ง 

 3.7 ดําเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพ้ืนที่รู้จักการใช้นํ้าอย่างประหยัด 
 

4.  ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดภัย 
4.1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าที่เกิดภัยแล้ง          

จัดเจ้าหน้าที่ออกสํารวจสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง โดยประกอบด้วยข้อมูลความเสียหายและรายงาน
สถานการณ์ให้หน่วยงานทราบ พร้อมรายงานเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติตามนัยข้อ 
16 แห่งระเบียบการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน พ.ศ.2546 

4.2 ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลปากนํ้า ดําเนินการช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ เช่น การแจกจ่ายนํ้า การช่วยเหลือด้านการด้านการขาดแคลนนํ้าและรายงานให้หน่วยงานทราบ 

4.3 กรณีที่เกินขีดความสามารถในการช่วยเหลือให้รายงานเพ่ือความช่วยเหลือจากศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานอ่ืนทราบ 

4.4 ให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์รวมท้ังการปฏิบัติการทางจิตวิทยาเก่ียวกับให้มีการใช้นํ้า
อย่างประหยัดให้รักษาสุขภาพและสุขอนามัย  เพ่ือป้องกันโรคระบาดต่างๆ อันเน่ืองมาจากภาวะภัยแล้ง
อย่างต่อเน่ือง 

5.  ขั้นตอนการฟื้นฟูบูรณะ 
ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตท้องที่ เ กิดภัยดําเนินการฟ้ืนฟูบูรณะ       

ความเสียหายด้านต่างๆ ให้มีสภาวะปกติโดยเร็ว ดังน้ี 
5.1 กรณีที่มีผู้ได้รับอันตรายต่อสุขภาพ ให้ดําเนินการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม

จนเป็นปกติ 
 
 
 

/.-4.5 กรณี... 
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5.2 กรณีเกิดความเสียหายด้านการขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค ให้ช่วยเหลือฟ้ืนฟู

ราษฎรตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ 
5.3 บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งความช่วยเหลือ

จากหน่วยงานต่างๆ  และร่วมกําหนดแนวทางต่างๆ  เพ่ือแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม 
  สถิตกิารเกดิสาธารณภัยของ เทศบาลตาํบลปากน้ํา   

 ภัยแลง้ 

วัน เดอืน ป ี
ที่เกดิภยั 

สาเหตกุารเกดิภัย พื้นทีป่ระสบภยั 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

จํานวนครัวเรือนที่
ประสบภยั  

พื้นที่
การเกษตร
เสียหาย (ไร่) 

จํานวนสัตว ์
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 
 

มกราคม 57 
 

 
น้ําประปาไม่ไหล 

 
หมู่ 5 

 
45 

 
- 
 

- 

 
กุมภาพันธ์ 57 

 

 

น้ําประปาไม่ไหล หมู่ 5 50 - - 

มีนาคม 58 น้ําประปาไม่ไหล หมู่ 5 50 
 
- 

 
- 

พฤษภาคม 58 น้ําประปาไม่ไหล หมู่ 5 50 - - 

มกราคม 59 น้ําประปาไม่ไหล หมู่ 5 45 - - 

กุมภาพันธ์ 59 น้ําประปาไม่ไหล หมู่ 5 50 - - 

 ปี 59 - - - - - 

ปี 60 - - - - - 

 (ท่ีมา : ชุดปฏิบัติงานป้องกันฯ ทต.ปากน้ํา ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ข้อมูลแหล่งน้ําผิวดิน ในเขตเทศบาลตําบลปากน้ํา 

ชื่อแหล่งน้ํา ประเภท บ้าน หมู่ 
พื้นทีแ่หล่งน้ํา 

(ไร่) 
ความจุเกบ็กกัน้าํ 

(ลบ.ม.) 

บ่อนํ้า หมู่ 1 บ่อนํ้า ปากนํ้า 1 - - 

บ่อนํ้า หมู่ 2 บ่อนํ้า ปากนํ้า 2 - - 

บ่อนํ้า หมู่ 5 บ่อนํ้า ปากนํ้า 5  
- 

 
- 

      (ท่ีมา : ชุดปฏิบัติงานป้องกันฯ ทต.ปากน้ํา ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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การจัดตั้งกองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ที่ 
 

2. องค์กรปฏิบัติ 
   กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลปากน้ํา เป็นองค์กรหลักในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ มีภารกิจในการอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงาน ประสานการปฏิบัติกับภาคเอกชนและส่วนราชการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทํา
หน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อํานวยการท้องถิ่น และให้มีที่ทําการ โดยให้ใช้ที่ทําการสํานักปลัดเทศบาลตําบล
ปากนํ้า เป็นสํานักงานของผู้อํานวยการฯ มีนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปากนํ้า เป็นผู้อํานวยการ 
ปลัดเทศบาลตําบลปากนํ้า  เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงาน
ในกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
เทศบาลตําบลปากนํ้า  เป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่ โดยเช่ือมโยงการบังคับบัญชาและการ
ปฏิบัติกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับตามแผนภูมิที่ 2 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 : โครงสร้างสายการบังคับบัญชาของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่อําเภอ

