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ค าน า 
                    
 
 พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กําหนดไว๎วํา  “ในกรณีที่ ข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กําหนดไว๎ในแผนตํางๆ   ตามพระราชบัญญัตินี้
เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกลําวได๎ใช๎มาครบห๎าปีแล๎ว ให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎ซึ่งรับผิดชอบใน การจัดทําแผน ปรับปรุง หรือ
ทบทวนแผนที่อยูํในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว กรอปกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศโลกรุนแรงขึ้น สํงผลให๎
สาธารณภัยมีความรุนแรงและความถ่ีเพ่ิมมากข้ึน คณะกรรมการจัดทําแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค๑การ
บริหารสํวนตําบลชํองดําน  จึงได๎ทําการปรับปรุงแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค๑การบริหารสํวนตําบลชํอง
ดําน พ.ศ.2563 (พ.ศ.2562 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)เพ่ือให๎สามารถปรับตัวตํอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเพ่ือให๎สอดคล๎องกับสภาพความ เสี่ยงภัยของพ้ืนที่ และสภาพความเป็นจริงของสถานการณ๑ภัย
พิบัติที่เกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหํงชาติ พ.ศ. 2558 โดยครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท ยุทธศาสตร๑การดําเนินงานตามแผนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2558  ประกอบด๎วยการมุํงเน๎นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(Disaster Risk Reduction: DRR) การบูรณาการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)  การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การฟ้ืนฟูอยํางยั่งยืน (Build Back and Safer) เป็นแนวทางหลักในการดําเนินการให๎บรรลุ เปูาหมายของแผน และ
นําไปสูํความสําเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน   และรํวมกันในการ
แก๎ไขปัญหาสาธารณภัยตั้งแตํ กํอนเกิดภัย ระหวํางเกิดภัย และหลัง เกิดภัย ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล
สูงสุด 
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บทน า 

 
   

     ปัจจุบันสถานการณ๑สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทําของ
มนุษย๑ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เชํน  อุทกภัย  ดินโคลนถลํม แผํนดินไหว  พายุฤดู
ร๎อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทําของมนุษย๑   เชํน  การตัดไม๎ทําลายปุา  การใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางไมํจํากัด  การขยายตัวของชุมชนเมือง  และภาคอุตสาหกรรมที่ทําลายสิ่งแวดล๎อม ทําให๎สภาพ
ภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร๎อนจัด  และหนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมาก
เป็นเวลานาน สํงผลให๎เกิดน้ําทํวมหนักและแผํนดินถลํม ซึ่งสาธารณภัยดังกลําวได๎สํงผลกระทบตํอชีวิตและความเป็นอยูํ
ของประชาชน ตลอดทั้งสร๎างความเสียหายแกํทรัพย๑สินของ ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 
    องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน มีหน๎าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท๎องถิ่น โดยมี
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเป็นผู๎รับผิดชอบในฐานะผู๎อํานวยการท๎องถิ่น และมีปลัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นผู๎ชํวย
ผู๎อํานวยการท๎องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน๎าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท๎องถิ่น และชํวยเหลือ
ผู๎อํานวยการจังหวัดและผู๎อํานวยการอําเภอตามที่ได๎รับมอบหมาย   องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน จึงต๎องมีการ
เตรียมพร๎อมและรับมือกับสถานการณ๑สาธารณภัยตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา  จึงได๎จัดทําแผนปฏิบัติการในการ
ปูองกันและบรร เทาสาธารณภัยขององค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน พ .ศ .๒๕๖3 ขึ ้น  ซึ ่ง เป็น ไปตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  และสอดคล๎องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ 
พ.ศ. 2558  รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
และยุทธศาสตร๑การเตรียมพร๎อมแหํงชาติ และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อําเภอ เพื่อให๎การ
บริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพ่ือประโยชน๑ในการปูองกันและบรรเทา   สาธารณ
ภัยได๎อยํางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร๎างความเชื่อมั่นให๎กับประชาชน และสร๎างพื้นที่ให๎เป็นท๎องถิ่นที่ปลอดภัย   
โดยให๎ความสําคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ประกอบด๎วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได๎แกํ 
การปูองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร๎อม ควบคูํกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได๎แกํ  การเผชิญเหตุ และการ
บรรเทาทุกข๑ รวมทั้งการฟ้ืนฟู ได๎แกํ การฟ้ืนสภาพและการซํอมสร๎าง การสร๎างใหมํให๎ดีกวําและปลอดภัยกวําเดิม   ตาม
วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพที่ ๑ – ๑) 
 

 

 

 

 

 
 

                                  

                                 
 

แผนภาพที่ 1-1 : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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 แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน มี 
วัตถุประสงค๑ ดังนี้ 
   ๑.1 เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการเตรียมความพร๎อม การแจ๎งเตือนภัย และการดําเนินการชํวยเหลือ ให๎แกํ
หนํวยงานในระดับท๎องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
        1.2 เพ่ือให๎ประชาชนในองค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน จาก
เหตุสาธารณภัย 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไป 

    

   ๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
         องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน ตั้งอยูํที่หมูํที่ 10 ตําบลชํองดําน  อําเภอบํอพลอยจังหวัด

กาญจนบุรี  มีพ้ืนที่ประมาณ  223 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 139,375 ไรํ   มีอาณาเขตติดตํอกับพ้ืนที่ตํางๆ 
ดังนี้ 
           ทิศเหนือ      ติดตํอกับตําบลหลุมรัง อําเภอบํอพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี 
    ทิศใต ๎      ติดตํอกับตําบลบํอพลอย        อําเภอบํอพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี 
    ทิศตะวันตก     ติดตํอกับอําเภอศรีสวัสดิ์      จังหวัดกาญจนบุรี 
      ทิศตะวันออก   ติดตํอกับอําเภอห๎วยกระเจา    จังหวัดกาญจนบุรี 
 

๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน แบํงเขตการปกครองออกเป็น 1 ตําบล ได๎แกํ ตําบลชํอง

ดําน  15  หมูํบ๎าน ได๎แกํ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                   องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น  7,790  คน 

จําแนกเป็น เพศชาย  3,827  คน 
    เพศหญิง  3,963  คน 

จํานวนครัวเรือน       2,926      ครัวเรือน 
สํวนใหญํนับถือศาสนา  พุทธ    ร๎อยละ 99 
ข๎อมูล ณ วันที่  1  พฤศจิกายน 2563               

    (ท่ีมา : ข๎อมูลทะเบียนราษฎร๑ของสํานักงานทะเบียนอําเภอบํอพลอย) 
 

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสํวนใหญํขององค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน   ประมาณร๎อยละ 80ประกอบ

อาชีพด๎านเกษตรกรรม ทําสวน ทําไรํ  รองลงมาได๎แกํ  ด๎านธุรกิจค๎าขาย รับจ๎าง ประมาณร๎อยละ 15 ด๎านอ่ืนๆ  
ประมาณร๎อยละ 5   เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร๑ที่เหมาะสมกับการทําอาชีพเกษตรกรรม เชํน ปลูกอ๎อย  มันสําปะหลัง  
สับปะรด  ข๎าวโพดหวาน และพืชผัก   เฉลี่ยรายได๎ประชากรตํอหัว/ตํอปี ประมาณ  65,000  บาท  
            ที่มา : (ข๎อมูล จปฐ.สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบํอพลอย) 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

1 บ๎านหัวเขา 6 บ๎านเขาแดง 11 บ๎านชํองดําน 
2 บ๎านชํองดําน 7 บ๎านหนองเข๎ 12 บ๎านสามยอด 
3 บ๎านหนองหว๎า 8 บ๎านหนองบัว 13 บ๎านหัวเขา 
4 บ๎านวังใหญํ 9 บ๎านหนองพุพระ 14 บ๎านเขาพุ 
5 บ๎านสามยอด 10 บ๎านชํองดําน 15 บ๎านห๎วยคร๎อ 
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1.1.๕ สถานที่ส าคัญ 
ตารางท่ี ๑-๑  :  สถานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

พื้นที่ 
สถานที่ส าคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

หมูํที่ 1 สถานที่ราชการ               - สํานักงานเกษตรอําเภอบํอพลอย 
 

14.384046,99.514545 

หมูํที ่2 สถานบริการสาธารณสุข    - โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ 
                                   ตําบลบ๎านชํองดําน 
สถาบันการศึกษา            - โรงเรียนบ๎านชํองดําน 
                                 - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านชํองดําน 
สถานที่ตั้งทางศาสนา        - วัดชํองดําน  

14.384046,99.514545 
 
14.387851,99.513345 
 
14.386238,99.514192 

หมูํที ่3 สถาบันการศึกษา             - โรงเรียนบ๎านหนองหว๎า 
                                  - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองหว๎า 
สถานที่ตั้งทางศาสนา        - วัดหนองหว๎า 

14.418393,99.469310 
14.418125,99.469202 
14.417025,99.468588 

หมูํที ่5 สถานบริการสาธารณสุข     - โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล 
                                    บ๎านสามยอด 
สถาบันการศึกษา             - โรงเรียนบ๎านสามยอด 
                                  - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านสามยอด 
สถานที่ตั้งทางศาสนา        - วัดเขาจันทร๑ศิลาภรณ๑  

 
 
14.436805,99.410306 
14.436123,99.412876 
14.438253,99.409842 

หมูํที ่6 สถาบันการศึกษา             - โรงเรียนบ๎านเขาแดง 
สถานที่ตั้งทางศาสนา        - วัดเขาแดง 

4.388502,99.397851 
14.389126,99.394845 

หมูํที ่7 สถาบันการศึกษา             - โรงเรียนบ๎านหนองเข๎ 
สถานที่ตั้งทางศาสนา        - วัดหนองเข๎ 

14.366394,99.44585 
14.365771,99.447463 

หมูํที ่10 สถานที่ราชการ               - องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน 14.383635,99.513975 
หมูํที ่13 สถาบันการศึกษา             - โรงเรียนบ๎านวังใหญํ 

                                  - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังใหญํ 
14.341273,99.488363 
14.341493,99.488810 

รวม สถานที่ราชการ.....................2.................แห่ง 
สถานบริการสาธารณสุข...........2...............แห่ง 
สถาบันการศึกษา.................10.................แห่ง 
สถานที่ตั้งทางศาสนา.................5.............แห่ง 
พื้นที่ทิ้งขยะ...................-.........................แหง่ 
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๑.๑.๖ สาธารณูปโภค 

ตารางท่ี ๑-2  :  สาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
 

พื้นที่ 
สาธารณูปโภค 

(ระบุรายละเอียด) 
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

หมูํที่ 1-15 
ตําบลชํองดําน 

ไฟฟูา.............................  
ประปา........................... 
ถนน.............................. 
รถโดยสาร..................... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม.................... 
 

 

รวม 
หมู่ที่ 1-15 

ต าบลช่องด่าน 

ไฟฟูาการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
ประปาระบบประปาหมู่บ้าน 
ถนนสาย 3086 (กาญจนบุรี-ด่านช้าง) 
รถโดยสารสายกาญจนบุรี-ด่านช้าง  
การสื่อสารและโทรคมนาคม TOT/AIS/TRUE/DTAC 
 

170.136.130.6.27 
14.383563,99.513954.123. 

 

หมายเหตุ  วิธีการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร๑ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม “การหาคําพิกัดละติจูด ลองจิจูดจาก Google 
Maps” 

         ๑.๑.7 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) 
         องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  มีเส๎นทางคมนาคมที่สําคัญสามารถเดินทางติดตํอกัน

ระหวําง องค๑การบริหารสํวนตําบลหลุมรัง เทศบาลตําบลบํอพลอย  เทศบาลตําบลหนองรี  องค๑การบริหารสํวนตําบล
หนองรี  องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอพลอย  องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองกุํม องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองกรําง  
และอําเภอตํางๆ ได๎อยํางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได๎ทางรถยนต๑ บนถนนทางหลวงหมายเลข   3086 (ถนนสาย
กาญจนบุรี – ดํานช๎าง) 

  ๑.๑.๘ แหล่งแม่น้ าล าคลอง 
         องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุํม  มีแมํน้ํา

สําคัญไหลผํานหลายสาย ได๎แกํ 
        คลองลําตะเพิน  ไหลผํานพ้ืนที่หมูํบ๎าน ตั้งแตํหมูํที่ 2, 11, 13, 4, 15  ตําบลชํองดําน  

อําเภอบํอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  
 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ๑สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  สํวนใหญํเกิดภัยจาก
อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  และภัยแล๎ง   โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากพ้ืนที่เป็นที่ราบลุํมติดภูเขา  มีพายุหมุนฤดูร๎อน  มีน้ํา
ทํวมขัง  ในฤดูแล๎งขาดแคลนน้ํา  โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมูํที่  2, 3, 4, 6, 7,8,9,11,12,13  และหมูํที่ 15       ตําบลชํอง
ดําน ที่เกิดภัยขึ้นบํอยครั้ง และจากสถานการณ๑สาธารณภัยดังกลําว มักจะมีผู๎ประสบภัยที่ได๎รับผลกระทบตํอชีวิตและ
ทรัพย๑สิน ตั้งแตํการบาดเจ็บเล็กน๎อยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต 
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 ๑.๒.๒ สถิติภัย   
          สถานการณ๑สาธารณภัยขององค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ที่สําคัญที่เกิดขึ้นและสร๎างความ

สูญเสียตํอชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 
 

(1) อุทกภัย 
   ตารางท่ี ๑-1  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความ

เสียหาย 
(บาท) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
)คน(  

สูญหาย 
)คน(  

บาดเจ็บ 
)คน(  

๒๕63 2 หมํูที่2,3,6,8,9, 
12,15 

800 - - - 500,000.- 

รวม 2 7 
 

800 - - - 500,000.- 

 (ที่มา : องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน ข๎อมูล  ณ  วันที่ 25  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563) 
 
(2) วาตภัย 
ตารางท่ี ๑-2  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายบางส่วน 

)หลัง(  
2562 2 หมํูที่ 2,3,4,6,8 

 
- 18 46,501.- 

2563 2 หมํูที่ 7,11 - 10 40,000.- 
รวม 4 9 

 
- 28 86,501.- 

  (ที่มา : องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน ข๎อมูล  ณ  วันที่ 5  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564) 
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(3) ภัยแล้ง 
ตารางท่ี ๑-3  :  สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง      
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรือน 
ที่ประสบ

ภัย 

พื้นที่เกษตรกร
เสียหาย (ไร่) 

จ านวนสัตว์ 
ที่ได้รับผลกระทบ 

)หลัง(  

2562 1 หมํูที่ 3,4,6,7,8, 
10,14 

- 1,500 - -  

2563 1 หมํูที่ 5,6,7,8,12 - 1,550 - - 
รวม 2 12 - 2,550 - - 

  (ที่มา : องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน ข๎อมูล  ณ  วันที่ 5  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564) 
 
 
 

(4) อัคคีภัย 
ตารางท่ี ๑-4  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง      
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบ
ภัย 

(หมู่ที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน 
    ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

2562 - - - -  - 
2563 - - - -  - 
รวม - - - -  - 

  (ที่มา : องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน ข๎อมูล  ณ  วันที่ 5  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564) 
 

(5) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี) 
ตารางท่ี ๑-5  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 

 
พ.ศ. 

 
จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 

 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความ

เสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต 

(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

2562 4 
หมูํที่ 6, 11, 13 
หมูํที่ 10  

3 
- 

- 
2 

- 

2563 
 

  
  

 

รวม 8 
 

 3 2  

  (ที่มา : สถานีตํารวจภูธรบํอพลอย  ข๎อมูล  ณ  วันที่ 5  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564) 
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(6) ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
ตารางท่ี ๑-6  :  สถิติการเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 
 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง      
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบ
ภัย 

(หมู่ที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน 
    ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

2562 - - - -  - 
2563 - - - -  - 
รวม - - - -  - 

  (ที่มา : องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน ข๎อมูล  ณ  วันที่ 5  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564) 
 

(7) ภัยจากไฟปุาและหมอกควัน 
ตารางท่ี ๑-7  :  สถิติการเกิดไฟปุาและหมอกควันขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 
 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง      
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบ
ภัย 

(หมู่ที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน 
    ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

2562 - - - -  - 
2563 - - - -  - 
รวม - - - -  - 

  (ที่มา : องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน ข๎อมูล  ณ  วันที่ 5  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564) 
 

(8) ช้างปุา 
ตารางท่ี ๑-8  :  สถิติการเกิดภัยจากช้างปุาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 
 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง      
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบ
ภัย 

(หมู่ที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน 
    ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕62 - - - -  - 
2563 - - - -  - 
รวม - - - -  - 

  (ที่มา : องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน ข๎อมูล  ณ  วันที่ 5  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564) 

 

 

 
(9) ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
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ตารางท่ี ๑-4  :  สถิติการเกิดภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง      
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบ
ภัย 

(หมู่ที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน 
    ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕62 - - - -  - 
2563 - - - -  - 
รวม - - - -  - 

  (ที่มา : องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน ข๎อมูล  ณ  วันที่ 5  เดือนมกราคม พ.ศ. 2564) 
 

๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
        จากการวิเคราะห๑สถานการณ๑สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต๎ฐานข๎อมูล
สถานการณ๑สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทําให๎เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  สามารถ
จัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหาน๎อยตามลําดับได๎ ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ประเภทของภัย ลักษณะของการเกิดภัย 

๑ อุทกภัยและดินโคลนถลํม  - น้ําปุาไหลหลาก ผํานลําตะเพินต๎นสายมาจากตําบลหลุมรัง 
- น้ําล๎นตลิ่งทํวมพื้นที่การเกษตร 
 

๒ วาตภัย - เกิดพายุหมุนเขตร๎อน บริเวณที่โลํง  
- ลมมรสุมในฤดูฝน 
 

๓ ภัยแล๎ง - ฝนทิ้งชํวง  น้ําในคลองลําตะเพินมีน๎อยและบางจุดแห๎งขอด 
- สภาพอากาศที่ร๎อนจัด 
 

4 ไฟปุาและหมอกควัน - ทําให๎เกิดหมอกควัน  และฝุุนละอองขนาดเล็ก 
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ฯลฯ  

 

             จากความเสี่ยงต่อสาธารณภัย ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  จึงจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน  พ.ศ.  ๒๕63 ขึ้น เพื่อป้องกนัการสูญเสียชีวิต/ทรัพย์สินและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย  
 
 
 
   

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 
     ในชํวงระยะเวลาที่ผํานมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบํอยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจําในชํวงระยะเวลา
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หนึ่ง  จึงทําให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน สามารถคาดการณ๑การเกิดภัยได๎มากขึ้น ได๎แกํ อุทกภัย ภัยแล๎ง วาต
ภัย อัคคีภัย   นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบํอยครั้งมากขึ้น ซึ่งการ
คาดการณ๑ทําได๎ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย๑  เว๎นแตํในบางชํวงระยะเวลาหากมีการใช๎ถนนมาก เชํน เทศกาล
ตํางๆ ก็มีแนวโน๎มจะเกิดมากขึ้น 

 
ตารางที่ ๑-11  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน   เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงท าปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ ดังนี้ 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกิดภัย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
อุทกภัย             
ภัยแล้ง   ฤดูแล๎ง          
พายุฤดู
ร้อน 

            

อัคคีภัย ปีใหมํ ตรุษจีน          ปีใหมํ 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหมํ 

   
สงกรานต๑ 

        
ปีใหมํ 

ภัยหนาว             
ไฟปุาและ
หมอกควัน 

            

 
หมายเหตุ : .............................เฝูาระวังตลอดท้ังปี 
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บทที่ 2 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

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

 ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุํงเน๎นให๎ความสําคัญมากขึ้นกับ การ
ดําเนินการอยํางยั่งยืน โดยให๎ความสําคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบด๎วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 
ควบคูํกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) 

 
  2.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 

  ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวน
ตําบลชํองดําน  พ.ศ. ๒๕๖2 ฉบับนี้ ให๎เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหํงพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

 “อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การ
ระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น 
อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย   แก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 

 

      2.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
  ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับพ้ืนที่ จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง ผลกระทบ
และความซับซ๎อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู๎มีอํานาจตามกฎหมาย    ใช๎ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข๎าควบคุมสถานการณ๑เป็นหลัก โดยแบํงเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางที่ 2-1 :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

ระดับ การจัดการ ผู๎มีอํานาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู๎อํานวยการอําเภอ ผู๎อํานวยการท๎องถิ่น ควบคุมและสั่งการ 

 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู๎อํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญํ ผู๎บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
 

๔ สาธารณภัยร๎ายแรงอยํางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
 

ที่มา : แผนการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 เมื่อเกิดหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน นายกองค๑การบริหาร
สํวนตําบลชํองดําน ในฐานะผู๎อํานวยการท๎องถิ่น ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๐ จะเข๎าดําเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่โดยเร็วเป็นลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม 
และกํากับดูแลการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ๑ท่ีเกิดขึ้น  

 

    2.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
                        ยุทธศาสตร๑การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เป็นการตอบสนองตํอเปูาหมาย
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน และวัตถุประสงค๑ของแผนให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน รวมถึงค วามมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมขององค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดํานอยํางยั่งยืน   ประกอบด๎วย 4 ยุทธศาสตร๑ 
ได๎แกํ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
    เป็นการลดโอกาสที่จะได๎รับผลกระทบจากสาธารณภัยอยํางเป็นระบบ โดยการวิเคราะห๑และ 
จัดการกบัปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความลํอแหลม ลดปัจจัยที่ทําให๎เกิดความเปราะบาง และเพ่ิม
ศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให๎เข๎มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน ปูองกันมิให๎เกิดความเสี่ยงใหมํและลด
ความเสี่ยงที่มีอยูํเดิม      
 ยุทธศาสตร์ที ่2 การบรูณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให๎เป็นไปอยํางมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ๑ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ   ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีตํอชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน ทรัพยากรสภาพแวดล๎อม สังคม และ
ประเทศ ให๎มีผลกระทบน๎อยที่สุด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างย่ังยืน 
              เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยูํของชุมชนที่
ประสบภัยให๎กลับสูํสภาวะปกติ หรือพัฒนาให๎ดีกวําและปลอดภัยกวําเดิม (Build Back Better and Safer)ตามความ
เหมาะสม โดยการนําปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟ้ืนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซํอมสร๎าง 
(reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                     เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให๎ได๎มาตรฐานตามหลักสากล โดย
การจัดระบบและกลไกในการประสานความรํวมมือระหวํางประเทศให๎มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ ความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยของประเทศจําเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือจากทุกภาคสํวน ทั้งในประเทศและตํางประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ 
กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให๎ความชํวยเหลือด๎านมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับกรอบความรํวมมือ
ระหวํางประเทศเป็นสําคัญ 

  2.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  มีที่มาจาก 
2 แหลํงงบประมาณ ได๎แกํ  
   (๑) งบประมาณรายจํายประจําปี องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน    
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางขององค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน) 
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  2.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยองค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน โดยกําหนดให๎มีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและขั้นตอนของ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ในการจัดการให๎มีเครื่องหมาย
สัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ๎งให๎ประชาชนได๎ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ และยานพาหนะ เพ่ือใช๎ใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  

       (๒) องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ตั้งงบกลาง ให๎เพียงพอตํอการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น 

       (3) องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน ดําเนินการสํารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ๑การใช๎จํายเงิน
สะสมเพ่ือแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนตามอํานาจหน๎าที่ และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 

 

  2.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน   
           องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  นําเงินงบประมาณของหนํวยงานที่ได๎เตรียมไว๎ ไปใช๎จํายเพ่ือ
บรรเทา/ชํวยเหลือความเดือดร๎อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลําดับแรก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ทั้งนี้ หากงบประมาณไมํเพียงพอ ให๎โอนเงินงบประมาณเหลือจําย หรืองบประมาณในแผนงาน/
โครงการอ่ืนที่ยังไมํมีความจําเป็นเรํงดํวนที่ต๎องใช๎จําย ไปตั้งเป็นงบประมาณสําหรับจํายเพ่ิมเติมได๎ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2-1  : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                      ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่ นที่ ยั ง ไม่มี 
ความจ าเป็นไปต้ังเป็นงบประมาณ
ส าหรับจ่ายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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   2.๕ องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
           การดําเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ใน 

องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน จะมีองค๑กรที่เกี่ยวข๎องในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแตํระดับประเทศ ซึ่งกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน ต๎องมีการ
เชื่อมโยง    และรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ    รวมทั้งการประสานกับหนํวยงานบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัดด๎วย 

    2.๕.๑ ระดับนโยบาย 
    (๑) คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
  มีหน๎าที่กําหนดนโยบายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ บูรณาการพัฒนาระบบการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวํางหนํวยงานของรัฐและหนํวยงานภาคเอกชนให๎มีประสิทธิภาพ โดยมี
องค๑ประกอบ  และอํานาจหน๎าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗    แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

     (๒) คณะกรรมการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
   มีหน๎าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติและ

ประสานงานระหวํางหนํวยงานของรัฐ โดยมีองค๑ประกอบ และอํานาจหน๎าที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการ
ปูองกันอุบัติภัยแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

     (๓) คณะกรรมการจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
    มีหน๎าที่จัดทําแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอตํอผู๎วําราชการจังหวัดเพ่ือ

ประกาศใช๎ตํอไป โดยมีองค๑ประกอบและอํานาจหน๎าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗ แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

      2.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
      (๑) กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
     ทําหน๎าที่บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และประสานการปฏิบัติการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตํละระดับ   โดยมีรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู๎บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ  และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู๎
บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ 

     ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญํ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และกรณี
การจัดการสาธารณภัยร๎ายแรงอยํางยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได๎รับมอบหมาย เป็นผู๎
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

        (๒) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให๎กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลาง โดยมีอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู๎อํานวยการกลาง เป็นผู๎อํานวยการ มีความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข๎อมูลและการปฏิบัติการของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง ทั้งในสํวนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ๑ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร๎อม     ในการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 
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      (๒.๒) ภาวะใกล๎เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝูาระวังสถานการณ๑ รวมถึง

วิเคราะห๑ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ประเมินสถานการณ๑ และแจ๎งเตือนภัย พร๎อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นตํอผู๎บัญชาการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตํระดับการจัดการสาธารณภัยเพ่ือตัดสินใจในการ
รับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือเป็นการประกอบกําลังในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให๎กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรับผิดชอบในการ
อํานวยการ ประเมินสถานการณ๑ และสนับสนุนกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตํละระดับ รวมทั้ง
ติดตามและเฝูาระวังสถานการณ๑ วิเคราะห๑และประเมินสถานการณ๑ รายงานสถานการณ๑และแจ๎งเตือน พร๎อมทั้งเสนอ
ความคิดเห็นตํอผู๎บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ เพ่ือตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณ
ภัยขนาดใหญํ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสา
ธารณภัยร๎ายแรงอยํางยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ทั้งนี้ ให๎กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหน๎าที่เป็นสํวนหนึ่ง ในศูนย๑
ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ ในกรณียกระดับเป็น   การจัดการสา
ธารณภัยขนาดใหญํ (ระดับ ๓) และขนาดร๎ายแรงอยํางยิ่ง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
        ทําหน๎าที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู๎วําราชการจังหวัด เป็นผู๎อํานวยการ รองผู๎วําราชการจังหวัดที่ผู๎วําราชการ
จังหวัดมอบหมาย และนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัด เป็นรองผู๎อํานวยการ 

                 (๔) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
                        ทําหน๎าที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยให๎สอดคล๎อง
กับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  และเป็นหนํวยเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ  โดยมีผู๎ วําราชการ
กรุงเทพมหานครในฐานะผู๎อํานวยการ  เป็นผู๎รับผิดชอบ  มีอํานาจหน๎าที่และแนวทางปฏิบัติตามหมวด 3 แหํง
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  ทั้งนี้ องค๑ประกอบและอํานาจหน๎าที่ให๎เป็นไปตามที่ผู๎วํา
ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด    

 
                 (5) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
        ทําหน๎าที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู๎วําราชการจังหวัดหรือกองอํานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เป็นผู๎อํานวยการ 
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 (6) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่  
ประกอบด๎วย   
         (6.1) กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)  

               ทําหน๎าที่อํานวยการ ควบคุม  ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
เผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร๎อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา 
ให๎สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี และแผนการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอําเภอบางละมุง  รวมถึงมีหน๎าที่ชํวยเหลือผู๎อํานวยการจังหวัดและผู๎อํานวยการอําเภอ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
พร๎อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได๎รับการ
ร๎องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู๎อํานวยการ 
       (6.2) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล(กอปภ.ทน./กอปภ.ทม./
กอปภ.ทต.) 
                                            ทําหน๎าที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
เผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร๎อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลให๎
สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี และแผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหน๎าที่ชํวยเหลือผู๎อํานวยการจังหวัดและผู๎อํานวยการอําเภอ ตามที่ได๎รับมอบหมาย พร๎อม
ทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได๎รับการร๎องขอ 
โดยมีนายกเทศมนตรี เป็นผู๎อํานวยการ 
                            (6.3) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล   (กอปภ.
อบต.)   
                                            ทําหน๎าที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
เผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร๎อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค๑การ
บริหารสํวนตําบล ให๎สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  และแผนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหน๎าที่ชํวยเหลือผู๎อํานวยการจังหวัดและผู๎อํานวยการอําเภอ ตามที่ได๎รับ
มอบหมาย พร๎อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งมีพ้ืนที่ติดตํอหรือ
ใกล๎เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได๎รับการร๎องขอ โดยมีนายกองค๑การบริหารสํวนตําบล เป็นผู๎อํานวยการ 
 

    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ ให๎กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  จัดตั้งศูนย๑ปฏิบัติการฉุกเฉินท๎องถิ่น ขึ้น โดยมีผู๎อํานวยการท๎องถิ่นเป็นผู๎ควบคุมและ
สั่งการ เพ่ือทําหน๎าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวําสถานการณ๑จะกลับเข๎าสูํภาวะปกติ  พร๎อมทั้งประสานกับสํวน
ราชการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และประสานความรํวมมือกับทุกภาคสํวนในการจัดการสาธารณภัย
ในพ้ืนที่ พร๎อมทั้งให๎รายงานผู๎อํานวยการอําเภอในเขตพ้ืนที่ (นายอําเภอบํอพลอย) ทราบทันที  
    หากประเมินสถานการณ๑สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในการเข๎าจัดการกับสาธารณภัยให๎ยุติโดยเร็วแล๎วและไมํสามารถควบคุมสถานการณ๑สาธารณภัยได๎โดยลําพัง 
ให๎รายงานให๎ผู๎อํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นติดตํอหรือใกล๎เคียง และหรือ กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  
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แผนภาพที่ 2-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
 

นายกรัฐมนตรี 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
 ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ

(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 
 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด (กอปภ.จ.)  
 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อ านวยการกลาง  
(อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 

 ผู้อ านวยการจังหวัด 
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

รองผู้อ านวยการจังหวัด 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อ าเภอ (กอปภ.อ.) 

