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คำนำ 

สถานการณสาธารณภัยในปจจุบันมีแนวโนมเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและซับซอนมากข้ึน มีสาเหตุ

เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ    

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ทำใหประชาชนมีโอกาส   

อยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ท้ังภัยท่ีเกิดจาก

ธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแลง และภัยท่ีเกิดจากการกระทำของมนุษย เชน อัคคีภัย ภัยจาก 

การคมนาคมขนสง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เปนตน 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   

ในการใหความชวยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกกอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ 

ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กำหนดใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีมีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน และแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพ้ืนท่ี 

(องคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทา    

สาธารณภัย รวมท้ังจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินและเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผูอำนวยการทองถ่ิน 

เปนผูควบคุมและสั่งการเพ่ือทำหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ   

พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงถือเปน

ภารกิจสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัย ภายหลังจากสถานการณสิ้นสุดลง 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยข้ึน    เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ

ใหแกหนวยงาน  ในระดับทองถ่ินรวมกับหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและพ้ืนท่ีขางเคียง ตั้งแตกอนเกิดภัย 

ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคลองกับ

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันและลดความ

สูญเสียตอชีวิต   และทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

                  (นายสมัย  ศรสุรินทร  
                        นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
          ผูอำนวยการทองถิ่น 
               วันท่ี          มีนาคม 2563 

 



 

สารบญั 
 

                     หนา 
 

แผนที่ อปท. 
บทนำ                
  
  บทท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ    ๑ 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๑ 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       2 
   1.1.5 สถานท่ีสำคัญ       2 
   1.1.6 สาธารณูประโภค       3 
   ๑.๑.7 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ  5 
   ๑.๑.8 แหลงแมน้ำลำคลอง      5 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        5 

๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย      5 
๑.๒.๒ สถิติภัย        6 

  ๑.๓ การจัดลำดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี  
   องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ      8 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป       9 
  บทท่ี ๒ แนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย     10 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       10 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      10 
  ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    11 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    11 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        11 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย    12 
   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ      13 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       13 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ       13 
   ๒.๖ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
    (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย        17 
  ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ      17 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอำเภอและจังหวัด     17 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง   18 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 18 



 
 

สารบัญ (ตอ  
 

                      หนา 
 

 บทท่ี ๓  การปฏิบัติกอนเกิดภัย        ๑9 
 ๓.๑ การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย     ๑9 
 ๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย    20 
  ๓.๒.๑ การปองกันและลดผลกระทบ      20 
  ๓.๒.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย    20 

  ๓.๓ พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 24 
 ๓.๔ การแจงเตือนภัย        ๒6 

   ๓.4.๑ การแจงเตือนลวงหนา      ๒6 
   ๓.4.๒ การแจงเตือนภัย       ๒6 
   ๓.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย    ๒7 
   ๓.4.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย      ๒8 
   บทท่ี ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย        ๒9 
  ๔.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ๒9 
   ๔.๑.๑ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน  
    องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจบั     30
  ๔.๒ การจัดการภาวะฉกุเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน  
   องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ      31 
   4.2.1 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย    31 
   4.2.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  32 
  ๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       33 
   ๔.3.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัย   33 
                                      ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
   ๔.3.๒ หลักการปฏิบัติ       33 
   4.3.3 การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ     34   
  ๔.4 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน       40 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   40 
   ๔.4.๒ หนวยงานสนับสนุน            40 
   ๔.5 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน    41 
   ๔.6 การอพยพ         42 
  4.7 การบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว     43 
  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 45 
   (Damage and Need Assessment : DANA  
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    45 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment    ๔5 
 



สารบัญ (ตอ  
 

                      หนา 
  ๔.๙ การรับ-จายส่ิงของบริจาค       ๔6 
  ๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย     ๔6 
  ๔.๑๑ การอพยพกลับ        ๔7 
  ๔.๑2 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ๔7 
   ๔.๑3 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง  ๔7 
  บทท่ี ๕  การปฏิบัติหลังเกิดภัย        ๔8 
   ๕.1 การดำเนินการหลังเกิดภัย       ๔9 
   ๕.2  การฟนฟู         50 
   ๕.2.1  การฟนฟูระยะสั้น       50 
    ๕.2.2  การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว     52 
    ๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ       53
 บทท่ี ๖  การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  54 
  ของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ไปสูการปฏิบัติ 
   ๖.1 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  54 
   ของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ไปสูการปฏิบัติ 
   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       ๕6 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๕7 
   ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล  ๕7 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๕7 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕7 
   ของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
 ภาคผนวก 

ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในเขต องคการบรหิารสวนตำบลบึงกระจับ 

ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในจังหวัด....................................... 

ค. บัญชีรายชื่อเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงตั้ง/  
 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS ของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี 
จ. บัญชีรายชื่อองคกรสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

   
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ     

 ท่ีใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช. บัญชีรายชื่อกลุมเปราะบางท่ีจะตองใหความชวยเหลือ  
ซ. บัญชีรายชื่อสถานท่ีสำคัญในเขต องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  

   
ฌ. แบบสำรวจศูนยพักพิงชั่วคราว 

  



 
 

สารบัญ (ตอ  
            

 
ญ. ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง     
ฎ. ตัวอยางคำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน

ตำบลบึงกระจับ  
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับ 
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บทนำ    

   ปจจุบันสถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทำ
ของมนุษย มีปจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เชน อุทกภัย ดินโคลนถลม 
แผนดินไหว พายุฤดูรอน มีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจากการกระทำของมนุษย เชน การตัดไม
ทำลายปา การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมท่ีทำลาย
สิ่งแวดลอม ทำใหสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศรอนจัด และ
หนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเปนเวลานาน สงผลใหเกิดน้ำทวมหนักและแผนดินถลม ซ่ึงสาธารณภัย
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ตลอดท้ังสรางความเสียหายแกทรัพยสินของ 
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 
   องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  มีหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน โดย
มีผูบริหารทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน และมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน
ผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน 
และชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  
จึงตองมีการเตรียมพรอมและรับมือกับสถานการณสาธารณภัยตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา จึงไดจัดทำ
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้ึน ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ และแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ เพื่อใหการบริหารจัดการสาธารณภัยเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ 
และเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทา   สาธารณภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สรางความ
เชื่อม่ันใหกับประชาชน และสรางพื้นที่ใหเปนทองถิ่นที่ปลอดภัย โดยใหความสำคัญกับหลักการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีประกอบดวยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก การปองกัน การลดผลกระทบ 
และการเตรียมความพรอม ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ไดแก  การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข รวมท้ัง
การฟนฟู ไดแก การฟนสภาพและการซอมสราง การสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ตามวงจรการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพท่ี ๑ – ๑  