เมือง จังหวัดระนอง  

  

 

 

  

 /ภารกิจ... 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลปากน้ํา 

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน (นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา)

ผู้อํานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง)

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

ผู้อํานวยการอําเภอ (นายอําเภอเมืองระนอง)
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอเมืองระนอง 
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ภารกิจของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลปากน้ํา 
  (1) อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่  
  (2) สนับสนุนกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่
ติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 
  (3) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสาน    
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน  
  เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
เขตพ้ืนที่เข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่โดยเร็ว และรายงานให้
ผู้อํานวยการทราบทันที 

2.2 โครงสร้างและหน้าที่ของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลปากน้ํา 
  2.2.1 โครงสร้างกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลปากนํ้า 
ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ 
    (1) ฝ่ายอํานวยการ 
    (2) ฝ่ายแผนและโครงการ 
    (3) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ/สื่อสาร 
   (4) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
   (5) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 
หมายเหตุ : จํานวนและชื่อของฝ่ายต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อการกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุมภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ในแต่ละฝ่ายควรมี
ทั้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลปากน้ํา เอง และจากหน่วยงานภายนอกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนที่... 
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แผนท่ีแสดงขอบเขตพื้นทีค่วามรับผิดชอบของเทศบาลตําบลปากน้าํ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/แผนที่... 
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แผนท่ีแสดงขอบเขตพื้นทีค่วามรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                    

พื้นทีเ่สี่ยงภัยและพืน้ที่ปลอดภัย 



 
สัญลักษณ ์
      พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย   - ชุมชนบ้านปากคลอง  ม.๑  มีบ้านติดกับริมฝั่งทะเลอาจทําให้เกิดภัยพิบัติได้ 

- ชุมชนบ้านบน-พัฒนา ม.๑ มีบ้านติดกับริมฝั่งทะเลและพ้ืนท่ีชุมชนหนาแน่น อาจทําให้เกิด         
  ภัยพิบัติได้ 
- ชุมชนหาดทรายขาวหัวโค้งสะพานปลา ม.๑ มีบ้านและแพติดกับริมฝั่งทะเลอาจทําให้เกิดภัยพิบัติได้ 
- ชุมชนเกาะพยาม  ม.๑ มีบ้านติดกับริมฝั่งทะเลและพ้ืนท่ีชุมชนหนาแน่น อาจทําให้เกิดภัยพิบัติได้ 
- ชุมชนพัฒนา-บ้านล่าง ม.๒ มีบ้านติดกับริมฝั่งทะเลอาจทําให้เกิดภัยพิบัติได้ 
- ชุมชนหมู่ ๕ มีบ้านติดกับริมฝั่งทะเลอาจทําให้เกิดภัยพิบัติได้ 

       พ้ืนท่ีปลอดภัย  -  บนภูเขาบริเวณเกาะคณฑี ม.๑ 
 -  บนภูเขาหมู่ ๕ 
 -  สํานักเทศบาลตําบลปากน้ํา ม.๑ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา เป็นผู้อํานวยการฯ) 

 ภารกิจ 
- ควบคุม กํากับดูแลให้การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- อํานวยการและประสานการ
ปฏิบัติกับทุกภาคส่วน 

 
 

ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายแผนและโครงการ 

ภารกิจ
- วางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การพัฒนาแผนงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน 
 -งานติดตามประเมินผล 
 -งานการจัดฝึกอบรมต่างๆ และงานการ
จัดทําโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ฝ่ายป้องกันและปฏิบตัิการ 

/สื่อสาร 
ภารกิจ

- เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 
- ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
- วางระบบการเตือนภัย  
-ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช า ช น
ผู้ประสบภัย       
--การกู้ชีพ กู้ภัย การอพยพ  
-การรักษาความปลอดภัย  
-วางระบบการติดต่อสื่อสาร 
 
 
 
หน่วยปฏิบัติ: 
- งานป้องกันฯ ทต.ปากน้ํา 
- ตํารวจ 
- กํานัน/ผู้ใหญ่ /ผู้นําชุมชน 
-คณะกรรมการ ปภ.หมู่บา้น/ชุมชน 
- อปพร อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย . /
อาสาสมัครต่างๆ  

ฯลฯ

 

ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ 

ภารกิจ
- สํารวจความเสียหาย และความ
ต้องการด้านต่างๆ ของผู้ประสบภัย 
-จัดทําบัญชีผู้ประสบภัย 
-การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย  
-การฟื้นฟูบูรณะให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้
มากที่สุด  
 
 
หน่วยปฏิบัติ: 
- กองช่าง 
- สํานักปลัด 
- กองสาธารณสุขฯ 
- งานป้องกัน 
- กองคลัง 
- ไฟฟ้า 
- ประปา 
 

ฯลฯ

 ภารกิจ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- รายงานสถานการณ์สาธารณภัย
ตามข้อเท็จจริงให้สื่อมวลชน
และประชาชนได้รับทราบ 
- เผยแพร่ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
 