 ผู้อ านวยการอ าเภอ 
(นายอ าเภอ) 

 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบาล) 

 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

 ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรงุเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อ านวยการเขต) 

 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) 

 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(ปลัดเมืองพัทยา) 
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2.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน(เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)            

       บทบาทภารกิจ  (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ 4  การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
 เมื่อเกิดหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัย ให๎กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การ

บริหารสํวนตําบลชํองดําน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขึ้น โดยมีผู๎อํานวยการท๎องถิ่น เป็นผู๎ควบคุมและสั่งการ เพ่ือทํา
หน๎าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวําสถานการณ๑จะกลับเข๎าสูํภาวะปกติ พร๎อมทั้งประสานกับสํวนราชการและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ   พร๎อมทั้งให๎รายงานผู๎อํานวยการอําเภอ  (นายอําเภอ) ทราบทันที      

            หากประเมินสถานการณ๑สาธารณภัยละเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในการเข๎าจัดการกับสาธารณภัยให๎ยุติโดยเร็วแล๎วและไมํสามารถควบคุมสถานการณ๑สาธารณภัยได๎โดยลําพัง    
ให๎รายงานให๎ผู๎อํานวยการอําเภอทราบ   และขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตพ้ืนที่ติดตํอหรือใกล๎เคียง และหรือกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ โดยมีผู๎อํานวยการท๎องถิ่น 
เป็นผู๎ควบคุมและสั่งการ  และหากประเมินสถานการณ๑สาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอยํางตํอเนื่องให๎
รายงานผู๎อํานวยการอําเภอ(นายอําเภอ) เสนอตํอผู๎อํานวยการจังหวัด(ผู๎วําราชการจังหวัด  เพ่ือพิจารณาประกาศหรือ
ยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางตํอไป 

 

 
  

                    ภาวะปกติ                         ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

   2.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 2.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอ  
          (1) จัดเจ๎าหน๎าที่ประสานอําเภอ  ในชํวงระยะขณะเกิดภัย พร๎อมทั้งรายงานสถานการณ๑สาธารณ
ภัยที่เกิดขึ้นตามข๎อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ๑สาธารณภัยมีความรุนแรงให๎ประสานขอกําลังสนับสนุนจากกองอํานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  
            2.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน และสาธารณภัยมี
ความรุนแรงขยายเป็นวงกว๎าง ให๎ผู๎อํานวยการท๎องถิ่น องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดํานรายงานผู๎อํานวยการอําเภอ 
พร๎อมทั้งประสานกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลหลุมรัง เทศบาลตําบลบํอ
พลอย องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอพลอย เทศบาลตําบลหนองรี  องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองรี    องค๑การบริหาร
สํวนตําบลหนองกรําง  องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองกํุม  ให๎สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดัง
มาตรา 23 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 

จัดตั้ง 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน 

 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน 

 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน 
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       (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ องค๑การบริหารสํวนตําบลหลุมรัง เทศบาลตําบล 
บํอพลอย องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอพลอย เทศบาลตําบลหนองรี องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองรี องค๑การบริหาร
สํวนตําบลหนองกรําง  องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองกุํม  ให๎ผู๎อํานวยการท๎องถิ่น องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  
ให๎การสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงาน
รํวมกัน  

2.๗.3 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  เป็น

ศูนย๑กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให๎สามารถติดตํอประสานงาน สั่งการ 
รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณ๑ระหวํางทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางตํอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได๎ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ๎าหน๎าที่ประสานงานกับศูนย๑ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  
(กรณีเกิดสาธารณภัย) เพ่ือรํวมปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชํวยเหลือสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยให๎
เป็นไปอยํางมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทําแผนประสานงานกับองค๑การสาธารณกุศล และให๎องค๑การสาธารณกุศลในจังหวัดจัด
เจ๎าหน๎าที่ประสานงานกับ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร๎อมอุปกรณ๑และบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได๎ 

         (๓) องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจําตําบล รํวมกับ
องค๑การสาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ๎าหน๎าที่ อุปกรณ๑ และเครื่องมือ เพ่ื อการ
ปฏิบัติงานขององค๑กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตํละระดับ 

         (๔) กรณีที่ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ๎าองค๑การสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนที่ประสบภัยกํอน 
เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ ให๎กั้นเขตพ้ืนที่อันตรายและกันไมํให๎ผู๎ที่ไมํเกี่ยวข๎องเข๎าไปยังพ้ืนที่อันตราย พร๎อมทั้ง  แจ๎ง
หนํวยงานหรือเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดําเนินการควบคุมสถานการณ๑สาธารณภัย 
              (๕) กรณีที่ได๎รับการประสานจาก องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  หรือหนํวยงานที่
รับผิดชอบ เชํน ตํารวจ เทศบาล เป็นต๎น ให๎องค๑การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให๎รายงาน
ตัว ที่ศูนย๑ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  หรือผู๎อํานวยการท๎องถิ่น เพ่ือรับมอบหมายภารกิจใน
การปฏิบัติการ 

        (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให๎องค๑การสาธารณกุศล องค๑กรเอกชน ชํวยเหลือ     เจ๎าหน๎าที่
หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพ้ืนที่รองรับการอพยพ ประสานหนํวย
แพทย๑และพยาบาล อีกทั้งให๎การรักษาพยาบาลเบื้องต๎นแกํผู๎ประสบสาธารณภัย พร๎อมทั้งลําเลียงผู๎ได๎รับบาดเจ็บสํง
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมทั้งอพยพชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัยหรือพ้ืนที่รองรับ
การอพยพ 
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บทท่ี 3 
 

การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
 

    แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ฉบับนี้  มุํง
ดําเนินงานตอบสนองตํอยุทธศาสตร๑การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให๎บรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายสําคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือ
สร๎างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนในพ้ืนที่ ตามแนวทางในการดําเนินงานด๎านการ
ปูองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม  ความพร๎อม โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติไว๎ ดังนี้ 
    ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทําให๎เกิดความสูญเสียตํอชีวิต 
รํางกาย ทรัพย๑สิน ความเป็นอยูํ และภาคบริการตํางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห๎วงเวลาใด เวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่ง
สามารถแทนด๎วยสมการแสดงความสัมพันธ๑ของปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับ ความเสี่ยง  ดังนี้ 
 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
 
  ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ๑ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย๑ที่อาจนํามาซึ่งความ
สูญเสียตํอชีวิต ทรัพย๑สิน ตลอดจนทําให๎เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม 
   ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู๎คน อาคารบ๎านเรือน ทรัพย๑สิน ระบบตํางๆ หรือ
องค๑ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูํในพื้นท่ีเสี่ยงและอาจได๎รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทําให๎ชุมชนหรือสังคมขาด      
ความสามารถในการปกปูองตนเอง ทําให๎ไมํสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมํสามารถฟ้ืนฟูได๎อยํางรวดเร็วจากความ
เสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหลํานี้มีอยูํในชุมชนหรือสังคมมานานกํอนเกิดสาธารณภัย และอาจเป็นปัจจัยที่ทํา
ให๎ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือความสามารถที่
อาจจะพัฒนาตํอไปให๎เป็นประโยชน๑มากขึ้น 

 
๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

       การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนดลักษณะ ขนาด 
หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห๑ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับตํอความเสี่ยง (exposure) 
ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตรายตํอชีวิตและ
ทรัพย๑สิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดล๎อม เป็นการวิเคราะห๑ความนําจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มี
ประโยชน๑ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอยํางมีระบบ โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน  ได๎แกํ 
 
 
 
 

ขั้นที่ ๑ การทําความเข๎าใจเหตุการณ๑ปัจจุบัน ความต๎องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึง
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ข๎อมูลในอดีต  
ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย  
ขั้นที่ ๓ การประเมินความลํอแหลม  
ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห๑ความเปราะบางและศักยภาพ  
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห๑ผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๖ การจัดทําข๎อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 

ดังนั้น เพ่ือให๎การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ กองอํานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน จึงกําหนดให๎จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย เพ่ือเข๎าสํารวจพ้ืนที่และจัดเก็บข๎อมูลข๎อเท็จจริงจากเหตุการณ๑สาธารณภัยและเป็นข๎อมูลในการวิเคราะห๑และ
ประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ๑ภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น   ได๎แกํ   
  (๑) การลดความเสี่ยง (การปูองกันหรือหลีกเลี่ยง) 
         (๒)  ความเปราะบางและความลํอแหลม (การลดผลกระทบ)   
                                (๓)  การเตรียมความพร๎อมรับมือสาธารณภัย   
                           (๔) การถํายโอนหรือแบํงปันความเสี่ยง 
 

       ๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.2.๑ การปูองกันและลดผลกระทบ   
                 เนื่องจาก องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  มีพ้ืนที่สาธารณภัยที่สํงผล ได๎แกํ  ภัยจาก  
อุทกภัย  วาตภัย  และภัยแล๎ง   จึงให๎ความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ด๎านโครงสร๎าง  องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ได๎พิจารณาโครงสร๎างที่สอดคล๎องกับ
สภาพพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล๎ว    และได๎เส๎นทางคมนาคมเพ่ือสํงกําลังบํารุง ปูายสัญญาณขึ้น เพ่ือใช๎ในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นท่ี 
                 (๒) ด๎านไมํใช๎โครงสร๎าง  การปูองกันโดยไมํใช๎โครงสร๎าง เป็นการใช๎นโยบาย กฎระเบียบ การ
วางแผนและกิจกรรมตํางๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ได๎มีการดําเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด๎านการบังคับใช๎กฎหมายและการมีสํวนรํวมของประชาชนในพ้ืนที่กับหนํวยงาน
ภาครัฐในการปูองกันไมํให๎เกิดอัคคีภัย เชํน การให๎ข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องแกํประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัยตํางๆ ที่เกิด
จากการกระทําของประชาชนเอง เชํน การเผาตอซังข๎าว การเผาใบอ๎อย เป็นต๎น 
               (๒.๒) วิเคราะห๑และจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร๎อมทั้งจัดเก็บข๎อมูลสถิติ
ภัย และหาปัจจัยที่ทําให๎เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย   เพ่ือเป็นฐานข๎อมูลในการหาแนวทางการลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยอยํางเป็นระบบ มุํงสูํการแก๎ไขปัญหาอยํางยั่งยืน 

  ๓.2.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร๎อมเป็นการดําเนินการที่เน๎นชํวงกํอนเกิดภัยเพ่ือให๎ประชาชนหรือชุมชน 

และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีองค๑ความรู๎ ขีดความสามารถ และทักษะตํางๆ พร๎อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย โดย องค๑การ
บริหารสํวนตําบลชํองดําน  มีการดําเนินงาน ประกอบด๎วย 
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   (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
     เป็นการเสริมสร๎างศักยภาพโดยเน๎นการอาศัยชุมชน/หมูํบ๎านเป็นศูนย๑กลาง     ในการ

ปูองกัน แก๎ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผน ตัดสินใจ 
กําหนดแนวทางการแก๎ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพ่ิมขีด
ความสามารถให๎คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได๎ด๎วยตนเองในระดับหนึ่ง กํอนที่หนํวยงานภายนอกจะ
เข๎าไปให๎ความชํวยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร๎างภาคีเครือขํายภาคประชาชน ในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือชํวยเหลืองาน
เจ๎าหน๎าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร๎อม  

         (๒) การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
          เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร๎างความพร๎อมและเพ่ิมศักยภาพของหนํวยงานและ

บุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรํวมมือ ทําให๎ทราบจุดบกพรํองและชํองวําง
ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนําไปสูํการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให๎มีความสมบูรณ๑มากยิ่งขึ้น    ทั้งนี้ การฝึกการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให๎หมายรวมถึงการฝึก การซักซ๎อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความ
จําเป็นของแตํละหนํวยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบล
ชํองดําน  จะมีการประสานและสั่งการอํานวยการให๎ชุมชน/หมูํบ๎าน ดําเนินการฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการอยํางสม่ําเสมอ 
             (๓) การเฝูาระวังและประเมินสถานการณ์ 
           (๓.1) จัดชุดเฝูาระวังและติดตามสถานการณ๑ เ พ่ือทําหน๎าที่ เฝูาระวังและติดตาม
สถานการณ๑ข๎อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ๑สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร๎อมทั้งประสานการ
ปฏิบัติกับกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยข๎างเคียง 
             (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ๑ธรรมชาติ ข๎อมูลสถานการณ๑ และการ
แจ๎งขําว การเตือนภัยจากกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
เชํน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร๑       กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฯลฯ รวมทั้งสื่อตํางๆ เพ่ือรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห๑ เฝูาระวัง ประเมินแนวโน๎มการเกิดภัย 
            (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ๑ เพ่ือให๎ข๎อมูลขําวสารให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงระยะเวลา 
ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายตํอชีวิตและทรัพย๑สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือปูองกันความตื่นตระหนกและความสับสนใน
เหตุการณ๑ที่จะเกิดขึ้น และให๎ความสําคัญกับผู๎ที่ต๎องชํวยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เชํน ผู๎พิการ    ทั้งนี้ ความถี่ของการแจ๎ง
ขําวเตือนภัยขึ้นอยูํกับแนวโน๎มการเกิดภัย 
           (๓.๔) จัดให๎มีอาสาสมัครและเครือขํายเฝูาระวังและติดตามสถานการณ๑ปฏิบัติงาน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ๎งขําว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหน๎าที่ติดตาม เฝูาระวังปรากฏการณ๑ธรรมชาติที่มีแนวโน๎มการ
เกิดภัย แจ๎งขําว เตือนภัยแกํชุมชน และรายงานสถานการณ๑ให๎กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การ
บริหารสํวนตําบลชํองดําน  โดยใช๎ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ๎งเตือนภัยของชุมชน 
            การติดตามข๎อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ๑ที่อาจสํงผลให๎เกิดสาธารณภัย รวมทั้งทํา
หน๎าที่เฝูาระวัง ให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน โดยกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวน
ตําบลชํองดําน  แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร วิเคราะห๑ และประเมินสถานการณ๑จากข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับ     และ
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงของข๎อมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ๑ภัยและผลการปฏิบัติให๎กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอําเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรํวมกัน 
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                 (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  มี
แนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดทําแผนอพยพหลักผู๎ประสบภัย แผนอพยพหลักสํวนราชการ โดยมีสาระสําคัญ
ประกอบด๎วย จํานวนผู๎อพยพ บัญชีสํวนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขตพ้ืนที่รองรับการ
อพยพให๎อยูํในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การกําหนดเจ๎าหน๎าที่หรือผู๎รับผิดชอบการอพยพไว๎ให๎ชัดเจน การกําหนดเส๎นทางอพยพ
หลักและเส๎นทางอพยพสํารองสําหรับแตํละประเภทภัย รวมทั้งการสํารวจและการจัดเตรียมพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง 
แหลํงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  
                                       (4.3) ให๎ความสําคัญกับกลุํมเปราะบางซึ่งต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ เชํน เด็ก  สตรี
มีครรภ๑ ผู๎สูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผู๎ปุวย เป็นต๎น  โดยกําหนดแนวทางในการอพอพกลุํมเปราะบางรํวมกับสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑จังหวัด 
    (4.4) ให๎ประชาชนเตรียมตัวไว๎ให๎พร๎อมสําหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมี
คํา เงินสด  เอกสารสําคัญ ของใช๎จําเป็นสํวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม เทําท่ีจําเป็น 
 
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  มี
แนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย๑พักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย๑พักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย๑พักพิงชั่วคราว โดยกําหนดผู๎รับผิดชอบภายในศูนย๑พักพิงชั่วคราว 
คือ ผู๎จัดการศูนย๑พกัพิงชั่วคราว ได๎แกํ ผู๎นําชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย๑พักพิงอาจเป็นผู๎อํานวยการโรงเรียน 
    (๕.๓) ปัจจัยความจําเป็นขั้นต่ําของศูนย๑พักพิงชั่วคราวอื่นๆ 
    (๕.๔) ให๎มีการบริหารจัดการข๎อมูลผู๎อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข๎อมูลที่จําเป็น 
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ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงช่ัวคราว  มีปัจจัยในการพิจารณา  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3-1  : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว  
 

ประเด็น ข้อพิจารณาสําหรับทําเลที่ตั้ง 
ความปลอดภัย -ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมํวําจะเป็นความรุนแรงหรือภัยธรรมชาติ 

-ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตํอผู๎อาศัยในศูนย๑อพยพชั่วคราว 
 

การเข๎าถึง -งํายตํอการเข๎าถึงเพ่ือให๎ความชํวยเหลือในชํวงวิกฤต 
-คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชํน รถอาจจะเข๎าไปไมํได๎ในหน๎าฝน) 
 

สิ่งแวดล๎อม -พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที่ 
 

สาธารณูปโภค -ความเป็นไปได๎ในการใช๎โครงสร๎างพ้ืนฐานของภาครัฐที่มีอยูํเดิม ทั้งการประปา 
สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
-ระบบไฟฟูาเป็นสิ่งสําคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ
หาทางเลือกอ่ืนที่ไมํพึ่งพาโครงสร๎างพ้ืนฐานของเมืองได๎ 

ปัจจัยดึงดูด -ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให๎มีการย๎ายเข๎าศูนย๑พักพิงชั่วคราวโดยไมํ
จําเป็น 
 

อาชีพ -การเข๎าถึงตลาดในท๎องถิ่น 
-การเข๎าถึงที่ทํางาน 
-ทางเลือกและการเข๎าถึงระบบขนสํง 

สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน -ต๎องมีบริการด๎านการศึกษาและสุขอนามัย 
-มีการสํารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพ้ืนที่ 
 

เอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรม -ผู๎อาศัยในศูนย๑อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม
และศาสนาในศูนย๑พักพิงชั่วคราว 
-ตรวจสอบทัศนคติขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ตํอกลุํมผู๎
อยูํอาศัยในศูนย๑พักพิงชั่วคราว 

 
                  (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
    กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  จะ
จัดทําโครงการจัดตั้งศูนย๑การเรียนรู๎สาธารณภัยประจําศูนย๑เตรียมพร๎อมปูองกันภัยประจําชุมชน/หมูํบ๎าน ที่มีความพร๎อม
เป็นลําดับแรกกํอน โดยมีวัตถุประสงค๑ในการจัดตั้งศูนย๑การเรียนรู๎สาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพ่ือให๎ประชาชน/ชุมชนได๎เรียนรู๎สาธารณภัยตําง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือให๎ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือลด
ผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให๎ประชาชนชํวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได๎  เมื่อเกิดสา
ธารณภัย 
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                  (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความตํอเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ในสถานการณ๑
เมื่อเกิดภัยตํางๆ เชํน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุํงร๎ายตํอองค๑กร ฯลฯ ซึ่งจากสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ๑ฉุกเฉินดังกลําวสํงผลให๎หนํวยงานหรือองค๑กรต๎องหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ   ไมํสามารถให๎บริการ
ประชาชนได๎อยํางตํอเนื่อง ดังนั้น หนํวยงานสํวนราชการหรือองค๑กรตําง ๆ จึงต๎องจัดทําแผนการบริหารความตํอเนื่อง 
(Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการดําเนินภารกิจของหนํวยงานหรือองค๑กรในชํวงสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ๑ฉุกเฉิน เพ่ือให๎บริการประชาชนได๎อยํางตํอเนื่อง เชํนเดียวกับในชํวงภาวะปกติ หากหนํวยงานหรือ
องค๑กรไมํจัดทําแผนการบริหารความตํอเนื่องรองรับไว๎ตั้งแตํในภาวะปกติอาจสํงผลกระทบตํอหนํวยงานหรือองค๑กรใน
ด๎านตํางๆ เชํน ด๎านเศรษฐกิจ การเงิน การให๎บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล๎อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
เป็นต๎น การจัดทําแผนการบริหารความตํอเนื่องจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะชํวยให๎สามารถรับมือกับเหตุการณ๑ฉุกเฉินและ
ให๎บริการได๎เม่ือเกิดภัยขั้นวิกฤต  เพ่ือดําเนินงานและให๎บริการตามปกติตามระดับการให๎บริการที่กําหนดไว๎ซึ่งจะชํวยให๎
สามารถลดระดับ    ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอหนํวยงานหรือองค๑กรได๎ แผนการบริหารความตํอเนื่องควรมี
สาระสําคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค๑ของแผนการบริหารความตํอเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ๑ความเสี่ยงภัย เชํน แผนรับมือสถานการณ๑ภัยจากอุทกภัย/
อัคคีภัย/แผํนดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กําหนดสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
   (๔) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน เชํน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีมกู๎ชีพ
กู๎ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร๎อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ๑และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จําเป็นและเหมาะสมตํอสถานการณ๑ 
        - ขั้นตอนการฟ้ืนฟูหนํวยงานหลังผํานพ๎นวิกฤต 
 
              ๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
      เมื่อมีการวิเคราะห๑ความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล๎วจะทําให๎ทราบถึงพ้ืนที่
เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ทําให๎เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทําให๎สามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยได๎ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นําไปสูํการลดความเสี่ยงอยํางยั่งยืน ที่หมูํบ๎าน/ชุมชนมีวิธีการ    รู๎รับ ปรับตัวในการ
รับมือกับสถานการณ๑สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เชํน การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่กําหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะห๑ความเสี่ยงของพ้ืนที่หนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการได๎รับผลกระทบ  จากสาธารณภัยที่สามารถ
คาดการณ๑ได๎ในปัจจุบันและเพ่ือปูองกันไมํให๎เกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

     จากการดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบร๎อยแล๎ว   กองอํานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน         จึงกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย ดังนี้  
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ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ                             

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
 

ประเภทของ
ภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้
เกิดความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย หมูํที.่.... หมูํที ่2,3,4,5, 
6,7,8,9,11, 
12,13,15 

หมูํที1่, 5, 10, 
14 

- เป็นพ้ืนที่ราบลุํม มีลํา
ห๎วยลําตะเพิน เชื่อมกับ
แมํน้ํ าแควน๎อย พ้ืนที่
บางจุด ไมํมีพนั งหรื อ
เขื่อนกั้นตลิ่ง  
-ไมํมี พ้ืนที่รองรับน้ําที่
ไหลหลากเข๎ามา 
 
 
 
-ขาดระบบการเตือนภัย
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

- ขุดลอกแหลํงน้ํา  
เป็นประจําทุกป ี
 
 
 
-หมูํบ๎านมีการฝึก
ทบทวนการปูองกัน
แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า
ธารณภัย 
-สนับสนุนเครื่องมือ
ให๎มีมาตรฐานได๎
อยํางเพียงพอและ
รวดเร็ว 

วาตภัย หมูํที่..... หมูํที ่๑-๑5 หมูํที่..... - ลั กษณะภูมิ อากาศ
โดยทั่ ว ไปอยูํ ภ าย ใต๎
อิทธิพลของลมมรสุม 
 
-บุคลากรมีความรู๎ด๎าน
สาธารณภัยไมํเพียงพอ 
ศักยภาพ 
 
 
-อาคารบ๎านเรือนและ
สภาพแวดล๎อมขาดการ
บํารุงดูแลรักษาให๎เกิด
ความปลอดภัย 
 

-ติ ด ต า ม ส ภ า พ
อากาศโดยเฉพาะ
ฤดูมรสุม 
 
-จัดหลักสูตรอบรม
บุ ค ล า ก ร ที่ เ ป็ น
กลุํม เปูาหมายให๎
ครบถ๎วน 
 
-มีการปรับปรุงและ
ซํอมแซมสิ่ งปลู ก
ส ร๎ า งตํ า งๆ  ให๎ มี
ส ภ า พ มั่ น ค ง
แข็งแรงสามารถทน
ตํอลมพายุได๎ 
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ประเภทของ
ภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้
เกิดความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า 

ภัยแล๎ง หมูํที่..... หมูํที ่1-15   หมูํที่.....  -พ้ืนที่สํวนใหญํเป็น
พ้ืนทีเ่กษตรกรรม จึงมี
ความต๎องการใช๎น้ําใน
ปริมาณมากและ
ตํอเนื่องทั้งปี 
  
-แหลํ งกัก เก็บน้ํ า เ พ่ือ
ก า ร เ กษ ตร  ร ว มทั้ ง
แมํน้ําลําคลองตื้นเขิน 
 
-มีการบุกรุกทําลายปุา
ไม ๎

- มีเขื่อนหรือแหลํง
น้ํ า แ ล ะ ร ะ บ บ
ชลประทานที่ดี 
 
 
 
-ขุดลอกแหลํงน้ํ า
เดิมเพ่ือกักเก็บน้ํา
ไว๎ใช๎ในฤดูแล๎ง 
 
-มี การรณรงค๑ ใน
ก า ร อ นุ รั ก ษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และขยายพ้ืนที่ปุา 
เชํน การปลูกปุา 

อัคคีภัย หมูํที่..... หมูํที ่๑-๑5 หมูํที่..... - ประชาชนขาดความ
ตระหนักในการดูแล
ความปลอดภัยในการใช๎
ไฟฟูา 
  
-ประชาชนไมํทราบถึง
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต๎อง
เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 
โดยเฉพาะการเผาไรํ
อ๎อยในพ้ืนที่    

- มีการอบรมให๎
ความรู๎ ความเข๎าใจ
เรื่องอัคคีภัยแกํ
ประชาชน 
 
-การฝึกการปูองกัน
และบรรเทาสา 
ธารณภัย ด๎าน 
อัคคีภัยเป็นประจํา
ทุกปี และให๎ความรู๎
เกี่ยวกับอัคคีภัยแกํ
ประชาชน 
 

 
 

     ๓.4 การแจ้งเตือนภัย 
การแจ๎งเตือนภัยเป็นการแจ๎งเตือนภัยลํวงหน๎าแกํผู๎ที่คาดวําจะได๎รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ให๎เฝูา

ระวังและเตรียมพร๎อมรับสถานการณ๑อพยพเคลื่อนย๎ายไปสูํที่ปลอดภัยได๎ โดยกองอํานวยการปูองกัน  และบรรเทาสา
ธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  แจ๎งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูํบ๎านในพ้ืนที่ที่คาดวําจะเกิดภัย เพ่ือสํงข๎อมูล
แจ๎งเตือนภัยที่ถูกต๎องรวดเร็วไปยังประชาชน 

  



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน พ.ศ.2564 
 

26 

        ๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
          เป็นการแจ๎งข๎อมูลขําวสารที่บํงชี้วํามีแนวโน๎มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงไปยัง

ชุมชน/หมูํบ๎าน และประชาชน        เพ่ือให๎ติดตามข๎อมูลขําวสารและความเคลื่อนไหวอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้ กอง
อํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดํานแจ๎งเตือนภัยลํวงหน๎ากํอนเกิดสาธารณ
ภัย  ไมํต่ําก 

 
วํา ๑๒๐ ชั่วโมง 
         ๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย 
          (๑) เมื่อมีการยืนยันข๎อมูลวํามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพ้ืนที่ อาจได๎รับ

ผลกระทบ ให๎แจ๎งแนวทางปฏิบัติให๎กับสํวนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ทราบ  โดยให๎มีการแจ๎งเตือนภัยไมํต่ํากวํา ๗๒ 
ชั่วโมงกํอนเกิดภัย และให๎มีข๎อมูลการแจ๎งเตือนภัย ดังนี้ 

      (๑.๑) คาดการณ๑ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
      (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
      (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของสํวนราชการ หนํวยงาน และประชาชนในการปูองกันตนเองให๎ปลอดภัย

จากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให๎นําแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจากกองอํานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด๎วย 

          (๒) วิธีการแจ๎งเตือนภัย 
       (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น าชุมชน อาสาสมัครและเครือขํายเฝูาระวังของชุมชน/หมูํบ๎าน 

 (๒.๒)  แจ้ง เตือนประชาชนโดยตรง  โดยผํ านทางสถานี โทรทัศน๑ท๎องถิ่น  สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลํน โทรสาร โทรศัพท๑มือถือ หอกระจายขําว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัยแบบมือ
หมุน โทรโขํง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กําหนดให๎เป็นสัญญาณเตือนภัยประจําตําบลหรือหมูํบ๎าน ฯลฯ 

3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
          แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได๎กําหนดระดับของระบบการ

เตือนภัยไว๎ ซึ่ง องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ได๎นําระดับสีของการแจ๎งเตือนภัยไปประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะสมกับ
ประเภทของสาธารณภัยในพื้นท่ี ดังนี้ 

 

 สีแดง หมายถึง สถานการณ๑อยูํในภาวะอันตรายสูงสุด ให๎อาศัยอยูํแตํใน
สถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข๎อสั่งการ 

 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ๑อยูํในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ๎าหน๎าที่กําลัง
ควบคุมสถานการณ๑ให๎อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กําหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ๑อยูํในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน๎ม ที่
สถานการณ๑จะรุนแรงมากขึ้น ให๎จัดเตรียมความพร๎อมรับสถานการณ๑ และ
ปฏิบัติตามคําแนะนํา 

 สีน้ าเงิน หมายถึง สถานการณ๑อยูํในภาวะเฝูาระวัง ให๎ติดตามข๎อมูลขําวสาร
อยํางใกล๎ชิดทกุๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 
 สีเขียว หมายถึง สถานการณ๑อยูํในภาวะปกติ ให๎ติดตามข๎อมูลขําวสารเป็น

ประจํา 
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๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อมูล/ความต้องการ 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 

           กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  จัดชุดเฝูา
ระวังและติดตามสถานการณ๑ พร๎อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตํได๎รับแจ๎งการเตือนภัยเพ่ือ
เป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจ๎าหน๎าที่เฝูาระวังและติดตามสถานการณ๑ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสานกํานัน 
ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎นําชุมชนหรือผู๎นําหมูํบ๎าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ๎งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร๎อมเฝูาระวัง   และติดตาม
สถานการณ๑ภัยอยํางตํอเนื่อง       และให๎รายงานสถานการณ๑การเกิดภัยมายังกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ทางโทรศัพท๑หมายเลข ๐ – 3460 – 3815  วิทยุสื่อสาร ความถี่
162.525 MHz โทรศัพท๑สายดํวนหมายเลข......-...... 

              (2) รายงานสถานการณ๑การเกิดภัยไปยังกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ    
และจังหวัด   ทางหมายเลขโทรศัพท๑/โทรสาร ๐ - ๓๔๕๑ - ๕๙๙๘  ตามแบบรายงานเหตุดํวนสาธารณภัย และวิทยุ
สื่อสาร ความถี.่.....-........ MHz โทรศัพท๑สายดํวนหมายเลข....-....... 
 
 
 
 
 

      เฝูาระวัง ติดตาม    
        สถานการณ์ 

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

    การแจ้งเตือนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝูาระวังสถานการณ๑ 
  สาธารณภัย 
• เฝูาระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝูาระวังระดับน้าํใน 
  เขื่อน การระบายน้าํ 
• เฝูาระวังระดับน้าํใน   
  แมํน้ํา 
• ติดตามระดับน้ําใน
คลอง  
• ติดตามระดับน้ําทะเล 
• สํงข๎อมูลเข๎าคลังข๎อมูล 
  และแลกเปลี่ยนขอ๎มูล 
• หนวํยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร๎อมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 
 
 
 

• หนวํยงานเฝูาระวัง 
  วิเคราะห๑ข๎อมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• สํงผลวิเคราะห๑เข๎า 
  คลังข๎อมูล 
• คาดวาํมีผลกระทบให ๎
  ข๎อมูลแกํประชาชนและ 
  หนวํยปฏิบัต ิ
• หนวํยปฏิบัติแจ๎งเตือน 
  ภยัลํวงหน๎าคํูขนาน 
• ให๎กองอํานวยการ 
  ปูองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดตั้งศูนย๑ปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

• คาดวาํผลกระทบ
รุนแรง  
  Command Center  
  สํงให๎แจ๎งเตือนภัย 
• แจ๎งเตือนประชาชน
ผําน 
  สื่อและเครื่องมือ  
  อุปกรณ๑สื่อสารตํางๆ  
• แจ๎งเตือนหนวํยปฏิบัติ  
  หนวํยปฏิบัติแจ๎งเตือน 
  คํูขนาน 
• ประสานภาคเครือขําย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ตั้งศูนย๑พักพิง 
• การแจ๎งยกเลิกการแจ๎ง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนย๑พกัพิง 
• การรายงาน
สถานการณ๑ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การสํงผู๎อพยพกลับ 
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
      เมื่อเกิดหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให๎กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค๑การ
บริหารสํวนตําบลชํองดําน  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยมีผู๎อํานวยการท๎องถิ่นเป็นผู๎ควบคุมและสั่งการ 
เพ่ือทําหน๎าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวําสถานการณ๑จะกลับเข๎าสูํภาวะปกติ พร๎อมทั้งประสานกับสํวนราชการและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่รับผิดชอบ และประสานความรํวมมือกับทุกภาคสํวนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
หากในกรณีไมํสามารถควบคุมสถานการณ๑สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ให๎ขอรับ การสนับสนุนจากกอง
อํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลหลุมรัง  กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลตําบลบํอพลอย  หรือกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
  ๔.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  แบํงออกเป็น 
๓ สํวน    ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย๑ข๎อมูลประชาสัมพันธ๑รํวม   ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

หมายเหตุ  :  โครงสร๎างของศูนย๑ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสมของสถานการณ๑ภัย โดยยึดหลัก
มาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุํนของโครงสร๎างองค๑กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธร์่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน   

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานส่งก าลังบ ารุง 
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะหข์้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝูาระวงั 

และการแจง้เตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
- งานแผนการปูองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               

- งานสงเคราะหช์่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จ าเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- งานฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟื้นฟูและงานชมุชน 

ฯลฯ 
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๔.๑.1 บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

มีดังนี้ 
                         (1 )  ค ณ ะที่ ป รึ ก ษา / ผู้ เ ชี่ ย วช า ญ  มี ห น๎ า ที่  ใ ห๎ ข๎ อ เ ส น อแน ะ  คํ า แ นะนํ า  ข๎ อ มู ล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห๑แนวโน๎มสถานการณ๑ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ๑สาธารณภัย  
ที่เกิดขึ้น โดยให๎คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสําคัญ พร๎อมทั้งปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนใดตามที่ผู๎อํานวยการ
ท๎องถิ่นเห็นสมควร 
     (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน๎าที่ ประสานข๎อมูลเหตุการณ๑กับสํวนตํางๆเพ่ือสื่อสาร
และประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารให๎กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
     (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน๎าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและปกปูอง
ทรัพย๑สิน เข๎าควบคุมสถานการณ๑ ฟ้ืนฟูสูํสภาวะปกติ ค๎นหาและกู๎ภัย กู๎ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย๑และสาธารณสุข 
รักษาความสงบเรียบร๎อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร๎างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี สํงกําลังบํารุง 
การขนสํง อพยพ และบริหารจัดการผู๎เสียชีวิต  
     (4) ส่วนอ านวยการ มีหน๎าที ่ติดตามสถานการณ๑ วิเคราะห๑แนวโน๎มสถานการณ๑  แจ๎งเตือนภัย 
รวบรวม ประสานข๎อมูล และประเมินความต๎องการและความจําเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง
จัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช๎ข๎อมูลที่ได๎รับจากสํวนปฏิบัติการเป็นฐานดําเนินการ  พร๎อมทั้งให๎การ
สนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกํกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน /
ศูนย๑ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ฯลฯ  
     (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน๎าที ่ดังนี้ 
            (5.1) ตอบสนองการร๎องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด๎านที่จําเป็น เพ่ือให๎การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได๎แกํ สงเคราะห๑ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย๑พักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม การฟ้ืนฟู และงานชุมชน 
            (5.2) ตอบสนองการร๎องขอรับการสนับสนุนในด๎านงบประมาณ การเงินและการบัญชี 
และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจําศูนย๑ปฏิบัติการฉุกเฉินท๎องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๔-2 : การ
จัดบุคลากรประจําศูนย๑ปฏิบัติการฉุกเฉินท๎องถิ่น 
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- ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการกู๎ชีพกู๎ภัย  
- ผู๎อํานวยการโรงเรียนในพื้นที ่
- ผู๎นําชุมชน เชํน ปราชญ๑ชาวบา๎น 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔-2 : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 

 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนย๑ปฏิบัติการฉุกเฉินท๎องถิ่นปรับได๎ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูํกับสถานการณ๑และ
ความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู๎อํานวยการท๎องถิ่นเห็นสมควร เพ่ือประโยชน๑ในการบริหารจัดการ 
สาธารณภัยในพื้นท่ี 
 
 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน   

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ 1 
- ฝุายปูองกันและรักษาความ

สงบเรียบร๎อย 
- กองชําง  
- โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ

ตําบล 
- กํานัน 
- ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1-15. 
- สมาชิกสภา อบต. 
- อาสาสมัครตํางๆ  เชํน      

อปพร. /ตํารวจบ๎าน /อสม. 
- ผู๎นําชุมชน 
                   ฯลฯ 

 
 
 
               

 
 
 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- ปลัด อบต. 
- สํานักงานปลัด อบต.  
- ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1-15. 
- สมาชิกสภา อบต. 
- อาสาสมัครตํางๆ  เชํน      

อปพร. /ตํารวจบ๎าน /อสม. 
- ผู๎นําชุมชน 

ฯลฯ 
 

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนที่ 2. 
- สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 
- ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1-15 
- สมาชิกสภา อบต. 
- อาสาสมัครตํางๆ  เชํน อปพร. 