                          แผนภาพท่ี 1-1 : วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ   
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ
ใหแกหนวยงานในระดับทองถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนใน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินจากเหตุสาธารณภัย  



 
 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.บึงกระจับ  พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๑ 

 

บทท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

    
   ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
         องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ตั้งอยูเลขท่ี 111/1 หมูท่ี4 ตำบลบึงกระจับ

อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ  มีพ้ืนท่ีประมาณ 74.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
46,631.25ไร   มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดตอกับตำบลกันจุ      อำเภอบึงสามพัน     จังหวัดเพชรบูรณ 
        ทิศใต  ติดตอกับตำบลทาโรง    อำเภอวิเชียรบุรี      จังหวัดเพชรบูรณ 
        ทิศตะวันออก ติดตอกับตำบลโคกปรง  อำเภอวิเชียรบุรี      จังหวัดเพชรบูรณ 
        ทิศตะวันตก ติดตอกับตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี      จังหวัดเพชรบูรณ 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ แบงเขตการปกครองออกเปน 10 หมูบาน ไดแก 

หมูท่ี1  บานเกาะบรเพ็ด ผูใหญบานชื่อ นางสาวสุภาพร  กันทาง 
หมูท่ี2 บานเกาะบรเพ็ด ผูใหญบานชื่อ นายสมจิตร  จันธรรมมา 
หมูท่ี3 บานโคกปรือ ผูใหญบานชื่อ นายเนตร  ไผขุนทด 
หมูท่ี4 บานบึงกระจับ ผูใหญบานชื่อ นายขำ  ถุนนอก 
หมูท่ี5 บานบึงกระจับ ผูใหญบานชื่อ นายสมหมาย  ทองสน 
หมูท่ี6 บานวังทอง กำนันตำบลบึงกระจับ นายสิงห  ศรสุรินทร 
หมูท่ี7 บานระนามสวนหมาก ผูใหญบานชื่อ นายสมพงษ  โรจนทนงค 
หมูท่ี8 บานเตาถาน ผูใหญบานชื่อ นายจรรยงค  อินทรีย 
หมูท่ี9 บานโคกสามัคคี ผูใหญบานชื่อ นายเสาร  กลึ่งกลางดอน 
หมูท่ี10 บานเกาะบรเพ็ด ผูใหญบานชื่อ นายประพันธ  รัตนโพธิ์ชัย 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                     ตำบลบึงกระจับ มีจำนวนประชากรท้ังสิ้น 6,442 คน 

จำแนกเปนเพศชาย....... 3,131.....คน     เพศหญิง... 3,311....คน 
จำนวนเด็ก (อายุ 0 – 14 ป เด็กชาย..... 581...คน เด็กหญิง......591....คน 
จำนวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ข้ึนไป เพศชาย..... 470...คน เพศหญิง.....558...คน
จำนวนผูพิการ    เพศชาย....55...คน เพศหญิง....53.....คน 
จำนวนสตรีมีครรภ ..............-..........คน  
จำนวนผูปวยติดเตียง..........27..............คน 

  จำนวนครัวเรือน.... 1,720.......... ครัวเรือน 
จำนวนประชากรแฝง* ประมาณ.........-.............คน 
สวนใหญนับถือศาสนา.....พุทธ..... รอยละ....100......... 

ฯลฯ 
 ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน  2561               

    (ท่ีมา : ขอมูลจากท่ีทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี.  
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.บึงกระจับ  พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๒ 

 

 
 หมายเหตุ  1 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ช  

 2 ประชากรแฝง หมายถึง * ประชากรกลุมท่ีไดเขามาทํางานหรือเรียนหนังสือในจังหวัดท่ีตนไมไดพักอาศัย 
ลักษณะเชาไปเย็นกลับและหมายรวมถึงกลุมท่ีมาอาศัยอยูประจําแตไมมีการยายทะเบียนบานหรือไมมีช่ือในทะเบียนบานท่ีตน
พักอาศัย  

 
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญของ ตำบลบึงกระจับ ประมาณรอยละ 80ประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม รองลงมาไดแก ดานรับจาง ประมาณรอยละ 13 ดาน คาขาย ประมาณรอยละ 7 เนื่องจากสภาพ
ภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว/การประมง  เฉลี่ยรายไดประชากรตอหัวตอป/ ประมาณ 
75,000 บาท     ท่ีมา : (ระบุท่ีมาของขอมูล  

๑.๑.5 สถานท่ีสำคัญ 
พ้ืนท่ี สถานท่ีสำคัญ 

(ระบุรายละเอียด  
พิกัดทางภูมิศาสตร 

หมูท่ี 1 สถานท่ีราชการ                    -           แหง 
สถานท่ีบริการสาธารณสุข        -          แหง 
สถาบันการศึกษา                  1        แหง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา              1       แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ                         -         แหง 

 
 
15.738157, 101.106139 
15.739551, 101.104680 

หมูท่ี 2 สถานท่ีราชการ                    -           แหง 
สถานท่ีบริการสาธารณสุข        -          แหง 
สถาบนัการศึกษา                  -         แหง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา              -        แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ                         -         แหง 

 

หมูท่ี 3 สถานท่ีราชการ                    -           แหง 
สถานท่ีบริการสาธารณสุข        -          แหง 
สถาบนัการศึกษา                  1        แหง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา              1       แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ                         -         แหง 

 
 
15.727325, 101.098854 
15.728347, 101.098350 

หมูท่ี 4  สถานท่ีราชการ                    1          แหง 
สถานท่ีบริการสาธารณสุข        1         แหง 
สถาบนัการศึกษา                  2        แหง 
 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา              1       แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ                         -         แหง 

15.749071,101.093418 
15.748387, 101.087883 
15.747633, 101.087306 
15.747829, 101.088379 
15.754310, 101.092375 

หมูท่ี 5  สถานท่ีราชการ                    -           แหง 
สถานท่ีบริการสาธารณสุข        -          แหง 
สถาบนัการศึกษา                  -         แหง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา              -        แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ                         1         แหง 

 
 
 
 
15.766809, 101.084280 
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หมูท่ี 6  สถานท่ีราชการ                    -           แหง 
สถานท่ีบริการสาธารณสุข        -          แหง 
สถาบนัการศึกษา                  -         แหง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา              1       แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ                         -         แหง 

 
 
 
15.759720, 101.058479 

หมูท่ี 7 สถานท่ีราชการ                    -           แหง 
สถานท่ีบริการสาธารณสุข        -          แหง 
สถาบนัการศึกษา                  -         แหง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา              -        แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ                         -         แหง 

 