หน่วยปฏิบัติ: 
- สํานักปลัด 
- งานป้องกันฯ 
- เสียงตามสาย 
- วิทยุชุมชน 

ฯลฯ 

แผนภูมิที่ 3 : โครงสร้างกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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การปฏบิัตหิลังเกิดภยั 
 

 3.1 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้นได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และต่อเน่ือง 
ตลอดจนการฟ้ืนฟูบูรณะสภาพพ้ืนที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

 3.2 หลักการปฏิบัติ 
   การฟ้ืนฟูบูรณะในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลปากนํ้า เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลปากนํ้า  โดยการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้ง
กําลังคน ทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ของทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการฟ้ืนฟูบูรณะ ดังน้ี 
  3.2.1 สํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัย 

  การปฏิบัติ 
  การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยได้ยุติลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการ
ดําเนินการ  ทั้งปวงเพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองให้ได้ก่อนรับการช่วยเหลือจากภายนอก  ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ เพ่ือให้ประชาชนผู้ประสบภัยสามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติ และเป็นการ
ฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังน้ี 
 

  การฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

(1) ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ฟ้ื น ฟู
ผู้ประสบภัย 

-  ประชุมหน่วยงานต่างที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือจัดทําแผนฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยด้าน
ต่างๆ เช่น นํ้าด่ืม ระบบสุขาภิบาล 
สุขภาพ และจิตใจของผู้ประสบภัย  

 สํานักปลัด 
 ฝ่ายปกครอง 
 งานป้องกันฯ 
 กองคลัง 
 กองช่าง 
 กํานัน /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําชุมชน  
 ชุมชน 

(2) การบรรเทาทุกข์ - จัดต้ังหน่วยบรรเทาทุกข์ 
- ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่
ส าม า รถ ช่ วย เหลื อ ตั ว เ อ ง ไ ด้ ใ น
ระยะแรก 
- สนับสนุนเคร่ืองอุปโภค บริโภค  
นํ้าด่ืม อาหาร และสิ่งจําเป็นเบ้ืองต้น
แก่การดํารงชีพ 

สํานักปลัด  
 ฝ่ายปกครอง 
 งานป้องกัน 
 กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําชุมชน 
 อปพร. อาสาสมัครต่างๆ 

 

( 3 )  ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ  
และฟ้ืนฟู 

-จั ด ใ ห้ มี ค ณ ะ ทํ า ง า น สํ า ร ว จ  
ความเสียหายและส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือ
สํ า ร ว จ ค ว า ม เ สี ย ห า ย เ บ้ื อ ง ต้ น  
ในพ้ืนที่ และแนวทางการฟ้ืนฟูไปยัง 
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา

สํานักปลัด 
 ฝ่ายปกครอง  
 งานป้องกันฯ 
 กองคลัง 
 กองสาธารณสุข 



หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
สาธารณภัยอําเภอและจังหวัด  
- สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเบ้ืองต้นตาม
บัญชีที่สํารวจ 
-  ดําเนินการช่วยเหลือและบูรณะ
สาธารณูปโภคให้ใช้การได้ในเบ้ืองต้น 
- ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่
ของประชาชน 
 

 กองช่าง 
 กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําชุมชน 
 

 
การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ  
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
(1) การจัดทําแผนฟ้ืนฟู -  ประชุมหน่วยงานต่างที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือจัดทําแผนฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ 

สํานักปลัด  
 ฝ่ายปกครอง 
 งานป้องกันฯ 
 กองช่าง 
 กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําชุมชน 
 คณะก ร ร มก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่ บ้ าน/
ชุมชน 
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ระนอง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การติดตาม... 
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การติดตามและประเมินผล 

 หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ก า ร ติ ดต ามและปร ะ เ มิ น ผ ล  
ก า ร ป ฏิ บั ติ เ มื่ อ ส ถ า น ก า ร ณ์  
กลับสู่ภาวะปกติ 

- จัดประชุมคณะกรรมการภายใต้
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยท้องถิ่น และภาคประชาชน 
หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
เพ่ืออภิปรายเสนอความเห็นต่อการ
ปฏิบัติ การประสานการปฏิบัติและ
ค้นหาข้อบกพร่องในการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติที่ผ่านมา รวมทั้ ง
ร่ ว ม กั น เ สนอแนวทา ง เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- กําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ช่วยเหลือประชาชน ความพร้อมของ
ประชาชนในการเตรียมความพร้อม
รับภัย  
-  ปรับปรุ งและทบทวนแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย  
และทรัพยากรในพ้ืนที่ 
 

สักปลัด 
 ฝ่ายปกครอง 
 งานป้องกันฯ 
 กองช่าง 
 กองคลัง 
 กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําชุมชน 
 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ภ า ย ใ ต้  
กอง อํ านวยการ ป้อ ง กันและ
บรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น 
 คณะก ร ร มก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน 

 
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ระนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ลําดบัที ่ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท ์ ประเภทเครื่องจกัรกล และยานพาหนะ จํานวน 
1 

 
 
 

 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

 
 
 