/ตํารวจบ๎าน /อสม. 
- ผู๎นําชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- สํานักงานปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ๑) 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
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  4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 

   ๔.๒.1 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
       การออกประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย  มีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎สํวนราชการ  หนํวยงาน 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัยได๎ตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง  โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ ดํวนที่สุด 
มท 0602/ว 93 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  ดังนั้น เมื่อมีการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก 
(เขตพ้ืนที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และอําเภอ)  และพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง ( เขตพ้ืนที่จังหวัด)  โดย
ผู๎อํานวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้  
   (๑) ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงพ้ืนที่นั้นในฐานะผู๎อํานวยการท๎องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหน๎าที่ในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตท๎องถิ่นของตน และมีหน๎าที่ชํวยเหลือผู๎อํานวยการจังหวัด และผู๎อํานวยการอําเภอตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 
   (๒) ให๎ผู๎อํานวยการท๎องถิ่น มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าพนักงาน
และอาสาสมัครให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
   (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใด ให๎ผู๎อํานวยการท๎องถิ่นแหํงพ้ืนที่
นั้นเข๎าดําเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่โดยเร็วเป็นลําดับแรก และแจ๎งให๎ผู๎อํานวยการอําเภอและ
ผู๎อํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู๎อํานวยการท๎องถิ่นมีความจําเป็นต๎องได๎รับความชํวยเหลือจากเจ๎าหน๎าที่ของรัฐหรือ
หนํวยงานของรัฐที่อยูํ   นอกเขตขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงพ้ืนที่ของตน ให๎แจ๎งผู๎อํานวยการอําเภอ หรือ
ผู๎อํานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  
   (๔) ในกรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูํในความรับผิดชอบของผู๎อํานวยการท๎องถิ่นหลาย
คน ผู๎อํานวยการท๎องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช๎อํานาจหรือปฏิบัติหน๎าที่เข๎าดําเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว
ไปพลางกํอนแล๎วให๎แจ๎งผู๎อํานวยการท๎องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 
   (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงพ้ืนที่ใด ให๎เป็นหน๎าที่ของ
ผู๎อํานวยการท๎องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดตํอหรือใกล๎เคียงกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงพ้ืนที่นั้น  ที่จะสนับสนุนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
   (๖) ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยเร็ว และให๎นําแผนปฏิบัติ
การในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มีอยูํมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
   (๗) ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพ้ืนที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องใน
การชํวยเหลือผู๎ประสบภัย มุํงประโยชน๑ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนเป็นลําดับแรกๆ 
   (๘) หากเหตุการณ๑สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท๎องถิ่นนั้นๆ จะรับมือกับสา
ธารณภัยนั้นๆ ได๎ และผู๎อํานวยการท๎องถิ่นได๎รับการสนับสนุน ให๎แจ๎งผู๎อํานวยการอําเภอเพ่ือสั่งการให๎องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอ่ืนในเขตพ้ืนที่อําเภอให๎การสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย เพ่ือปูองกัน 
บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให๎ยุติโดยเร็ว 
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     4.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
             เมื่อมีการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยแล๎ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น    ภัย
พิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม และมีความจําเป็นต๎องใช๎จํายเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าของผู๎ประสบภัย แตํมิได๎มุํงหมายที่จะชดใช๎ความเสียหายแกํผู๎ใด ให๎เป็นอํานาจของผู๎วํา
ราชการจังหวัดรํวมกับคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ดําเนินการประกาศเขตให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดตํอไป  โดยมี 
“คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)   มีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู๎เป็นหัวหน๎ากิ่ง
อําเภอเป็นประธาน มีผู๎แทนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอหรือก่ิงอําเภอนั้นหนึ่งคนสํารวจความเสียหายจากภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นในอําเภอหรือ   กิ่งอําเภอที่รับผิดชอบและให๎ความชํวยเหลือเสนอตํอ “คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือฯ ตํอไป ทั้งนี้ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็น
ผู๎สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในแตํละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามอํานาจหน๎าที่ที่กําหนด โดยมี ก.ช.ภ.
อ. เป็นผู๎ตรวจสอบและกลั่นกรองการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกลําวข๎างต๎น 

    ๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
       4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองคก๑รปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎
ดำเนินการ ดังนี้ 
        (1) เมื่อเกิดหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ในเขตองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แหํงพ้ืนที่ใด 
ให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎อำนวยการท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงพ้ืนที่นั้น เข๎าดำเนินการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยโดยเร็วและให๎แจ๎งผู๎อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที ่และผู๎อำนวยการจังหวัดทราบทันที  
     (2) กรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัยอยูํในความรับผิดชอบของ ผู๎อำนวยการ
ท๎องถิ่นหลายคน ผู๎อำนวยการท๎องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช๎อำนาจหรือปฏิบัติหน๎าที่ไปพลางกํอนก็ได๎ แล๎วให๎แจ๎ง
ผู๎อำนวยการทอ๎งถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว  
       (4) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ๎าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน๎าที่ต๎องเข๎าดำเนินการเบื้องต๎น เพ่ือ
ระงับภัยนั้น แล๎วรีบรายงานให๎ผู๎อำนวยการท๎องถิ่นเพ่ือสั่งการตํอไป และในกรณีจำเป็น อันไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ ให๎เจ๎า
พนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพ่ือประโยชน๑ในการคุ๎มครองชีวิตหรือปูองกัน           อันตรายที่จะเกิดแกํบุคคลได๎  
         (5) กรณีเจ๎าพนักงานจำเป็นต๎องเข๎าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยูํใกล๎เคียงกับ บริเวณที่เกิดสา
ธารณภัยเพ่ือทำการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให๎กระทำได๎ตํอเมื่อได๎ร๎บอนุญาตจาก เจ๎าของหรือผู๎ครอบครอง
อาคารหรือสถานที่แล๎ว เว๎นแตํไมํมีเจ๎าของหรือผู๎ครอบครองอยูํในเวลานั้น หรือ เมื่อมีผู๎อำนวยการอยูํด๎วย และหาก
ทรัพย๑สินนั้นเป็นสิ่งที่ทำให๎เกิดสาธารณภัยได๎งําย ให๎เจ๎าพนักงานมีอำนาจ สั่งให๎เจ๎าของหรือผู๎ครอบครองขนย๎าย
ทรัพย๑สินออกจากอาคารหรือสถานที่ดงักลําวได๎หากเจ๎าของหรือ ผู๎ครอบครองไมํปฏิบัติตามคำสั่ง ให๎เจ๎าพนักงานมี
อำนาจขนย๎ายทรัพย๑สินนั้นได๎ตามความจำเป็น แกํการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ๎าพน๎กงานไมํต๎อง
รับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกลําว  
    (6) ให๎ผู๎อำนวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและ ทำบัญชีรายชื่อ
ผู๎ประสบภัยและทรัพย๑สินที่เสียหายไว๎เป็นหลักฐาน พร๎อมทั้งออกหนังสือรับรอง ให๎ผู๎ประสบภัยไว๎เป็นหลักฐานในการ
รับการสงเคราะห๑และฟ้ืนฟ ู
       4.3.2  หลักการปฏิบัติ 
         (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให๎เจ๎าหน๎าที่        เจ๎า
พนักงาน และอาสาสมัครตํางๆ      ที่มารํวมปฏิบัติงานเข๎ารายงานตัวที่ศูนย๑บัญชาการเหตุการณ๑อําเภอในพ้ืนที่ที่เกิดภัย 
กํอนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
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         (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์  ค านึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       (2.1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก  เน๎นการค๎นหาผู๎รอดชีวิต การรักษาพยาบาล
ผู๎บาดเจ็บ น้ําดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ  เสื้อผ๎า ฯลฯ 
        (2.2) การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน)  เน๎นการค๎นหาผู๎รอดชีวิต และทรัพย๑สิน 
สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย๑พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ  อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว 
         (2.๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน)  เน๎นการค๎นหาผู๎รอดชีวิต การสืบหาญาติ 
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห๑เบื้องต๎น เงินชดเชย  การค๎นหาทรัพย๑สินและข๎อมูลการให๎ความ
ชํวยเหลือ ฯลฯ 
               (2.4) การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วันขึ้นไป) ให๎พิจารณา
สนับสนุนการปฏิบัติการค๎นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน๎นการชํวยเหลือชีวิตคนกํอน ตามด๎วยทรัพย๑สิน พร๎อมทั้งสนับสนุน
การปฏิบัติงานให๎ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพื่อให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางตํอเนื่อง ฯลฯ 
 

     ๔.3.3 การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
         ศูนย๑ปฏิบัติการฉุกเฉินองค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ได๎วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่
เกิดข้ึนอยํางเป็นระบบ โดยกําหนดโครงสร๎างองค๑กร ข๎อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช๎
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือให๎การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
                         (๑) การรับแจ๎งเหตุและการรายงาน 
                                    ให๎ผู๎รับผิดชอบจัดทํารายงานข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด๎านสถานการณ๑ สาธารณภัย ด๎านการ
ปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด๎านการให๎ความชํวยเหลือ และด๎านอ่ืนๆ ที่จําเป็น โดยคํานึงถึงความถูกต๎อง 
ชัดเจน รวดเร็ว โดยให๎ชุมชน/หมูํบ๎านสํารวจความเสียหายและความต๎องการเบื้องต๎นตามแบบรายงานเหตุดํวนสาธารณ
ภัย แล๎วรายงานตํอกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  
                         (๒) การประเมินสถานการณ๑ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตํอไปนี้ 
                                  (๒.๑) นําข๎อมูลที่ได๎ทั้งหมดมาวิเคราะห๑สถานการณ๑สาธารณภัยที่เกิดข้ึน   
                                     (๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน๎อยที่สุด 
                                     (๒.๓) มีการคาดการณ๑เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น การขอรับการสนับสนุน
เพ่ิมเติม 
                                     (๒.๔) การจัดการข๎อมูล ให๎หัวหน๎าทีมเป็นผู๎นําในการสอบถามสํารวจข๎อมูลสถานที่ สิ่งที่
เป็นอันตรายตํอนักกู๎ภัย พร๎อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยูํผู๎ให๎ข๎อมูล และรายงานข๎อมูล  ให๎ศูนย๑ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ทราบ มีการบรรยายสรุปให๎ลูกทีมทราบ กําหนดพ้ืนที่อันตราย พ้ืนที่ปฏิบัติการ 
พ้ืนที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบตํางๆ ได๎แกํ แก๏ส ไฟฟูา ประปา เป็นต๎น ซึ่งเป็นอันตรายตํอนักก๎ูภัย 
                                     (๒.๕) การสั่งการ ผู๎สั่งการต๎องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได๎ การสั่งการต๎อง
ชัดเจน ไมํคลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน๎าหนํวยหรือผู๎ควบคุมชุดปฏิบัติการต๎องรายงานตัว  ตํอผู๎อยูํใน
เหตุการณ๑ และตํอผู๎บัญชาการเหตุการณ๑ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งกํอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
                                     (๒.๖) การรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ ปัญหาอุปสรรคข๎อขัดข๎อง สาเหตุของการเกิดเหตุการณ๑ 
ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก๎ไขและนําข๎อเสนอแนะมาวิเคราะห๑ 
                      (3) การค๎นหาและชํวยชีวิต 
     - กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห๎ามไมํให๎ผู๎ที่ไมํมีหน๎าที่และความรับผิดชอบเข๎าพ้ืนที่ประสบ
ภัย 
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     - สนธิกําลังเข๎าปฏิบัติการค๎นหาชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช๎หนํวย กู๎ชีพกู๎ภัยเข๎า
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย พร๎อมอุปกรณ๑ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จําเป็นในการกู๎ชีพก๎ูภัย 
     - กรณีมีสถานการณ๑รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ๑ท่ีใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช๎ในการกู๎ภัย 
 

ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

ล าดับที่ การปฏิบัติ 
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดตั้งศูนย๑ปฏิบัติการฉุกเฉินท๎องถิ่น (ตามข๎อ 4.1) 
 

ส่วนอ านวยการ  

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 
จัดเตรียมเจ๎าหน๎าที่เพ่ือรับแจ๎งเหตุและรายงานสถานการณ๑ให๎งานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  และกอง
อํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพ่ือจะได๎เสนอ    
ผู๎วําราชการจังหวัด/ผู๎อํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนที่ประสบ
สาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนที่การให๎ความชํวยเหลือฯ ตํอไปจนกวํา
สถานการณ๑สิ้นสุด 

ส่วนอ านวยการ  

๓ ออกสํารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ๑ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข๎าสํารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ๑ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณ๑ภัย 

ส่วนอ านวยการ  

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห๑และประเมินสถานการณ๑การเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แก๎ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนที่และ
ประชาชนผู๎ที่จะได๎รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พ้ืนที่ในการรับภัย แนวโน๎มการเกิดภัยซ้ําขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ๎อน เพ่ือกําหนดแนวทางการตอบโต๎และการแจ๎งเตือนภัย 

ส่วนอ านวยการ  

๕  บริหารจัดการข๎อมูลขําวสารในภาวะฉุกเฉินอยํางถูกต๎อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วนอ านวยการ 
 

 

6 แจ้งเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบข๎อมูลยืนยันความถูกต๎องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกแหลํง กํอนแจ๎งเตือนผํานชํองทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดําเนินการแจ๎งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข๎างเคียง 
โดยสื่อ ขํายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ๑เตือนภัยที่มีอยูํของชุมชน เชํน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขําว หอเตือนภัย โทรโขํง เป็นต๎น 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ 
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

   (๓) ข๎อมูลการแจ๎งเตือนภัยต๎องชัดเจน  ทันเวลา  ถูกต๎อง  และเข๎าใจงําย  
บํงบอกถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย๑สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ๎งเหตุ โดยต๎องแจ๎งเตือนจนกวําสถานการณ๑ภัย 
จะสิ้นสุด 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟูาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไมํสามารถใช๎ได๎ ให๎ใช๎สัญลักษณ๑การเตือนภัย เชํน ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นที่ได๎มีการซักซ๎อมความเข๎าใจกับประชาชนไว๎แล๎ว เป็นต๎น 
 

ส่วนอ านวยการ  

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล๎จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ และมีผู๎อยูํอาศัยในพ้ืนที่นั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทําที่จําเป็นแกํการปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร๎อมทั้งรายงานผู๎อํานวยการท๎องถิ่น ผู๎อํานวยการอําเภอ 
ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข๎อ ๔.๗ 
 

ส่วนปฏิบัติการ  

๘ ก าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช๎เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ๑ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ที่ได๎มาและพร๎อมใช๎ เพ่ือรอการสั่งใช๎ทรัพยากร  
 

ส่วนอ านวยการ  

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกําลังคน วัสดุอุปกณ๑ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ให๎พร๎อมใช๎ตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใช๎เข๎าสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข๎าพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร๎อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 
 

ส่วนสนับสนุน  

๑๐ ก าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น ๓ โซน ประกอบด๎วย      
      โซนที่ ๑ ประกอบด๎วย หมูํ ๑,2,4,10,11,14 มีกํานัน รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที ่๒ ประกอบด๎วย หมูํ 3,8,15 มีผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 3 รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที่ ๓ ประกอบด๎วย หมูํ 5,6,7,9,12 มีผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 5  รับผิดชอบ
พ้ืนที่ 

ส่วนอ านวยการ  
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ล าดับที่ การปฏิบัติ 
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งให๎หนํวยกู๎ชีพก๎ูภัยเข๎าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ๑ไมํให๎ลุกลามขยายตัว 
ให๎เจ๎าหน๎าที่ เจ๎าพนักงาน และอาสาสมัครตํางๆ ที่มารํวมปฏิบัติงาน        
เข๎ารายงานตัวที่ศูนย๑ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  
กํอนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ๑
ในการเข๎าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

ส่วนปฏิบัติการ 
  

 

12 การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให๎ความสําคัญในการค๎นหา
ผู๎รอดชีวิตเป็นลําดับแรก ตํอด๎วยการรักษาพยาบาลผู๎บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห๎ามมิให๎ผู๎ที่ไมํมีหน๎าที่
และความรับผิดชอบที่เก่ียวข๎องเข๎าพ้ืนที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกําลังเข๎าปฏิบัติการค๎นหาชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี้ 

         (๑.๒.๑) สั่งการให๎หนํวยกู๎ชีพกู๎ภัยที่มีศักยภาพเข๎าปฏิบัติงาน  
ในพ้ืนที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการให๎เจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  
ที่จําเป็นในการกู๎ชีพก๎ูภัย เข๎าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว๑เลี้ยงตามความจําเป็นของ
สถานการณ๑ภัย 
               (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤต ไมํสามารถเข๎าพ้ืนที่     
โดยทางรถยนต๑หรือทางเรือได๎ ให๎ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร๑
จากหนํวยงานทหารหรือตํารวจในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล๎เคียงเพ่ือชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยอยํางเรํงดํวน 
                  (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย๑พักพิงชั่วคราวแกํผู๎ประสบภัยที่บ๎านเรือน
เสียหายอยํางเรํงดํวนเป็นลําดับแรก และจัดระเบียบศูนย๑พักพิงชั่วคราว 
พร๎อมทั้งลงทะเบียนผู๎อพยพ 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ 
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

                 (๑.๒.๖) ระดมกําลังแพทย๑และพยาบาลจากโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพประจําตําบลใกล๎เคียง เข๎าชํวยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร๎างพ้ืนฐานได๎รับความเสียหายให๎เรํง
ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟูา และประปา แล๎วแตํกรณี   
ให๎สามารถใช๎การได๎หรือจัดทําระบบสํารองเพ่ือให๎ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได๎ 
              (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสําเร็จ น้ําดื่ม เครื่องยังชีพที่จําเป็นให๎แกํประชาชนและเจ๎าหน๎าที่
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยให๎เพียงพอและท่ัวถึง 
  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให๎ความสําคัญ
ในการค๎นหาผู๎รอดชีวิตและทรัพย๑สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย๑พักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ข๎อมูลสถานการณ๑ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) สํารวจความต๎องการของผู๎ประสบภัยในเบื้องต๎น เพ่ือกําหนด
มาตรการชํวยเหลืออยํางตํอเนื่องในชํวงระหวํางเกิดภัยและจัดทําบัญชี    
การชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ๑  
ที่จําเป็นมายังพ้ืนที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองให๎เพียงพอ 
        (๒.๓) จัดสํงปัจจัยสี่ที่จําเป็นตํอการดํารงชีวิต เชํน อาหาร น้ําดื่ม 
เครื่องนุํงหํม และยารักษาโรค เป็นต๎น มายังศูนย๑พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเส๎นทางคมนาคมที่ ได๎รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พร๎อมทั้งติดปูายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นชํองทางจราจร       
ให๎ประชาชนผู๎ใช๎เส๎นทางทราบ จัดเจ๎าหน๎าที่ตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร๎อยและจัดการจราจรในพ้ืนที่ประสบภัย
และศูนย๑พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนย๑ข๎อมูลผู๎ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็นแหลํงข๎อมูล   
ในการติดตํอประสานงานให๎ประชาชนสามารถสอบถามข๎อมูลผู๎บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได๎ 
(๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให๎ความสําคัญกับ
การค๎นหาผู๎รอดชีวิตอยํางตํอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมงแรก 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห๑เบื้องต๎น 
อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค๎นหาทรัพย๑สิน และข๎อมูลการให๎
ความชํวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 

ส่วนปฏิบัติการ 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ 
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

           (๓.๑) กรณีมีผู๎เสียชีวิตจํานวนมากให๎จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ๑ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู๎แชํศพ) พร๎อมทั้งให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต๎น บันทึกข๎อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข๎อมูลทั้งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน๑เอกลักษณ๑บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหนํวยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให๎บริการ
ทางการแพทย๑ 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ๑ภัยอยํางใกล๎ชิด ตลอดจนประสาน 
การชํวยเหลือ รับเรื่องราวร๎องทุกข๑ ประสานรับข๎อมูลความเสียหายเบื้องต๎น 
ความต๎องการเบื้องต๎น 
  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให๎พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค๎นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นลําดับแรกกํอน    
การปฏิบัติการค๎นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค๎นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลําดับ โดยเน๎นการชํวยเหลือ
ชีวิตคนกํอน ตามด๎วยทรัพย๑สิน พร๎อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให๎
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือให๎สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและตํอเนื่อง 
 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๓ ปกปูองสถานที่สําคัญ เชํน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหลํง
โบราณสถาน (ถ๎ามี) เป็นต๎น และปกปูองระบบสาธารณูปโภค  เชํน ระบบ
ไฟฟูา  ระบบประปา เป็นต๎น 
 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข๎อ 4.๑๐  
 

ส่วนสนับสนุน  

๑๕ สงเคราะห์ชว่ยเหลือผู้ประสบภัย 
  สงเคราะห๑ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยและจัดสํงปัจจัยสี่ที่จําเป็นตํอการดํารงชีวิต 
เชํน อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุํงหํม เป็นต๎น ไปยังพ้ืนที่ประสบภัย 
 

ส่วนสนับสนุน  

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงพ้ืนที่สํารวจและจัดทําข๎อมูลความต๎องการของ
ผู๎ประสบภัยในเบื้องต๎น และรายงานให๎อําเภอเพ่ือประกอบการร๎องขอการ
สนับสนุน และนําไปกําหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการชํวยเหลือ เชํน 
ความชํวยเหลือ ด๎านอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กําจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต๎น  
 

ส่วนอ านวยการ  
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ล าดับที่ การปฏิบัติ 
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑๗ จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยูํภายใต๎การกํากับ ดูแล ของศูนย๑ข๎อมูลประชาสัมพันธ๑รํวม 
เพ่ือทําหน๎าที่ประสานข๎อมูลขําวสารสาธารณะที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย๑ที่อยูํใกล๎ชิดกับเหตุการณ๑ สามารถ
เข๎าถึงข๎อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย๑กลางของการติดตํอ
สําหรับสื่อขําวสารทุกประเภทที่ได๎รับการกลั่นกรอง และรับรองข๎อมูล เพ่ือ
กระจายข๎อมูลขําวสารให๎เกิดความถูกต๎อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และตํอเนื่อง 
โดยให๎เจ๎าหน๎าที่ข๎อมูลขําวสารสาธารณะเข๎ามาอยูํรวมกันใน  ศูนย๑ประสาน
ข๎อมูลรํวม 
 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

 

๑๘ -  กรณีมีผู๎เสียชีวิตจํานวนมาก จัดให๎มีการพิสูจน๑เอกลักษณ๑บุคคลให๎เป็นไปตาม
อํานาจหน๎าที่การปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแหํงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข๎อตกลงระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
- กําหนดให๎มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู๎แชํศพ) และการ
เคลื่อนย๎ายศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจน๑เอกลักษณ๑บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข๎องอยํางเป็นระบบ 
 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ยุติแล๎ว ให๎ผู๎ อํานวยการท๎องถิ่นรายงาน
สถานการณ๑สาธารณภัยให๎ผู๎อํานวยการอําเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ๑สาธารณภัยในพ้ืนที่ยุติลงแล๎ว ให๎ดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอยํางปลอดภัย 
 

ส่วนอ านวยการ  

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ๑สาธารณภัยยุติ 
  เมื่อได๎รับแจ๎งขําวการยกเลิกสถานการณ๑สาธารณภัยอยํางชัดเจน ให๎ผู๎นํา
ชุมชนหรือกลุํมผู๎นําอพยพรีบแจ๎งผู๎อพยพเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการอพยพ
กลับไปสูํที่อยูํอาศัยตํอไป โดยจัดระเบียบและลําดับกํอนหลังการอพยพกลับ 
พร๎อมทั้งประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ที่ดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
 

ส่วนปฏิบัติการ  

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ําซ๎อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให๎ร๎องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นข๎างเคียงหรืออําเภอ 
  ให๎ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปูองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. ข๎างเคียง) และกองอํานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพ่ือดําเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องตํอไป 
 

ส่วนอ านวยการ  

   



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน พ.ศ.2564 
 

40 

                   ๔.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพร๎อมด๎านระบบและเครื่องมือสื่อสาร องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  
มอบหมายให๎เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู๎กํากับดูแล เพ่ือใช๎เป็นความถี่วิทยุกลางสําหรับติดตํอ
ประสานงานระหวํางหนํวยงานของสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการประสานงาน  ด๎านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมํปกติ โดยกําหนดให๎เจ๎าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นผู๎ควบคุมดูแลการใช๎งานภายใน องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  
       ๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดตั้งศูนย๑สื่อสารและจัดให๎มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสาร
อ่ืนๆ ที่จําเป็นให๎ใช๎งานได๎ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให๎สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลําวกับหนํวยงานอ่ืนได๎ตามปกติโดยเร็ว
อยํางทั่วถึงทุกพ้ืนที ่
           (๒) ใช๎โครงขํายสื่อสารทางโทรศัพท๑ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหนํวยงานหลัก 
หนํวยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได๎แกํ หมายเลขโทรศัพท๑/โทรสาร ๐-3460-3815 
 
        ๔.4.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได๎แกํ 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงาน 

 

นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ 

๑ กองอํานวยการปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนจังหวัด
กาญจนบุรีศาลากลางจงัหวัด 

ปภ.กาญจนบุรี ๑๕๑.๑๕๐ ๐๓๔-๕๑๕๙๙๘ 
๐๓๔-๕๑๖๙๗๕ 

 

  

๒ สถานีสื่อสารจังหวัด(สนจ.) สิงห๑ทอง ๑๕๓.๗๗๕ ๐๓๔-๕๑๑๒๐๒   
๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด 

(ฝุายกิจการพิเศษ) 
สุครีพ ๑๖๒.๑๒๕ 

(๑๖๒.๐๐) 
๐๓๔-๕๒๑๒๓๔ 
๐๓๔-๕๑๕๘๙๘ 

  

๔ ศูนย๑วิทยุสื่อสารตํารวจภูธร
จังหวัด 

เมืองกาญจน๑ ๑๕๒.๖๒๕ ๐๓๔-๖๒๑๒๖๙ 
๐๓๔-๕๑๑๕๔๐ 

  

๕ ศูนย๑วิทยุสื่อสารเทศบาลเมือง
ฯ 

จักรพรรดิ์ ๑๖๒.๕๔๐ ๐๓๔-๕๑๑๕๐๒ 
๐๓๔-๕๑๓๕๕๔ 

  

๖ ศูนย๑วิทยุสื่อสารโรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา 

ศูนย๑นเรนทร ๑๕๔.๔๗๕ ๐๓๔-๕๑๑๒๓๓ 
๐๓๔-๕๑๕๔๕๐ 

  

๗ ศูนย๑วิทยุสื่อสาร อปพร.
กาญจนบุรี (เทศบาลเมืองฯ) 

สองแคว ๑๕๑.๐๔๐ ๐๓๔-๕๑๓๒๓๙   

๘ ศูนย๑วิทยุสื่อสาร มูลนธิิพิทักษ๑
กาญจนบุร ี

พิทักษ๑กาญจน๑ ๑๖๘.๗๗๕ ๐๓๔-๖๒๔๙๒๒   

๙ ศูนย๑วิทยุสื่อสาร มูลนธิิขุน
รัตนาวุธ 

ขุนรัตนาวุธ ๑๕๐.๖๐๐ ๐๓๔-๖๑๒๗๖๖   

๑๐ ศูนย๑วิทยุสื่อสาร ศปภ.เขต ๒
จังหวัดสุพรรณุร ี

ศปภ.เขต ๒
สุพรรณ 

๑๕๐.๑๕๐ ๐๓๕-๕๕๕๖๑๔ 
๐๓๕-๕๕๕๒๙๗ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงาน 

 

นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ 

๑๑ ศูนย๑วิทยุสื่อสาร ทต.หนองบัว หนองบัว ๑๖๒.๕๔๐ ๐๓๔-๖๓๕๖๗๙ 
๐๓๔-๖๓๕๕๒๒ 

  

15 
 

ศูนย๑วิทยุสื่อสาร อบต.หลุมรัง เมขลา ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๔-๕๘๐๑๓๒   

๑๓ อ.เมืองกาญจนบุรี  ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๔-๕๑๑๐๔๐   
๑๔ อ.บํอพลอย  ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๔-๕๘๑๒๓๖   
๑๕ อ.ทํามํวง  ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๔-๖๑๑๐๔๐   
๑๖ อ.ดํานมะขามเตี้ย  ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๔-๖๔๒๒๙๐   
๑๗ อ.พนมทวน  ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๔-๖๓๐๓๓๓   
๑๘ อ.เลาขวัญ  ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๔-๕๗๖๒๖๙   
๑๙ อ.ห๎วยกระเจา  ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๔-๖๕๐๐๕๑   
๒๐ อ.หนองปรือ  ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๔-๖๔๕๒๓๖   
๒๑ อ.ไทรโยค  ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๔-๕๙๑๐๖๕   
๒๒ อ.ศรีสวัสดิ์  ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๔-๕๙๗๐๕๔   
๒๓ อ.ทองผาภูมิ  ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๔-๕๙๙๗๔๕   
๒๔ อ.สังขละบุร ี  ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๔-๕๙๕๐๙๔   
๒๕ อ.ทํามะกา  ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๔-๕๔๓๐๒๐   
๒๖ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ

ตําบล ชํองดําน 
  ๐๓๔-๕๘๐๑๖๖   

๒๗ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ตําบล สามยอด 

  085-2293595   

๒๘ สถานีตาํรวจภูธรหนองรี   ๐๓๔-๖๔๖๒๕๘   
๒๙ หมวดการทางบํอพลอย   

(หลุมรัง) 
  ๐๓๔-๕๘๐๑๒๔   
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แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังส่ือสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
     
  ๔.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เป็นระบบและกระบวนการกระจายข๎อมูลขําวสารที่เกิดหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให๎สํวน
ราชการและประชาชนได๎รับรู๎และเข๎าใจสถานการณ๑ โดยผํานชํองทางการสื่อสารที่กําหนดไว๎ เชํน โทรทัศน๑ วิทยุ หอ
กระจายขําว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให๎ประชาชนรับทราบ เข๎าใจในสถานการณ๑ที่ถูกต๎องและลดความตื่นตระหนก โดย
มอบให๎ฝุายประชาสัมพันธ๑ของ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  เป็นหนํวยงานหลัก ดําเนินการ ดังนี้ 
       ๔.5.๑ จัดตั้งศูนย๑ข๎อมูลประชาสัมพันธ๑รํวม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยูํ
ภายใต๎การกํากับ ดูแล ของศูนย๑ข๎อมูลประชาสัมพันธ๑รํวม เพ่ือทําหน๎าที่ประสานข๎อมูลขําวสารสาธารณะ   ที่เกี่ยวข๎องกับ
การดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย๑ที่อยูํใกล๎ชิดกับเหตุการณ๑ สามารถเข๎าถึงข๎อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง
ได๎ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย๑กลางของการติดตํอสําหรับสื่อขําวสารทุกประเภทที่ได๎รับ การกลั่นกรอง และรับรองข๎อมูล เพ่ือ
กระจายข๎อมูลขําวสารให๎เกิดความถูกต๎อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และตํอเนื่อง โดยให๎เจ๎าหน๎าที่ข๎อมูลขําวสารสาธารณะควร
ต๎องเข๎ามาอยูํรวมกันในศูนย๑ประสานข๎อมูลรํวม 
       ๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต๎องของข๎อมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎นําชุมชน 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
โทรศัพท๑ 0-3451-1233 

วิทยุสื่อสาร 154.475 

 
 

 

กองอ านวยการปูองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบ่อพลอย 
โทรศัพท๑/โทรสาร ๐-๓458-1236 

กองอ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
โทรศัพท๑/โทรสาร ๐-๓460-3815 

 

กองอ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

อบต.หลุมรัง 
โทรศัพท๑ ๐-๓467-6214 

 

กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลต าบลบ่อพลอย 
โทรศัพท์ 0-3458-1020    

 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์กาญจนบุร ี
โทรศัพท๑ ๐-๓462-4922 

 

กองอ านวยการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดกาญจนบรุ ี

โทรศัพท๑ 0-3451-5998 
 

การไฟฟูาภูมิภาค 
สาขาอ าเภอบ่อพลอย 

โทรศัพท๑ 0-3462-8132 
 

สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ่อพลอย 
โทรศัพท๑๐-3458-1244 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพช่องด่าน 
โทรศัพท๑ 0-3236-3216 

สายดํวน ๑๖๖๙ 
 

หน่วยกู้ชีพบ่อพลอย 
โทรศัพท๑๐-3458-1236 
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อาสาสมัครแจ๎งเตือนภัย กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
กํอนแจ๎งเตือนภัยผํานชํองทางการสื่อสารทุกชนิด 
       ๔.5.๓ ประขาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารที่ชัดเจน ทันเวลา ถูกต๎อง และเข๎าใจงําย เป็นข๎อมูลที่บอกถึง
อันตรายที่กําลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย๑สิน อันได๎แกํ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีเสียหายตามพ้ืนที่ การปกครอง 
ชํวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไมํ และประชาชนต๎องปฏิบัติอยํางไร หรือต๎องมีการอพยพหรือไมํ  รวมทั้ง
วิธีการแจ๎งเหตุ หมายเลขโทรศัพท๑ และการสื่อสารอ่ืนๆ ไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัย และพ้ืนที่ข๎างเคียง โดยสื่อ ขํายการ
สื่อ เครื่องมืออุปกรณ๑การเตือนภัยที่มีอยูํของชุมชน เชํน วิทยุชุมชน หอกระจายขําว หอเตือนภัย โทรโขํง เป็นต๎น  
       ๔.5.4 จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบในการให๎ข๎อมูลเทําที่จําเป็นเกี่ยวกับการดําเนินการของศูนย๑
บัญชาการเหตุการณ๑แกํสื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟังข๎อคิดเห็น ข๎อมูล ข๎อเรียกร๎องของประชาชนที่ได๎รับ
ผลกระทบจากสถานการณ๑ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ๎าหน๎าที่ 
       ๔.5.5 กรณีที่มีขําวเชิงลบ ให๎ฝุายประชาสัมพันธ๑ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  แจ๎ง
ข๎อมูลขําวสาร และชี้แจงข๎อเท็จจริงให๎สาธารณชนทราบ 