หมูท่ี 8 สถานท่ีราชการ                    -           แหง 
สถานท่ีบริการสาธารณสุข        -          แหง 
สถาบนัการศึกษา                  -         แหง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา             1        แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ                         -         แหง 

 
 
 
15.747840, 101.088356 

หมูท่ี 9  สถานท่ีราชการ                    -           แหง 
สถานท่ีบริการสาธารณสุข        -          แหง 
สถาบนัการศึกษา                  -         แหง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา              -        แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ                         -         แหง 

 

หมูท่ี 10 สถานท่ีราชการ                    -           แหง 
สถานท่ีบริการสาธารณสุข        -          แหง 
สถาบนัการศึกษา                  1         แหง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา              -        แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ                         -         แหง 

 
 
15.736629, 101.096327 

รวม สถานท่ีราชการ                    1           แหง 
สถานท่ีบริการสาธารณสุข        1          แหง 
สถาบนัการศึกษา                  5         แหง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา              5        แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ                         1         แหง 

 

 
๑.๑.6 สาธารณูประโภค 
 

พ้ืนท่ี สถานท่ีสำคัญ 
(ระบุรายละเอียด  

พิกัดทางภูมิศาสตร 

หมูท่ี 1 ไฟฟา                                  -            แหง 
ประปา                                1           แหง 
ถนน                                   8           แหง 
รถโดยสาร                            -            แหง 

 
15.742084, 101.102053 
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การสื่อสารและคมนาคม            -            แหง 
หมูท่ี 2 ไฟฟา                                  -            แหง 

ประปา                                1           แหง 
ถนน                                  10          แหง 
รถโดยสาร                            -            แหง 
การสื่อสารและคมนาคม            -            แหง 

 
15.738037, 101.104865 

หมูท่ี 3 ไฟฟา                                  -            แหง 
ประปา                                1           แหง 
ถนน                                   3           แหง 
รถโดยสาร                            -            แหง 
การสื่อสารและคมนาคม            -            แหง 

 
15.726257, 101.096131 

หมูท่ี 4  ไฟฟา                                  -            แหง 
ประปา                                1           แหง 
ถนน                                   7           แหง 
รถโดยสาร                            -            แหง 
การสื่อสารและคมนาคม            -            แหง 

 
15.748344, 101.084295 

หมูท่ี 5  ไฟฟา                                  -            แหง 
ประปา                                1           แหง 
ถนน                                   7           แหง 
รถโดยสาร                            -            แหง 
การสื่อสารและคมนาคม            -            แหง 

 
15.755379, 101.092041 

หมูท่ี 6  ไฟฟา                                  -            แหง 
ประปา                                1           แหง 
ถนน                                   6           แหง 
รถโดยสาร                            -            แหง 
การสื่อสารและคมนาคม            -            แหง 

 
15.760292, 101.060644 

หมูท่ี 7 ไฟฟา                                  -            แหง 
ประปา                                1           แหง 
ถนน                                   4           แหง 
รถโดยสาร                            -            แหง 
การสื่อสารและคมนาคม            -            แหง 

 
15.723981, 101.066318 

หมูท่ี 8 ไฟฟา                                  -            แหง 
ประปา                                1           แหง 
ถนน                                  4            แหง 
รถโดยสาร                            -            แหง 
การสื่อสารและคมนาคม            -            แหง 

 
15.793607, 101.099385 

หมูท่ี 9  ไฟฟา                                  -            แหง 
ประปา                                1           แหง 
ถนน                                   7           แหง 

 
15.724811, 101.097680 
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รถโดยสาร                            -            แหง 
การสื่อสารและคมนาคม            -            แหง 

หมูท่ี 10 ไฟฟา                                  -            แหง 
ประปา                                1           แหง 
ถนน                                   2           แหง 
รถโดยสาร                            -            แหง 
การสื่อสารและคมนาคม            -            แหง 

 
15.735330, 101.097953 

รวม ไฟฟา                                  -            แหง 
ประปา                                10         แหง 
ถนน                                   57         แหง 
รถโดยสาร                            -            แหง 
การสื่อสารและคมนาคม            -            แหง 

 

 
๑.๑.7 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ  
         องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ มีเสนทางคมนาคมท่ีสำคัญสามารถเดินทาง

ติดตอกันระหวาง เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  และอำเภอวิเชียรบุรี ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทาง
รถยนต บนถนนสาย นาไรเดียว - บึงกระจับ 
  ๑.๑.8 แหลงแมน้ำลำคลอง 

         ตำบลบึงกระจับ มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบลุม บางพ้ืนท่ีเปนท่ีราบ
สูง เปนภูเขาบางสวน มีแหลงน้ำธรรมชาติท่ีสำคัญ ไดแก 

        แมน้ำปาสัก  ไหลผาน หมูท่ี 6,7,9 
หมูท่ี 1 คลองกุดอีบอง  คลองแหว  สระหนองหวา สระหนองเพชร 
หมูท่ี 2 คลองหวยไผ   
หมูท่ี 3 , 7 คลองไดตะโก   
หมูท่ี 4 , 10 คลองลุมพุก   
หมูท่ี 5 คลองตาเฮง บึงกระจับ 
หมูท่ี 6 คลองแค คลองบัวงาม คลองปกหวาย คลองไผงาม คลองลาดกระโจม 
หมูท่ี 8 คลองหิน 
หมูท่ี 9 คลองหนามดำ คลองไผขวาง คลองไผ 
 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ สวน
ใหญเกิดภัยจาก อุทกภัย วาตภัย โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจากพื้นที่สวนใหญเปนท่ีโลง และราบลุม โดยเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 6 บานวังทอง หมูท่ี 7 บานระนามสวนหมาก ท่ีเกิดภัยข้ึนบอยครั้ง  และจากสถานการณสาธารณภัย
ดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยท่ีไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึง        
ข้ันรุนแรงเสียชีวิต 
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 ๑.๒.๒ สถิติภัย   
          สถานการณสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ท่ีสำคัญท่ีเกิดข้ึน

และสรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

       (1 อุทกภัย  

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง  
พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมูที่-ชุมชน  

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท  

จำนวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน  

สูญหาย 
(คน  

บาดเจ็บ 
(คน  

๒๕๕8 - -  - - - - 
๒๕59 1 6,7 8 - - - - 
๒๕60 - - - - - - - 

๒๕61 - - - - - - - 

2562 - - - - - - - 
รวม 1 6,7 8 - - - - 

(ท่ีมา : องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน มกราคม  พ .ศ. 2563  

        (2  วาตภัย  

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ  องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  
 
 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง  
พ้ืนที่ประสบภัย 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท  