4 
 
 
 

5 
 

เทศบาลตําบลปากน้ํา 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบางริ้น 
 
 
 

เทศบาลเมืองระนอง 
 
 
 

 
 
 
มูลนิธิระนองสงเคราะห์ 
 
 
 

โครงการชลประธานจังหวัดระนอง 
 

077-816300 
 

 
 
 
 

๐-๗๗๘1-0461 

 

 
 

077-811167 
199 

 

 
 
 

077-811100 
 
 
 

077-821666 
 

รถบรรทุกน้ํา ขนาด 10,000 ลิตร 
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง 12,000 ลิตร 
รถกระเช้าดับเพลิง 4,000 ลิตร 
รถตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว 
เครื่องสูบน้ําแบบหาบหาม 
เรือเร็วดับเพลิง 
รถบรรทุกน้ํา ขนาด 10,000  ลิตร 
รถหน้าตักหลังขุด 
รถตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว 
 

รถบรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร 
เครื่องสูบน้ําแบบหาบหาม 
รถขุดตักไฮโดรลิค ขนาด 200 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ 
เครื่องสูบน้ําดับไฟป่า 
รถอํานวยการกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์สื่อสาร 
 
 

รถบรรทุกขนาด 6 ตัน ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 12 นิ้ว 
รถบรรทุกน้ํา ขนาด 1,000 ลิตร 
รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ 
 

รถบรรทุกน้ํา ขนาด 10,000 ลิตร 
เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว 

1 คัน 
1 คัน 
1 คัน 
1 คัน 

3 เครื่อง 
1 ลํา 
1 คัน 
1 คัน 
1 คัน 

 

2 คัน 
3 เครื่อง 
1 คัน 

3 เครื่อง 
1 คัน 
1 คัน 

3 เครื่อง 
 

2 คัน 
1 คัน 
3 คัน 
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ข้อมูลเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ลําดบัที ่ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท ์ ประเภทเครื่องจกัรกล และยานพาหนะ จํานวน 

6 
 

7 

สํานักงานป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย จังหวัดระนอง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 
 

077-800190 
077-800191 
077-811370 

 

รถบรรทุกน้ํา ขนาด 10,000 ลิตร 
เครื่องสูบน้ํา 
 

รถบรรทุกน้ํา ขนาด 1,000 ลิตร 
รถบรรทุกน้ํา ขนาด 10,000 ลิตร 

1 คัน 
3 เครื่อง 
1 คัน 
1 คัน 

-16- 



-17- 
บญัชีรายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และองคก์รเครือข่าย    

ในเขตจังหวัดระนอง 

ลําดบั
ที ่ ชื่อหน่วยงาน 

วิทยุสื่อสาร 
(ทกุสถานสีามารถตดิต่อ

ได้โดยตรง) 
หมายเลขโทรศพัท ์

   นามเรียกขาน 
ความถ่ี โทรศพัท ์

เวลาทาํ
การ 

1 ที่ทําการปกครองจังหวัด - 
126.125 
157.725 
162.850 

077-800141 24 ชม. 

2 สื่อสารจังหวัดระนอง สิงห์ทอง 
153.825 
150.075 

077-800170 24 ชม. 

3 บก.ภ.จว.ระนอง ระนอง 153.450 
077-811173 
077-811987 

24 ชม. 

4 เทศบาลเมืองระนอง เอราวัณ 162.550 
077-811167 

๑๙๙ 
24 ชม. 

5 ที่ว่าการอําเภอเมืองระนอง วารินทร์ 
162.125 
157.725 
162.850 

๐-๗๗๘1-2374 24 ชม. 

6 ที่ว่าการอําเภอกระบุรี ธงชัย 
162.125 
157.725 
162.850 

077-891021 24 ชม. 

7 สถานีตํารวจภูธรระนอง เมืองระนอง 152.700 077-821200 24 ชม. 

8 สํานักงานประปาส่วนภูมภาคสาขาระนอง - - 077-811192 - 

9 สํานักงาน ปภ.ระนอง - 150.150 ๐๗๗-๘00190 24 ชม. 

10 โครงการชลประทานระนอง - - 077-821666 - 

11 ร. 5 พัน 2 ในกรม 151.800 077-862246 24 ชม. 

12 กองร้อย ตชด. ที่ 415 ชลธาร 152.450 ๐-๗๗๘๑-๑94๔ 24 ชม. 

13 กองร้อย อส. จ.ระนอง ที่ 1 กุญชร 162.125 077-822333 24 ชม. 

14 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 077-824011 - 

15 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง - - ๐-๗๗๘๑-2679 - 

16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง ช่อหลัก 163.375 077-821289 24 ชม. 
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บญัชีรายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และองคก์รเครือข่ายใน

เขตจังหวัดระนอง 

ลําดบั
ที ่ ชื่อหน่วยงาน 

วิทยุสื่อสาร 
(ทกุสถานสีามารถตดิต่อ

ได้โดยตรง) 
หมายเลขโทรศพัท ์

   
นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศพัท ์

เวลาทาํ
การ 

1 เทศบาลตําบลปากนํ้า ปะการัง 162.550 077-816300 24 ชม. 