          ๔.6 การอพยพ 
       เมื่อเกิดหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยูํในเขตพ้ืนที่นั้น   จะเป็น
อันตราย   ให๎ผู๎มีอํานาจตามมาตรา ๒๘   แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
(ผู๎บัญชาการ ผู๎อํานวยการ และเจ๎าพนักงานซึ่งได๎รับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผู๎ซึ่งอยูํในพ้ืนที่นั้นออกไปจากพ้ืนที่
อยํางเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให๎ดําเนินการอพยพไมํต่ํากวํา ๑๒  ชั่วโมงกํอนเกิดสาธารณภัย และจัดให๎มีกองกําลังเจ๎าหน๎าที่
เข๎ารักษาความสงบเรียบร๎อย เพ่ือปูองกันทรัพย๑สินของประชาชน ให๎ผู๎นําชุมชนและหนํวยงานปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
       ๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  กําหนดให๎นายก
องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ในฐานะผู๎อํานวยการท๎องถิ่น หรือผู๎ได๎รับมอบหมายเป็นผู๎ตัดสินใจและควบคุมการ
อพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาล องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ในฐานะผู๎ชํวย
ผู๎อํานวยการท๎องถิ่น เป็นผู๎ชํวย 
           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนที่หมูํบ๎าน กําหนดให๎ผู๎ใหญํบ๎านแตํละหมูํบ๎านเป็นผู๎
ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านและสมาชิกสภาองค๑การบริหาร
สํวนตําบลชํองดําน  เป็นผู๎ชํวย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติต๎องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ๑ไปยังนายกองค๑การ
บริหารสํวนตําบลชํองดําน  ในฐานะผู๎อํานวยการท๎องถิ่น เบอร๑โทรศัพท๑ ๐-3460-3815 
       ๔.6.๒ เมื่อได๎รับข๎อมูลขําวสารแจ๎งเตือน ประชาชนต๎องเตรียมตัวไว๎ให๎พร๎อมสําหรับ  การอพยพ 
โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีคํา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช๎จําเป็นสํวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม เทําที่จําเป็น 
รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให๎อยูํในความสงบ กํอนออกจากบ๎านเรือนต๎องปิดบ๎านเรือนให๎มิดชิดที่สุดเทําที่จะทํา
ได๎ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 
       ๔.6.๓ หนํวยอพยพ ต๎องศึกษาเส๎นทางที่จะเข๎าสูํ พ้ืนที่เปูาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสําหรับการอพยพให๎พร๎อมปฏิบัติหน๎าที่อยูํตลอดเวลา รวมทั้งติดตํอประสานงานกับผู๎นําชุมชนหรือผู๎นํา
หมูํบ๎านทุกระยะ ประชาสัมพันธ๑ให๎คําแนะนําในขั้นตอนการอพยพตํอผู๎อพยพ พร๎อมทั้งจั ดระเบียบและจัดแบํงประเภท
ของบุคคลตามลําดับความเรํงดํวน เชํน ผู๎ปุวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามลําดับ ซึ่งเป็นกลุํมเปราะบาง 
และดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพที่กําหนดไว๎ 
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    ๔.6.4 จัดเจ๎าหน๎าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ๎านเรือนของผู๎อพยพ และควรประสานเจ๎าหน๎าที่
ตํารวจในท๎องที่เพ่ือจัดสํงกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ๎านเรือนผู๎อพยพเป็นระยะ แตํถ๎าสถานการณ๑
ลํอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน๎าที่โดยเด็ดขาด แตํถ๎าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได๎ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
แล๎วควรนําข๎อมูลกลับมารายงานให๎ผู๎อพยพทราบโดยทันที เพ่ือปูองกันมิให๎    ผู๎อพยพเกิดความกังวลตํอความปลอดภัย
ในทรัพย๑สินของตน 
         ๔.6.5 ให๎หนํวยงานอพยพอํานวยความสะดวกด๎านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชํวยเหลือผู๎บาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ําดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให๎ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดสํวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอยํางทัว่ถึงและเป็นธรรม 
    ๔.6.6 รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ๑สาธารณภัยอยํางใกล๎ชิดและตํอเนื่องจากสื่อทุก
ชํองทางรวมทั้งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และนําข๎อมูลขําวสารดังกลําวแจ๎งให๎ผู๎อพยพทราบทุกระยะ เพ่ือให๎ผู๎อพยพคลาย
ความวิตกกังวล 
 

   ๔.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยที่อาศัยในศูนย๑พักพิงชั่วคราวในระยะต๎น และระยะกลางให๎ได๎ผลดี 
จําเป็นต๎องคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ได๎แกํ 
    (๑) การดูแลด๎านความปลอดภัย 
    (๒) การจัดการด๎านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยูํ ให๎มีความสะดวก 
    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปูองกันโรคให๎เป็นไปอยํางทั่วถึง 
    (๔) การมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพจิตรํวมกันเพ่ือทําให๎มีสุขภาพจิตที่ดี 
    (๕) การรวมกลุํมเป็นแหลํงเดียวกันเพ่ือติดตํอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 
                       ให๎กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม (กรณีเทศบาล) หรือสํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม (กรณีองค๑การบริหารสํวนตําบล) เป็นหนํวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย๑พักพิงชั่วคราว และ
ประสานงานที่เกี่ยวข๎องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ๑ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้ง
ประสานงานกับกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพื่อประสานการปฏิบัติในการจัดการ
ศูนย๑พักพิงชั่วคราว โดยให๎คํานึงถึงแนวทางที่ให๎การชํวยเหลือกลุํมเปราะบางเป็นสําคัญ 
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แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(กํานัน / ผู๎ใหญํบ๎าน / ประธานชุมชน) 

ฝุายอ านวยการร่วม 
(หัวหน๎าฝุายแตํละฝุาย เชํน ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ๑ / รักษาความสงบเรียบร๎อย) 

ฝุายปฏิบัติการ 
(หัวหน๎าฝุายแตํละฝุาย เชํน บรรเทาทุกข๑ / 

ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน้าที่ 
๑. อํานวยการและบริหารจัดการตํางๆ เชํน จัดทํา
บัญชีรายช่ือผู๎ประสบภัยของชุมชนประสานงาน
ทั้งภายในและภายนอกศูนย๑  พักพิงช่ัวคราว การ
รับบริจาค การประกอบและแจกจํายอาหาร 
ระบบสุขาภิบาลและสุขภาพอนามัย เป็นต๎น 
๒. การจัดการพื้นที่ของศูนย๑พักพิงช่ัวคราวของ
ชุมชนให๎เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ๑ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
แกํการดํารงชีวิตขณะที่อาศัยอยูํในศูนย๑พักพิง
ช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร๎อย 
๕. การจัดพาหนะในการขนสํง เชํน สิ่งของ ผู๎ปุวย
ในกรณีมีผู๎เจ็บปุวยต๎องไปสํงโรงพยาบาล เป็นต๎น 
๖. ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง /  ผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง 

บทบาทหน้าที่ 
๑. บรรเทาทุกข๑เบื้องต๎นด๎านปัจจัยสี่ คือ ที่
อยูํอาศัย อาหาร เครื่องนุํงหํม และยารักษา
โรค 
๒. ชํวยเหลือด๎านสุขภาพอนามัยให๎แกํ 
ผู๎ประสบภัยในชุมชน/หมูํบ๎าน 
๓. ทําหน๎าที่ประสานกับผู๎ประสบภัย    ใน
กรณีที่ผู๎ประสบภัยต๎องการความชํวยเหลือ 
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  ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) 
         กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน จะ
ประเมินความเสียหายและความต๎องการความชํวยเหลือภายในพ้ืนที่ประสบภัย โดยวิเคราะห๑ผลกระทบจากความ
เสียหาย  ที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมี
เหตุการณ๑สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห๑แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบครําวๆเพ่ือรวบรวม
ข๎อมูลความต๎องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จําเป็นทุกๆ ด๎าน ทั้งผู๎ประสบภัย โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน สิ่งแวดล๎อม ลําดับความสําคัญกํอน – กลัง การให๎ความชํวยเหลือเบื้องต๎น เพ่ือให๎ทันตํอความต๎องการในภาวะ
ฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที   เมื่อ
ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยํางน๎อยภายใน ๒ สัปดาห๑ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับการเข๎าถึงพ้ืนที่ประสบ
ภัย เป็นการระบุมูลคําความเสียหายทางกายภาพ โครงสร๎างทางสังคม ประมาณการด๎านการเงินและวัสดุอุปกรณ๑ ที่
จะต๎องใช๎ในการให๎ความชํวยเหลือและความตํอเนื่อง ทั้งนี้ จําเป็นจะต๎องใช๎ผู๎เชี่ยวชาญ ในแตํละสาขาดําเนินการ
ประเมินความเสียหายและความต๎องการในแตํละด๎าน 
    เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต๎องการความชํวยเหลือแล๎ว ให๎นําข๎อมูลที่ได๎มาทํา
การวิเคราะห๑ความสามารถของผู๎ประสบภัยในการตอบโต๎สถานการณ๑ฉุกเฉินด๎วยตนเองและจัดทํารายงานสรุปเสนอ
ผู๎อํานวยการท๎องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  รวมถึงการขอรับความต๎องการ
ความชํวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนํวยงานภายนอก เชํน ความชํวยเหลือด๎านอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและ
การกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชํวยเหลือด๎านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ๑ยังชีพ เป็นต๎น 
 

           ตารางที่ ๔-๑ :  การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need 
Assessment : DANA) 

ระยที่ 0 
เตรียมความพร้อม 

ในการประเมิน 

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์และ 
ผลกระทบเบื้องต้น: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบและการให้ 
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข:์ การประเมิน
แบบละเอียด(detailed assessment) 

เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือชีวิตและการบริการต่อการฟื้นฟูที่จ าเป็น 

ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห์ 

ลักษณะการประเมิน 

การเตรียมพร๎อมสําหรับ

การประสานการประเมิน :  

การเตรียมข๎อมลูทั่วไป  

(บทที่ ๑) 

การประเมินเบื้องต๎น :เป็นการประเมินแบบ
ครําวๆ ในการให๎ความชํวยเหลือเบื้องต๎น เพื่อให๎
ทันตํอความต๎องการในภาวะฉุกเฉิน ลําดับ
ความสําคัญกํอน – กลัง และรวบรวมข๎อมูล
ความต๎องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย  
ด๎านทั้งผู๎ประสบภัย โครงสร๎างพื้นฐาน และ
สิ่งแวดล๎อม  

 

ประเมินระยะเรํงดํวน : เป็นการระบุมูลคําความ
เสียหายทางกายภาพ โครงสร๎างทางสังคม 
ประมาณการด๎านการเงินและวัสดุอุปกรณ๑ ที่
จะต๎องใช๎ในการให๎ความชํวยเหลือและความ
ตํอเนื่อง ท้ังนี้ จําเป็นจะต๎องใช๎ผู๎เช่ียวชาญในแตํ
ละสาขาดําเนินการประเมินความเสียหายและ
ความต๎องการในแตํละด๎าน 
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 ทั้งนี้  แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต๎องการความชํวยเหลือ (Damage and Need 
Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ : แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต๎น ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment 
Form) และตามภาคผนวก ฑ  : แบบประเมินความเสียหายและความต๎องการ ระยะที่ ๒ (Multi Cluster Initial 
and Rapid Assessment - MIRA) 
  ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  
 พิจารณาเห็นวํา  มีความจําเป็นต๎องจัดให๎มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย๑สิน เพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัยให๎ 
ดําเนินการ    ตามระเบียบที่เก่ียวข๎อง ดังตํอไปนี้ 
                              (1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการรับบริจาค    และการให๎ความชํวยเหลือผู๎ 
ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
        (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเรี่ยไรของหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการรับเงินหรือทรัพย๑สินที่มีผู๎บริจาคให๎ทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวําด๎วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช๎ของศูนย๑รับ
บริจาคเพ่ือการสงเคราะห๑ผู๎เดือดร๎อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จํายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย๑รับบริจาคเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัย และกําหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของ
บริจาค 
       ๔.๙.๒  องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  หารือรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการกําหนด
ระเบียบการเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจํายเงินและสิ่งของ
บริจาค เพ่ือให๎เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน๑แกํผู๎ประสบสาธารณภัยอยํางเสมอภาค 
       ๔.๙.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จําย สิ่งของบริจาคไว๎เป็นหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบข๎อมูลในการ
บริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 
       กรณีที่บุคคล หนํวยงาน หรือองค๑กรใดจัดตั้งศูนย๑รับบริจาคเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัย 
โดยที่บุคคล หนํวยงาน หรือองค๑กรนั้นไมํได๎รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ให๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการขนย๎ายและสํงมอบสิ่งของบริจาคเอง 

        ๔.๑0 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
          (๑) ให๎ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ๑สาธารณภัยอยํางใกล๎ชิดและตํอเนื่อง พร๎อมทั้ง
ตรวจสอบข๎อมูลจากทุกแหลํงจนแนํใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวําสถานการณ๑คลี่คลายกลับสูํ  ภาวะปกติแล๎ว ให๎
ผู๎อํานวยการท๎องถิ่นรายงานข๎อมูลให๎ผู๎อํานวยการอําเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ๑สาธารณภัยในพื้นท่ี 
          (๒) เมื่อได๎รับการยืนยันอยํางชัดเจนจากผู๎อํานวยการท๎องถิ่น ผู๎อํานวยการอําเภอ ตามลําดับ หรือ
ผู๎ที่ได๎รับมอบหมายให๎ประกาศยุติสถานการณ๑วําสาธารณภัยได๎สิ้นสุดลงแล๎ว ให๎แจ๎งข๎อมูลดังกลําวให๎ผู๎อพยพทราบเพ่ือ
เตรียมพร๎อมในการอพยพกลับสูํที่ตั้งตํอไป 
                  (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย๑ปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ให๎สํงมอบ
ภารกิจที่ต๎องดําเนินการตํอให๎หนํวยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหนํวยงานนั้นตํอไป เพ่ือความตํอเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 
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 ๔.๑1 การอพยพกลับ 
         เมื่อประชาชนได๎รับแจ๎งขําวการยกเลิกสถานการณ๑สาธารณภัยอยํางชัดเจน ให๎ผู๎นําชุมชนหรือ
ผู๎นํากลุํมอพยพรีบแจ๎งผู๎อพยพเพ่ือเตรียมความพร๎อมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ๎งจุดอพยพกลับ โดยการจัด
ระเบียบและลําดับกํอนหลังของการอพยพกลับอยํางเป็นระบบไปสูํพ้ืนที่อยูํอาศัยเดิมพร๎อมทั้งประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ที่
รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
 ๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ให๎ศูนย๑ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  แบํงประเภทของสํวนราชการและ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะอพยพมาอยูํในพ้ืนที่ปลอดภัยตามลําดับและความจําเป็นเรํงดํวน พร๎อมทั้งกําหนดพ้ืนที่
รองรับการอพยพสํวนราชการ ครอบครัวสํวนราชการ และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไว๎ลํวงหน๎า โดยการดําเนินการ
อพยพให๎เป็นไปตามแผนอพยพสํวนราชการ เพ่ือให๎สามารถบริการประชาชนได๎ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
  (1) ผู๎อํานวยการในเขตพ้ืนที่ที่ติดตํอหรือใกล๎เคียงมีหน๎าที่สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แกํผู๎อํานวยการซึ่งรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ติดตํอหรือใกล๎เคียงนั้น 
                     (2) กรณีผู๎อํานวยการท๎องถิ่น มีความจําเป็นต๎องได๎รับความชํวยเหลือจากเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ หรือ
หนํวยงานของรัฐที่อยูํนอกเขตขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงพ้ืนที่ตน ให๎แจ๎งให๎ผู๎ อํานวยการอําเภอ หรือ
ผู๎อํานวยการจังหวัดแล๎วแตํกรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วตํอไป 
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บทท่ี ๕ 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 
 

  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟ)ู เป็นการดําเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลง 
หรือได๎ผํานพ๎นไปแล๎ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยูํของชุมชนที่ประสบ
สาธารณภัยให๎กลับสูํสภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  (Build Back Better and Safer) 
เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูํการสร๎างใหมํให๎ดีกวําและปลอดภัยกวําเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนําเอา
ปัจจัยตํางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข๎ามาชํวย ในการฟื ้นฟ ู ซึ ่งหมายรวมถ ึงการซ ํอมสร ๎า ง 
(Reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลักการสําคัญของการฟื้นฟู ได๎แกํ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให๎การดํารงชีวิตกลับเข๎าสูํภาวะปกติ 
โดยไมํจําเป็นต๎องพ่ึงพิงความชํวยเหลือจากภายนอกแตํเพียงอยํางเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ มีสํวนรํวมใน
ขั้นตอนตํางๆ ที่จะดําเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ  เพ่ือไมํให๎งบประมาณต๎อง
สูญเสียไปโดยเปลําประโยชน๑จากการเกิดสาธารณภัยครั้งตํอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๕-1                                                                    

   

สร้างใหม่ใหด้ีกว่าและปลอดภัยกว่าเดมิ 
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  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จะด าเนินการ
หลังเกิดภัย ดังนี้ 

๕.๑ การสํารวจความต๎องการของผู๎ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต๎น 
             กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  สํารวจความ
ต๎องการของผู๎ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต๎นภายในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห๑ผลกระทบ
จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะห๑ความสามารถของผู๎ประสบภัยในการตอบโต๎
สถานการณ๑ฉุกเฉินด๎วยตนเอง ความต๎องการความชํวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนํวยงานภายนอก เชํน ความชํวยเหลือด๎าน
อาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต๎น รวมทั้งจัดทําฐานข๎อมูลการสํารวจความ
เสียหาย เพ่ือเป็นข๎อมูลในการฟ้ืนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสร๎างคืนใหมํได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมูํบ๎าน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  ประโยชน๑ตํางๆ 
จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทําฐานข๎อมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข๎อมูลในการฟ้ืนฟูและกําหนดกรอบ
แนวทางในการสร๎างคืนใหมํได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  สํารวจประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ข๎อมูลพื้นฐานด๎านชุมชน เชํน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข๎อมูลด๎านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการชํวยเหลือจาก
ภายนอก 
         (๓) ข๎อมูลการวิเคราะห๑ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอํอนแอ หรือความ
ลํอแหลมตํอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ๑สาธารณภัยควรสํารวจ
ข๎อมูลดังตํอไปนี้ 
       (๑) ข๎อมูลการฟ้ืนฟูผู๎ประสบภัย เชํน ด๎านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช๎ ที่พักพิง สุขภาพ 
สุขาภิบาล และสิ่งแวดล๎อมการประกอบอาชีพ และองค๑ความรู๎ (การชํวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให๎คํานึงถึง
การฟ้ืนฟูกลุํมเปราะบาง (กลุํมเด็ก สตรีมีครรภ๑ คนชรา ผู๎ปุวย และผู๎พิการ) ที่ได๎รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

    (๒) ข๎อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เชํน ที่อยูํอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล สิ่งกํอสร๎าง 
ตํางๆ การชลประทาน การขนสํง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต๎น 
                           ๕.๑.๔ กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  จัดตั้ง
คณะทํางานประสานกับชุมชน/หมูํบ๎าน ให๎ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให๎ความชํวยเหลือ และความ
ต๎องการเบื้องต๎นของผู๎ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดําเนินการฟ้ืนฟูโครงสร๎างพ้ืนฐานที่เสียหายในเบื้องต๎น โดยงบประมาณที่อยูํในความ
รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให๎ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
          ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ้ืนฟูไปยังกองอํานวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู ซํอมแซม และบูรณะโครงสร๎างพ้ืนฐานที่
ได๎รับความเสียหาย (คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติอําเภอ  (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
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          การประเมินความเสียหายและความต๎องการความชํวยเหลือ จะต๎องมีความเชื่อมโยงกับการตอบสนอง 

ความต๎องการของผู๎ที่ได๎รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปัจจัยด๎านตํางๆ เชํน อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา  

สตรีมีครรภ๑ และผู๎พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

  5.2 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 มีแนวทางปฏิบัติการฟื้นฟู ดังนี้ 

         1. องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  สํารวจประเมินความจําเป็นในการฟื้นฟูหลังการเกิดสา
ธารณภัย ดังนี้ 

   (1.๑) ข๎อมูลพื้นฐานด๎านชุมชน เชํน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   (1.๒) ข๎อมูลด๎านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการชํวยเหลือจาก

ภายนอก 
   (1.๓) ข๎อมูลการวิเคราะห๑ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอํอนแอ หรือความ

ลํอแหลมตํอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
 

2. สํารวจและประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ๑สาธารณภัย ดังนี้ 
   (2.๑) ข๎อมูลการฟ้ืนฟูผู๎ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตํละด๎าน เชํน ด๎านอาหาร การเงิน 

สิ่งของ เครื่องใช๎ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม การประกอบอาชีพ และองค๑ความรู๎การชํวยเหลือยาม
ฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต๎น โดยให๎คํานึงถึงการฟ้ืนฟูกลุํมเปราะบาง (กลุํมเด็ก สตรีมีครรภ๑ คนชรา ผู๎ปุวย และผู๎พิการ) ที่
ได๎รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

   (2.๒) ข๎อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตํละด๎าน เชํน ที่อยูํอาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งกํอสร๎างตํางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสํง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบ
สุขาภิบาล เป็นต๎น 

 

3. องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  จัดทีมประเมินความเสียหายและความต๎องการความ
ชํวยเหลือ  โดยประสานกับอําเภอบํอพลอยและจังหวัดกาญจนบุรี  ให๎ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให๎ความ
ชํวยเหลือและความต๎องการเบื้องต๎นของผู๎ประสบภัยโดยเร็ว 

 

4. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ให๎ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให๎เรํงสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผล   การสํารวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน ตํอคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 

 

5. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลคํามากกวําวงเงินที่ผู๎วําราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ ให๎สํงเรื่อง
ให๎กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชํวยเหลือผู๎ประสบภัยจากวงเงินงบกลางรายการ
สํารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

 

6. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเป็นในเบื้องต๎น ให๎ผู๎อํานวยการอําเภอ 
ผู๎อํานวยการจังหวัด ผู๎อํานวยการกลาง ผู๎บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติและนายกรัฐมนตรีทราบ
ตามลําดับ 
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๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น 
                         เป็นการดําเนินการตํอเนื่องจากการค๎นหา การบรรเทา และการชํวยเหลือได๎ยุติลง เพ่ือสนองความ
ต๎องการที่จําเป็นของผู๎ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได๎รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรํงดํวนหรือระยะสั้น รวมถึง
การจัดมาตรการด๎านการรักษาความปลอดภัย การประเมินความเสียหายของโครงสร๎างพ้ืนฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัย
ชั่วคราว และการให๎บริการสาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                             (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
                                เป็นการฟื้นฟูด๎านสมรรถภาพทางกายให๎แกํผู๎ประสบภัย เชํน การตรวจรักษา ปูองกันควบคุม
โรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางรํางกาย เป็นต๎น รวมถึงการฟ้ืนฟูด๎านสภาพจิตใจและ จิตสังคมของผู๎ได๎รับ
ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ๎นและชํวยเหลือให๎เกิดการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น โดยให๎
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจําตําบลชํองดําน และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจําตําบลบ๎านเวียงทุน เป็นหนํวย
งายหลักและมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑.๑) การชํวยเหลือและสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย 
 - แจ๎งให๎ชุมชน/หมูํบ๎าน สํารวจตรวจสอบข๎อมูลผู๎ประสบภัยและความเสียหาย เพ่ือให๎

ความชํวยเหลือตํางๆ ตรงกับข๎อเท็จจริงตลอดจนสํงผู๎ประสบภัยกลับภูมิลําเนา 
 - ให๎มีการประสานงานระหวํางหนํวยงานของรัฐ และองค๑กรภาคเอกชนในการสงเคราะห๑

ผู๎ประสบภัยให๎เป็นไปอยํางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซ๎อนในการสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย 
 - ให๎ชุมชน/หมูํบ๎าน จัดทําบัญชีรายชื่อผู๎ประสบภัยและทรัพย๑สิน ที่เสียหายไว๎เป็น

หลักฐานเพ่ือการสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย พร๎อมทั้งออกหนังสือรับรองให๎ผู๎ประสบภัยไว๎เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห๑และฟ้ืนฟ ู

 - จัดให๎มีการรักษาพยาบาลแกํผู๎ประสบภัยอยํางตํอเนื่องจนกวําจะหายกลับมาดํารงชีวิต
ได๎ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกํผู๎ ประสบภัย ในกรณีที่ต๎องอพยพจากพ้ืนที่
อันตราย 

 - ให๎การสงเคราะห๑แกํครอบครัวของผู๎ที่ประสบภัยอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ผู๎
เป็นหัวหน๎าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมํสามารถประกอบอาชีพตํอไปได๎โดยการให๎ทุนการศึกษาแกํบุตรของ
ผู๎ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให๎แกํบุคคลในครอบครัว 

 - เลี้ยงดูผู๎ประสบภัยที่ไมํสามารถชํวยตัวเองได๎ในระยะแรก เชํน ดูแลเด็กกําพร๎า นักเรียน 
นักศึกษา คนพิการ และผู๎สูงอายุที่ประสบภัย 
                               (๑.๒) การปูองกัน เฝูาระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว๑ 

  (๑.๓) ประชาสัมพันธ๑เพ่ือเสริมสร๎างขวัญและกําลังใจของประชาชนให๎คืนสูํสภาพปกติโดยเร็ว 
  (๑.๔) รายงานขําวและประชาสัมพันธ๑ขําวสารตํอสาธารณชนให๎ทราบสถานการณ๑เป็นระยะๆ 
(๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
 เป็นการบูรณะที่อยูํอาศัย โครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ ที่ได๎รับความเสียหายจากเหตุการณ๑สา

ธารณภัยให๎กลับสูํสภาพที่สามารถใช๎งานได๎ ทั้งนี้  ควรให๎ความสําคัญกับการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ด๎วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ๑และการใช๎งาน หากการบูรณะโครงสร๎างและสิ่งกํอสร๎างหรือการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ต๎องฟ้ืนฟูให๎ดีกวําเดิม อาจต๎องใช๎เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู ควรกําหนด
แผนงานไว๎ในการฟ้ืนฟูระยะยาวตํอไป และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยในระยะเริ่มต๎นให๎ปฏิบัติ ดังนี้ 
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 (๒.๑) ทําความสะอาดบ๎านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน๑ ในพ้ืนที่ประสบภัย 

และขนย๎ายขยะมูลฝอย 
 (๒.๒) ให๎ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ที่เกิดเหตุ ดําเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย   

ปรับสภาพภูมิทัศน๑ และแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมและมลภาวะเป็นพิษ 
 (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ให๎หนํวยงาน

ที่รับผิดชอบโครงสร๎างพื้นฐานนั้นๆ ดําเนินการฟื้นฟู ซํอมแซม และบูรณะโครงการที่ได๎รับความเสียหาย ดังนี้ 
 - ทางหลวงแผํนดินและเส๎นทางคมนาคม ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรี 

                                    - ระบบไฟฟูา  ดําเนินการโดยการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอําเภอบํอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
และการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย 

 - ระบบประปา   ดําเนินการโดยการประปาสํวนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 
 (๒.๔) ให๎รื้อถอนซากปรักหักพัง และซํอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร๎างพ้ืนฐานและ

อาคารบ๎านเรือนของผู๎ประสบภัย เพ่ือให๎สามารถประกอบอาชีพได๎ตํอไป 
 (๒.๕) ซํอมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการ 

สถานที่ทํองเที่ยว และสาธารณูปโภคตํางๆ ให๎กลับมาใช๎งานได๎ดังเดิม 
 (๒.๖) พ้ืนที่ประสบภัย เชํน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรงของ

อาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลํงน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน๑ ดํา เนินการโดยสํานักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี สํานักชลประทานที่ ๑๓  โครงการสํงน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา องค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดราชบุรี และหนํวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง 

 
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
  (๑) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการดําเนินการตํอเนื่องโดยการประสานและสนับสนุนชุมชน

ที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร๎างสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตขึ้นใหมํ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้ง
สภาพรํางกาย จิตใจ และสังคมของผู๎ประสบภัย โดยให๎ปฏิบัติ ดังนี้ 

  - การฟ้ืนฟูโครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ ที่จําเป็นตํอการดํารงชีวิต เชํน ประปา ไฟฟูา ระบบ
โทรคมนาคม เป็นต๎น 

  - การฟ้ืนฟูและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ 
             ให๎กองคลังของ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  เป็นหนํวยหลักในการฟ้ืนฟูและ

เสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ ให๎สามารถรํวมมือกับภาคเอกชน  ได๎แกํ  หอการค๎า  สภาอุตสาหกรรม   
สมาคมทํองเที่ยว  และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย๑ของ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  

  (๒) สําหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการดําเนินการตํอเนื่องจากระยะกลาง ซึ่งอาจใช๎เวลา
หลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุํงเน๎นการกลับสูํสภาวะปกติ หรือให๎ดียิ่งขึ้นกวําเดิม โดย
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกิดภัย ให๎สามารถรองรับสาธารณ
ภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได๎ดีกวําและปลอดภัยกวําเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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      - ให๎สํานักปลัด องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  เป็นหนํวยหลักในการวางแผนและ
ดําเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูชุมชนรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสํวนรํวมกับชุมชน เพ่ือให๎
มีความพร๎อมรับมือและฟ้ืนกลับอยํางรวดเร็ว เป็นการดําเนินงานฟ้ืนฟูที่ตํอเนื่ องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น  การให๎
ความชํวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟ้ืนฟู การระบุและติดตามการแก๎ไขความขัดแย๎งและการลดความแตกตําง 
การประยุกต๑ใช๎หลักการพัฒนาอยํางยั่งยืนในการวางแผน และการกําหนดการประสาน     ความต๎องการที่ยังไมํได๎รับ
การชํวยเหลือ 

            - ให๎กองชําง เป็นหนํวยงานหลัก ในการวางแผนและดําเนินการ ให๎มีการบูรณะและการ
กํอสร๎างที่อยูํอาศัยที่ถูกทําลายและได๎รับความเสียหายใหมํหรือพัฒนาที่อยูํอาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหมํในการแก๎ไข
ปัญหาด๎านที่อยูํอาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีสํวนในการเสริมสร๎างความถาวรยั่งยืนและความต๎านทานตํอสาธารณภัย
ของที่อยูํอาศัย ทั้งนี้ การฟ้ืนฟูที่อยูํอาศัยมุํงที่จะแก๎ไขปัญหาด๎านที่อยูํอาศัยให๎ผู๎ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือ
ปูองกันและลดผลกระทบตํอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก 

 

๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร๎างความพร๎อมที่จะรับมือและการฟ้ืนกลับสูํภาวะปกติได๎อยําง
รวดเร็วของ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ในการบริการด๎านสุขภาพและการบริการด๎านสังคมของบุคคลและ
ชุมชน ที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย๑ โดยให๎โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.บ๎านสามยอด และ รพ.สต.ชํองดําน) เป็นหนํวยงานหลักในการดําเนินการ 

 

       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
         (๒.๑) บูรณะและกํอสร๎างที่อยูํอาศัยที่ถูกทําลายและได๎รับความเสียหายใหมํหรือ

พัฒนาที่อยูํอาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหมํในการแก๎ไขปัญหาด๎านที่อยูํอาศัยที่จะรองรับความต๎องการของชุมชนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

        (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟ้ืนฟูที่อยูํอาศัยมุํงที่จะแก๎ไขปัญหาด๎านที่อยูํอาศัย หลังการ
เกิดสาธารณภัย เพื่อปูองกันและลดผลกระทบตํอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่เกินขีดความสามารถให๎หนํวยงานที่
รับผิดชอบโครงสร๎างพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟ้ืนฟู ซํอมแซม และบูรณะโครงการ ที่ได๎รับความเสียหาย และขอรับการ
สนับสนุนจากหนํวยเหนือขึ้นไปตามลําดับ ได๎แกํ งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม กระทรวง หนํวยงานนอก 
ภาครัฐ องค๑กรระหวํางประเทศ หรืองบกลาง 

 

       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย๎ายขยะมูลฝอย แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมและมลภาวะเป็นพิษ 

   (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และ
ทรัพย๑สินทางประวัติศาสตร๑ อนุรักษ๑ บูรณะและปฏิสังขรณ๑ให๎กลับคืนสูํสภาพเดิมหรือดีกวําเดิมตามที่ชุมชนร๎องขอ 

         (๓.๓) ให๎หนํวยงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนํวยงานภาคเอกชนที่
เป็นเครือขํายให๎สนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญที่จะต๎องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ      ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ที่กําหนดวิธีการที่จะใช๎ทรัพยากรและสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองได๎ตรงความต๎องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทที่ ๖ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ไปสู่การปฏิบัติ 

 

๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน  ไปสู่การปฏิบัติ 
                   แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  พ.ศ. 
๒๕๖3   ได๎จัดทําขึ้นโดยใช๎กรอบแนวคิดให๎สอดคล๎องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘    
และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘     มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ประกอบด๎วย การมุํงเน๎นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอยํางยั่งยืน และการสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ซึ่งการจะดําเนินการให๎บรรลุผลสัมฤทธิ์  ตามวัตถุประสงค๑ต๎องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคสํวน ทั้งภาคราชการ พล
เรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค๑การสาธารณกุศล โดยมีแนวทางดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

ล าดับที่ การด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ ดําเนินการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ให๎ความรู๎เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  พ.ศ. 
๒๕๖1 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ้น  ในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือสร๎างความตระหนักให๎กํานัน 
ผู๎ใหญํบ๎าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท๎องถิ่นได๎รับรู๎ รับทราบ เข๎าใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับสาธารณภัย และสร๎างการมีสํวนรํวมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที ่
 

- องค๑การบริหาร 
สํวนตําบลชํองดําน  
- หนํวยงานที่ 
เกี่ยวข๎องกับการ 
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๒ จัดให๎มีการประชุมกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  อยํางน๎อยทุก ๒ เดือน อยํางตํอเนื่อง 
เพ่ือใช๎เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการทํางานระหวํางหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง ตั้งแตํภารกิจด๎านการปูองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร๎อม การรํวมวิเคราะห๑ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี 

- องค๑การบริหาร 
สํวนตําบลชํองดําน  
- หนํวยงานที่ 
เกี่ยวข๎องกับการ 
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๓ มีสํวนรํวมกับอําเภอบํอพลอย และจังหวัดกาญจนบุรี อยํางตํอเนื่อง เพ่ือ
เชื่อมการทํางานอยํางประสานสอดคล๎อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข๎อคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรม เชํน รํวมสํารวจประเมินวิเคราะห๑    
พ้ืนที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให๎เกิดภัย เป็นต๎น 
 

- องค๑การบริหาร 
สํวนตําบลชํองดําน  
- สนง.ปภ.จว. 
กาญจนบุรี 
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ล าดับที่ การด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๔ การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  
การรํวมฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปูองกัน
และบรรเทา   สาธารณภัยระดับตํางๆ เพ่ือทดสอบและฝึกความชํานาญ
รํวมกับหนํวยงานตํางๆ ทีเ่กี่ยวข๎อง 

- องค๑การบริหาร 
สํวนตําบลชํองดําน  
- สนง.ปภ.จว. 
กาญจนบุรี 
- หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกับการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
ภารกิจ เชํน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุํมจังหวัด สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใช๎รถใช๎ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค๑กรสาธารณกุศล    
โดยให๎เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร๑การเตรียมพร๎อมแหํงชาติ 
 