จำนวนบานเรือน    ที่
เสียหายทั้งหลัง  

(หลัง  

จำนวนบานเรือน    ที่
เสียหายบางสวน 

(หลัง  

๒๕๕8 - - - - - 

๒๕59 2 หมูที่ 1,2,3,4,5, 
8,9 

- 36 - 

๒๕60 1 หมูที่ 1,2,3,4,5, 
8,9,10 

- 42 - 

2561 1 หมูที่ 1,2, 4,5, 
,10 

- 13 - 

2562 - - - - - 
รวม 3 หมูที่ 1,2,3,4,5, 

8,9,10 
- 91 - 

(ท่ีมา : องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน มกราคม  พ .ศ. 2563  
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     (3 ภัยแลง  

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ (องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  
 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง  

พ้ืนที่  
ประสบภัย 

(หมูที่-ชุมชน  

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท  

จำนวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พ้ืนที่
การเกษตร
เสียหาย(ไร  

จำนวนสัตว 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว  

๒๕๕7 - - - - - - 

๒๕๕8 - - - - - - 

๒๕59 - - - - - - 

๒๕60 - - - - - - 

2562 - - - - - - 

รวม - - - - - - 

      

(ท่ีมา : องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน มกราคม  พ .ศ. 2563  

 

      (4 อัคคีภัย  

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง  
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่-ชุมชน  

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสยีหาย

(ลานบาท  
จำนวนบานเรือน

ที่ประสบภัย  
เสียชีวิต 
(คน  

บาดเจ็บ 
(คน  

๒๕๕8 - - - - - - 
๒๕59 - - - - - - 
๒๕60 2 1,7 2 หลังคาเรือน - - - 

2561 1 3 4 หลังคาเรือน - - - 

๒๕62 - - - - - - 
รวม 3 1,3,7 6 หลังคาเรือน    

(ท่ีมา : องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน มกราคม  พ .ศ. 2563  
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     (๕ ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังป  

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง  
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท  
จำนวน

ผูเสียชีวิต 
(คน  

จำนวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน  
๒๕๕8 - - - - - 

๒๕59 - - - - - 

๒๕60 - - - - - 

2562 - - - - - 

2562 - - - - - 

รวม 
- - - - - 

(ท่ีมา : องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ขอมูล  ณ  วันท่ี 1 เดือน มกราคม  พ .ศ. 2563  
 

๑.๓ การจัดลำดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
                        จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังนี้ 
 

  
ตารางท่ี ๑-๖  :  ลำดับความเส่ียงภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
 

 

ลำดับ    
ความเส่ียงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 อุทกภัยและดินโคลนถลม น้ำลนตลิ่งบริเวณแมน้ำปาสัก ลำคลองตาง ๆระบายน้ำไมทัน 
2 ภัยแลง แหลงน้ำธรรมชาติและแหลงน้ำขุดแหงขอดไมเพียงพอตอภาค

การเกษตร 
3 อัคคีภัย ไฟฟาลัดวงจร   
4 ฯลฯ  
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 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป 
       ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งและเกิดข้ึนเปนประจำ

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน 
ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา (ระบุเฉพาะประเภทภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ภัยจากการ
คมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน ก็ยังเปนสาธารณภัยท่ีเกิดบอยครั้งมากข้ึน ซ่ึงการคาดการณทำไดยากเพราะเปน
พฤติกรรมของมนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิด
มากข้ึน 

 
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  เพ่ือเปนแนวทางในการ
เตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ จึงทำปฏิทินสา
ธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

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

แลง 
         

พายุฤดู
รอน 

            

อัคคีภัย ปใหม ตรุษจีน          ปใหม 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปใหม 

   
สงกรานต 

        
ปใหม 

ภัยหนาว             
หมายเหตุ : ……………… เฝาระวังตลอดท้ังป 
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บทท่ี ๒ 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
    ปจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุงเนนใหความสำคัญมากข้ึนกับ 

การดำเนินการอยางยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับ “การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM  ซ่ึงประกอบดวย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR  ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management  รวมถึงการฟนฟู (Recovery  

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร

สวนตำบลบึงกระจับ  พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทำให
เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี จำนวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผูมีอำนาจตามกฎหมาย    
ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

ระดับ การจัดการ ผูมีอำนาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถิ่น ควบคุมและส่ังการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ นายก
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเร็วเปน
ลำดับแรก มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ัง
ติดตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน  
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    ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
                 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอ           
เปาหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ และวัตถุประสงคของ
แผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  อยางยั่งยืน      
ประกอบดวย  4 ยุทธศาสตร ไดแก 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
     เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดย
การวิเคราะหและ จัดการกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความลอแหลม ลดปจจัยท่ีทำให
เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาอยางเปน
รูปธรรม ปองกันมิใหเกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิม 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
      เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉินท่ี
เกิดข้ึนทุกรูปแบบ   ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ทรัพยากรสภาพแวดลอม สังคม และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
     เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี          
ความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build 
Back Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการนำปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมา
ดำเนินการฟนฟู ซ่ึงหมายรวมถึงการซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจาก        
สาธารณภัย  
     เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหได
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการ   ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจำเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือ           
ดานมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสำคัญ 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  
มีท่ีมาจาก 2 แหลงงบประมาณ ไดแก  
   (๑ งบประมาณรายจายประจำป องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ (โครงการท่ีใช
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   (๒ งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  
  ๒.๔.๑ ภาวะปกต ิ
           (๑ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561  องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  โดยกำหนดใหมีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและข้ันตอนของ  องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ในการจัดการใหมี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
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       - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ 
เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

- ฯลฯ 
         (๒ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ตั้งงบกลาง ใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสา

ธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  (3 องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ดำเนินการสำรองเงินสะสมตามหลักเกณฑ
การใชจายเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอำนาจหนาท่ี และสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันท่ี 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
  องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  นำเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีไดเตรียมไว 
ไปใชจายเพ่ือบรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเปนลำดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชน ตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครอง             
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 ท้ังนี้ หากงบประมาณไมเพียงพอ ให
โอนเงินงบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไมมีความจำเปนเรงดวนท่ีตองใชจาย ไป
ตั้งเปนงบประมาณสำหรับจายเพ่ิมเติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ  องคการบริหารสวน
ตำบลบึงกระจับ   
 
 

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณอ่ืนๆ  

ง บ ป ร ะ ม า ณ เห ลื อ จ า ย /
งบประมาณแผนงานโครงการอ่ืน
ท่ียังไมมี ความจำเปนไปต้ังเปน
งบประมาณสำหรับจายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินสำรองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  
         การดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน 

องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  จะมีองคกรท่ีเก่ียวของในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสาน
การปฏิบัติตั้งแตระดับประเทศ ซ่ึงกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึง
กระจับ  ตองมีการเชื่อมโยงและ รับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมท้ังการประสานกับหนวยงานบริหาร
จัดการสาธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด 