2 เทศบาลตําบลหงาว - - ๐-๗๗๘2-6921 24 ชม. 

3 เทศบาลเมืองบางริ้น ศูนย์ปูเจ้าฟ้า  ๐-๗๗๘1-0461 24 ชม. 

4 เทศบาลตําบลปากนํ้า-ท่าเรือ - - ๐-๗๗๘8-0112 24 ชม. 

5 เทศบาลตําบลบางนอน - - ๐-๗๗๘2-6809 24 ชม. 

6 ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง - - 077-800124 24 ชม. 

7 เทศบาลเมืองระนอง ศูนย์เอราวัณ - 
๐-๗๗๘๑-0167 

๑๙๙ 
24 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/บัญชีรายช่ือ... 
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บญัชีรายชื่อเจ้าพนกังานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัที่ได้รบัการแต่งตั้งของ 

 เทศบาลตาํบลปากน้ํา 
ลําดบัที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง่ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพทต์ดิตอ่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

นายสาวิทย์   ธันเรืองรัตน์ 
นายพรชัย   สงัข์เสือ 
นายสุเทพ   แซ่อุ๋ย 
นายสุรัตน์   ทวีวัฒน์ 
นายเกียรติพงค์   เสนพงค์ 
นายวราวุฒิ   ด่านสากล 
นายอนันต์พงษ์   รักวงศ์ไทย 
นายชัยมงคล   พรมเกศ 
นายจีราพงษ์   มณีราช 
นายวีระชัย   เกษแก้ว 

จนท. ป้องกันฯ 5 
พนง.ขับเคร่ืองจักรกลฯ 

พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 

ทต.ปากนํ้า 
ทต.ปากนํ้า 
ทต.ปากนํ้า 
ทต.ปากนํ้า 
ทต.ปากนํ้า 
ทต.ปากนํ้า 
ทต.ปากนํ้า 
ทต.ปากนํ้า 
ทต.ปากนํ้า 
ทต.ปากนํ้า 

๐9-9487-5346 
๐๙-5034-2037 
๐๘-๓๖๔๖-๕๕๗๙ 
08-9795-4081 
๐๘-2440-4568 
06-1095-1607 
๐๙-๒๗๙๗-๗๖๙๖ 
๐9-5419-8323 
๐๘-๘026-6785 
๐๙-3732-9238 

 
 

บญัชีรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ของ เทศบาลตําบลปากน้าํ 
ลําดบัที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง่ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพทต์ดิตอ่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 

นายสุรพล   มงคล 
นายถวิล   คําแหง 
นายวิสูตร์   อ่ิมเอิบ 
นายสมเกียรติ   เกตุแก้ว 
นายตุ๋ย   ทิวโพธ์ิพุ่ม 
นางแอ้   มงคล 
นางบุญนํา   คนเฉียบ 
นายบรรจง   สุขทวีกุล 
นายสิทธิชัย   ขวัญประจักษ ์
นางสาววิเชียร   รักวงศ์ไทย 
นางบุญทิมา   อุ๋ยวงษ์ 
นางพัชรนี   เกตุแก้ว 
นายวันดี   ข้ามสมุทร 
นายสุพจน์   สรรพกุล 
นายสราวุฒ   รักวงศ์ไทย 
นายสุทธิศักด์ิ   รักวงศ์ไทย 
นางสาวสุพัตรา   รักวงศ์ไทย 
นางบรรจง   หริัญศิลป์ 
นายพิมล   หิรญัศิลป์ 
นายบุญเลิศ   ทิพย์จันทร ์
นายวิษณุ   คําแหง 
นายสุเทพ   แซ่อุ๋ย 
นางนวลนภา   หิรัญศลิป์ 

อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 

๖๗/๗ ม.๑ ปากนํ้า 
๕๑/๒ ม.๒ ปากนํ้า 
๖๘/๕๗ ม.๑ ปากนํ้า 
๖๘/๙๕ ม.๑ ปากนํ้า 
๖๔ ม.๕ ปากนํ้า 
๖๗/๗ ม.๑ ปากนํ้า 
๖๘/๙๖ ม.๑ ปากนํ้า 
๗๙/๙ ม.๒ ปากนํ้า 
๖๔/๘ ม.๕ ปากนํ้า 
๖๘/๕๒ ม.๑ ปากนํ้า 
๖๔/๖ ม.๑ ปากนํ้า 
๖๘/๔๒ ม.๑ ปากนํ้า 
๕๑/๒ ม.๒ ปากนํ้า 
๔๘/๒ ม.๒ ปากนํ้า 
๖๘/๓๒ ม.๑ ปากนํ้า 
๖๘/๓๒ ม.๑ ปากนํ้า 
๖๘/๕๒ ม.๑ ปากนํ้า 
๘๖ ม.๒ ปากนํ้า 
๘๖ ม.๒ ปากนํ้า 
๔๙/๑ ม.๑ ปากนํ้า 
๔๕ ม.๒ ปากนํ้า 
50/1 ม.2 ปากนํ้า 
๘๖ ม.๒ ปากนํ้า 