- องค๑การบริหาร 
สํวนตําบลชํองดําน  
- สํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี 
- หนํวยงานที่ 
เกี่ยวข๎องกับการ 
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได๎มีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่ที่มุํงเน๎น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยํางมี
สํวนรํวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได๎ให๎ความสําคัญกับการเตรียมพร๎อม
แหํงชาติ ประกอบกับให๎มีความเชื่อมโยงและสํงผลตํอทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุํมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอําเภอ/องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายใต๎แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุํมจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัดและกลุํมจั งหวัด ที่เป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัดตํอไป 
 

- องค๑การบริหาร 
สํวนตําบลชํองดําน  
- สํานักงานจังหวัด 
กาญจนบุรี 
- หนํวยงานที่ 
เกี่ยวข๎องกับการ 
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๗ ให๎ความรู๎แกํภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎องทั้งด๎านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร๎างองค๑ความรู๎เพ่ือเป็นข๎อมูลในการกําหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับพื้นท่ี 
 

- อ งค๑ ก า รบริ ห า ร
สํวนตําบลชํองดําน  
- สพป.กาญจนบุรี 
- สพม.กาญจนบุรี 

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ให๎คําแนะนําในการจัดทําแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูํบ๎าน เพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่
ให๎มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  
 

- อ งค๑ ก า รบริ ห า ร
สํวนตําบลชํองดําน  
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ล าดับที่ การด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสํวนรํวมของหนํวยงานตํางๆ         
ทั้งสํวนกลางและระดับพื้นที่ การกําหนดให๎จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ให๎ผู๎อํานวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลตํอไปยังผู๎อํานวยการกลางและ
ผู๎บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจําทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ไปสูํการปฏิบัติ ในชํวง
กลางแผนและปลายแผน พร๎อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 

- องค๑การบริหาร 
สํวนตําบลชํองดําน  
- สนง.ปภ.จ. 
กาญจนบุรี 
- สํานักงานจังหวัด 
กาญจนบุรี 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการดําเนินงานด๎านการกํากับควบคุม เพ่ือติดตามความก๎าวหน๎าของภารกิจและ
หรือประเมินวําภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎หรือไมํ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต๎องกําหนดดัชนี
การติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท๑ในการพิเคราะห๑วําสถานการณ๑ที่ตรวจสอบวัดได๎นั้นบรรลุหรือไมํบรรลุเมื่อเทียบกับ
เกณท๑หรือดัชนีที่กําหนด ประโยชน๑ของการติดตามประเมินผลไมํเพียงแตํชํวยให๎ทราบความก๎าวหน๎า และหรือความล๎า
หลังของการดําเนินการ โดยใช๎ดัชนีประเมินวําการดําเนินการใกล๎ถึงเปูาหมายที่กําหนดแคํไหนเพียงไรแล๎ว ยังสามารถ
ชํวยให๎วิเคราะห๑เพ่ิมเติมให๎ทราบปัจจัยเหตุแหํงความสําเร็จและความล๎ม เหลวดังกลําวได๎ ทําให๎เกิดประโยชน๑ในการ
ปรับปรุงแนวทางดําเนินการตํอไปได๎ 
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   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร๎างความเข๎าใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดํานแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูํการปฏิบัติ 
รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล๎วกําหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหลํงข๎อมูล     เพื่อประกอบการวิเคราะห๑ประเมินผลให๎สะท๎อนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ๑ 

รวบรวมข๎อมูลภายใต๎กรอบการติดตามและประเมินผล ได๎แกํ (๑) ข๎อมูลปฐมภูมิที่ได๎จากการสํารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกําหนดเปูาหมายและพื้นที่จัดเก็บข๎อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข๎อมูล
ทุติยภูมิที่ได๎จากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหนํวยงาน 

ประเมินผลและวเิคราะห๑ข๎อมลูตามหลักการที่กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั             
องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน กําหนดขึ้นมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และข๎อเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรปุผลให๎ผู๎บริหารระดับหนํวยงานพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอให๎ผู๎อํานวยการท๎องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูํแผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ป ี



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน พ.ศ.2564 
 

59 

 
 
 ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
     ให๎กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  เป็น

หนํวยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูํการปฏิบัติ  โดยให๎จัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปูาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ      การขับเคลื่อน 
และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให๎ผู๎อํานวยการอําเภอเพ่ือรายงานผลตํอไปยังผู๎อํานวยการจังหวัด 
ผู๎อํานวยการกลางและผู๎บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพ่ือนําไปสูํการปรับปรุง   แนวทางการดําเนินงานตํอไป 

            การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย 
องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ไปสูํการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตํอเปูาหมายการจัดการสาธารณภัยของ องค๑การ
บริหารสํวนตําบลชํองดําน  ให๎มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูํมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปัญหาอุปสรรคและ
ข๎อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  
ตํอไป 

 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 

      เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู๎ และการค๎นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ
สิ่งประดิษฐ๑ เพ่ือนําไปใช๎ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยที่เป็นประโยชน๑ทั้งแกํประชาชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน รวมทั้งการนําสิ่งที่ได๎  มีการคิดค๎นหรือค๎นพบ
มาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน  และการบริการให๎มีลักษณะรูปแบบใหมํ 
หรือการปรับปรุงให๎ดีขึ้นกวําเดิม และสามารถดําเนินการรํวมกับ การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ภายใต๎กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู๎ทั้งกํอนการดําเนินการ 
ระหวํางดําเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้น การดําเนินการ โดยมีแนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  เป็นหนํวยงานหลักในการประสานงานด๎านการศึกษา 
ค๎นคว๎า และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข๎องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรํวมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือนําองค๑ความรู๎และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต๑ใช๎เพ่ือการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ให๎เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ๑สาธารณภัยสําคัญที่ผํานมาของ องค๑การบริหารสํวนตําบลชํอง
ดําน  เพ่ือให๎ทราบข๎อมูลข๎อเท็จจริงสําหรับไปประยุกต๑ใช๎ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       (๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญที่ผํานมาของ 
องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  เพื่อเป็นประโยชน๑ในการบริหารจัดการในอนาคต 
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 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบล

ช่องด่าน  
       องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  ได๎ดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ

ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  พ.ศ. ๒๕๖3 และได๎มีการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ๑สาธารณภัยที่ไมํได๎กําหนดไว๎ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข๎อบกพรํอง  หรือ
มีนวัตกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  พิจารณา
ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค๑การบริหารสํวนตําบลชํองดําน  พ.ศ. ๒๕๖3 
ได๎ตามความเหมาะสมทุกปี ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 44 
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ภาคผนวก 



 
 

บัญชีรายช่ือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และองค์กรเครือข่ายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง เบอร์โทร 

1. นายมนัส                  ปูองกัน นายก อบต.ชํองดาํน 081-8076973 
2. นายสายชล                เหมือนเขียว รองนายก อบต.ชํองดําน 081-0068043 
3. นายสมเกียรติ์             แซจํึง รองนายก อบต.ชํองดําน 093-1102798 
4. นายกําจาย        นกดํา เลขานุการนายก อบต.ชํองดาํน 098-3083952 
5. นายประยุทธ        กาญจนอรุณ ประธานสภา อบต.ชํองดําน 089-9133503 
6. นางดวงตา        วิชัยวงษ๑วฒัน๑ รองประธานสภา อบต.ชํองดําน 092-8314505 
7. นายขจรศักดิ์              จิระศิริโชต ิ สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน หมํูที่  1 081-0781209 
8. นายเมืองแมน             วิเศษสงิห๑ สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน หมํูที่  1 086-1711663 
9. นายอดุลย๑        ด๎วงพลับ สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  2 087-1573904 

10. นายเชาว๑วัต        สืบด ี สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  2 081-7454866 
11. นายแสงดาว        ศรีทองคํา สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  3 084-5216026 
12. นายพฒุิพัฒน๑     เบญจารัตน๑ธาราศิร ิ สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  3 087-1719314 
13. นายกู๎เกียรติ     หนูผาสุข สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  4 087-1610395 
14. นายชัชภณ     สิงห๑โตงาม สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  4 080-0212849 
15. นายวิมล       สีสงสาร สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  5 089-9199459 
16. นางน๎อย                ทองชีวงษ๑ สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  6 091-2829123 
17. นายกมล                ปิ่นทอง สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  6 080-0433453 
18. นายสน                  มํวงพลาย สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  7 087-9708790 
19. นายวรชยั     สิริโภไคย สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  7 081-0095424 
20. นายวิรัช                นาถวรานนท๑ สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  8 089-2130102 
21. นายสชุิน                เจริญผล สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  9 084-7202313 
22. นายสาํรอง    วิญญาคุณ สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  10 087-1406249 
23. นายประยง    จิตนิยม สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  10 087-9253963 
24. นายสมยศ    เมืองมล สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  11 089-0469224 
25. นายเชวง     เชื้อทอง สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  11 092-7314695 
26. นายรุํง               สรวยล้ํา  สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน หมูทํี่ 12 087-1613745 
27. นายสุเทพ    ใจหาญ สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  12 091-2704267 
28. นายเจียม    เพ็งคล๎าย สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  13 086-1637417 
29. นายประสิทธิ ์    คุณวัชระกิจ สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  13 086-3758520 
30. นายบุญเสริม   นํวมจาด สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  14 092-5890378 
31. นายประยุทธ         กาญจนอรุณ สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน หมํูที่  14 083-3092466 
32. นายเสาร๑              ดอกจันทร๑ สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  15 085-2657457 
33. นายณรงค๑ธร   รัศมีภาสพงษ๑ สมาชิกสภา อบต.ชํองดาํน  หมํูที่  15 085-2914684 

 
 

ภาคผนวก ก 



 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง เบอร์โทร 

34. นายสิทธิโชค       คํามี ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1 064-789-4165 
35. นายศุภชัย          สุกใส ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 2 0-3458-1493 
36. นายมานพ          นาคแท๎ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 3 087-160-4318 
37. นายสิทธิยะ         สาธิตภานวุัฒน๑ กํานันตําบลชํองดําน 081-763-7544 
38. นางสาวชรินทร๑    ใจบุญ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 5 081-700-2761 
39. นายสมจิตร        พวงชีวงษ๑ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 6 089-539-5622 
40. นายขจรศักด๑       โต๏ะน๎อย ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 7 096-154-9539 
41. นายกฤตภาส       บูชา ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 8 089-913-1713 
42. นายอุดมชัย         กาญจนสมศักดิ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 9 089-0462149 
43. นางมณีรัตน๑        ปูองกัน ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 10 0-3458-1565 
44. นายวิรัช            เสือสกุล ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 11 061-145-2987 
45. นายประเสริฐ      แซํจึง ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 12 084-414-0642 
46. นายนิวัฒน๑         น๎อยพันธุ๑ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 13 089-836-5022 
47. นายชรินทร๑          ชาลีกัณหา ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 14 092-537-0102 
48. นายคมสัน          ผํองคงอํวม ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 15 089-011-4853 
49. นายมาโนช         กริ่มใจ ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ

ตําบล บ๎านชํองดําน 
063-428-2955 

50. นางอติภา           ใจตรง ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ตําบล บ๎านสามยอด 

085-229-3595 

51. นายรําลึก              สนพราย ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านชอํงดําน 085-292-3171 
52. นายอดิศักดิ์           ปรียาปัญจางค๑ ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านเขาแดง 0-3454-0178 
52. นายพิศสาคร           พวงเปีย  ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านหนองหวา๎ 089-548-9028 
53. นายวิชยั                ปลาบูํทอง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านวังใหญํ 081-880-1412 
54. นายสมรัก              ใจตรง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านสามยอด 081-942-9187 
55. น.ส.พิมพา          ช๎างน้ํา ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านหนองเข๎ 081-736-7813 
56. นายสมรรถชัย      ทัศนสุวรรณ หัวหน๎าหมวดการทางบํอพลอย (หลุมรัง) 0-3458-0124 
57. พ.ต.อ.สรวัชร๑       ศรีบุตตะ ผกก.สถานีตํารวจภูธรบํอพลอย 085-292-9853 
58. พ.ต.ท.ยุทธศักดิ์     ต๎นโพธิ์ รอง ผกก.ปป.สถานีตํารวจภูธรบํอพลอย 034-581244 
59. พ.ต.ท.นิธิศ          ศรีพรมคํา รอง ผกก.สส.สถานีตํารวจภูธรบํอพลอย 034-581244 
60. นายภิญโญ           พุํมจําปา ปลัด อบต.ชํองดําน 081-942-1695 
61. นายปัญญา          วัฒนาพร รองปลัด อบต.ชํองดําน 081-381-4569 
62. น.ส.ณัฐธยาน๑        คล๎ายทวนมีสุข ผู๎อํานวยการกองชําง   081-9442592 
63. นางสิริพรรณ        เอกสุภาพันธุ๑ หัวหน๎าสํานักปลัด   081-756-7597 
64. นางสรัลนุช          ฟักขํา นักพัฒนาชุมชน   062-442-4569 
65. นายสรายุทธ        พลศรีราช นักวิชาการศึกษา   088-453-9496 



 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง เบอร์โทร 

66. นางสุมณฑา          สิงห๑โตทอง ผู๎อํานวยการกองคลัง 063-942-4593 
67. นางดวงนภา          แสนกุล นักทรัพยากรบุคล 085-422-9199 
68. นางสาวชุติกาญจน๑   จงใจรัก นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 086-412-6125 
69. นางสรวีย๑              นาคทองอินทร๑ เจ๎าพนักงานธุรการ 092-614-6566 
70. นางสาวพรรณศรณ๑     เกิดสกุล ครู คศ.1 089-549-7505 
71. นางจีรวรรณ            นพรัธษ๑ธาดา ครู คศ.1 098-654-9466 
72. นางดารารัตน๑          ขจรไพศาล หัวหน๎าฝุายบริหารงานคลัง 087-166-2286 
73. นางกาญจนา           มัธยัสถ๑ถาวร นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ 086-364-5311 
74. นางสาวนุชจิรา        โกมุทธยิานนท๑ นักวิชาการคลัง 089-889-6871 
75. วําง เจ๎าพนักงานปูองกันฯ    
76. นางสาวอลิน          มีเท นักวิชาการพัสดุ 062-427-3426 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายชือ่หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 

 และองค์กรเครือข่ายในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
ที ่ คูํสถานี วิธีสื่อสาร ความถี่ 

MHz 
เวลาทํางาน นามเรียกขาน โทรศัพท๑ 

 
๑ กองอํานวยการปูองกันภัยฝาุยพล

เรือนจังหวัดกาญจนบุรีศาลากลาง
จังหวัด 

โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๕๑.๑๕๐ ๒๔ ชั่วโมง ปภ.กาญจนบุรี ๐-๓๔๕๑-๕๙๙๘ 
๐-๓๔๕๑-๖๙๗๕ 

 
๒ สถานีสื่อสารจังหวัด(สนจ.) โทรศัพท๑/โทรสาร/

วิทยุสื่อสาร 
๑๕๓.๗๗๕ ๒๔ ชั่วโมง สิงห๑ทอง ๐-๓๔๕๑-๑๒๐๒ 

๓ ที่ทําการปกครองจังหวัด (ฝุาย
กิจการพิเศษ) 

โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร/
TRUNKED RADIO 

๑๖๒.๑๒๕ 
(๑๖๒.๐๐) 

๒๔ ชั่วโมง สุครีพ ๐-๓๔๕๒-๑๒๓๔ 
๐-๓๔๕๑-๕๘๙๘ 

๔ ศูนย๑วิทยุสื่อสารตํารวจภูธร
จังหวัด 

โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๕๒.๖๒๕ ๒๔ ชั่วโมง เมืองกาญจน๑ ๐-๓๔๖๒-๑๒๖๙ 
๐-๓๔๕๑-๑๕๔๐ 

๕ ศูนย๑วิทยุสื่อสารเทศบาลเมืองฯ โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๕๔๐ ๒๔ ชั่วโมง จักรพรรดิ์ ๐-๓๔๕๑-๑๕๐๒ 
๐-๓๔๕๑-๓๕๕๔ 

๖ ศูนย๑วิทยุสื่อสารโรงพยาบาลพหล
พลพยุหเสนา 

โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๕๔.๔๗๕ ๒๔ ชั่วโมง ศูนย๑นเรนทร ๐-๓๔๕๑-๑๒๓๓ 
๐-๓๔๕๑-๕๔๕๐ 

๗ ศูนย๑วิทยุสื่อสาร อปพร.
กาญจนบุรี (เทศบาลเมืองฯ) 

โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๕๑.๐๔๐ ๒๔ ชั่วโมง สองแคว ๐-๓๔๕๑-๓๒๓๙ 

๘ ศูนย๑วิทยุสื่อสาร มูลนธิิพิทักษ๑
กาญจนบุร ี

โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๘.๗๗๕ ๒๔ ชั่วโมง พิทักษ๑กาญจน๑ ๐-๓๔๖๒-๔๙๒๒ 

๙ ศูนย๑วิทยุสื่อสาร มูลนธิิขุน
รัตนาวุธ 

โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๕๐.๖๐๐ ๒๔ ชั่วโมง ขุนรัตนาวุธ ๐-๓๔๖๑-๒๗๖๖ 

๑๐ ศูนย๑วิทยุสื่อสาร ศปภ.เขต ๒
จังหวัดสุพรรณุร ี

โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๕๐.๑๕๐ ๒๔ ชั่วโมง ศปภ.เขต ๒
สุพรรณ 

๐-๓๕๕๕-๕๖๑๔ 
๐-๓๕๕๕-๕๒๙๗ 

๑๑ ศูนย๑วิทยุสื่อสาร ทต.หนองบัว โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๕๔๐ ๒๔ ชั่วโมง หนองบัว ๐-๓๔๖๓-๕๖๗๙ 
๐-๓๔๖๓-๕๕๒๒ 

12 
 

ศูนย๑วิทยุสื่อสาร อบต.หลุมรัง โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๑๒๕ ๒๔ ชั่วโมง เมขลา ๐-๓๔๕๘-๐๑๓๒ 

๑๓ อ.เมืองกาญจนบุรี โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๑๒๕ ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๕๑-๑๐๔๐ 

๑๔ อ.บํอพลอย โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๑๒๕ ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๕๘-๑๒๓๖ 

๑๕ อ.ทํามํวง โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๑๒๕ ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๖๑-๑๐๔๐ 

๑๖ อ.ดํานมะขามเตี้ย โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๑๒๕ ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๖๔-๒๒๙๐ 

๑7 อ.เลาขวัญ โทรศัพท๑/โทรสาร/ 
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๑๒๕ ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๕๗-๖๒๖๙ 

 

ภาคผนวก ข 



 
 

ที ่ คูํสถานี วิธีสื่อสาร ความถี่ 
MHz 

เวลาทํางาน นามเรียกขาน โทรศัพท๑ 
 

๑8 อ.พนมทวน โทรศัพท๑/โทรสาร/ 
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๑๒๕ ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๖๓-๐๓๓๓ 

๑๙ อ.ห๎วยกระเจา โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๑๒๕ ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๖๕-๐๐๕๑ 

๒๐ อ.หนองปรือ โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๑๒๕ ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๖๔-๕๒๓๖ 

๒๑ อ.ไทรโยค โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๑๒๕ ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๕๙-๑๐๖๕ 

๒๒ อ.ศรีสวัสดิ์ โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๑๒๕ ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๕๙-๗๐๕๔ 

๒๓ อ.ทองผาภูมิ โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๑๒๕ ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๕๙-๙๗๔๕ 

๒๔ อ.สังขละบุร ี โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๑๒๕ ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๕๙-๕๐๙๔ 

๒๕ อ.ทํามะกา โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

๑๖๒.๑๒๕ ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๕๔-๓๐๒๐ 

๒๖ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล 
ชํองดําน 

โทรศัพท๑/โทรสาร  ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๕๘-๐๑๖๖ 

๒๗ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล 
สามยอด 

โทรศัพท๑/โทรสาร  ๒๔ ชั่วโมง  085-2293595 

๒๘ สถานีตาํรวจภูธรหนองรี โทรศัพท๑/โทรสาร/
วิทยุสื่อสาร 

 ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๖๔-๖๒๕๘ 

๒๙ หมวดการทางบํอพลอย (หลุมรงั) 
 

โทรศัพท๑/โทรสาร 
 

 ๒๔ ชั่วโมง  ๐-๓๔๕๘-๐๑๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายชื่ออาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล 
 

หมู่ที่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

1 นายเมืองแมน        วิเศษสิงห๑ 1 98/4 08๗-๑๕๙๓๙๕๓ 
2 นายครรชิต           เหมือนเขียว 1 98  
3 นายบุญชํวย          โพธิ์ทอง 1 86 086-1171683 
4 นายลาํพอง           คลา๎ยสนิธุ๑ 1 116 087-1624808 
5 นายประสิทธิ์         เหมือนเขียว 1 98/8  
6 นายไพร              ปานธรรม 2 622  
7 นายยงยุทธ           แซํฉิน 2 367/1  
8 น.ส.พัสกรณ๑         ตะโกอินทร๑ 3 29  
9 นายบํารุง            สะอาดเอ่ียม 3   

10 นายชยพล           หอมประยูร 3 89  
11 นายจาํเนียร         นาคแท ๎ 3 18 087-8078743 
12 นายชัชภณ          สงิห๑โตงาม 4 72  
13 นายศุภกฤต         ครุฑสุวรรณ 4 27/1 08๔-๗๗๒๑๖๘๙ 
14 นายวลัลภ           ใจซื่อ 5 26/1 089-8884342 
15 นายมนต๑ไพร       วงค๑ปลา 5 19/1  
16 นายกมล            ปิ่นทอง 6 113/4 087-9708790 
17 นายมานพ          ใจเอื้อย 6 94  
18 นายอนชุา          บ๎างแก๎ว 6 27  
19 นายพงษ๑สนิ        โพธิ์ศร ี 6 8  
20 นายเพชร           เขียวหวาน 8 25 087-8205206 
21 นายมานิต          ตะพัง 8 13  
22 นายโก๏ะ            นกดํา 8 120  
23 นายประเทือง     สืบแย๎ม 8 63/1 061-6580135 
24 นายกําพราย      จรเข๎ 8 75/1  
25 นายประจวบ      เชื้อดี 8 83/1  
26 นายสมชัย         เจริญผล 9 143  
27 นายเดี่ยว          เจริญผล 9 19  
28 นายเชี่ยว          บุญรอด 9 32  
29 นายน๎อย          ศรีรัตน๑ 9 143  
30 นายสชุิน          เจริญผล 9 141/7  
31 นายประยง        จิตนิยม 10 78/1  
32 นายธงชัย         บุญชืน่ 10 511 083-3148333 
33 นายครรชิต       สบืแจ๎ง 10 17  
34 นางน้ําทพิย๑      สบืแจ๎ง 10 17  
35 นางอารี          ใครํครวญ 11 96  
36 นายประสงค๑    ใครํครวญ 11 96  

  

ภาคผนวก ค 



 
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล 

 
หมู่ที่ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

37 นายสนุทร  พนัธวงค๑ 11 41  
38 นายสมยศ  เมืองมล 11 643/1  
39 นายรุํง  สรวยล้ํา 12 66/1  
40 นายภูพิณ  กลิ่นหอม 12 68/4  
41 นายสมบุญ  กล๎าหาญ 12 54/4  
42 นายเจษฎา  ตะโกเนียม 13 85/11  
43 นายสวรรค๑  พัชรศักดิ์วิบูลย๑ 13 9  
44 นายประสิทธิ์  คุณวัชระกิจ 13 46/2 08๙-๕๗๐๙๑๗๑ 

45 นายวันชัย  บุญจันทร๑ 13 684 081-0052019 

46 นายคํานึง  โพธิ์แก๎ว 14 678  
47 นายสุรินทร๑  ดาบทอง 14 683  
48 นายถนอม  สุขธูป 14 458 080-7726844 
49 นายธงชัย  บุตรพุํม 14 14  

50 นายปรวิทย๑  เที่ยงธรรม 14 696 080-8860853 

51 นางแพรว  บุตรพุํม 14 697  
52 นายทองเยื้อน  วรฉัตร 14 673 098-5127101 
53 นางสํารวย  เกิดโภคา 14 93  
54 นางประสงค๑  โพธิ์แก๎ว 14 678  
55 นายสมาน  คล๎ายจินดา 15 125 062-8549867 
56 นายคําเภา  ทองใบ 15 126/2  

57 น.ส.ยุพิน  สระทองทา 15 48  
58 นายศักดิส์ิทธิ์  พลานนท๑ 15 35/5 086-0722333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายนามจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

 
ลําดับที่ ยศ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 
ที่อยูํปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท๑ 

1 นายมนัส  ปูองกัน 3 7103 00043 92 7 1 ม.10 ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

08 1807 6973 

2 นายสายชล  เหมือนเขียว 3 7103 00133 07 1 98/3 ม.1 ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

08 1006 8043 

3 นายสมเกียรต ิ แซํจึง 3 7103 00144 28 6 100/2 ม.12 ต.ชํองดําน 
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

09 3110 2798 

4 นายกําจาย  นกดํา 3 7103 00044 75 3 90 ม.2 ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

09 8308 3952 

5 นายเมืองแมน  วิเศษสิงห๑ 3 7103 00133 18 7 98/4  ม.1  ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

092-2987026 

6 นายขจรศักดิ์  จิระศิริโชติ 3 7103 00011 47 2 147/1  ม.1  ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

087-1573904 

7 นายอดุลย๑    ด๎วงพลับ 3 7103 00043 61 7 75/1  ม.2  ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

081-7454866 

8 นายเชาว๑วัต   สืบดี 3 7103 00046 90 0 173/3  ม.2  ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

084-5216026 

9 นายพุฒิพัฒน๑  
เบญจารัตน๑ธาราศิริ 

3 7301 00376 22 1 19/2  ม.3   ต.ชํองดําน     
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

087-1610395 

10 นายแสงดาว  ศรีทองคํา 3 7103 00024 13 2 4   ม.3  ต.ชํองดําน          
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

087-1719314 

11 นายกู๎เกียรติ  หนูผาสุข 3 7103 00238 70 1 254/1 ม.4 ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

080-0212849 

12 นายชัชภณ  สิงห๑โตงาม 3 7103 00235 12 5 72  ม.4   ต.ชํองดําน     
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

089-9199459 

13 นางดวงตา  วิชัยวงษ๑วัฒน๑ 3 7207 00042 08 1 13/3  ม.5   ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

081-0781209 

14 นายวิมล  สีสงสาร 5 7103 01044 30 3 74  ม.5   ต.ชํองดําน        
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

061-4840786 

15 นางน๎อย      ทองชีวงษ๑ 3 3604 00323 21 6 65  ม.6   ต.ชํองดําน        
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

080-0433453 

16 นายกมล     ปิ่นทอง 3 7301 00272 58 2 113/4  ม.6 ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

087-9708790 

ภาคผนวก ง 



 
บัญชีรายนามจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

 
ลําดับที่ ยศ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 
ที่อยูํปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท๑ 

17 นายสน  มํวงพลาย 3 7103 00544 98 5 44  ม.7   ต.ชํองดําน     
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

081-0095424 

18 นายวรชัย  สิริโภไคย 3 2205 00282 43 1 109  ม.7   ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

092-6619235 

19 นายวิรัช   นาถวรานนท๑ 3 7302 00140 80 7 81/3  ม.8   ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

081-1458295 

20 นายสุชิน  เจริญผล 3 7209 00318 09 9 141/7  ม.9 ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

084-7202313 

21 นายสํารอง   วิญญาคุณ 3 7103 00234 91 9 99/8  ม.10 ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

089-0469224 

22 นายประยง     จิตนิยม 5 7109 00015 37 8 78/1  ม.10 ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

087-9253963 

23 นายสมยศ  เมืองมล 3 7103 00059 08 4 653/1 ม.11 ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

087-1613745 

24 นายเชวง  เชื้อทอง 3 7103 00201 38 7 705  ม.11   ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

092-7314695 

25 นายสุเทพ  ใจหาญ 3 7207 00921 47 6 100/4 ม.12 ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

091-2704267 

26 นายรุํง  สรวยล้ํา 3 7207 00023 03 6 66/1 ม.12   ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

098-9856982 

27 นายประสิทธิ์ คุณวัชระกิจ 3 7302 00840 28 1 46/2  ม.13 ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

092-5890378 

28 นายเจียม  เพ็งคล๎าย 3 7206 00432 43 1 85/1  ม.13 ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

091-6026965 

29 นายประยุทธ กาญจนอรุณ 3 7103 00056 53 1 107  ม.14   ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

092-8314505 

 



 
บัญชีรายนามจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

 
ลําดับที่ ยศ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 
ที่อยูํปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท๑ 

30 นายบุญเสริม   นํวมจาด 3 7103 00202 94 4 743  ม.14   ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

083-3092466 

31 นายเสาร๑  ดอกจันทร๑ 3 7103 00026 80 1 46/1  ม.15 ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

085-2914684 

32 นายณรงค๑ธร     รัศมีภาสพงษ๑ 3 7103 00025 95 3 34  ม.15  ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

085-2657457 

33 นายภิญโญ พุํมจําปา 3 1506 00237 40 4 136 ม.3 ต.ห๎วยคัน
แหลน อ.วิเศษชัยชาญ    
จ.อํางทอง 

08 1942 1695 

34 นางสิริพรรณ  เอกสุภาพันธุ๑ 3 2103 00302 39 1 83/28 ม.5 ต.ปากแพรก 
อ.เมือง จ.กาญจบุรี 

08 1756 7597 

35 นางสรัลนุช  ฟักขํา 3 7103 00235 14 1  23 ม. 1 ต.บํอพลอย  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

06 2442 4569 

36 นายสรายุทธ  พลศรีราช 3 4504 00479 49 5  39 ม.10 ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

08 8453 9496 

37 นางดวงนภา  แสนกุล 3 7110 00022 39 9  10 ม.2 ต.เลาขวัญ  
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 

06 2829 9295 

38 นางสาวชุติกาญจน๑  จงใจรัก 1 7302 00093 57 8  245 ม.4 ต.จรเข๎สามพัน  
อ.อํูทอง จ.สุพรรณบุรี 

09 4501 9792 

39 
น.ส.พรรษศรณ๑  เกิดสกุล 

3 7106 00680 08 6  115/3 ม.5 ต.หนองบัว   
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

08 9549 7505 

40 นางจีรวรรณ  นพรัธษ๑
ธาดา 

3 7103 00160 11 7  12/1 ม.3 ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 09 8654 9466 

41 
นางสุมณฑา  สิงห๑โตงาม 

3 7109 00515 24 2  74 ม.4 ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 06 3942 4593 

 
 



 
บัญชีรายนามจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

 
ลําดับที่ ยศ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 
ที่อยูํปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท๑ 

42 
นางดารารัตน๑   ขจรไพศาล  

3 7103 00041 04 5  49 ม.1 ต.บํอพลอย   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

08 7166 2286 

43 
นางกาญจนา  มัธยัสถ๑ถาวร 

3 7103 00438 31 0  359/1 ม.2 ต.หนองรี   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

08 6364 5311 

44 นางสาวอลิน  มีเท 3 7101 00211 56 7 53 ม.1 ต.หนองบัว        
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 06 2427 3426 

45 
น.ส.นุชจิรา  โกมุทธิยานนท๑ 

3 7103 00211 45 5 28 ม.1 ต.หนองปรือ  
อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 

08 9889 6871 

46 นางสาวจีรวรรณ  คําปาน 1 7109 00003 59 8 99 ม.18 ต.ห๎วยกระเจา  
อ.ห๎วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 

08 0234 0699 

47 นางสาวณัฐธยาน๑   คล๎ายทวนมีสุข 3 7101 00551 58 9 9/22 ม.9 ต.ปากแพรก  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

08 1944 2592 

48 น.ส.เรณ ู นุํมสนิท 5 7103 90029 49 6  145 ม.16 ต.หนองกํุม  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

08 5687 8267 

49 น.ส.ภาวิณี  คํามี 1 7199 00113 18 9  33/1 ม.2 ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

08 9260 4867 

50 นางอรกานต๑  ใจหาญ 3 7207 00750 54 0  72/1 ม.12 ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

09 2945 4618 

51 นายธนณัฏฐ๑   วงษ๑ดํารัส 3 7109 00193 05 9  99 ม.10 ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

08 7155 4155 

52 นายสมบัติ  พํุมพฤกษี 3 7103 00240 97 8  738/3 ม.10 ต.ชํองดําน  
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

08 5265 0174 

53 น.ส.ถวิน  สีโสภา 3 4009 00553 73 2  16 ม. 10 ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

08 2299 0755 

 



 
 

บัญชีรายนามจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
 

ลําดับที่ ยศ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

ที่อยูํปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท๑ 

54 น.ส.ขวัญนภา  แพรเขียว 1 7199 00140 92 5  472 ม.14 ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

09 2939 5623 

55 นายเขมรัตน  ฟักขํา 1 7103 00001 54 3 81/1 ม.1 ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

09 2440 5808 

56 นางสาวรุํงกาญจน๑ ขจร
ไพศาล 

1 7103 00121 75 1  21/2 ม.4 ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

06 2829 8397 

57 นางสาวรัตนา  กลั่นอ่ํา 1 7099 00809 70 1 90/3 ม.2 ต.ชํองดําน   
อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี 

09 8426 0602  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีรายช่ือองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  
 

ล าดับที่ 
รายนามภาคประชาสังคม 
และองค์การสาธารณกุศล 

โทรศัพท์/โทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน 

๑. มูลนิธิพิทักษ๑กาญจนบุรี 
 

๐-๓451-5157 นายเจิดศักดิ์   เอ่ียมปาน 

๒. มูลนิธิขุนรัตนาวุธ 
 

๐-๓461-1378 นายภัทรพร    ประดิษฐ๑ 

๓. สมาคมกู๎ภัยบํอพลอย 
 

๐-๓458-1113 นายประสาน   เมืองอินทร๑ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 



 
 

บัญชียานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อมูล  ณ  วันที่  10  กุมภาพันธ์  2563 
 

ลําดับที่ รายการ จํานวน สถานที่เก็บ/ผู๎รับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ 

1. เรือท๎องแบน   1 ลํา 
 

อบต.ชํองดําน  

2. รถบรรทุกน้ํา 1 คัน 
 

อบต.ชํองดําน ทะเบียน 81-9363 

3. รถยนต๑ 3 คัน อบต.ชํองดําน ทะเบียน กจ 4379 
ทะเบียน กจ 5901 
ทะเบียน กบ 5147 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 