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

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

          (๒ คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชา ติ (กปอ.  
      มีหนาท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาท่ีตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

          (๓ คณะกรรมการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
      มีหนา ท่ีจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอตอ          

ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗       
แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑ กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธาร ณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.  
      ทำหน า ท่ีบั งคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ           
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓ มีรัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับ
มอบหมาย เปนผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

          (๒ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.  
      ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดต้ังกองอำนวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอำนวยการกลาง เปนผูอำนวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑ ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในสวนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพรอม     
ในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยท้ังระบบ 

      (๒.๒ ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ 
รวมถึงวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัย พรอมท้ังรายงานและเสนอความเห็น
ตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัย
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เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยเรียกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการประกอบกำลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓ ภาวะเ กิดภัย อำนวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑ และขนาดกลาง (ระดับ ๒ ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แตละระดับ รวมท้ังติดตามและเฝาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงานสถานการณ
และแจงเตือน พรอมท้ังเสนอความคิดเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพ่ือตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓ และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔  

     ท้ังนี้ ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหนาท่ีเปนสวนหนึ่ง
ในศูนยประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณียกระดับเปน   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓ และขนาดรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔  

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

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอำนวยการ รองผูวาราชการจังหวัด
ท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอำนวยการ 

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

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดำเนินการสนับสนุน       
การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอำนวยการ เปนผูรับผิดชอบ มีอำนาจหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ องคประกอบและอำนาจหนาท่ี
ใหเปนไปตามท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 

          (๕ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.  
      ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัด
หรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เปนผูอำนวยการ 

          (๖ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง พ้ืนท่ี 
ประกอบดวย 

(๖.๑  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา  
ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเมืองพัทยาใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางละมุง รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด 
และผูอำนวยการอำเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ระบุชื่อ  อปท. ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง หรื อเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรอง
ขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เปนผูอำนวยการ 
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           (๖.๒ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.  

 ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต. ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
.................................. และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ............................ รวมถึงมีหนาท่ี
ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงหรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับ    
การรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรี (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต. เปนผูอำนวยการ  
      (๖.๓ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล  
(กอปภ.อบต.) ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เม่ือเกิด
สาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตำบล 
บึงกระจับ ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ และ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอวิเชียรบุรี รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและ
ผูอำนวยการอำเภอ ตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลสามแยก และองคการบริหารสวนตำบลโคกปรง หรือเขตพ้ืนท่ี
อ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตำบล เปนผูอำนวยการ 
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แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อำเภอ  กอปภ.อ(.  

ผูอำนวยการอำเภอ 
นายอำเภอ(  

 
 
 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด กอปภ.จ(.  

ผูอำนวยการจังหวัด 
ผูวาราชการจังหวัด(  

รองผูอำนวยการจังหวัด 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด(  

 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บกปภ.ช(.  

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย(  

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย(  

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบล  กอปภ.อบต(.  

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
นายกองคการบริหารสวนตำบล(  

ผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล(  

กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร  กอปภ.กทม(.  

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา  กอปภ.เมืองพัทยา(  

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
นายกเมืองพัทยา(  

ผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน 
ปลัดเมืองพัทยา(  

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

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
นายกเทศมนตรี(  

ผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน 
ปลัดเทศบาล(  

นายกรัฐมนตรี 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง กอปภ.ก(.  

ผูอำนวยการกลาง  
อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(  

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร(  

รองผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
ปลัดกรุงเทพมหานคร(  

ผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
ผูอำนวยการเขต(  
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ผูอำนวยการทองถิ่น 
(นายกองคการบรหิารสวนตำบลบึงกระจับ  

ผูอำนวยการทองถิ่น 
(นายกองคการบรหิารสวนตำบลบึงกระจับ  

 
   ๒.๖  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  (เม่ือเกิดหรือคาดวา

จะเกิดสาธารณภัยบทบาทภารกิจ  (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบตัิขณะเกิดภัย  
  เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ข้ึน 
โดยมีผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและ สั่งการเพ่ือทำหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณ
จะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสาน กับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และ
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน  ในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีทุกข้ันตอน พรอมท้ังใหรายงาน
ผูอำนวยการอำเภอ (นายอำเภอ ท ราบทันที  

 หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลวและไมสามารถควบคุมสถานการณ          
สาธารณภัยไดโดยลำพัง ใหรายงานใหผูอำนวยการอำเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอหรือใกลเคียง และหรือ กองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ โดยมีผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผูควบคุมและสั่งการ และหากประเมิน
สถานการณสาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอยางตอเนื่องใหรายงานผูอำนวยการอำเภอ(นายอำเภอ  
เสนอตอผูอำนวยการจังหวัด(ผูวาราชการจังหวัด  เพ่ือพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย           
ขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไมเกิดสาธารณภัย                (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย  
 

   จั ด ตั้ ง      

 
                 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒-๓ : องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

   ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอำเภอ 
          (1 จัดเจาหนาท่ีประสานอำเภอ  ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมท้ังรายงาน
สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
 

1 
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           (2 กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกำลังสนับสนุนจาก         
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
 
           ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
           (1 เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขต พ้ืนท่ีของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  และสา
ธารณภัยมีความรุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอำนวยการทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  รายงาน
ผูอำนวยการอำเภอ พรอมท้ังประสาน     กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณองคการบริหารสวน
ตำบลสามแยก และองคการบริหารสวนตำบลโคกปรง ใหสนับสนุน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี
เกิดข้ึน ดังมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
          (2 เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขต พ้ืนท่ีของ องคการบริหารสวนตำบลสามแยก ให
ผูอำนวยการทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 

๒.๗.3 การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 
         กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  

เปนศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน 
สั่งการ รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได โดยมีแนวทางและข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑ จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึง
กระจับ  (กรณีเกิด   สาธารณภัย  เพ่ือรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือ
สงเคราะหผูประสบภัย    ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 

         (๒ จัดทำแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล        
ในจังหวัดจัดเจาหนาท่ีประสานงานกับ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมอุปกรณ
และบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได 

         (๓ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำ
ตำบล รวมกับองคการ  สาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาท่ี อุปกรณ และ
เครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

         (๔ กรณีท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ผูอำนวยการหรือเจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายใหองคการสาธารณกุศลชวยเหลือผูประสบภัย ดังพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕  
            (๕ กรณี ท่ีไดรับการประสานจาก องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  หรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เชน ตำรวจ เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และ
ใหรายงานตัว  ท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  หรือผูอำนวยการทองถ่ิน เพ่ือรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖ กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ     
เจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
ประสานหนวยแพทยและพยาบาล อีกท้ังใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ัง
ลำเลียงผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมท้ังอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ไปยังท่ีปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