- 
085-796-4724 
081-677-7957 
081-198-9011 
084-630-4143 

- 
086-280-6548 
083-599-4414 
089-289-9542 
๐๘๗-๒๗๐-๖๘๑๖ 

- 
- 
- 
- 
- 

081-270-6812 
085-798-1279 
087-276-9506 
089-971-0973 
089-462-8652 
082-423-4883 
083-646-5579 

- 
 



-20- 
บญัชีรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ของ เทศบาลตําบลปากน้าํ 

 

ลําดบัที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง่ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพทต์ดิตอ่ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 

นางพรนภา   หิรัญศิลป์ 
นายโชติ   พิมพ์ทอง 
นายณัฐวัฒน์   สุขสันติกมล 
นายชาลี   มณรีาช 
นางยุพาพร   ทิพย์จันทร ์
นายปรีชา   มณีราช 
นางรุ่งเพชร   พรมเกศ 
นายภิรมย์   คล้ายสวี 

อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 
อปพร. ทต.ปากนํ้า 

๘๖ ม.๒ ปากนํ้า 
๑๐๙ ม.๕ ปากนํ้า 
๓๘ ม.๑ ปากนํ้า 
๘๗ ม.๒ ปากนํ้า 
๔๘/๒ ม.๒ ปากนํ้า 
๓๙ ม.๒ ปากนํ้า 
๖๖/๘ ม.๑ ปากนํ้า 
๓๙ ม.๒ ปากนํ้า 

- 
- 

082-281-3279 
087-463-3745 

- 
082-283-9265 
081-569-1145 
083-106-2420 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําสั่งเทศบาลตําบลปากนํ้า 

ที่          /25๖๐ 
เรื่อง  จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง 

เทศบาลตําบลปากนํ้า ประจําปีงบประมาณ 2561 

……………………….. 

 ด้วยสภาพอากาศของจังหวัดระนอง ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ลักษณะ
อากาศท่ัวไป จะมีความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงเป็นผลให้อากาศร้อนอบอ้าว และมีอากาศร้อนจัดในบางพ้ืนที่    
ทําให้บางพ้ืนที่ของจังหวัดระนองต้องประสบปัญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ํา เพ่ือการอุปโภค บริโภค 

 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ประสบภัยแล้งในเขตพ้ืนที่ตําบลปากนํ้า เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการเตรียมการ
ป้องกันและประสานงานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยสนับสนุน       
การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15, 16 และ 17 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประจําศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ภัยแล้ง ปี พ.ศ. 256๑ ประกอบด้วย  

 1. นายบรรลือ  แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า  ผู้อํานวยการศูนย์  
 2. นายสุพรรณ์ ชาติไทย รองนายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า         รองผู้อํานวยการศูนย์ 
 3. นายสุพจน์ สรรพกุล รองนายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า         รองผู้อํานวยการศูนย์ 
 4. นางวิยะดา หาญสุราษฎร ์ ปลัดเทศบาลตําบลปากนํ้า                 รองผู้อํานวยการศูนย์ 
 5. นางสาวกิตติมา ดวงแป้น หัวหน้าสํานักปลัด              กรรมการ 
 6. นางภทรธร นาคช่ืน หัวหน้าฝ่ายปกครอง           กรรมการ 
 7. นายพรชัย สังข์เสือ พนักงานขับเคร่ืองจักกลขนาดเบา                      กรรมการ 
 8. นายสุเทพ แซ่อุ๋ย พนักงานจ้างตามภารกิจ                            กรรมการ 
 9. นายสุรัตน์ ทวีวัฒน์ พนักงานดับเพลิง           กรรมการ 
 10. นายเกียรติพงค์ เสนพงค์ พนักงานดับเพลิง           กรรมการ 
 11. นายอนันต์พงษ์  รักวงศ์ไทย พนักงานดับเพลิง           กรรมการ 
 12. นายชัยมงคล พรมเกศ พนักงานดับเพลิง           กรรมการ 
 13. นายวีระชัย เกษแก้ว พนักงานดับเพลิง           กรรมการ 
  14. นายจีราพงษ์ มณีราช พนักงานดับเพลิง           กรรมการ 
  15. นายวราวุฒิ ด่านสากล พนักงานดับเพลิง           กรรมการ 
 16. นายสาวิทย์ เรืองรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชํานาญงาน          เลขานุการ 
 

 
 
 
 

/15. อํานาจหน้าที่... 