 
 
 

 
บัญชีรายช่ือกลุ่มเปราะบางที่จะต้องช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นล าดับแรก 

 
 
 

 
ล าดับที่ 

ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

เด็กหญิงเมย๑ธาวี  กลิ่นหอม 
เด็กหญิงสุนิตา  ขุมทองดี 
เด็กชายธนากร  อินสวําง 
นายพัฒนะ  แก๎วสุข 
ด.ญ.นภัสสร เชาว๑วาณิชย๑กุล 
ด.ช.กฤษฎา   ไกรหา 
เด็กชายจิระวัฒน๑  จันทร๑แจ๎ง 
เด็กชายตํอลาภ  นาคแท๎ 
เด็กชายพรมนัส  นุชนุํม 

68/4  หมูํที่ 12 
99/8  หมูํที ่1
  
158    หมูํที่ 1
  
52      หมูํที ่2 
59/8   หมูํที ่4
  
70/1   หมูํที ่๘ 
30      หมูํที ่๑๔ 
15      หมูํที ่๑๕ 
78/3   หมูํที่ 12
  

  

ภาคผนวก  ช 

เด็ก 



 
 
 
 

        

ล าดับที ่
 

ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

 

นายเขียน     แย๎มเสนาะ 
นางจนัทร๑     แย๎มเสนาะ 
นางเสนอ     เหมือนทัด 
นางเมี้ยน     พรมทัด 
นายบุญมี     จําปาทอง 
นายขีด       โพธิ์ศรีทอง 
นายนนท๑     เกิดแก๎ว 
นางย๎อม      ฤทธิ์เดช 
นายจุนํ        ด๎วงพลับ 
น.ส.เพาะ     พระมนเทียน 
นางละเอียด  หอมทวนลม 
นางกิมลี้         ละวา๎ 
นายวชิัย       วิเศษสิงห๑ 
นายใหมํ      วังกุํม 
นายเหลือ      สระทองทา 
นางจี่           เมืองนก 
น.ส.พุํม       เรืองบุบผา 
นางบํม       เอ่ียมสะอาด 
นางชิ้น       สืบศักดิ ์
น.ส.เขียด     เรืองบุบผา 
นางหรุํม      ทองดอนเหมือน 
นางเล็ก       สาธิตภาณุวัฒน๑ 
นายถอย      สาธิตภาณุวฒัน๑ 
นายเหนี่ยง   ทองพราย 
นายเกําหลี    น๎อยจนี 
นางสะอิ้ง     ตะพงั 
นางกวัก          ศิริโภไคย 
นายช๎วน         เหมือนนุํม 
นางทองหยบิ   เหมือนนุํม 
นางสาย     มํวงอยูํ 
นางเหรียญ    กลักเพชร 
นายผยุ         กลักเพชร 
นางสําอาง      สร๎อยสุมาล ี
น.ส.ระเบียบ    สัพมิตร 
นางช๎วน        จักรเพชร 
นายจิบ๊        หวังสกุล 
นางเจ็ง       แซํลอ 

109/1    หมํูที่ 1 
109/1    หมํูที่ 1 
61         หมํูที่ 1 
33         หมํูที่ 2 
666       หมํูที่ 2 
648       หมํูที่ 2 
333       หมํูที่ 2 
94         หมํูที่ 2 
75/1      หมํูที่ 2 
35         หมํูที่ 2 
152/1    หมํูที่ 2 
5            หมํูที่ 3 
13          หมํูที่ 3 
42          หมํูที่ 3 
47/3       หมํูที่ 3 
127        หมํูที่ 3 
127        หมํูที่ 3 
108        หมํูที่ 3 
7/1         หมูํที่ 3 
48/1       หมํูที่ 3 
116        หมํูที่ 3 
1            หมูํที่ 4 
1            หมูํที่ 4 
34          หมูํที่ 4 
49          หมํูที่ 4 
53/1       หมํูที่ 4  
58/1       หมํูที่ 4 
60          หมํูที่ 4 
60          หมํูที่ 4 
255/1     หมํูที่ 4 
262        หมํูที่ 4 
262        หมํูที่ 4 
267/1     หมํูที่ 4 
251/1     หมํูที่ 4 
258        หมํูที่ 4 
42          หมํูที่ 4 
21          หมํูที่ 4 

   

คนชรา 



ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

 

นางยา       โชคจักรเพชร๑ 
นางเปาู     สระหงส๑ทอง 
น.ส.ชั้น     แซํเซียว 
นายชื้น      สะใบบาง 
นางพาน     สะใบนาง 
นายหวล     แสงทอง 
นายฝุกหลอย    แซํตัน 
นายทา          โพธิ์ศร ี
นางสมพิศ     แกํนแก๎ว 
นายหนํวง     ใจเอ้ือย 
นางโม        แซํลี ้
นางจวน      ขุนจนัทร๑ด ี
นายนวล     ละว๎า 
นายทิง้       สุกร 
นางเนียน      คลองตาล 
นางมํวย      ยงวิบลูย๑ภันฑ๑ 
นางชะเอม     ห๎วยกระเจา 
นายหัด        ห๎วยกระเจา 
นางดาํ      นกดาํ 
นางสมนึก  เหมือนเขียว 
นายเปี้ยน     นกดาํ 
นางรอด      นกดาํ 
นายผนั       เรืองขจร 
นายบัว       นกดาํ 
นางจะ       สบืเรือง 
นางลิ้ม       เกตุเหํง 
นางสาย      ธรรมเมธากุล 
นางต๎อ       พลสงัด 
นายหมุํย     คําบุดดา 
นางปา        เพชรปานกัน 
นายสวัสดิ์    ธรรมเมธากุล 
นางหนอ      คําบุดดา 
นางช๎วน      เจริญผล 
นายสวัสดิ์    วิญญาคุณ 
นายมาก       เสริมสุข 
น.ส.ละมํอม    วงษ๑ภักด ี
นายเชิญ        ชาลีกันหา 
นางบุญชง      ชาลีกันหา 

261        หมํูที่ 4 
15          หมํูที่ 4 
16/3      หมํูที่ 5 
16/1      หมํูที่ 5 
6/1        หมํูที่ 5 
61         หมํูที่ 6 
59         หมํูที่ 6 
7           หมํูที่ 6 
77         หมํูที่ 6 
113/5    หมํูที่ 6 
46/1      หมํูที่ 6 
119/1    หมํูที่ 6 
239/1    หมํูที่ 7 
43/1      หมํูที่ 7 
93/3      หมํูที่ 7 
50          หมํูที่ 8 
71          หมํูที่ 8 
71          หมํูที่ 8 
75          หมํูที่ 8 
82         หมํูที่ 8 
58         หมํูที่ 8 
62          หมํูที่ 8 
65          หมํูที่ 8 
80          หมํูที่ 8 
66          หมํูที่ 8 
47          หมํูที่ 9 
40          หมํูที่ 9 
46/1       หมํูที่ 9 
65/3       หมํูที่ 9 
95          หมํูที่ 9 
40          หมํูที่ 9 
65/3       หมํูที่ 9 
141/1     หมํูที่ 9 
11          หมํูที่ 9 
437        หมํูที่ 10 
511        หมํูที่ 10 
202        หมํูที่ 10 
202        หมํูที่ 10  

   



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 

นายอ๎วน           เลื่องลือ 
นางน้ําวน          วีระพนัธ๑ 
นางทองหยํอน     มะลินลิ 
นายชิ้น             เอี่ยมสะอาด 
นางพฒุ            ชาลีกันหา 
นางอัด             เอี่ยมสะอาด 
นายสวง           โภคา 
นางแก๎ว           สบืดา 
นายลน๎           เชื้อทอง 
นางทองคาํ       น้าํว๎า 
นายแกละ        กลิ่นหอม 
นายเปลื้อง      หงอนทอง 
นางสงวน        ชูอ๎น 
นางจํวน         เชื้อรอด 
นางสมคิด       สระสโีสม 
นายเลี้ยง        บุตรพุํม 
นางปี            โพธิ์เหลือง 
นางเทียน        ย๎ายแจง๎ 
นางอัมพร        สุวรรณ๑ 
นายเอ่ียน        สาสุข 
นางสุลักษณ๑     พลานนท๑ 
นางเสวย         ผํองคงอํวม 
นางโต๏ะ          เหมือนทัด 
น.ส.เล็ก         กล๎าหาญ 
นางเล็ก          โพธิ์ช ู
นางน้ําผึ้ง        อินสวาํง 
นายสชุิน         อนิสวาํง 
นางสายหยุด     วรรณทอง 
นางละเอียด      เลื่อนลอยเลิศ 
นางเหมือนจันทร๑  พรสกลุรุํงเรือง 
นางสาวอิงอร      เหมือนทัด 
นางสาวอุไร       ศรีสุดารตัน๑ 
นายอําง           เครื่องพาท ี
นางช๎อย           ชําเลือง 
นายบัญญัติ        แย๎มเสนาะ 
นางมณฑา          เหมือนเขียว 
นางเลน             แย๎มเสนาะ 
นางสมนึก        สนัห๑ลักษณ๑ 
 

7           หมํูที่ 10 
118       หมํูที่ 10   
297       หมํูที่ 11 
27         หมํูที่ 11 
89         หมํูที่ 11   
27         หมํูที่ 11   
611       หมํูที่ 11 
330       หมํูที่ 11 
88         หมํูที่ 11 
51         หมํูที่ 12 
68/1     หมํูที่ 12 
62        หมํูที่ 12 
85/2     หมํูที่ 12 
99        หมํูที่ 13 
694      หมํูที่ 14 
697      หมํูที่ 14 
457/2   หมํูที่ 14 
606       หมํูที่ 14 
489       หมํูที่ 14 
20         หมูํที่ 15 
35         หมํูที่ 15 
38         หมํูที่ 15 
39         หมํูที่ 15 
31/1      หมํูที่ 15 
32        หมํูที่ 15  
158/3    หมํูที่ 15 
158        หมํูที่ 1 
276        หมํูที่ 1 
279        หมํูที่ 1 
270        หมํูที่ 1 
61/2      หมํูที่ 1 
159       หมํูที่ 1 
251       หมํูที่ 1 
108/2    หมํูที่ 1 
109/1    หมํูที่ 1 
98         หมํูที่ 1 
109/1    หมํูที่ 1 
62        หมํูที่ 1 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 

นางบัวเรียน      อุดมชาต ิ
นายชวลิต        เหมือนเขียว 
นายทองอยูํ      สุรนิทร๑ 
นายสมบัติ       มณีกุล 
นางแชํม          พันธ๑พฒุ 
นางสมจิตร       จิระศิริโชต ิ
นายทองใบ        อาชุมไชย 
นางสมร            สืบเรือง 
นายสมคิด         สืบเรือง 
น.ส.ขนมชัน้       เหมือนเขียว 
นายพนัวิทย๑      สันห๑ลักษณ๑ 
นายเกด          บุญน๎อย 
น.ส.บุญนาค     น๎อยเต๎น 
นายอู๏ด           ขําพระบุตร 
นางเอิญ          สืบเมฆ 
นางบุญมา       ตนัสาล ี
นางวิมล         สุรินทร๑ 
นางรัชฎา       อาชุมไชย 
นายหยอง       อุํนเรือน 
นายสายนัห๑      เขาทอง 
นางลินดา         นกดาํ 
นายประภาส     ปฐมพรวรกุล 
นางวไิลย๑          สืบด๎วง 
นางสาววรรณพร  มะลินิล 
นายประเสริฐ      โพธิ์คาํ 
นางสมัย            แนนํอุดร 
นายชรินทร๑        นกดาํ 
นางสาวแมว       แก๎วบวัด ี
นางดวงพร         เจริญอดิศัย 
นางหนูเรียน       แซํเอี้ยว 
นางจิตราพร       สุดโต 
นางสาวเล็ก       สบืด๎วง 
นายสมทรง        นาคแท ๎
นางสาวสะอาด      รอดบุญนํา 
นางสําเริง             ผิวอํอน 
นายไตร               คําปาน 
นางสาวบุหงา        คําม ี
 

158/6   หมํูที่ 1 
98/7     หมํูที่ 1 
79/1     หมํูที่ 1 
98/13   หมํูที่ 1 
109      หมํูที่ 1 
147      หมํูที่ 1 
159      หมํูที่ 1 
245      หมํูที่ 1 
245      หมํูที่ 1 
98/4     หมํูที่ 1 
62         หมํูที่ 1 
111/1   หมํูที่ 1 
83/5     หมํูที่ 1 
189      หมํูที่ 1 
117      หมํูที่ 1 
112      หมํูที่ 1 
79/1    หมํูที่ 1 
159     หมํูที่ 1 
675/1  หมํูที่ 2 
313/2   หมํูที่ 2 
48        หมํูที่ 2 
613/1   หมํูที่ 2 
62        หมํูที่ 2 
387      หมํูที่ 2 
152/2   หมํูที่ 2 
457      หมํูที่ 2 
48        หมํูที่ 2 
367/1   หมํูที่ 2 
346/2   หมํูที่ 2  
364      หมํูที่ 2 
9          หมํูที่ 2 
156     หมํูที่ 2 
452/1  หมํูที่ 2 
63/3       หมํูที่ 2 
405        หมํูที่ 2 
711/1     หมํูที่ 2 
711/1    หมํูที่ 2 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 

นางรุํงกานต๑          น้ําเงิน 
นางสาวบุญนาํ       มะลินิล 
นายนั่น               พรหมทัศน๑ 
นางสุวรรณา         มะลินิล 
นายพิภพ            พนัเจริญ 
นายหยุํนเหลียง     แซํฉนิ 
นางสาวปิ่นแก๎ว     นกดาํ 
นายแตง             สืบเรือง 
นายมณี             มะลินลิ 
นางจิต              อนิทรกันหา 
นางสาวจนิดา      พรมทัด 
นายสาํรวย         ชืน่ชม 
นางสาวทวี         สุขเพิ่ม 
นางพิมพ๑ใจ         คาํม ี
นางถํอยิ้น          แซํเอี้ยว 
นางปอน           เมืองมล 
นายทัศนีย๑         คําม ี
นางพเยาว๑         เหมือนสี 
นางปรวน         วิเศษสงิห๑ 
นางทองหลอม   สบืด๎วง 
นายกิมชํอง       รัตนวิลัยสุข 
นางอํอนศรี       คงนะ 
นางยอด          โพธิ์ศรีทอง 
นายธงชัย         โพธิกุล 
นายวรรณะ       สืบด ี
นายแก๎ว          สระสีโสม 
นายสมพงษ๑       มีเท 
นางวนิดา         วรสุทธิ ์
นางจาํนงค๑           มะลนิิล 
นายประพัฒน๑       ดอกจันทร๑ 
น.ส.บุดดี             วงษ๑วาท 
นายมนเทียร         แสงอรุณ 
นางอํานวย           สุกใส 
นางปราณี            กลา๎หาญ 
นายสวุรรณ          วงค๑จันทร๑ 
นายสนุทร           ทองนพ 
น.ส.บุญพอ          มีเท 
นางจอม             ฉลวยศรี 
 

684/2    หมํูที่ 2 
549/2    หมํูที่ 2 
748        หมํูที่ 2 
399        หมํูที่ 2 
38          หมํูที่ 2 
367/1    หมํูที่ 2 
732       หมํูที่ 2 
146       หมํูที่ 2 
549/1    หมํูที่ 2 
313/1    หมํูที่ 2 
33         หมํูที่ 2 
452/1    หมํูที่ 2  
40         หมํูที่ 2 
712      หมํูที่ 2 
736      หมํูที่ 2 
52/2     หมํูที่ 2 
712      หมํูที่ 2 
190/1   หมํูที่ 2 
718      หมํูที่ 2 
620/1   หมํูที่ 2 
365      หมํูที่ 2 
33/2     หมํูที่ 2 
648       หมํูที่ 2 
549/2    หมํูที่ 2 
173/2    หมํูที่ 2 
457        หมํูที่ 2 
257/2    หมํูที่ 2 
724        หมํูที่ 2 
666        หมํูที่ 2 
448/1     หมํูที่ 2 
75/3       หมํูที่ 2 
79/1       หมํูที่ 2  
667        หมํูที่ 2 
516         หมํูที่ 2 
711/1      หมํูที่ 2 
63/3        หมํูที่ 2 
257/1      หมํูที่ 2   
65/1        หมํูที่ 2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 

 

นางเฉลียง           จันทร๑ฉิมพล ี
นายมงคล           ปรางศรี 
นางแต๐ว             ดว๎งพลบั 
นายจาํนงค๑         สํงสถิต 
นายบุญมี           จําปาทอง 
นางวรรณา         น้ําเงนิ 
นายทวปี               สุกใส 
นายประสงค๑          นกดํา 
นายโห๎                 กล่าํทอง 
นายสา๎น               ลาภประโยชน๑ 
นายประดิษฐ๑       ศรีสวสัดิ ์
นายจาํนงค๑         กนัหา 
นางเนียน           สุขธปู 
นายสมพงษ๑        สระทองทา 
นางหลุย            เมืองนก 
นางสาวราตรี       เหมือนเทียน 
นางสังวาน          หอมประยูร 
นายสวัสดิ์           เรืองบุบผา 
นางสาวชมพูํ        สบืศักดิ์ 
นายยอด            บญุประจาํ 
นายบุญชู           สังเกตุการณ๑ 
นายหยด            มีจาํย 
นายแกํน            ศรีทอง 
นางจรูญ            เอ่ียมสอาด 
นายบุญชู           เอ่ียมสอาด 
นางสาวชวนชม    เหมือนเทียน 
นางสาวชวนจติ    เหมือนเทียน 
นางสาวฉลาด      เหมือนเทียน 
นายสาํราญ         เอ่ียมสอาด 
นายจรัญ            หอมประยูร 
นางสําอางค๑        บุดดาเลิศ 
นายเกิด             ขําคม 
นางสาวบุญยิ่ง      มนีิลด ี
นางกาญจนา        ตะโกอินทร๑ 
นางแต๐ว             เสมจนัทร๑ 
นายเชิง             สืบดา 
นางขนมเขํง        นาคแท ๎
น.ส.กําพร๎า         สุขธปู 

700         หมํูที่ 2    
65/1        หมํูที่ 2   
75/1        หมํูที่ 2 
399/1      หมํูที่ 2 
666         หมํูที่ 2     
684         หมํูที่ 2   
620/1      หมํูที่ 2 
452         หมํูที่ 2     
313/1       หมํูที่ 2  
95           หมํูที่ 2   
54           หมํูที่ 2  
74           หมํูที่ 2  
11           หมํูที่ 2 
47/2        หมํูที่ 3 
129         หมํูที่ 3 
106/1      หมํูที่ 3 
50/1        หมํูที่ 3  
131/3      หมํูที่ 3   
7/1          หมํูที่ 3 
44           หมํูที่ 3 
47/1       หมํูที่ 3     
9/2         หมํูที่ 3 
129        หมํูที่ 3 
44/1       หมํูที่ 3 
44/1      หมํูที่ 3  
107/2    หมํูที่ 3 
9/1         หมํูที่ 3 
25          หมํูที่ 3 
119        หมํูที่ 3 
50/1      หมํูที่ 3  
44         หมํูที่ 3 
54/1      หมํูที่ 3 
107/3    หมํูที่ 3 
116       หมํูที่ 3 
88         หมํูที่ 3 
8           หมํูที่ 3  
8           หมํูที่ 3 
9           หมํูที่ 3 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 

นางเอม             นาคแท ๎
นางอํานวย         ศรีภักด ี
นางลูกคิด          เหมือนเขียว 
นายถิ่นผัด         อํานวยวัฒนกลุ 
นางไพลดี          อํานวยวฒันกลุ 
นายบรรทม        ใจเอื้อย 
นางสุดใจ           พิลาทอง 
นางพะยอม        เหมือนเทียน 
นางน้ําหวาน      วฒันกิจไพศาล 
นายแชํม           ตะโกอินทร๑ 
นางอนงค๑          สุขเร่ือย 
นายชุํม             เหมือนเขียว 
นายสะอาด        เอ่ียมสอาด 
นายเวียง          คลา๎ยคลงั 
นางทองมา        เหมือนใจ 
นางเล็ก            ผลประเสริฐ 
นายแส            เหมือนเทียน 
นายแสงดาว      ศรีทองคํา 
นางลําพา         วงษ๑เจริญ 
นางสําราญ       วิเศษสิงห๑ 
นายไทย           เสมจนัทร๑ 
นางประเทือง        หอมประยรู 
นายซู๎เพ๎ง          ขจรไพศาล 
นางจรวยพร       ตาใส 
นางสาวสํารอง     สมหวัง 
นายสวุัฒน๑         กลักเพชร 
นายบุญชํวย       นุสีออง 
นายทนงค๑         ครองนาวัง 
นายประจวบ      วงเอก 
นางขนมเทียน     เมืองนก 
นายบุญสม         สามทองกล่าํ 
นายเภา            เพชรพนูผล 
นายปราโมทย๑     เมืองมนต๑ 
นางสาวราตรี      แหวนเครือ 
นายธนากร        ขจรไพศาล 
นางสาววรรณิภา  เจริญพจน๑ 
นางเบา            สะสม 
นายพิเชษ        กาญจนเลิศศิริกุล 

10         หมํูที่ 3 
14         หมํูที่ 3  
18         หมํูที่ 3 
35         หมํูที่ 3 
35         หมูํที่ 3 
44         หมํูที่ 3 
54/1      หมํูที่ 3    
106       หมํูที่ 3 
112       หมํูที่ 3 
116       หมํูที่ 3 
117       หมํูที่ 3 
18         หมํูที่ 3 
115       หมํูที่ 3  
23/2      หมํูที่ 3 
12/1      หมํูที่ 3 
107/1    หมํูที่ 3 
107        หมํูที่ 3 
4            หมํูที่ 3 
36          หมํูที่ 3   
13          หมํูที่ 3 
13          หมํูที่ 3        
50           หมํูที่ 3 
21/2       หมํูที่ 4 
43/1       หมํูที่ 4 
47          หมํูที่ 4 
262        หมํูที่ 4  
88/1       หมํูที่ 4  
251/3     หมํูที่ 4 
83          หมํูที่ 4 
46/1       หมํูที่ 4 
59          หมํูที่ 4 
259/1       หมํูที่ 4 
18            หมํูที่ 4 
45            หมํูที่ 4     
21/1         หมํูที่ 4 
258/6      หมํูที่ 4  
3              หมํูที่ 
4263/1     หมํูที่ 4 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 

290+2
91 

292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 

นายมี               สุระไกร 
นางเหมียวตัน    หวองเจรญิพานิช 
นางแต๐ว             ขจรไพศาล 
นายพยอม          รัตนานนท๑ 
นายช๎วน             เมืองนก 
นางสาวประยูร      บัวแจํม 
นายมังกร           โพธิท์อง 
นางมะลิ            อนนัถาวร 
นางฉลวย           โอฆะพนัธ๑ 
น.ส.สู๎เคน           ขจรไพศาล 
นายแก๎ว            จีรตวิรา 
นายชุํน             สะสม 
นางรัตนา          จักร๑เพชร 
นายมนัส           เชาว๑สุวรรณ 
นายกิมเล๎ง        กลักเพชร 
นางจุก             โพธิ์ทอง 
น.ส.ศรีไพร        รักษา 
นางเพ็ญจนัทร๑   สัจจสวัสดิ ์
นางยุพนิ          สระหงษ๑ทอง 
นายแสวง         สระหงษ๑ทอง 
นายสมยั          แซํอ้ึง 
นายพนิ           เพ็งศรี 
นางบุญเรือน     หวองเจริญพานิช 
นางทพิวรรณ     ขจรไพศาล 
นายบุญจันทร๑    น๎อยเวียง 
นางบุญชํวย      เห็นประเสริฐ 
นางเล็ก           อินทร๑คลา๎ย 
นางเพี้ยน         เสลาคุณ 
นางกุหลาบ       หวังสกุล 
นางเล็ก            เมอืงนก 
นายมนัส           อยูํญาติมาก 
นายสถิต             กระทุมนัด 
นางจาํลอง          นาคดอนทอง 
นางโอน             สิงห๑โตงาม 
นายหวล           หนผูาสุข 
นางอุไร             จักรเพชร 
นายเชย             คุณทน 
นายแสวง           วงเอก 
 

258/6      หมํูที่ 4 
28           หมํูที่ 4 
252/1      หมํูที่ 4 
260         หมํูที่ 4    
46           หมํูที่ 4 
13           หมํูที่ 4 
19/1        หมํูที่ 4 
41/1        หมํูที่ 4 
18/4        หมํูที่ 4 
21           หมํูที่ 4 
2/1          หมํูที่ 4   
3             หมํูที่ 4 
258/3      หมํูที่ 4 
195/1      หมํูที่ 4 
259         หมํูที่ 4 
19/1        หมํูที่ 4 
27           หมํูที่ 4 
2             หมํูที่ 4 
10           หมํูที่ 4 
10           หมํูที่ 4 
16/1        หมํูที่ 4 
47           หมํูที่ 4 
30/1       หมํูที่ 4     
22           หมํูที่ 4 
22/1       หมํูที่ 4     
28/5       หมํูที่ 4 
33          หมํูที่ 4 
35          หมํูที่ 4 
42          หมํูที่ 4 
44          หมํูที่ 4 
51/5       หมํูที่ 
451/2      หมํูที่ 4 
55           หมํูที่ 4 
75           หมํูที่ 4 
255         หมํูที่ 4 
257/1      หมํูที่ 4 
258/2      หมํูที่ 4 
275         หมํูที่ 4 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341  

 

นายกู๎เกียรติ        สัจจสวสัดิ ์
นางทองเจือ         เมืองนก 
นายสมบุญ         จักร๑เพชร 
นายทองกวน        ใจด ี
นายชูศักดิ์        หวองเจริญพานิช 
นายฉลวย          สระหงษ๑ทอง 
นายปรีชา          บุญมณ ี
นางบาง            วงเอก 
น.ส.สมจิตร        ปลื้มโต๏ะสะอาด 
นายคุณห๎าง      หวองเจริญพานิช 
นายเสนาะ         เมืองมนต๑ 
นางจัด              วิรุฬห๑ภูติ 
นายเกรียงศักดิ์   ขจรไพศาล 
นายสถิต           ชุปไธสง 
นายมา๎น           ใจร๎าย 
นายทองหลํอ       อินทร๑คลา๎ย 
นางทองคาํ         ทองพราย 
นางเฉลียว         เมืองมนต๑ 
นางพนั               แจ๎งประโคน 
นายประยุทธ๑      วบิูลย๑ศักดิ ์
นายดาํเนิน        เหมือนใจ 
นายอ๏อด           มีสถาน 
นางทองปาน       มีสถาน 
นางเฉลียว          คาํภิมาบุตร 
นายจาํลอง         รุํงเรือง 
นางแก๎ว            บญุรอด 
นายจาํเรียง         ตุ๎มนิลกาล 
นายวิเชียร          ใจซื่อ 
น.ส.กลิ่น            ทองด ี
นางเอ้ือย            ใจหาญ 
นายเอียน           ใจซื่อ 
นางสวําง               โพธิ์ภักด ี
นางกรี                  วังกรานต๑ 
นางวไิล                 คงจิว๋ 
นายสุรนิทร๑            ใจหาญ 
นางห๎อย                ตุ๎มนลิกาล 
นางสําอางค๑            พิมพ๑โตนด 
นางสงํา                 บุญวรรณ 
 

2             หมํูที่ 4 
44/1        หมํูที่ 4 
257/1      หมํูที่ 4 
51           หมํูที่ 4 
28           หมํูที่ 4 
13           หมํูที่ 4 
57           หมูํที่ 4 
275         หมํูที่ 4 
251/3      หมํูที่ 4 
31           หมํูที่ 4 
51           หมํูที่ 4 
267         หมํูที่ 4 
22           หมํูที่ 4 
18           หมํูที่ 4 
17/2       หมํูที่ 4  
33           หมํูที่ 4 
34           หมํูที่ 4 
51           หมํูที่ 4 
260         หมํูที่ 4 
29           หมํูที่ 5 
132/1     หมํูที่ 5 
14/1       หมํูที่ 5 
14/1       หมํูที่ 5 
120        หมํูที่ 5 
8            หมํูที่ 5 
18         หมํูที่ 5 
30         หมํูที่ 5 
135        หมํูที่ 5 
33/2       หมํูที่ 5 
77         หมํูที่ 5 
26         หมํูที่ 5 
88          หมํูที่ 5 
38           หมํูที่ 5 
136         หมํูที่ 5 
77           หมํูที่ 5 
30           หมํูที่ 5 
8/3          หมํูที่ 5 
120/3      หมํูที่ 5 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 

 

นายวิเชียร             สะใบบาง 
นางไสว                นงนชุ 
นายทองมํวน          เสนนอก 
นายพฒุ               จันทอน 
นางบุญรอด           ใจซื่อ 
นายจาํเนียร            ใจกล๎า 
นางน้ําหนัก            บุญช ู
นางสาวเอ้ียว            นุํมสนิท 
นายวิด                  จตินิยม 
นายสมนึก              จิตนยิม 
นายชับ                 มํวงพลาย 
นายโสภณ              ใจจง 
นางน้ําทพิย๑            เหมือนใจ 
นางจรูญ                ทองนุํม 
นางลัดดา              คงสวรรค๑ 
นางสุนทร              แจํมศรี 
นายใสย๑               รัตนะโคตน๑ 
นางสาวประณีต       สงิหรัตน๑ 
นางวชัรา               ปรักแก๎ว 
นางสาวเฉลียว          แสงจันทร๑ 
นายบุญธรรม           นิ่มเภา 
นายตอง               เหมือนอินทร๑ 
นายสมจิต             สุทธ ิ
นางสาวสุรินทร๑       ต๎นเนียม 
นายชาติ               บุญธรรม 
นายวลัลภ             พรหมมา 
นางสําอางค๑           บรรเทาทกุข๑ 
นายสมพงษ๑      หงษาครประเสริฐ 
นางสาวเถาวลัย๑       มาคาํ 
นายโฉมยงค๑           เหมือนเขียว
นางสมปอง            เสริมสุข 
น.ส.นกเทศ            เหมือนอินทร๑ 
นางเซี้ยม              ผิวละออ 
นายปาน              บุญช ู
น.ส.บุญศรี            ปิน่ทอง 
น.ส.เจือ               หินลอย 
นางหนู                หลุํยไส 
นายวชิิตร             เจริญแนว 

18           หมํูที่ 5 
88/2        หมํูที่ 5 
40           หมํูที่ 5 
16/3        หมํูที่ 5 
26           หมํูที่ 5 
120/1      หมํูที่ 5 
96           หมํูที่ 6 
72/4        หมํูที่ 6  
104/1      หมํูที่ 6 
17           หมํูที่ 6 
133         หมํูที่ 6 
61           หมํูที่ 6 
74           หมํูที่ 6 
29/2       หมํูที่ 6 
124         หมํูที่ 6 
124/1      หมํูที่ 6 
48           หมํูที่ 6 
72           หมํูที่ 6 
20           หมํูที่ 6 
118/1      หมํูที่ 6 
72           หมํูที่ 6 
72/1        หมํูที่ 6 
29/2        หมํูที่ 6 
40/1        หมํูที่ 6 
68/1        หมํูที่ 6 
9             หมํูที่ 6 
73           หมํูที่ 6 
76/1        หมํูที่ 6 
37           หมํูที่ 6 
74           หมํูที่ 6 
57           หมํูที่ 6 
40           หมํูที่ 6 
73/3        หมํูที่ 6 
96           หมํูที่ 6 
113         หมํูที่ 6 
71           หมํูที่ 6 
2             หมํูที่ 6 
11           หมํูที่ 6 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 

400+4
01 

402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 

นายทองช๎อย         นาหนอง 
นายประจวบ         เซ่ียงฉ ี
นางขัน               อาจวงษ๑ 
นางกองจิต          โตพัฒน๑ 
นางลูกจันทร๑        พวงชีวงษ๑ 
นายแทน             พวงชีวงษ๑ 
นายสมพงษ๑          พวงชีวงษ๑ 
นายสมคิด            ทองชีวงษ๑ 
นายบุญชู                จิตนิยม 
นางหมุํย             บางแก๎ว 
นางน้ําคา๎ง          วราสินธ๑ 
นางบุญรอด         พรหมมา 
นายประภัสร๑        ปรักแก๎ว 
นางแสงทอง        เอ่ียมภักด ี
น.ส.สุนีย๑             คาํละมลู 
นางบัวหลั่น         คาํภาเขียว 
นายทองหลํอ        เหมือนฉุม 
นายสงัวาล          น๎อยเมือง 
นางเพ็ง              เซ่ียงฉี ่
นายสชุาติ           คงสวรรค๑ 
นายพล              ปิน่ทอง 
นางเสมียน          พรหมมา 
นางไน๎               พรหมมา 
นายสมาน          สําเนยีงเย็น 
นางจาํปี            โพธิ์ศร ี
นายเสถียร         โตพฒัน๑ 
นางหรีด            โพธิง์าม 
นายประเสริฐ      วราสนิธ๑ 
น.ส.จําเริญ         คลํองแคลํว 
นางก๎อนทอง       แซํตนั 
นางอุบล              เจริญวัย 
นางขาล              ไสสา 
นายเจริญ            แก๎วบัวด ี
นางอุบลวรรณ      ประจาํเมือง 
นางลําดวน           โพธ ิ
นางสาวเหรียญ      อินประจง 
นายรัตน๑              แย๎มชื่น 
นางสาวสมนึก       หอมระรื่น 
 

13/1        หมํูที่ 6 
16            หมํูที่ 6 
42/2         หมํูที่ 6 
44            หมํูที่ 6 
55            หมํูที่ 6 
55            หมํูที่ 6 
56            หมํูที่ 6 
57            หมํูที่ 6 
76/5          หมํูที่ 6 
78           หมํูที่ 6 
78           หมํูที่ 6 
45/1       หมํูที่ 6 
20           หมํูที่ 6 
68/1       หมํูที่ 6 
100        หมํูที่ 6 
98           หมํูที่ 6 
35          หมํูที่ 6 
48          หมํูที่ 6 
16          หมํูที่ 6 
124        หมํูที่ 6 
113         หมํูที่ 6 
42           หมํูที่ 6 
46           หมํูที่ 6 
76/2        หมํูที่ 6 
7             หมํูที่ 6 
44           หมํูที่ 6 
53/2        หมํูที่ 6 
94           หมํูที่ 6 
76/5        หมํูที่ 6 
59           หมํูที่ 6 
7             หมํูที่ 6 
117/1      หมํูที่ 6 
32           หมํูที่ 7 
88           หมํูที่ 7  
43/3        หมํูที่ 7   
14           หมํูที่ 7 
96           หมํูที่ 
714/1       หมํูที่ 7 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 

 