 
  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  
ฉบับนี้ มุงดำเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหบรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสำคัญในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ตาม
แนวทางในการดำเนินงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความ
พรอม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้  
  ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทำใหเกิดความสูญเสีย
ตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต ซ่ึงสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
 
ความเส่ียง (Risk   =  ภัย (Hazard x ความลอแหลม (Exposure x ความเปราะบาง (Vulnerability  
      ศักยภาพ (Capacity  
   
  ภัย (Hazard  หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยท่ีอาจนำมาซ่ึง
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure  หมายถึง การท่ีผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ
องคประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทำใหชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย และ
อาจเปนปจจัยท่ีทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity  หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทำการอยางใดอยางหนึ่ ง หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 
   ๓.1 การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment หมายถึง  กระบวนการกำหนดลักษณะ 
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง 
(exposure ความเปราะบาง ( Vulnerability และ ศักยภาพ ( Capacity   ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเปน
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ โดยขั้นตอนการ
ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ข้ันตอน ไดแก    

ข้ันท่ี ๑ การทำความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และ
พิจารณาถึงขอมูลในอดีต  

ข้ันท่ี ๒ การประเมินภัย  
ข้ันท่ี ๓ การประเมินความลอแหลม  
ข้ันท่ี ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ  
ข้ันท่ี ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
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ข้ันท่ี ๖ การจัดทำขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ข้ันท่ี ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ดังนั้น เพ่ือใหการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  จึงกำหนดใหจัดทีม
ประเมินความเสี่ยงจาก    สาธารณภัย เพ่ือเขาสำรวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณ
ภัยและเปนขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดแก (๑ การลดความเสี่ยง (การปองกัน หรือ
หลีกเลี่ยง   (๒ ความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ  (๓ การเตรียมความพรอม รับมือสาธารณภัย 
และ    (๔ การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง   
 
      ๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        ๓.2.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจาก องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  มีพ้ืนท่ีราบลุมและมีแมน้ำปาสักไหล
ผาน สาธารณภัยท่ีสงผลกระทบ ไดแก ภัยจาก อุทกภัย  วาตภัย   อัคคีภัย  จึงใหความสำคัญกับแนวทางการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑ ดานโครงสราง  
   องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ไดพิจารณาโครงสรางท่ีสอดคลองกับสภาพ
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลว  และไดจัดสราง ฝายชะลอน้ำ ข้ึน เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
                 (๒ ดานไมใชโครงสราง  
                      การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ไดมีการดำเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑ ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนใน พ้ืนท่ี       
กับหนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับ 
สาธารณภัยตางๆ ท่ีเกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 
               (๒.๒ วิเคราะหและจัดทำแผนท่ีเสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับ พ้ืนท่ี พรอมท้ังจัดเก็บ
ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

๓.2.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 
         การเตรียมความพรอมเปนการดำเนินการท่ีเนนชวงกอนเกิดภัยเพ่ือใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย 
โดย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  มีการดำเนินงาน ประกอบดวย 

        (๑ การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน ( CBDRM  
    ชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยง

จาก สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปน
ศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง 
กอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนใน
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รูปแบบอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม ก็สามารถทำใหชุมชนของตนมี
ความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                  (๑ การทำความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสำรวจชุมชน      
เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนำขอมูลเหลานั้นมาจัดทำเปน  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                  (๒ ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย  
                  (๓ มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจาก
เกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ระดับอำเภอ   
และระดับจังหวัด เพ่ือใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 
                  (๔ มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็ง
และอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (๕ จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบาง
เพ่ือใหมีศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖ สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เชน ชุมชนท่ีโดนน้ำทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ำหรือทำพ้ืนท่ีแกมลิงเพ่ือพักน้ำ เปนตน 
                  (๗ เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจำเปนกอนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

         (๒ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน พ้ืนท่ี 
      เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของ

หนวยงานและบุคลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทำใหทราบ
จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน  ท้ังนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และ
การฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทา   สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  จะมีการประสานและสั่งการอำนวยการให
ชุมชน/หมูบาน ดำเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ำเสมอ 
           (๓ การเฝาระวังและประเมินสถานการณ  
        (๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพ่ือทำหนาท่ีเฝาระวังและติดตาม
สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมท้ัง
ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ 
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป          
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร       
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๓ จัดทีมประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน เปนระยะๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน และใหความสำคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ    
ท้ังนี้ ความถ่ีของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 
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         (๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหนาท่ีติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีมีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือนภัย
ของชุมชน 
        การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณท่ีอาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย 
รวมท้ังทำหนาท่ีเฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูล
ขาวสารท่ีไดรบั   และตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 
                  (๔ การเตรียม การอพยพ 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบล
บึงกระจับ  มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑ จัดทำแผนอพยพผูประสบภัย แผนอพยพสวนราชการ โดยมีสาระสำคัญ
ประกอบดวย จำนวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนดเขตพ้ืนท่ี
รองรับการอพยพใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การกำหนดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน               
การกำหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสำรองสำหรับแตละประเภทภัย รวมท้ังการสำรวจและ            
การจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒ วางมาตรการการอพยพ  
    (4.3 ใหความสำคัญกับกลุมเปราะบางซ่ึงตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก 
สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผูปวย  เปนตน โดยกำหนดแนวทางในการอพยพกลุมเปราะบาง 
รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
       (4.4 ใหประชาชนเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปา ท่ี
มีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใชจำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม เทาท่ีจำเปน 
                  (๕ การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ั วคราว 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบล
บึงกระจับ  มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑ คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว  
    (๕.๒ จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกำหนดผูรับ ผดิชอบภายในศูนยพักพิง
ชั่วคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูนำชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปนผูอำนวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓ ปจจัยความจำเปนข้ันต่ำของศูนยพักพิงชั่วคราวอ่ืนๆ  
    (๕.๔ ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบัน ทึกขอมูลท่ีจำเปน 
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ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-1 : ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น ขอพิจารณาสำหรับทำเลท่ีตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราว 
การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพ่ือใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 

- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน  
สิ่งแวดลอม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี 

 
สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยูเดิม ท้ังการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสำคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนท่ีไมพึงพาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราว            
  โดยไมจำเปน 
 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน 
- การเขาถึงท่ีทำงาน 
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 
 

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 
  อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว 