             

 อํานาจหน้าที่ ทําหน้าที่กํากับดูแล สั่งการและอํานวยการ บัญชาการเหตุการณ์ และขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานข้างเคียง เอกชน มูลนิธิต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุฉุกเฉิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 

  ทั้งน้ี   ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่                           พ.ศ. 2560 
 
                                      

(นายบรรลือ   แซ่ตัน) 
 นายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 

  
 
 



การแบง่มอบภารกิจตามโครงสรา้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ 
       

 

ผู้อํานวยการ 
ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ 

 

 

         อํานาจหน้าที ่
 

 

นายบรรลือ  แซ่ตัน 
นายกเทศมนตรตีาํบลปากน้ํา 

ผู้อํานวยการศนูย์ 
อํานวยการเฉพาะกิจ 

 

 

1) บังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ให้ปฏิบัติหน้าที่      
ตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลปากน้ํา 

2) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจําเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของ   หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จําเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือ
ท้องที่ที่เกี่ยวเนื่อง  

5) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กําหนด 
7) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว   
8) รายงานการจัดการสาธารณภัยให้ผู้อํานวยการอําเภอ และผู้อํานวยการจังหวัด ทราบทันที  
9) มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการอําเภอ และผูอ้ํานวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ผู้อํานวยการ 
ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ 

 

 

         อํานาจหน้าที ่
 

 

รองนายกเทศมนตรี   ตําบล
ปากน้ํา 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ 

 

1) อํานวยการและประสานการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ติดตาม กํากับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ 
3) มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

 

ลําดบั 
ที ่

 

หน่วยปฏิบัต ิ
 

หน้าที ่
 

 

การแบ่งมอบภารกิจ 
 

หัวหน้า
ฝ่าย ผู้ปฏิบัต ิ หน่วยปฏิบัต ิ

1 ฝ่ายอํานวยการ 
 

 อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล และประสานติดตามผลการปฏิบัติของ
ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ รายงานสถานการณ์จนกว่า
เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ โครงสร้างประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1) งานธุรการ 
2) งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและการรายงาน 
3) งานจัดกําลังสนับสนุน 
4) งานศูนย์สั่งการ 
5) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
6) งานประสานการตรวจเยี่ยม 
7) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
8) งานประสานการช่วยเหลือ 

ฯลฯ    

- ปลัดเทศบาลตําบลปากน้ํา 
- หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ตําบลปากน้ํา 
- หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ  
/อสม.  
 ฯลฯ 
 

- สํานักปลัด  
- ฝ่ายปกครอง 
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
          ฯลฯ 

- หัวหน้า
ฝ่าย
ปกครอง 
(เทศบาล
ตําบล
ปากน้ํา) 
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ลําดบั 
ที ่

 

หน่วยปฏิบัต ิ
 

หน้าที ่
 

 

การแบ่งมอบภารกิจ 
 

หัวหน้า
ฝ่าย ผู้ปฏิบัต ิ หน่วยปฏิบัต ิ

2 ฝ่ายแจ้งเตือนภัย 1) งานติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและสถานการณ์ 
2) งานเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 
3) วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้มีอํานาจสั่งการทราบ 
 

-คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 
 ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่  1,2, ,5 
- อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย
เทศบาลตําบลปากน้ํา 

- สํานักปลัด  
- ฝ่ายปกครอง 
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
          ฯลฯ 

- หัวหน้า
สํานักปลัด
(เทศบาล
ตําบล
ปากน้ํา) 
- หัวหน้า
ฝ่าย
ปกครอง 
(เทศบาล
ตําบล
ปากน้ํา) 

3 ฝ่ายป้องกันและ
ปฏิบัติการ          
/สื่อสาร 

 

 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสถาปนาและ
ดํารงการสื่อการ 

1) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์  
2) ปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
3) ตรวจสอบและติดตามผู้ประสบภัย 
4) ตรวจสอบผู้ประสบภัย 
5) งานส่งกําลังบํารุง 
6) งานระบบการสื่อสาร 

ฯลฯ 

- เ จ้ าห น้ าที่ ป้ อ ง กันและ -
คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 
 ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่  1,2,5 
- อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย
เทศบาลตําบลปากน้ํา 
- ตํารวจภูธรปากน้ําระนอง 
             ฯลฯ 

- สํานักปลัด 
- ฝ่ายปกครอง  
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
          ฯลฯ 
 
 

- 

- หัวหน้า
สํานักปลัด
(เทศบาล
ตําบล
ปากน้ํา) 
-  หัวหน้า
ฝ่าย
ปกครอง 
(เทศบาล
ตําบล
ปากน้ํา) 
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ลําดบั 
ที ่

 

หน่วยปฏิบัต ิ
 

หน้าที ่
 

 

การแบ่งมอบภารกิจ 
 

หัวหน้า
ฝ่าย ผู้ปฏิบัต ิ หน่วยปฏิบัต ิ

4 ฝ่ายประชาสมัพันธ์  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านสาธารณภัยและการให้ความ
ช่วยเหลือให้ประชาชนและสื่อมวลชลทราบ  และปฏิบัติตามภารกิจ ดังนี้ 

1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ การแก้ไขปัญหา การให้ความ
ช่วยเหลือ 

2) ทําความเข้าใจสื่อมวลชน ถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

3) จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์และแถลงข่าว 
ฯลฯ 

- เ จ้ าห น้ าที่ ป้ อ ง กันและ -
คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 
 ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่  1,2, 5 
- อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย
เทศบาลตําบลปากน้ํา 
- ตํารวจภูธรปากน้ําระนอง 
             ฯลฯ 

- สํานักปลัด 
- ฝ่ายปกครอง  
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