นายชรินทร๑          แซํลิ้ม 
นางสันทัด           รัตชาต ิ
นายสาํเภา           คลองตาล 
นายวิศิษ             สุขนิยม 
นายปพน            ธัญญธนาสขุ 
นางสาวสายใจ      เชาวลิต 
นางสาวเสงีย่ม      นิลสวาท 
นางกมลชนก        จนัทวงศ๑ 
นายเชือน            ไทยวัตถ ุ
นางสุตตา        หงษาครประเสริฐ 
นายเป๋                ประจําเมือง 
นางสัมฤทธิ์          จ๎างอีจาง 
นางสาวล๎วน         เอกปัจชา 
นายปรีชา           มลูทรัพย๑ 
นายพล              สุกร 
นายอาณัติ           รัตชาต ิ
นางเอมอร           นาคขํา 
นายสวัสดิ์            เหมือนอ๎อย 
นางจนัทร๑           จ๎อยรํอย 
นายเทียมห้ี          แซํค ู
นายแหลม           สุกร 
นายสชุิน            สร๎อยทอง 
นางทองหลอด     โต๏ะน๎อย 
นายพอน            ศรีรัตน๑ 
น.ส.สมพร          ศรีรัตน๑ 
นายศักดา          วฒันกิจรํุงโรจน๑ 
นายอ๐า              แซํตนั 
นายวนิัย            เงางาม 
นายเทียมฟุูง        แซํค ู
นางอินทร๑           สิริโภไคย 
นางแฉล๎ม             เชื้อพนัธ๑ 
น.ส.วันดี              มูลทรัพย๑ 
นายเฉลิม             เหมือนกริม 
นางประเทือง        สุกร 
นายทะนง            จ๎อยรํอย 
นายสมจิตต๑          โพธ ิ
นายสวุรรณ          รูปงาม 
น.ส.ค้ํา               โสไกร 
 

34/4       หมํูที่ 7   
22          หมํูที่ 7 
93/3       หมํูที่ 7 
129/1     หมํูที่ 7   
129        หมํูที่ 7 
88/3       หมํูที่ 7 
27/3       หมํูที่ 7 
92/1       หมํูที่ 7   
93          หมํูที่ 7  
31/2       หมํูที่ 7     
88          หมํูที่ 7   
18          หมํูที่ 7    
34/1       หมํูที่ 7 
11/2       หมํูที่ 7 
14           หมํูที่ 7 
22           หมํูที่ 7 
20           หมํูที่ 7  
6/1          หมํูที่ 7 
98/1        หมํูที่ 7 
34/7        หมํูที่ 7 
14/1       หมํูที่ 7  
29           หมํูที่ 7 
13           หมํูที่ 7   
26           หมํูที่ 7 
28          หมํูที่ 7  
31          หมํูที่ 7 
34/3       หมํูที่ 7  
59/2       หมํูที่ 7 
34          หมํูที่ 7  
111        หมํูที่ 7  
190/1      หมํูที่ 7  
11/3        หมํูที่ 7 
14/2        หมํูที่ 7   
43/1        หมํูที่ 7 
98/1        หมํูที่ 7  
43/3        หมํูที่ 7 
98           หมํูที่ 7 
32           หมํูที่ 7  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 

นางขนมเทียน       หวังสกุล 
นายประเทือง       มณีอินทร๑ 
นางสวาท            ฟุกคุํย 
นายพา               สุกร 
นายทองอยูํ          โต๏ะน๎อย 
นายเสงี่ยม           แก๎วบัวด ี
นางแถว              เมืองมนต๑ 
นางนิ่ม               นกดาํ 
นางสาวผูก          ปูองกัน 
นางอนงค๑           สืบดว๎ง 
นางอาทร           แก๎ววรรณา 
นายเนตร           นกดํา 
นายสมศักดิ์        ยงวิบลูย๑ภันฑ๑ 
นางสาวสุรินทร๑       สบืดา 
นางเฉลา           หอมทวนลม 
นายเทียบ           นวมพราหม 
นายอ๎วน           หอมทวนลม 
นางมาลัย            สืบหุน 
นายเรํา              สบืเรือง 
นายสะท๎อน         สืบดา 
นายประเทือง       สืบแย๎ม 
นางสาวบุญมา      มลปัง 
นายสงัด             มํวงถาวร 
นางวนัเพ็ญ         แซํอ้ึง 
นายอํานวย         สนีวน 
นายเผือก           เทพเทียน 
นางทองเพียร      เหมือนเขียว 
นายมานิต          ตะพัง 
นายรม              นกดาํ 
นางจอง             นกดํา 
นายวิรัช             หอมทวนลม 
นางสาวนอง        นกดํา 
นางเปาู              สุขธปู 
นางเอ่ียม            สืบกลัด 
นางดี                เชื้อรํุง 
นายบัณฑิต         สามา 
นายบุญสม      โชคสาํราญทรพัย๑ 
นายโก๏ะ            นกดํา 

23          หมํูที่ 7  
31          หมํูที่ 7   
30          หมํูที่ 7 
129/1     หมํูที่ 7 
13          หมํูที่ 7 
16          หมํูที่ 7  
239         หมํูที่ 7 
120        หมํูที่ 8 
91          หมํูที่ 8 
63/2       หมํูที่ 8 
9             หมํูที่ 8  
74           หมํูที่ 8 
50           หมํูที่ 8 
76/1        หมํูที่ 8 
89          หมํูที่ 8 
11          หมํูที่ 8 
72/1       หมํูที่ 8      
17          หมํูที่ 8   
61/1       หมูํที่ 8 
82/1       หมํูที่ 8   
63/1       หมํูที่ 8 
13           หมํูที่ 8 
45/1       หมํูที่ 8 
44          หมํูที่ 8    
3/2         หมํูที่ 8 
83          หมํูที่ 8 
82/4       หมํูที่ 8 
13          หมํูที่ 8 
79          หมํูที่ 8 
79          หมํูที่ 8 
89           หมํูที่ 8 
91/2        หมํูที่ 8   
56           หมํูที่ 8   
78/1       หมํูที่ 8        
78          หมํูที่ 8     
11          หมํูที 8 
132        หมํูที่ 8   
120        หมํูที่ 8 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 

 

นางวนัดี         โชคสาํราญทรัพย๑ 
นายยวน           เทพเทียน 
นายทุเรียน        นกดํา 
นายจาํรัส          หอมทวนลม 
นายชัช             ศุภเชษฐพนัธ๑ 
นายชม             สืบแจง๎ 
นางหลอม         สบืเรือง 
นางดาํ             ละว๎า 
นายบุญเลี้ยง      เหมือนเขียว 
นางสาคร         เหมือนเขียว 
นายนวย          สุขธปู 
นางจรนิทร๑       กุลเที่ยง 
นางรัส             ดบีุก 
นางวลัลี           ไกรหา 
นางละออง        สืบเรือง 
นายฉันท๑          แวํนแก๎ว 
นางพนิ            เชื้อด ี
น.ส.พิมพ๑         คงคาหลวง 
นางประทนิ      ศรีโพธิ ์
นางละออ        เทพเทียน 
นางเครือวัลย๑    สบืแจ๎ง 
นางทองเปลี่ยน       นวมพราหม 
นายวบิูลย๑           โอฬารฤทธิก์ุล 
นายสาํราญ          แจํมศรี 
นายสงิ               สบืหุน 
นายขาว             ไกรหา 
นายแสน            สบืแจ๎ง 
นายเจือม            หอมทวนลม 
นายเม็ง              สบืเรือง 
นายประดิษฐ๑        ละวา๎ 
นายพนิิจ               เชื้อรํุง 
นางบรรทม            นกดํา 
น.ส.ฝูา                 สืบเรือง 
นางพนั                ลาํด ี
นางหงัน่               เชื้อด ี
นางถนอม             นกดํา 
นางฟืน้                ทบัทิมใส 

132        หมํูที่ 8 
83          หมํูที่ 8 
113        หมํูที่ 8 
72          หมํูที่ 8   
47          หมํูที่ 8 
16          หมํูที่ 8 
83          หมํูที่ 8     
64          หมํูที่ 8 
27          หมํูที่ 8 
27         หมํูที่ 8   
56         หมํูที่ 8   
65         หมํูที่ 8 
68         หมํูที่ 8 
70         หมํูที่ 8 
73         หมํูที่ 8 
78/1      หมํูที่ 8 
86         หมํูที่ 8 
113       หมํูที่ 8 
132/1    หมํูที่ 8 
88         หมํูที่ 8 
15         หมํูที่ 8 
11         หมํูที่ 8 
45         หมํูที่ 8 
11/1      หมํูที่ 8 
17         หมํูที่ 8    
70         หมํูที่ 8    
15         หมํูที่ 8 
24         หมํูที่ 8 
73         หมํูที่ 8 
64         หมํูที่ 8 
78          หมํูที่ 8 
57          หมํูที่ 8  
24         หมํูที่ 8   
75         หมํูที่ 8 
55         หมํูที่ 8 
58         หมํูที่ 8 
60         หมํูที่ 8 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 

 

นางถนอม             นกดํา 
นางฟืน้                ทบัทิมใส 
นางชะเอม            ห๎วยกระเจา 
นายหัด                ห๎วยกระเจา 
นางดาํ                 นกดาํ 
นายเยื้อน             บชูา 
นางเชียบ             ปูองกัน 
นายเปียก            สบืด๎วง 
นางสมนึก           เหมือนเขียว 
นายเปี้ยน            นกดาํ 
นางรอด              นกดาํ 
นายผนั               เรืองขจร 
นายบัว               นกดาํ 
นางจะ                สบืเรือง 
นายจาํนงค๑          เกตุเหํง 
นายกระจาํง         เซ่ียงฝุง 
นางพร               คําพันธ๑ 
นางสนิท            กลิน่เกษร 
นางสายทิง้         น้าํใจด ี
นายลาํดน          ใจซื่อ 
นายสจุิล           เซ่ียงผงุ 
นางสาวบุญหนา  น้ําว๎า 
นายอุบล           ศรีรัตน๑ 
นายสมชัย         เจริญผล 
นายดอกรัง        แจํมศรี 
นางประนอม      นพรัตน๑ 
นายณรงค๑         ยุนํเพ็ญ 
นายประสิทธิ์      พานเพชร 
นายเล็ก            เทพแก๎ว 
นางสาวทุเรียน    ชีพนัธ๑ 
นางสมควร        บุญรอด 
นายถาวร          ทรงมะรักษา 
นางจาํนงค๑         เจริญผล 
นายบุญชู           สีสุกใส 
นางพลู              พรมโยธ ี
นายเสนาะ          เกตุแก๎ว 
นายชะลอม        จนัทร๑แย๎ม 
นายหนัน่           แดงสีดา 

78          หมํูที่ 8 
57          หมํูที่ 8  
24         หมํูที่ 8   
75         หมํูที่ 8 
55         หมํูที่ 8 
58         หมํูที่ 8 
60         หมํูที่ 8 
71         หมํูที่ 8 
71         หมํูที่ 8 
75         หมํูที่ 8 
81         หมํูที่ 8 
87         หมํูที่ 8 
55         หมํูที่ 8 
82         หมํูที่ 8 
58         หมํูที่ 8 
62         หมํูที่ 8 
65         หมํูที่ 8 
80         หมํูที่ 8 
66         หมํูที่ 8 
47/2      หมํูที่ 9 
131/1     หมํูที่ 9 
63/1       หมํูที่ 9 
142/2     หมํูที่ 9 
141/5      หมํูที่ 9 
90           หมํูที่ 9 
38           หมํูที่ 9 
51/2        หมํูที่ 9 
143/2      หมํูที่ 9 
143         หมํูที่ 9 
111/1      หมํูที่ 9 
46/4        หมํูที่ 9 
111         หมํูที่ 9 
111/3      หมํูที่ 9 
119         หมํูที่ 9 
51/3        หมํูที่ 9 
131/3      หมํูที่ 9 
63/1        หมํูที่ 9 
143         หมํูที่ 9 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 

 

นางลูกตุ๎ม          จันทร๑แย๎ม 
นางสาวพเยาว๑     สระสาร ี
นายเกตุ            ตุ๎มนลิกาล 
นางปราณี         พรพชัรวัชร๑ 
นางสํวน            เจริญผล 
นายประสิทธิ์       เกตุเหํง 
นายปราณี          แจํมศรี 
นายตอง             น้ําวา๎ 
นางมงคล           เจริญพร๎อม 
นายบรรจง         รัตนมุนบีรรพต 
นายครัน            นาญทะ 
นายโปรํง           กลิน่เกสร 
นางสาวคูณ         โซนรัมย๑ 
นายเมือง           สังข๑ทอง 
นายประเสริฐ      โพธิ์ทอง 
นายชาญ           ใจมัน่ 
นางทองเติม       แจํมศรี 
นายสาํราญ        เจริญพร๎อม 
นายสพุรรณ       ฝอยทอง 
น.ส.สงํา            พานะโท 
น.ส.สําเภา         สุดใจ 
นายจักษ๑ยนต๑     กาญจนสมศักดิ์ 
นายทรัพย๑        แสวงผล 
นายจิรศักดิ์       นพรัตน๑ 
นายพชิัย          เสือเดช 
นางโสภี           แซํวํอง 
นางบุญทิ้ง        ทองอินทร๑ 
นายเพ็ชร         แสงงาม 
นางสํารอง        ภุมรินทร๑ 
นางกําปั่น         แจํมศรี 
นางอิ้ง             ใจมั่น 
นางถาวร          ไถทอง 
นางซิวเต          กาญจนสมศักดิ์นาย
บุญมี              แจํมศรี 
นางขจร                จํานงกุล 
นางบัวไล              เสนนอก 
นายประเทือง         เจริญผล 
นางฉลวย             สุดประเสรฐิ 
 

51/3        หมํูที่ 9 
10          หมํูที่ 9 
31          หมํูที่ 9 
113        หมํูที่ 9 
36/2       หมํูที่ 9 
31          หมํูที่ 9 
118        หมํูที่ 9 
131/3     หมํูที่ 9 
54          หมํูที่ 9 
47/1      หมํูที่ 9 
47/4      หมํูที่ 9 
139       หมํูที่ 9 
51/2      หมํูที่ 9 
43/7      หมํูที่ 9 
131       หมํูที่ 9 
44/6      หมํูที่ 9 
142/2    หมํูที่ 9 
51/7      หมํูที่ 9 
144/4    หมํูที่ 9 
34         หมํูที่ 9 
51/5      หมํูที่ 9 
138       หมํูที่ 9 
43/7      หมํูที่ 9 
65/6      หมํูที่ 9 
100       หมํูที่ 9 
134       หมํูที่ 9 
43/1      หมํูที่ 9     
140/1    หมํูที่ 9   
46/4      หมํูที่ 9 
144/1    หมํูที่ 9 
127/1     หมํูที่ 9 
143/3     หมํูที่ 9 
140        หมํูที่ 9 
43/9       หมํูที่ 9 
139        หมํูที่ 9 
51/5       หมํูที่ 9   
87          หมํูที่ 9 
43/1       หมํูที่ 9     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 

นายซุํยฝัด             แซํวํอง 
นางทองดี             กลิ่นเกษร  
นางพยงุ               เขียวชอุํม 
นายสมเจตน๑          เรืองรัตนภูมิ 
นายโกศล              สัมพันธ๑มติร 
นายมชีัย               ภุมรินทร๑ 
นางสําเนียง            วิเศษสิงห๑ 
นางธัญนันท๑           นชุสวาท 
นางสาวรสสุคนธ๑      สืบแจ๎ง 
นางชูศรี                จิตนิยม 
นางประไพ             วิญญาคณุ 
นางปราณี             กิ่งจาํปา 
นายทวยั              กิ่งจําปา 
นายทองคาํ            พุํมพฤกษ ี
นางเอ็งกี               เนตรสวําง 
นายวชิัย               วิเศษสิงห๑ 
นางทองอินทร๑        วงศ๑สวสัดิ ์
นายสงกรานต๑         สืบแจ๎ง 
นายทองแดง          พุํมพฤกษ ี
นางโกสุม              คล๎ายคลัง 
นายตะวัน            บัวกลิ่น 
นางใหมํ               เลื่องลือ 
น.ส.น้ําคา๎ง           เหมือนว๎า 
นางลาว              เชื้อทอง 
นางสมควร          แปูนเรือง 
นายประยง          จิตนิยม 
นายบุญมี            นํวมจาด 
น.ส.พรพิมล           แซํเตียว 
น.ส.สุพรรณ           แซํเชียว 
นางทวี                แสนสีมน 
นายเตาะ             เชื้อรอด 
นายฟืน้              ธนโชติอโณทัย 
นายบุญสํวย         ภุมรินทร๑ 
นายหยุนฝา         เซ่ียงจง 
นางอุไร             เซ่ียงจง 
นางเจอ            แกํงหลวง 
นายบุญสํง         วงค๑สวัสดิ ์
นายสรวง          นชุสวาท 

138          หมํูที่ 9 
38            หมํูที่ 9  
43/3        หมํูที่ 9  
141/5      หมํูที่ 9 
46            หมํูที่ 9  
127/1       หมํูที่ 9 
142          หมํูที่ 9       
36            หมํูที่ 9       
47/5        หมํูที่ 9 
68/6        หมํูที่ 10  
704         หมํูที่ 10      
32           หมํูที่ 10 
20           หมํูที่ 10   
70/2       หมํูที่ 10 
78/1       หมํูที่ 10 
99/10     หมํูที่ 10   
618/2     หมํูที่ 10 
618/2     หมํูที่ 10  
738/2     หมํูที่ 10   
471/2     หมํูที่ 10   
32           หมํูที่ 10 
710/2      หมํูที่ 10   
70/2        หมํูที่ 10 
738/1      หมํูที่ 10    
734          หมํูที่ 10 
4             หมํูที่ 10 
7             หมํูที่ 10 
738/1      หมํูที่ 10 
13/1        หมํูที่ 10 
468         หมํูที่ 10   
78/1        หมํูที่ 10 
16           หมํูที่ 10 
19           หมํูที่ 10   
118        หมํูที่ 10   
47           หมํูที่ 10 
69/1        หมํูที่ 10 
498         หมํูที่ 10 
608         หมํูที่ 10 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ล าดับที่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
 671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
670 
671 
672 

น.ส.เนียม          ปูองกัน 
นางขนมโก๐        เหมือนคล๎าย 
นายเหวํา          เสริมสุข  
นางอิม            พันธ๑แตง  
นางสอง           วิญญาคุณ  
นางอารมณ๑       เสริมสุข  
นายหลี           สืบแจ๎ง 
นายชะนะ        แสนสีมน  
นางทองหลํอ     คําด๎วง  
นายสมหมาย       เอ่ียมสอาด 
นางแตงอํอน       สอนใจ 
นางปัญญา         โต๏ะเถื่อน 
นางสาวสวย       ชาลีกันหา 
นางสาวกุหลาบ    โสภา 
นายดํารงค๑         แปูนเรือง 
นายขจิตร๑          เชื้อทอง 
นางฉลู              เชื้อทอง 
นางวัง              เอกพงษ๑ 
นายสวรรค๑         โภคา 
นายธีรยุทธ         พจนารถ 
นางสาวสวาท       เอ่ียมสอาด 
นางสาวหนูพัฒน๑    ทิศพาร 
นายมนูญ            เสือสกุล 
นางชะลอ            แก๎วบัวด ี
น.ส.พิมพ๑            แปูนเรือง 
นายอําพร           เอกพงษ๑ 
นายบรรจง          สวํางศร ี
นางอัมพร           พันธวงค๑ 
นางทองปลิว        อุทัยฉาย 
นายชีพ              ชาลีกันหา 
นายบุญมี           แก๎วบัวด ี
นายสหัด           สอนใจ 
นายณรงค๑          เสือสกุล 
นายชุม             เอ่ียมสะอาด 
นายไขํ                 สืบดา 
นางละเอียด          สืบดา 
นายขนม             ชาลีกันหา  
นางสนิท              ทิพาบูลย๑ 

670        หมูํที่ 10 
704/1     หมูํที่ 10 
710/2    หมูํที่ 10     
20          หมูํที่ 10    
618/1     หมูํที่ 10 
136        หมูํที่ 10     
601/1     หมูํที่ 10 
14           หมูํที่ 10 
11           หมูํที่ 10   
437         หมูํที่ 10 
468         หมูํที่ 10 
123         หมูํที่ 10 
79/4       หมูํที่ 10 
27          หมูํที่  11 
709        หมูํที่  11 
659        หมูํที่  11 
89/3       หมูํที่  11 
75/4       หมูํที่  11 
22          หมูํที่  11 
706        หมูํที่  11 
706        หมูํที่  11 
87          หมูํที่  11 
611/1    หมูํที่  11 
266/1    หมูํที่  11 
27         หมูํที่  11 
164       หมูํที่  11 
180/1    หมูํที่  11 
550       หมูํที่  11 
13/1     หมูํที่  11 
87         หมูํที่  11 
13/1      หมูํที่  11 
653       หมูํที่  11 
266/3    หมูํที่  11 
520       หมูํที่  11 
550       หมูํที ่ 11 
709       หมูํที่  11 
659       หมูํที่  11 
657       หมูํที่  11 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 

 

นางตุ๏                  แผนสท๎าน 
นายบุญลือ           นโิกรธา 
นางมาลี              ผวิเผือก 
นางสาวสงัด         นลิสวาท 
นายอํานวย          ศุขปราโมทย๑ 
นางสาวทุเรียน       น้ําว๎า 
นายประสิทธิ์          ใจร๎ูรอบ 
นางพรจนัทร๑       แต๎เจริญทรัพย๑ 
นางพยอม          กลา๎หาญ 
นางเรือง            ยางศร ี
นายอุดร            สีสงสาร 
นายกิตติพนัธ๑     วงษ๑ศรีทา 
นายวลิัย           ยางศร ี
นางสาวจาํนง     ปูองกัน 
นายแกํน           ปูองกัน 
นางประคอง       ปูองกัน 
นายขันตี           จันทอน 
นางละมํอม        จานแก๎ว 
นายเสนาะ         แซํจงึ 
นางปราณี          อุํนเรือน 
นายสทุอด          ถิ่นทว ี
นายสวุรรณ         ทองมา 
นายยงยุทธ         ยอดใจด ี
นายประยูร         แต๎เจริญทรัพย๑ 
นางอารมย๑         พิมพ๑โตนด 
นายแถว            ศรีวาสน๑ 
น.ส.ประนอม      ปูองกัน 
นายมานิตย๑        นิโกรธา 
นางจาํเนียร        นโิกรธา 
นายวชิัย            โพธิ์แสวง 
นางบัวเรียน        โคคอน 
นางจวง            กลิ่นหอม 
นายสทุิน           ใจหาญ 
นางบด               ภูํระหงษ๑ 
นางหลิว              กกอู ํ
นางสาคร             พรหมมณี 
น.ส.สําราญ           ใจหาญ 
 

61/1    หมํูที่ 12 
79/3    หมํูที่ 12 
116      หมํูที่ 12 
60         หมํูที่ 12 
270/5    หมํูที่ 12 
51/2      หมํูที่ 12   
81/1      หมํูที่ 12 
52/1      หมํูที่ 12 
54/4      หมํูที่ 12 
109/2    หมํูที่ 12 
3            หมํูที่ 12 
5            หมํูที่ 12 
109/2    หมํูที่ 12    
2            หมํูที่ 12   
103        หมํูที่ 12  
103        หมํูที่ 12 
78/3       หมํูที่ 12 
129/1     หมํูที่ 12   
69           หมํูที่ 12 
72/1       หมํูที่ 12  
80/1       หมํูที่ 12 
129        หมํูที่ 12 
104        หมํูที่ 12 
52/1       หมํูที่ 12 
1/2         หมํูที่ 12 
2             หมํูที่ 12 
6             หมํูที่ 12          
56          หมํูที่ 12     
56          หมํูที่ 12          
60          หมํูที่ 12 
60/1       หมํูที่ 12 
68/1       หมํูที่ 12 
78/1        หมํูที่ 12 
78/1      หมํูที่ 12 
80         หมํูที่ 12 
86         หมํูที่ 12 
78/3     หมํูที่ 12  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 

 

นางบุญรอด          หงอนทอง 
นางชัด                สุวรรณพนัชู 
นางฉลวย            เพิ่มพูนภักดี 
นายหนนุ             กกอู๐ 
นายสนอง            กรองทรัพย๑ 
นางเล็ก               ใจบุญ 
นายสทุน             ถิ่นทว ี
นายบุญยิ่ง           กรองทรัพย๑ 
น.ส.ลมัย             วงษ๑ศรีทา 
นางผัน               แก๎วรอด  
นางหลาด            แซํจึง  
นายทวี              จานแก๎ว 
นายธนภณ          ไกรพันโท 
นางสาวทอง         แก๎วอ๎าย 
นางปราณี           โต๎งทอง 
นายพวงเพชร       ยศศักดิ์ศร ี
นางทพิภา           ไกรพนัโท 
นายมนตรี           ใจพันธ๑ 
นางสาววรรณา     สร๎อยสนธิ ์
นางถนอม           นามกุล 
นางศศิมนต๑         พิมพ๑พิสิฐถาวร 
นายเจษฏา          ตะโกเนียม 
นางมาลี             เหมือนเขียว 
นายมานพ          บัวขาว 
นายรุํงโรจน๑         รุํงแสงสุพรรณ 
นายสวาท           เลื่อนลอยเลศิ 
นายสนุทร          ยศสงํา 
นายวีรชาติ         สกลุสุรินทร๑ 
นายวนิัย           กรณ๑ลัพธ๑ 
นางสาวผํอน       ทองนวล 
นางทองหลํอ       วีระพนัธ๑ 
นายแบน           เที่ยงธรรม 
นางบัวไล           วุธน ู
นางสํารวล          พนัม ี
นางสําเนียง        วงค๑ประเสริฐ 
 

62/3     หมํูที่ 12  
270       หมํูที่ 12   
109       หมํูที่ 12 
80          หมํูที่ 12 
72/2       หมํูที่ 12 
11/2       หมํูที่ 12 
127        หมํูที่ 12 
80/4       หมํูที่ 12 
5             หมํูที่ 12 
67           หมํูที่ 12 
100        หมํูที่ 12  
129/1    หมํูที่  12 
136/5    หมํูที่  13 
85/6       หมํูที่  13 
67/2       หมํูที่  13 
85/1       หมํูที่  13    
135/9     หมํูที่  13 
85/1       หมํูที่  13  
50          หมํูที่  13   
46/78     หมํูที่  13 
155        หมํูที่  13 
85/11     หมํูที่  13 
104        หมํูที่  13 
46/22     หมํูที่  13 
46/1       หมํูที่  13 
85/1       หมํูที่  13 
91/1       หมํูที่  13 
83           หมํูที่  13 
85/1        หมํูที่  13  
85/8        หมํูที่  13 
120         หมํูที่  13     
54           หมํูที่  13      
85/1        หมํูที่  13 
135/10   หมํูที่ 13 
46/2       หมํูที่ 13 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 

 

นายสวรรค๑         พัชรศักดิ์วิบลูย๑ 
นายบุญธรรม      ลําปุาตนั 
นายปุุน             เทศพุํม 
นายมวย           วรรณทอง 
นายประสิทธิ์      ครุฑธา 
นางสาลี่           ษรสกุลทรัพย๑ 
นางพิศวงษ๑       เอ่ียมแสง 
นายยงยุทธ       สมหวัง 
นางชลอ          ฉิมพาล ี
นายวลัลภ        ฉิมพาล ี
นายวิรัช          คงโสภิณ 
นางอุทัย         พนัธุ๑มา 
นายไพรบูลณ๑    สืบสวน 
น.ส.นวพร        โพธิท์ิพย๑ 
นางเซี้ยม         แซํเจํา 
นายเลี่ยมฉนั     แซลํ๎อ 
น.ส.สัมฤทธิ์     แก๎วอ๎าง 
นายไชยยงค๑       จงเจริญถาวรกุล 
นายทองหลํอ      จําเริญ 
นายสนิท           นกดํา 
นางเอ่ียม           เดชเจริญพร 
นางสมคิด          อุทัศน๑ 
นายทองดี          ปานศรี  
นางใบ              จําเริญ  
นางสมจิตร         จําเหมือน  
นายวิเชียร          วนัชนะบุญ  
นางโกศล           นํวมจาด 
นางสาวสมรัตน๑    นยิมสุข 
นายจาํนงค๑         นิลนนท๑ 
นางบุญมี           พรหมวิจารย๑ 
นายเวียง           ชูชีพ 
นางวัจนา          เที่ยงธรรม 
นายเสนํห๑         ระเบียบ 
นายชัยพัทธ๑       แซํเฮง 
นายทองสาย     ผํองใส 
นางมนัส          ภุมรินทร๑ 
นางรุจี             เที่ยงธรรม 
นายเฉลิม          สระทองขาว 
นางสุนนัท๑         สาสุข 
 

85          หมํูที่ 13 
85/1       หมํูที่ 13 
85/10     หมํูที่ 13 
85          หมํูที่ 13 
85/8       หมํูที่ 13 
46/4       หมํูที่ 13 
45          หมํูที่ 13 
145        หมํูที่ 13 
85/12     หมํูที่ 13 
85/12    หมํูที่ 13   
135/1    หมํูที่ 13  
54         หมํูที่ 13  
85         หมํูที่ 13 
106       หมํูที่ 13 
49         หมํูที่ 13 
46/2      หมํูที่ 13 
85/1      หมํูที่ 13 
111       หมํูที่ 13 
49         หมํูที่ 13 
85/1     หมํูที่ 13  
105       หมํูที่ 13 
52         หมํูที่ 13 
85         หมํูที่ 13 
50         หมํูที่ 13 
140/1    หมํูที่ 13  
67/4      หมูํที่ 13 
743       หมํูที่ 14 
353/4    หมํูที่ 14  
656/3    หมํูที่ 14 
687       หมํูที่ 14  
522/1    หมํูที่ 14 
86          หมํูที่ 14 
674       หมํูที่ 14    
640       หมํูที่ 14    
682/2    หมํูที่ 14    
703        หมํูที่ 14   
4             หมํูที่ 14    
159         หมํูที่ 14    
679         หมํูที่ 14     
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 

นางปราณี         ชาลีกนัหา 
นายสมเพท        เชื้อรอด 
นางสันทัด         ระเบียบ 
นางสาวสําเนียง  น๎อยจีน 
นางขจี             แพรเขียว 
นายสมร           ศรีบุญเพ็ง 
นายพนอ          ภุมรินทร๑ 
นางประกอบ      สาสูงเนนิ 
นางกาญจนี       นิลนนท๑ 
นางวาง            แซํแต ๎
นางบุญล๎อม       สุขเพิ่ม 
นางต๎วม           ศรีบุญเพ็ง 
นางสาวชนิดา     แซํตัน 
นางสําราญ        ละวา๎ 
น.ส.มาลี           สุขเพิ่ม 
น.ส.ประยงค๑      วรฉัตร 
นายเตือน          วิจิตรานนท๑ 
นายอ๏อด           ผํองใส 
นางฝูาย            สืบเรือง 
นายสุรนิทร๑        สุขทว ี
นายวสิุทธิ์         รักอู ํ
นายบรรจง        สุดแก๎ว 
นางทวี             แสนสีมน 
นายโก๏ะ            เชื้อรอด 
นายถนอม         สุขธปู 
นางเพียร          สุขธปู 
นางบุญรอด       โรจน๑เจริญชัย 
นางมณี            ภูโํพธิ ์
นายแสวง         ละว๎า 
นางสายไหม      จันแดง 
นางเฮียง          รื่นวัตร๑ 
นายสุรนิทร๑       รื่นวัตร๑ 
นางสมพร         แปูนเรือง 
นางปรียาพร       มณีพรรณ 
นายแกละ          น๎อยจีน 
นายเฉลา           ภูํระหงษ๑ 
น.ส.บาง            สืบแจง๎ 
 

66/1       หมํูที่ 14    
67/1       หมํูที่ 14    
674         หมํูที่ 14    
20/1       หมํูที่ 14     
472         หมํูที่ 14    
32          หมํูที่ 14      
702        หมํูที่ 14     
733        หมํูที่ 14    
656/3     หมํูที่ 14    
491        หมํูที่ 14    
676        หมํูที่ 14 
32          หมํูที่ 14 
111        หมํูที่ 14 
689        หมํูที่ 14 
636        หมํูที่ 14 
28          หมํูที่ 14 
201/2     หมํูที่ 14 
682/1     หมํูที่ 14 
656        หมํูที่ 14 
748/2     หมํูที่ 14 
2            หมํูที่ 14 
56          หมํูที่ 14 
61         หมํูที่ 14 
69/2      หมํูที่ 14 
458/4    หมํูที่ 14 
458/4    หมํูที่ 14 
488       หมํูที่ 14 
682/1    หมํูที่ 14 
689       หมํูที่ 14 
691       หมํูที่ 14 
749       หมํูที่ 14 
749       หมํูที่ 14 
686       หมํูที่ 14 
414       หมํูที่ 14 
466       หมํูที่ 14 
691       หมํูที่ 14 
69/2     หมํูที่ 14 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 

นายสมบัติ          สาสุข 
นายสมาน          น๎อยจีน 
นายสาํราญ         วชัวงษ๑ 
นายคํานึง          ภุมรินทร๑ 
นายประยูร         สืบเรือง 
นายเบิ้ม             แพรเขียว 
นายย๎อม            เนียมทรัพย๑ 
นางธิรดา           จําปาทอง 
นางจาํเนียร        ชูกลิน่หอม 
นางสงบ            มํวงประสิทธ๑ 
นายทองเลียน      อินตน๎พั่ว 
นายสน              ธัญญเจริญ 
นายคบ              แปูนเรือง 
นายนิวัฒน๑          เที่ยงธรรม 
นางสุนทร           บุตรพุํม 
นางสังเวียน         สืบแจ๎ง 
นายบุญเสริม       นํวมจาด 
นางจี้                ประทุมสูตร 
นายลือ              กลบีสัตบุตร 
นางลออ            จันทร๑แจ๎ง 
นายประสงค๑       จนัทร๑แจ๎ง 
นางบุญมี           ชาญเวช 
นางปน              ใจอารีย๑  
นายมงคล           สุขเพิ่ม  
นายผล              คลา๎ยเจ็ก  
นายวสันต๑          มัน่เพียรกิจ 
นางละเอียด        คล๎ายเจ๏ก 
นายโกศล           เหมือนทัด 
นางอําพร           องอาจ 
นางดวงจันทร๑       สิริวเสร ี
นางพะเยาว๑         สบืดา 
นายมานิตย๑         ใครํครวญ 
นายสาํเภา          สบืด๎วง 
นายประทวน       ผลประเสริฐ 
นายอ๏อด              ทองคงอํวม 
นางสาววนันา        สบืศักดิ์ 
นายบุรุษ              เหมือนทัด 