 
                 (๖ การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึง
กระจับ  จะจัดทำโครงการจัดต้ังศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจำศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจำชุมชน/
หมูบาน ท่ีมีความพรอมเปนลำดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑ เพ่ือใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒ เพ่ือใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓ เพ่ือเพ่ิมทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได  
เม่ือเกิดสาธารณภัย 
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   (๗ แผนการบริหารความตอเนื่อง  (Business Continuity Plan : BCP  
    แผนการบริหารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณเม่ือเกิดภัยตางๆ เชน ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซ่ึงจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ   
ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทำ
แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP ข้ึน เพ่ือเปนแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง 
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทำแผนการบริหารความตอเนื่องรองรับไวตั้งแต
ในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทำแผนการบริหารความตอเนื่อง
จึงเปนสิ่งสำคัญท่ีจะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณ ฉุกเฉินและใหบริการไดเม่ือเกิดภัยข้ันวิกฤต           
เพ่ือดำเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการท่ีกำหนดไวซ่ึงจะชวยใหสามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบริหารความตอเนื่องควรมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   (๑ วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง  
   (๒ ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภยั/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (๓ กำหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง  
   (๔ กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติ  
        - บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจำเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        - ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 
      ฯลฯ 

    ๓.3 พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  เม่ือมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทำใหทราบถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและปจจัยท่ีทำ
ใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงจะทำใหสามารถกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไดตรงกับ
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน นำไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน ท่ีหมูบาน/ชุมชนมีวิธีการรูรับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานท่ีกำหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพ้ืนท่ีหนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการไดรับผลกระทบ  จากสาธารณภัยท่ี
สามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 จากการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบรอยแลว กองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  จึงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.บึงกระจับ  พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๒๕ 

 

 ตารางท่ี ๓-2 : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน
ตำบลบึงกระจับ 
 

ประเภทของ
ภัย 

ระดับความเส่ียงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด
ความเส่ียงจากสาธารณ

ภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง  ปานกลาง เส่ียงต่ำ 

อุทกภัย หมูท่ี6,7 หมูท่ี4,5 หมูท่ี10 ความเปราะบาง 
- ขาดระบบเตือนภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีหมูท่ี4,5,6,7,10 
 

ความลอแหลม 
- เปนพ้ืนท่ีราบลุม  
-มีแมน้ำ/คลองหลายสาย 
-พ้ืนท่ีริมแหลงน้ำตลิ่งเกิด
การทรุดตัว 
- ประชาชนสวนใหญปลูก
บานพักอาศัยติดริมแมน้ำ 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ี หมูท่ี6,7 
 

ศักยภาพ 
-มีแมน้ำ/คลองหลาย
สายในการระบายน้ำ 
-มีการกำจัดวัชพืชท่ี
ขวางทางน้ำในแหลงน้ำ
เปนประจำ 

- ขุดลอกแหลงน้ำเปน
ประจำทุกป 
 
 
- ชุมชน/หมูบ าน  มี
การฝ กการป อ ง กัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยเปนประจำ 
 
 
- สนับสนุนเครื่องมือ
ใหมีมาตรฐานไดอยาง
เพียงพอและรวดเร็ว 

ภัยแลง - หมูท่ี1,2,3 
,6,7,9,10 

หมูท่ี4,5 ความเปราะบาง 
- พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ี
ทางเกษตร เกษตรกรจึงมี
ความตองการใชน้ำ   ใน
ปริมาณมากและตอเนื่อง
ท้ังป  
 

ความลอแหลม 
- แ ห ล ง กั ก เก็ บ น้ ำ เ พ่ื อ
การเกษตร  รวมท้ังแมน้ำ
ลำคลองตื้นเขิน  
 

ศักยภาพ 
-แหลงกักเก็บน้ำเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค จำนวน 
34 แหลง 

- ขุดลอกแหลงน้ำเดิม
เพ่ือกักเก็บน้ำไวใชใน 
ฤดูแลง 

วาตภัย - หมูท่ี
1,2,3,4,5,6,7,

- ความเปราะบาง 
- ลักษณะภูมิอากาศ

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
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ประเภทของ
ภัย 

ระดับความเส่ียงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด
ความเส่ียงจากสาธารณ

ภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง  ปานกลาง เส่ียงต่ำ 

9,10 โดยท่ัวไป อยูภายใต
อิทธิพลของลมมรสุม  
- บุคลกรท่ีมีความรูดานสา
ธารณภัยไมเพียงพอ  
ความลอแหลม 
- อาคารบานเรือนและ
สภาพแวดลอมขาดการ
บำรุงดูแลรักษาใหเกิด
ความปลอดภัย  
ศักยภาพ 
 

ชวงฤดูมรสุม 
 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรท่ีเปนกลุม 
เปาหมายใหครบถวน 
- มีการปรับปรุงและ
ซอมแซมสิ่งปลูกสราง
ตางๆ ใหมีสภาพม่ันคง
แข็งแรง สามารถทน
ตอลมพายุได 

อัคคีภัย - - หมูท่ี
1,2,3,4,
5,6,7,8,

9,10 

ความเปราะบาง 
- ขาดรถน้ำ/รถดับเพลิง 
ความลอแหลม 
- อาคารบานเรือนและ
สภาพแวดลอมขาดการ
บำรุงดูแลรักษาใหเกิด
ความปลอดภัย  
- ประชาชนขาดความ
ตระหนัก ในการดูแลความ
ปลอดภัยเรื่องการใชไฟฟา  
ศักยภาพ 
- มีการอบรมใหความรู
ความเขาใจในเรื่องอัคคีภัย 
 

 
- มีการฝกการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยดานอัคคีภัยเปน
ประจำทุกป และให
ความรูเก่ียวกับ
อัคคีภัยแกประชาชน 

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

- - - - - 

หมายเหตุ: การจัดระดับความเส่ียงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเส่ียงตาม ภาคผนวก ญ 
 
   ๓.4 การแจงเตือนภัย 

การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยให
เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูท่ีปลอดภัยได โดยกองอำนวยการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะ
เกิดภัย เพ่ือสงขอมูลแจงเตือนภัยท่ีถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

 
 
 ๓.4.๑ การแจงเตือนลวงหนา 
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    เปนการแจงขอมูลขาวสารท่ีบงชี้วามีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพ่ือใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ 
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  แจงเตือนภัยลวงหนา
กอนเกิดสาธารณภัย    ไมต่ำกวา ๑๒๐ ชั่วโมง 

  ๓.4.๒ การแจงเตือนภัย 
  (๑ เม่ือมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนใน พ้ืนท่ี อาจไดรับ

ผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไมต่ำกวา 
๗๒ ชั่วโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้ 