          ฯลฯ 

- หัวหน้า
ฝ่าย
ปกครอง 
 

 

5 ฝ่ายการเงิน  ติดตาม ในการดําเนินการ จัดทําบัญชี จดัซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
อุปโภคบริโภค ฯลฯ รวมถึงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบัติตาม
ภารกิจ ดังนี้ 

1) การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบของทางราชการ 
2) การเงินและบัญชี 
3) บริหารจัดการเงินและสิ่งของบริจาค รวมทั้งสิ่งของพระราชทาน 
4) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงาน 

ฯลฯ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
 

- กองคลัง 
 ฯลฯ 
 

- หัวหน้า
บริหารงาน
คลงั 

6 
 
 

รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 ทําหน้าที่ตรวจตราและป้องกันการโจรกรรม รักษาความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่รองรับการอพยพ และปฏิบัติตามภารกิจ ดังนี้ 

1) งานป้องกันการโจรกรรม 
2) งานรักษาความปลอดภัย 
3) งานจราจร 

- เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- ตํารวจภูธรปากน้ําระนอง 
- อปพร. ทต.ปากน้ํา  
ฯลฯ 

- สํานักปลัด 
- ฝ่ายปกครอง 
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- หัวหน้า
ฝ่าย
ปกครอง 
(เทศบาล
ตําบล
ปากน้ํา) 
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ลําดบั 
ที ่

 

หน่วยปฏิบัต ิ
 

หน้าที ่
 

 

การแบ่งมอบภารกิจ 
 

หัวหน้า
ฝ่าย ผู้ปฏิบัต ิ หน่วยปฏิบัต ิ

7 ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ 1) สํารวจและประเมินความเสียหาย ความต้องการของผู้ประสบภัย 
2) สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
3) งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
4) ฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณูปโภค 
5) ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

- เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
- เจ้าหน้าที่กองช่าง  
- เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข  

- สํานักปลัด 
- ฝ่ายปกครอง 
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- กองช่าง  
- กองสาธารณสุขฯ 

- หัวหน้า
ฝ่าย
ปกครอง 
(เทศบาล
ตําบล
ปากน้ํา) 
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ตัวอย่างแบบ รายงานสถานการณภ์ยัแล้ง  

เทศบาลตําบลปากน้ํา  จังหวัดระนอง 
ระหว่างวันที่.....................เดือน.......................  พ.ศ.................. 

ที ่

พื้นที่ 
ประสบภัย 

พื้นที่
ทั้งหมด
ของอปท. 

ราษฎร
ประสบภัย 

จํานวนราษฎร
ทั้งหมดของ 

อปท. 
พืน้ทีก่ารเกษตรที่ไดร้บัความเสียหาย 

การให้ความชว่ยเหลือ 

หมา
ยเหตุ 

วัน
เกิด-
ยุติ
สถา
นกา
รณ์ 

การจัดสรรน้าํเพื่อการเกษตร การแจกจ่ายน้ํา
อุปโภค/บริโภค 

งบประมาณที่
จ่ายแล้ว  
(บาท) 

ห
มู่
ที่ 

รวม 
หมู่บ้
าน 

ชุม
ชน

/ห
มู่บ

้าน
ทั้ง

หม
ด 

ร้อ
ยล

ะพื้
นท

ี่ปร
ะส

บภั
ยแ

ล้ง
 

รา
ษฎ

ร 
(ค

รัว
เร
อืน

) 

รา
ษฎ

ร 
(ค

น)
 

จํา
นว

นค
รัว

เร
ือน

ทัง้
 อ

ปท
. 

ร้อ
ยล

ะค
รัว

เร
ือน

ทีป่
ระ

สบ
ภัย

แล
้ง ได้รบัความเสยีหายแล้ว 

(ไร่) 
คาดว่าจะเสียหาย (ไร่) 

รถบรรทกุ
น้ํา 

เครื่อง
สูบน้ํา

(เครื่อง) 

ซ่อม/
สร้าง
ทํานบ/
ฝาย 

(แห่ง) 

การขุด
ลอก
แหล่ง
น้ํา 

(แห่ง) 

รถบรรทุกน้ํา 

งบ 
อปท. 

งบ
อื่น
ๆ 

รว
ม
งบ
ปร
ะม
าณ  

พื้น
ที่น

า 

พื้น
ที่ไ

ร่ 

พื้น
ที่ส

วน
 รวม

พื้น
ที่  

ความ
เสียหาย
เบื้องต้น 
(บาท) 

พื้น
ที่น

า 

พื้น
ที่ไ

ร่ 

พื้น
ที่ส

วน
 รว

ม
พื้น
ที่ 

ความ
เสียหาย
เบื้องต้น 
(บาท) 

คัน
 

เที่
ยว

 

ปริ
มา

ณ
น้ํา

(ลิ
ตร

) 

คัน
 

เที่
ยว

 

ปริ
มา

ณ
น้ํา

(ลิ
ตร

) 

 
1                                   

                                    

รวม                                                               

 ........................................................ผู้รายงาน 
(...................................................) 

  นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา 
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