679      หมํูที่ 14 
19/1     หมํูที่ 14 
66/1     หมํูที่ 14 
703      หมํูที่ 14 
656      หมํูที่ 14 
472       หมํูที่ 14 
636       หมํูที่ 14 
676/1    หมํูที่ 14 
680/1    หมํูที่ 14 
751        หมํูที่ 14 
20/2       หมํูที่ 14 
21          หมํูที่ 14 
686         หมํูที่ 14 
86          หมํูที่ 14 
675/1    หมํูที่ 14 
67/1      หมํูที่ 14 
743       หมํูที่ 14 
621        หมํูที่ 14 
13         หมํูที่ 14 
30         หมํูที่ 14 
30         หมํูที่ 14 
83         หมํูที่ 14 
697       หมํูที่ 14 
70         หมํูที่ 14 
68         หมูํที่ 14 
21         หมํูที่ 15 
1           หมํูที่ 15 
126       หมํูที่ 15 
125/4    หมํูที่ 15 
105       หมํูที่ 15 
17         หมํูที่ 15 
22         หมํูที่ 15 
4           หมํูที่ 15 
29         หมํูที่ 15 
118       หมํูที่ 15 
22/1     หมํูที่ 15 
124      หมํูที่ 15 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 

 

นายเทพ               สบืดา 
นางแอ๐ว               ทองคงอํวม 
นางสําราญ            สืบศักดิ ์
น.ส.ทองแล           มุมจอ 
นางมะริน             แสงทอง 
นางออย               ผิวเกลี้ยง 
นางมี                  น้ําวา๎ 
นางบุญชู           รัตนวานิชเดชะ 
นายอรุณ           เหมือนทัด 
นายหงษ๑           สืบกลัด  
นายบัวงาม        สืบศักดิ ์  
น.ส.พร๎า           เจริญสุข  
นางเนือง          แก๎วสุข 
นางบํม            เชื้อรํุง  
นายเกิน          สบืพลาย  
นายประยง      ลนุจนัทา  
นายเฉลิม        เหมือนทัด  
นางพัด           สาสุข  
นายสมาน        คล๎ายจนิดา  
นายสมพงษ๑      กิตติวฒัน๑  
นางระเบยีบ      สบืกลัด  
นายสนุทร        จรัสกุล 
น.ส.จุฑามาศ     เครือเช๎า  
นางประยูร        อินสวาํง  
นายเฉลียว        อุํนเรือน  
นางสาวประไพ   เชื้อรอด  
น.ส.บุญมี          เซ่ียงเจ๏ว  
นายสุเวช          มีเท  
นายชัยยศ         สบืด๎วง 
นางสายพิณ       นกดํา  
นางคะนึง          มะลินลิ  
นางสาวทองสุข    คล๎ายเจ๏ก  
นางสาวบุญเรือน  เขาทอง 
นางลําพวน         ทิพาบลูย๑ 
นายฉัตรชัย          สอาดเอ่ียม   
นางเสาวลักษณ๑     ศรีทองคํา  
นายโยธิน            เหมือนเทียน
  

17        หมํูที่ 15 
118      หมํูที่ 15 
23        หมํูที่ 15 
48        หมํูที่ 15 
121      หมํูที่ 15 
118/1  หมํูที่ 15 
33/3    หมํูที่ 15 
2/1      หมํูที่ 15 
2         หมํูที่ 15 
21       หมํูที่ 15 
23        หมํูที่ 15 
46/2     หมํูที่ 15 
31        หมํูที่ 15 
16        หมํูที่ 15 
125/1    หมํูที่ 15 
16/1     หมํูที่ 15 
1           หมํูที่ 15 
20          หมํูที่ 15 
125/4    หมํูที่ 15 
84          หมํูที่ 15 
21          หมํูที่ 15 
48/2      หมํูที่ 15 
98/1      หมูํที่ 1 
158/2    หมูํที่ 1 
675/1    หมํูที่ 2 
43/3      หมํูที่ 2 
35         หมูํที่ 2 
257       หมํูที่ 2 
62         หมูํที่ 2 
90/4     หมํูที่ 2 
549/3   หมํูที่ 2 
748       หมํูที่ 2 
313/3    หมํูที่ 2 
50         หมํูที่ 2 
367       หมํูที่ 2 
4           หมํูที่ 3 
24         หมํูที่ 3 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 

นางสุนนัท๑           มีจําย  
นางสาวจนั          มีจําย  
นายสวุิทย๑          เหมือนเขียว  
นายสนุทร          เมืองนก  
นางขันทอง         สีบวัสด  
นายไพ              สระหงษ๑ทอง  
นางจิ๋ว              ปลื้มโต๏ะสอาด
  
นางสาวอุทัย        แสงรัตน๑  
นายบุญเตือน       โพธิ์เขียว  
นายชัยธวัช         ใจซื่อ 
นางสาวศรีสุดา    บัวอะไร  
นางอวน            นิ่มเภา   
นางสาวกุมภี       มูลทรัพย๑  
นายสมชาย         แซํตัน  
นายทองแดง       ท๎าวรถ  
นายสุรนิทร๑        จินดา  
นางซิ้ม             กันโสม  
นางเตียง           จนิดา  
นายถนอม          แดงละมูล  
นางทองทิพย๑       เหมือนเขียว  
นายประมล         เทพเทียน  
นายเสนํห๑           เฟื่องฟู  
นายสมนึก          เรืองขจร  
นางชะเอม          หอมทวนลม  
นางสาย             มาลาศรี  
นางสาวถนอม       แจํมศรี  
นายสาํราญ          ชีพันธ๑  
นางธัญญามาศ      ศรีรัตน๑  
นางสาวสมควร     จําปาเทศ  
นายพยงุ             สมหวัง  
นางสาวกาญจนา   มีเหลือ 
นายสุรพล          สุกใส  
นางวาสนา         เหมือนชา๎ง  
นางสุนัดดา         เชื้อทอง  
นางประสาน       เอ่ียมสะอาด 
นางทองดี           เสือสกลุ  
นายบุญเรือง       กล่ําเจริญ  
นางประสาน       ทา๎วกัลยา  

9/2        หมํูที่ 3 
47/3      หมํูที่ 3 
25/1      หมํูที่ 3 
12/2      หมํูที่ 3 
53         หมํูที่ 3 
9           หมํูที่ 4 
257       หมํูที่ 4 
11         หมูํที่ 6 
3           หมํูที่ 6 
95         หมํูที่ 6 
9           หมํูที่ 6 
72         หมูํที่ 6 
11/4      หมํูที่ 7 
34/3      หมํูที่ 7 
34/3      หมํูที่ 7 
36         หมํูที่ 7 
133       หมํูที่ 7 
36         หมูํที่ 7 
14/1      หมูํที่ 8 
82/1      หมูํที่ 8 
85/1     หมํูที่ 8 
81/1     หมํูที่ 8 
65        หมํูที่ 8 
74        หมํูที่ 8 
44/5     หมํูที่ 9 
47/3     หมํูที่ 9 
51/6     หมํูที่ 9 
143/2   หมํูที่ 9 
43/4      หมํูที่ 9 
72/1     หมํูที่ 10 
375      หมํูที่ 10 
656/1   หมํูที่ 11 
75/5     หมํูที่ 11 
705       หมํูที่ 11 
657       หมํูที่ 11 
180/1    หมํูที่ 11 
401/2    หมํูที่ 11 
57         หมํูที่ 11 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 

 

นายทวี             แดงประเสริฐ 
นางสาวอรอนงค๑  น้ําว๎า  
นายเจริญ          ใจหาญ  
นางเพ็ญศรี        กรองทรัพย๑  
นางเจียน          ใจรู๎รอบ  
นางละออง        ผิวเผือก  
นายภาคภูมิ       สู๎เหิม  
นางสาวสุวิณีย๑     พิมพ๑พิสิฐถาวร 
นายสมมาตร       กรุดสุข  
นายวันโรจน        สมจินตนากุล 
นายสงวน           มํวงประสทิธิ์
  
นายเลือนทอง      พรมมา  
นางพิกุล            วิจิตรานนท๑
  
นางสาวลํายอง     วรฉัตร  
นางสาวศิริ         ศรีประเสริฐ  
นางสาวพวงแข    นกดํา  
นางสาวสุนันท๑     น๎อยจีน  
นางอัปสร          วากยบรรณ๑ 
นายสมศักดิ์        สิริวเสร ี  
นายทองสุข         แก๎วสกุณี  
นางดวงใจ          สืบด๎วง  
นางรําพึง           กิตติวัฒน๑  
นายวิชัย            พลานนท๑ 
  

15         หมูํที่ 11 
58         หมูํที่ 12 
60/1      หมูํที่ 12 
80/4      หมูํที่ 12 
81/1      หมูํที่ 12 
117        หมูํที่ 12 
85/1      หมูํที่ 13 
85         หมูํที่ 13 
85/1      หมูํที่ 13 
85          หมูํที่ 13 
748        หมูํที่ 14 
421        หมูํที่ 14  
201/2     หมูํที่ 14 
489/2     หมูํที่ 14 
489/1     หมูํที่ 14 
201/3     หมูํที่ 14 
20/2      หมูํที่ 14 
78/2      หมูํที่ 14 
105       หมูํที่ 15 
105/4   หมูํที่ 15 
4          หมูํที่ 15 
54        หมูํที่ 15 
35/6     หมูํที่ 15 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. ลักษณะ 
ความพิการ 

๑ 
๒ 
๓ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

เด็กหญิงเมย๑ธาวี     กลิ่นหอม 
เด็กชายธนากร       อินสวําง 
นายพัฒนะ            แก๎วสุข 
ด.ญ.นภัสสร       เชาว๑วาณิชย๑กุล 
เด็กชายจิระวัฒน๑    จันทร๑แจ๎ง 
เด็กชายตํอลาภ      นาคแท๎ 
เด็กชายพรมนัส      นุชนุํม 
นายมานพ            หนองกํุม 
เด็กหญิงสุนิตา       ขุมทองดี 
นายอู๏ด               ขําพระบุตร 
นางรัชฎา            อาชุมไชย 
นายธมกร           สายเจริญ 
นายปรีชา           สืบเรือง 
นายศรายุทธ        อาชุมไชย 
นายสมบุญ          สืบเรือง 
นางสาวบุบผา      ด๎วงพลับ 
นายโยธา            ผลเกลี้ยง 
นายสําภาษณ๑      รัตนวิลัยสขุ 
นายแตง            สืบเรือง 
นางสาวขวัญใจ     โคมุต 
นายมณี             มะลินิล 
น.ส.บุญพอ         มีเท 
นายอํานาจ        น้ําเงิน 
นายไกรสร        ปานธรรม 
นายโรย            เซ็งเส็ง 
นางสาวละออ     เหมือนเขียว   
นายเชวงศักดิ์     มีเท                   
ด.ช.พงษ๑เพชร     นาคศรี 
นายวรรณะ       สืบด ี
นางจิต             อินทรกันหา 
น.ส.วารุณี         คงนะ 
พระสุรินทร๑       สุขทวี 
นางพิมพ๑ใจ       คํามี 
นางสาวนุช       เรืองบุบผา 
นายอนันต๑        ศรีสําราญ 
นายณรงค๑         นพวงษ๑ 

68/4     หมูํที่ 12 
158      หมูํที่ 1 
52        หมูํที่ 2 
59/8     หมูํที่ 4 
30        หมูํที่ 14 
15        หมูํที่ 15 
78/3     หมูํที่ 12 
266      หมูํที่ 1 
99/8     หมูํที่ 1 
189       หมูํที่ 1 
159       หมูํที่ 1 
112/1    หมูํที่ 1 
245       หมูํที่ 1 
159       หมูํที่ 1 
7/3        หมูํที่ 1  
75/1      หมูํที่ 2 
3/1        หมูํที่ 2 
365       หมูํที่ 2 
146       หมูํที่ 2 
167       หมูํที่ 2 
549/1    หมูํที่ 2 
257/1    หมูํที่ 2 
684       หมูํที่ 2 
649/1    หมูํที่ 2 
38         หมูํที่ 2 
26         หมูํที่ 2 
257/1    หมูํที่ 2 
13/5      หมูํที่ 2 
173/2    หมูํที่ 2 
313/1    หมูํที่ 2 
33/2      หมูํที่ 2 
34          หมูํที่ 2 
712        หมูํที่ 2 
107        หมูทีํ ่3 
85/4       หมูํที่ 3 
63           หมูํที่ 1 

   

คนพิการ 



 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. ลักษณะ 
ความพิการ 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

นางทองมา       เหมือนใจ 
นายทรงชัย      เอ่ียมสะอาด 
นายเวียง        คลา๎ยคลงั 
นางหลุย         เมืองนก 
นางหนูจนี       ทีภักด ี
นางเจรติมา     เหมือนเทียน 
นางชิ้น          สืบศักดิ ์
นายฉลวย       สระหงส๑ทอง 
นายไพ          สระหงส๑ทอง 
นางแสวง        สระหงส๑ทอง 
นายเหนี่ยง      ทองพราย 
นายสายนัห๑     รัตนานนท๑ 
นายบุญเกิด      สุระไกร 
นางเพ็ญศรี      สนิธุ๑เจริญ 
นายบุญมี        สรรทอง 
ด.ญ.มัสซี         เทศนะ 
น.ส.วรรณชุลี    จักรเพ็ชร 
นายสถิตย๑        ชุบไธสง 
นายชูศักดิ์      หวองเจริญพานชิ 
น.ส.อารีย๑         นวมพนัธ๑ 
นายสุรชัย        กระทุํมนดั 
นายชลธี          กลักเพชร 
นายธนากร       รัตนานนท๑ 
นายประวิทย๑     ปลื้มโต๏ะสะอาด 
นายนราวุธ     หวองเจริญพานชิ 
นางสาวดวงกมล     อนันถาวร 
น.ส.สร๎อย          ผิวเกลี้ยง 
น.ส.รนิดา          โชคจักรเพชร๑ 
น.ส.พัชรี           เขียวหวาน 
นายจุมพฎ        มาชํวย 
นายมี              สุระไกร 
นางลัดดา         ทองพราย 
นางสาวสํารอง    สมหวัง 
นางสาวเหมือนตะวนั    จิวานนท๑ 
นายฉัตร       ปริโชต ิ
นางวรรณา     ตรุษกุล 

12/1         หมํูที่ 3   
84            หมํูที่ 3 
23/2         หมํูที่ 3 
129          หมํูที่ 3   
85/3         หมํูที่ 3 
107          หมํูที่ 3 
7/1           หมํูที่ 3 
261/1       หมํูที่ 4 
9               หมูํที่ 4 
10           หมํูที่ 4 
34            หมูํที่ 4 
260          หมูํที่ 4 
258/6      หมํูที่ 4 
44/4        หมูํที่ 4 
254/2      หมูํที่ 4 
46           หมูํที่ 4 
261        หมูํที่ 4 
18          หมูํที่ 4 
28          หมูํที่ 4 
51/2       หมูํที่ 4 
51/9       หมูํที่ 4 
87           หมูํที่ 4 
260         หมูํที่ 4 
253/1      หมํูที่ 4 
30          หมํูที่ 4 
41/2        หมํูที่ 4   
57/1       หมํูที่ 4 
55/1       หมํูที่ 4  
16/3       หมํูที่ 4 
261/1     หมํูที่ 4 
258/6      หมํูที่ 4 
34/5       หมํูที่ 4 
47          หมํูที่ 4 
250        หมํูที่ 4 
123        หมํูที่ 4  
8/3          หมํูที่ 5 

   

 
 
 
 
 
 

คนพิการ 



 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. ลักษณะ 
ความพิการ 

73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

นางห๎อย        ตุ๎มนลิกาล 
นายฉัตรชัย     เหมือนใจ 
นายบุญชํอ     สะใบบาง 
นายสมบูรณ๑   จันทร๑หอม 
น.ส.วันนา      บษุบา 
นายอ็อด        มีสถาน 
นางสาวกลิน่    ทองด ี
น.ส.พิพาพร     นาคขํา 
นางหนํวง       ปูองกัน 
นายชาติ        บุญธรรม 
นายธีรวฒุ       เฉลิมวรรณธนา 
นายรพีพงษ๑       ยุํนเพ็ญ 
นายสมพงษ๑       ใจเอื้อย 
นางสาวคาํเรียง   เสริมสุข 
นายมชีัย           ไสสา 
นายเสมียน        พรหมมา 
ด.ช.เกรียงไกร    พวงชีวงษ๑ 
นายวนัชัย         โพธิ์ศร ี
นายเอนก         โต๏ะน๎อย 
นายสาํเภา        คลองตาล 
นายวิเชียร        พนัยุโดด 
นายสวัสดิ์        เหมือนอ๎อย 
นายสวุรรณ       รูปงาม 
นายประเทือง     มณีอินทร๑ 
น.ส.วันเพ็ญ       ยิ้มพนัธ๑วงค๑ 
นายกิติชยั         สิริโภไคย 
นายเฉลิม          เหมือนกริ่ม 
นายลาํดวน        สบืด๎วง 
นายประทิน       สระทองไลย๑ 
นายบุญเลี้ยง       เหมือนเขียว 
นายเจือม          หอมทวนลม 
นายสงิ             สบืหุน 
นายเปี้ยน         นกดาํ 
นายประจวบ      เชื้อด ี
นายชาตรี         ชาํนาญปุา 
นางชะเอม        ห๎วยกระเจา 
นายหัด            ห๎วยกระเจา 

30         หมํูที่ 5 
132/1     หมํูที่ 5 
18           หมํูที่ 5 
9809      หมํูที่ 5 
18         หมํูที่ 5 
14/1       หมํูที่ 5 
33/2       หมูํที่ 5 
60/2       หมํูที่ 5 
9809      หมํูที่ 5 
68/1       หมํูที่ 6 
53/1       หมํูที่ 6   
53/1       หมํูที่ 6 
94           หมํูที่ 6 
18          หมํูที่ 6 
117/1      หมํูที่ 6  
42           หมํูที่ 6 
55           หมํูที่ 6 
7             หมํูที่ 6 
13/5         หมํูที่ 7 
93/3         หมํูที่ 7 
43           หมํูที่ 7  
6/1          หมํูที่ 7 
98           หมํูที่ 7 
31            หมํูที่ 7 
239          หมํูที่ 7   
111          หมํูที่ 7 
14/2         หมํูที่ 7 
26           หมํูที่ 8 
91           หมํูที่ 8 
27           หมํูที่ 8 
24            หมํูที่ 8 
17            หมํูที่ 8  
58           หมํูที่ 8    
83/1        หมํูที่ 8  
58/2        หมํูที่ 8 
123         หมํูที่ 8 
71           หมํูที่ 8 

   

 
 
 
 
 

คนพิการ 



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. ลักษณะ 
ความพิการ 

110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 

นางจะ          สบืเรือง 
น.ส.สมใจ      สืบด๎วง 
นายวบิูลย๑      โอฬารฤทธิ์กุล 
นางหงัน่        เชื้อด ี
นายสทิธิ์กร    บูชา 
นายจาํรัส      หอมทวนลม 
นายมานิตย๑      นกดํา 
ด.ช.นพคุณ       สอนแก๎ว 
ด.ช.กฤษฎา      ไกรหา 
นางอนงค๑        สืบดว๎ง 
นางผูก           ปูองกัน 
นางมํวย          ยงวิบลูย๑ภัณฑ๑ 
นายชัชวาลย๑     แจํมสวําง 
น.ส.ลําใย         เกตุเหํง 
นางพยงุ           เขียวชอุํม 
นางมงคล         เจริญพร๎อม 
นายหนัน่          แดงสีดา 
นางสาวบุญหนา   น้ําว๎า 
นางพนู             พรมโยธ ี
นายสวัสดิ์          ธรรมเมธากูล 
นายจักษ๑ยนต๑    กาญจนสมศักดิ์ 
นางสาวสุมาลี      มะนาวหวาน 
นางสาวปราณี     บุญหา 
นายชะลอม        จนัทร๑แย๎ม 
นางสาวบุญยืน     สืบแจง๎ 
นางน้ําคา๎ง          เหมือนว๎า 
นางทองหลํอ       คําดว๎ง 
นายสนั่น           สืบเรือง 
นางอารมณ๑        เสริมสุข 
นางสาวอุไร        เกตุแดง 
นายหลี            สบืแจ๎ง 
น.ส.เนียม         ปูองกัน 
นายบุญสํวย      ภุมรินทร๑ 
นายเสรี            เชื้อรอด 
นายเหวํา          เสริมสุข 
นายนิพัทธ๑       วิญญาคุณ 
นางสาวจนัทร๑แรม   สวํางศรี 

66          หมํูที่ 8 
55          หมํูที่ 8 
45          หมํูที่ 8 
55          หมํูที่ 8 
81/2       หมํูที่ 8   
72          หมํูที่ 8 
101        หมํูที่ 8 
87          หมํูที่ 8     
70/1       หมํูที่ 8     
63/2       หมํูที่ 8 
91          หมํูที่ 8     
50          หมํูที่ 8 
65/2       หมํูที่ 9 
47         หมํูที่ 9 
36          หมํูที่ 9 
43/7      หมํูที่ 9 
36/2      หมํูที่ 9 
51/2      หมํูที่ 9 
10         หมํูที่ 9 
40        หมํูที่ 9 
43/1      หมํูที่ 9 
65         หมํูที่ 9  
51/7       หมํูที่ 9 
113        หมํูที่ 9 
68/6       หมํูที่ 10 
738/1     หมํูที่ 10 
79/4       หมํูที่ 10 
618/1     หมํูที่ 10 
437        หมํูที่ 10  
24          หมํูที่ 10 
468       หมํูที่ 10 
618/1    หมํูที่ 10 
608       หมํูที่ 10        
68         หมํูที่ 10 
601/1    หมํูที่ 10 
11          หมํูที่ 10 
13/1       หมํูที่ 11 

   

 
 

คนพิการ 



 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. ลักษณะ 
ความพิการ 

147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 

น.ส.ชลธชิา        ศรีพรมมา 
ด.ช.ตระการ       ศรีพรมมา 
น.ส.พยุง           เสือสกุล 
นางแก๎ว            สบืดา 
นายวนัชัย         ชาลีกันหา 
นางปัญญา        โต๏ะเถ่ือน 
นางอ๎วน            ผิวนาคด ี
นางสาววลิัยพร    วงษ๑เซํหมา 
นายเจริญ          ใจหาญ 
นายบุญโฮม       แสนแก๎ว 
น.ส.สายทอง     นิโกรธา 
นายยอด          นโิกรธา 
ด.ช.ไพฑูรย๑       สมบูรณ๑ด ี
นายกราน        โพธิ์แสวง 
น.ส.ลมัย         วงษ๑ศรีทา 
นายสวุรรณ      ทองมา 
นายสมบูรณ๑      ผิวเผือก 
นายทวี           จานแก๎ว 
นายเสาร๑          สังข๑ทุํงขวาง 
นายสนิท          นกดํา 
นางชะลอ          ฉิมพาล ี
นางใบ               จําเริญ 
นางสาวสัมฤทธิ์     แก๎วอ๎าย 
นายประสิทธ๑       ครุฑธา 
ด.ช.วิรัตน๑           พันธ๑ชาล ี
นายเสกสรรค๑       มีแสง 
นางมาลี             เหมือนเขียว 
นายบุญธรรม       ลําปาตนั 
เด็กชายจิระวัฒน๑   จนัทร๑แจ๎ง 
นางวรรณา         บุตรพุํม 
นางฝูาย             สืบเรือง 
นางสุนนัท๑          สาสุข 
น.ส.ประทุมทพิย๑   ชชูีพ 
น.ส.สุทิน            รืน่วัตร๑ 
นายเลี้ยง            บุตรพุํม 
นายธาํรงค๑        อินทร๑เขาย๎อย 
นายสมนึก          สบืแจ๎ง 

89/3       หมํูที่ 11 
89/3       หมํูที่ 11 
180        หมํูที่ 11 
611         หมํูที่ 11 
520        หมํูที่ 11 
659        หมํูที่ 11 
89           หมํูที่ 11 
75/4        หมํูที่ 11 
60/1       หมํูที่ 12 
51/3       หมํูที่ 12 
79          หมํูที่ 12 
79          หมํูที่ 12 
270/3    หมํูที่ 12  
11         หมํูที่ 12  
5           หมํูที่ 12 
129       หมํูที่ 12 
65         หมํูที่ 12 
129/1    หมํูที่ 12 
93/2      หมํูที่ 12 
85/1       หมํูที่ 13 
85/12     หมํูที่ 13 
50           หมํูที่ 13 
85/1       หมํูที่ 13 
85/8       หมํูที่ 13 
106        หมํูที่ 13  
85          หมํูที่ 13 
104        หมํูที่ 13 
85/1       หมํูที่ 13 
30          หมํูที่ 14 
352        หมํูที่ 14 
656        หมํูที่ 14 
679        หมํูที่ 14 
522/1     หมํูที่ 14 
749        หมํูที่ 14 
697        หมํูที่ 14 
489/3     หมํูที่ 14 
166/2     หมํูที่ 14 

   

 
 

 

คนพิการ 



 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. ลักษณะ 
ความพิการ 

184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 

 

นายแสวง         ละว๎า 
นางสาวบาง      สืบแจ๎ง 
นายปกรณ๑       สาสุข 
นางสันทัด       ระเบียบ 
นางสายไหม       จันแดง 
นายธงชัย          กิตติวัฒน๑ 
นายเชาวลิต        ทองคงอํวม 
น.ส.เล็ก            กล๎าหาญ 
ด.ญ.โสรยา         รักรุํง 
นายสนธยา         อินทร๑ฉาย 
นางสาวเฉลา       บุญแปูน 
นางทองคํา         สระทองทา 
นางสาวพร๎า       เจริญสุข 
นางทองทิพย๑      เหมือนเขียว 
นางขวัญฤดี        เหมือนศรี 
นายวศิน           แซํโอ๏ว 
พระกฤษชัยกุล   สิริชัยปรียากุล 
 

689          หมูํที่ 14 
69/2         หมูํที่ 14 
679          หมูํที ่14 
674          หมูํที่ 14 
691          หมูํที่ 14 
84            หมูํที่ 15  
118          หมูํที่ 15    
31/1         หมูํที่ 15 
20            หมูํที่ 15    
118/1       หมูํที่ 15   
125/4       หมูํที่ 15 
48            หมูํที่ 15 
46/2         หมูํที่ 15 
82/1         หมูํที่ 8  
171           หมูํที่ 2 
142/3        หมูํที่ 8 
108           หมูํที่ 7 
 

   

 

คนพิการ 



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล –  
 

บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

นางสาวณัฐธิดา    หวองเจริญพานิช 
นางสาวณปภา       วงเอก 
นางสาวจฑุามาส     เรืองบุบผา 
นางสาวอรุณวิภา    ผลประเสริฐ 
นางสาวจฑุาทพิย๑    ละว๎า 
นางสาวสุภาวนัดี     ศรีเนาว๑รัตน๑ 
นางสาวแก๎วตา       แซํลี ้
นางสาวภาริณี        ปลื้มโต๏ะสะอาด 
นางสาวสุภาวิกา     ชัยแสน 
นางสาวอมรรัตน๑     บตุรพรม 
นางสาวสายใจ        อินเขาย๎อย 
นางสาวสมใจ         วิบูลย๑ศักดิ์ 
นางสาวทชิากร       มํวงประสทิธิ์ 
นางสาววีระยา        วงเอก 
นางสาวสุภาวรรณ    แก๎วกัลป ์
นางยุพา                ดอกจันทร๑ 
นางสาวกรวรรณ       สาวพญา 
นางสาวชุติพร          นิยมพลอย 
นางสาวอรทัย           จนิาจาย 
นางสาวเบญจกาญจน๑  เชื้อรํุง 
นางสาวดาวรุํง       ปลื้มโต๏ะสะอาด 
นางสาวยุพา         ศรีนวล 
นางสาวสถาพร  พุมมา 
นางสาวนารีรัตน๑  สิรินิภาดา 
นางสาวอลิษา  ท๎วมทองดี 
นางสาวพจนา  นิ่มนวล 
นางสาวกานดา  ศรีหาภาค 
นางสาวศิริกาญจน๑  ขุนบํารุง 
นางสาวสุกัญญา  ศรีพูล 
นางสาวอําพร  สืบด ี
นางสาวสาคร  ฝอดสูงเนิน 
นางสาวพจนา  เสมแก๎ว 
นางสาววลัลี  สุขนิยม 
นางสาวชัญญานุช  ละวา๎ 

190/1     หมํูที่ 2   
276        หมูํที่ 4 
36          หมูํที่ 2 
29          หมูํที่ 15 
8/3         หมูํที่ 5 
40          หมํูที่ 5 
41          หมูํที่ 6 
257/2     หมูํที่ 4   
130/4     หมูํที่ 9   
21          หมูํที่ 6 
13          หมํูที่ 4   
28/3       หมูํที่ 7 
606        หมูํที่ 14  
83          หมูํที่ 4 
748        หมูํที่ 2  
448/1     หมํูที่ 2 
133/1     หมูํที่ 6 
19           หมูํที่ 6 
681         หมูํที่ 14  
26           หมูํที่ 3 
257         หมํูที่ 4 
24            หมํูที่ 5 

321/1      หมูํที่ 10 
16/4         หมูํที่ 5 
60            หมูํที่ 6  
16/6         หมูํที่ 4 
401          หมูํที่ 11 
519          หมูํ 14 
10/3         หมํูที่ 4   
46/1         หมูํที่ 9 
16/4         หมูํที่ 4 
129/4       หมูํที่ 7 
51/1         หมูํที 12   
239/1       หมูํที่ 7 

  

 
  

สตรีมีครรภ์ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน พ.ศ.2564 
 

1 

        

 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล -  บ้านเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 

นายทวี                จานแก๎ว 
นายเจือม             หอมทวนลม 
นางจะ                 สืบเรือง 
นางผัน                แก๎วรอด 
นางบุญหนา          น้ําว๎า 
นางต๎อ                พลสงัด 
นางพูล                พรมโยธ ี
นางหรีด              โพธิงาม 
นางโม                 แซํลี ้
นางชิ้น               สืบศักดิ์ 

นางเขียด             เรืองบุปผา 

นางน้ าวน            วีระพันธ์ 

นายเลี้ยง             บุตรพุํม 
นางเฉลียว            เมืองมนต๑ 
นางอารมณ๑           เสริมสุข 
นายแสวง             ละว๎า 
นางทวี                แสนสีมน 
นางบุญพอ           มีเท 
นายฉลวย            สระหงษ๑ทอง 
 

129/1    หมูํที่ 12   
24         หมูํที่ 8 
66          หมูํที่ 8 
67          หมูํที่ 12 
51/2       หมูํที่ 9 
46/1       หมูํที่ 9 
129/3     หมูํที่ 12   
53/2        หมูํที่ 6 
46/1        หมูํที่ 6 
7/1          หมูํที่ 3 
48/1        หมูํที่ 3 
118         หมูํที่ 10 
697        หมูํที่ 14 
51          หมูํที ่4 
437        หมูํที่ 10 
689        หมูํที่ 14 
47          หมูํที่ 10 
257/1     หมูํที่ 2 
13          หมูํที่ 4 

  ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 

 
 
 
 

หมายเหตุ   ๑ . ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นล าดับแรก  จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่าง  
                     สม่ าเสมอ 
 ๒. เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๑๐ ปีลงมา 
 ๓. คนชรา หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป 
 ๔. เนื่องจากข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นล าดับแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว ควรมอบให้เฉพาะ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 

 

 

 

 

 ผู้ป่วยติดเตียง 

 



 

 

บัญชรีายชื่อสถานที่ส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 

ล าดับที่ สถานที ่
 

ที่ตั้ง หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
 

๓ 
 
 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 

๗ 
 

๘ 
 
 
 
 

ชุมสายโทรศัพท๑ 
เสาสัญญาณสื่อสาร 
 
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
-โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลชํองดําน 
-โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล 
บ๎านสามยอด 
 
สถานที่ราชการ 
สํานักงานเกษตรอําเภอบํอพลอย 
 
โรงเรียน  
- โรงเรียนบ๎านชํองดําน 
- โรงเรียนบ๎านวังใหญํ 
- โรงเรียนบ๎านสามยอด 
- โรงเรียนบ๎านเขาแดง 
- โรงเรียนบ๎านหนองหว๎า  
-โรงเรียนบ๎านเข ๎
 
 วัด / โบสถ๑ / มัสยิด  
- วัดชํองดํานราษฎร๑บํารุง 
- วัดเขาจันทร๑ศิลาภรณ๑    
- วัดเขาแดง   
- วัดหนองหว๎า   
- วัดหนองเข๎จันทาราม   
 
โรงงานอุตสาหกรรม  
 
สถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญในพ้ืนที ่
- น้ําตกห๎วยนกกระลิง 
- สนามกอล๑ฟกรังปรีซ๑ 

บ๎านชํองดําน 
บ๎านชํองดําน 
 
 
ม.2 (บ๎านชํองดําน) 
ม.5 (บ๎านสามยอด) 
 
 
ม.1 (บ๎านหัวเขา) 
 
 
ม.2 (บ๎านชํองดําน) 
ม.13 (บ๎านหัวเขา) 
ม.5 (บ๎านสามยอด) 
ม.6 (บ๎านเขาแดง) 
ม.3 (บ๎านหนองหว๎า) 
ม.7 (บ๎านหนองเข๎) 
           - 
 
 
ม.2 (บ๎านชํองดําน) 
ม.5 (บ๎านสามยอด) 
ม.๖ (บ๎านเขาแดง) 
ม.3 (บ๎านหนองหว๎า) 
ม.7 (บ๎านหนองเข๎) 
 
          - 
 
 
ม.6 (บ๎านเขาแดง) 
ม.10 (บ๎านชํองดําน) 

 

 

ภาคผนวก  ซ 



 
ศูนย์พักพิงชั่วคราว 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 
  

ล าดับ
ที่ สถานที่ตั้ง ขนาด 

(ตร.ม.) 

ความสามารถรองรับ
ผู้ประสบภัย (คน) 

จุดเตรียมอพยพ 
(ระบุสถานที่) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

๑ 
๒ 
 

3 
4 
 

โรงเรียนบ๎านชํองดําน 
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลชํองดําน 
วัดชํองดํานราษฎร๑บํารุง 
วัดเขาจันทร๑ศิลภรณ๑ 

๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
1,000 
1,500 

๘๐๐ 
800 

 
๓๐๐ 

1,000 

 
 บ๎านหมูํที่ 10  
 

- อบต.ชํองดําน 
- เจ๎าหน๎าที่ อปพร.
ทุกทําน 

 
หมายเหตุ: ควรแยกพื้นที่ปลอดภัยส าหรับภัยแต่ละประเภท 
 

 

ภาคผนวก ฌ  
ฌฌ 







 