  (๑.๑ คาดการณระยะเวลา และบริเวณ พ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
  (๑.๒ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย  
  (๑.๓ แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกันตนเอง ให

ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้  ใหนำแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก            
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 (๒ วิธีการแจงเตือนภัย  
 (๒.๑ แจงเตือนภัยผานผูนำชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน 

(๒.๒ แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศนทองถ่ิน สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกำหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัยประจำตำบลหรือหมูบาน ฯลฯ 

 3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 
     แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกำหนดระดับของระบบ

การเตือนภัยไว ซ่ึง องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ไดนำระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู

แตในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ 
 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาท่ี

กำลั งควบ คุมสถานการณ ให อพยพไปยั งสถาน ท่ีปลอดภั ย        
และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม 
ท่ี สถานการณ จะรุนแรงมาก ข้ึน  ให จัด เตรียมความพรอม           
รับสถานการณ และปฏิบัติตามคำแนะนำ 

 สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตาม
ขอมูลขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล
ขาวสารเปนประจำ 
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๓.4.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย 
            
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  จัดชุดเฝาระวังและ
ติดตามสถานการณ พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตไดรับแจงการเตือนภัย       
เพ่ือเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication  โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจาหนาท่ีเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชนหรือผูนำหมูบาน รวมท้ังอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพ่ือเตรียมพรอมเฝาระวัง    
และติดตามสถานการณภัยอยางตอเนื่อง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ทางโทรศัพทหมายเลข 0 5602 0326 ,      
0 5602 0267 วิทยุสื่อสาร ความถ่ี162.525MHz  
             (2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและจังหวัดทาง  โทรศัพท  0 5672 9792 /โทรสาร  0 5672 9792  ตามแบบรายงานเหตุดวนสา
ธารณภัย และวิทยุสื่อสาร ความถ่ี 161.475MHz   
 
 
 

เฝาระวัง ตดิตาม       
สถานการณ 

ชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน   การแจงเตือนลวงหนา     การแจงเตือนภยั    การรับมือ 

    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 
  สาธารณภัย 
• เฝาระวังการ  
  เปล่ียนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝาระวังระดับนำ้ใน 
  เขื่อน การระบายนำ้ 
• เฝาระวังระดับนำ้ใน   
  แมน้ำ 
• ติดตามระดับน้ำในคลอง  
• ติดตามระดับน้ำทะเล 
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 
  และแลกเปล่ียนขอมูล 
• หนวยปฏิบัติเตรียม  
  ความพรอมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 
 
 
 

• หนวยงานเฝาระวัง 
  วิเคราะหขอมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• สงผลวิเคราะหเขา 
  คลังขอมูล 
• คาดวามีผลกระทบให 
  ขอมูลแกประชาชนและ 
  หนวยปฏิบัติ 
• หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  ภยัลวงหนาคูขนาน 
• ใหกองอำนวยการ 
  ปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  

  จัดต้ังศูนย ปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  สงใหแจงเตือนภัย 
• แจงเตือนประชาชนผาน 
  ส่ือและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณส่ือสารตางๆ  
• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ  
  หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  คูขนาน 
• ประสานภาคเครือขาย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ต้ังศูนยพักพิง 
• การแจงยกเลิกการแจง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 

  ศูนยพกัพิง 
• การรายงานสถานการณ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การสงผูอพยพกลับ 
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตำบลบึงกระจับ  จึงจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นข้ึน โดยมีผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูควบคุม
และสั่งการ เพ่ือทำหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสานกับ
สวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการ
สาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง 
ใหขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตำบลบึง
กระจบั ในเขตพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง  และ/หรือ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
 ๔.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  แบง
ออกเปน ๓ สวน          ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

 

 

ผูอำนวยการทองถิ่น 

 

 

ี่ป ึ
 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.บึงกระจับ 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- งานคนหาและกูภยั 
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบรอย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคม ี          

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี
- งานการขนสง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผูเสยีชีวติ 

                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

- งานศูนยสั่งการ 
- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ 
- งานพยากรณอากาศ การเฝาระวงั 

และการแจงเตือนภยั 
- งานประชาสัมพันธและตอบโตการ

ขาว 
- งานรับเรื่องราวรองทุกข 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
- งานแผนการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบตัิการ/       
แผนเผชิญเหตขุอง อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               

- งานสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปจจยัสี่ที่จำเปน 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสงัคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เชน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนยพักพิงชัว่คราว 
- งานฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
- งานการฟนฟูและงานชมุชน 
- งานสงกำลังบำรุง 

ฯลฯ 
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 ๔.๑.๑ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน  องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
มีดังนี้ 

 (1 คณะท่ีปรึกษา/ผู เช่ี ยวชาญ  มีหน า ท่ี  ให ขอ เสนอแนะ คำแนะนำ ขอมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึน โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสำคัญ พรอมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ี
ผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร 
   (2 ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม  มีหนาท่ี ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
   (3  สวนปฏิบัติการ มีหนาท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล การแพทย
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี สงกำลังบำรุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  
   (4  สวนอำนวยการ มีหนาท่ี ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ            
แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจำเปนในการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลท่ีไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐาน
ดำเนินการ พรอมท้ังใหการสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแกกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ฯลฯ  
  (5  สวนสนับสนุน  มีหนาท่ี ดังนี้ 
   (5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานท่ีจำเปน เพ่ือใหการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 
   (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
   ท้ังนี้ การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพ
ท่ี ๔-2 : (ตัวอยาง การจัดบุคลากรประจำ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
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- ผูอำนวยการ รพ.รต. บึงกระจบั 
- ผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงกระจับ 
- ผูอำนวยการโรงเรียนโคกปรือ 
 ึ  
  
 

ที่ปรึกษา  /ผูเชี่ยวชาญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔-2 : การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินปรับไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสถานการณและความรนุแรง
ของสาธารณภัย และตามท่ีผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

  4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ          
มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๒.1 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
          การออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการ 
หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน สามารถใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไดตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ ดวนท่ีสุดท่ี มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เม่ือมีการประกาศเขต
พ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพ้ืนท่ี อปท.และอำเภอ  และพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขต

ผูอำนวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

สวนปฏิบัติการ 

รองนายก คนท่ี 1 
สำนักงานปลัด 
กองชาง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
กำนัน 
ผูใหญบานหมูท่ี 4,5,9,8 
สมาชิกสภา อบต .4หมูท่ี ,5,9,8 
อาสาสมัครตางๆ  เชน      อปพร .

/ตำรวจบาน /อสม.  
ผูนำชุมชน 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
               

 
 
 

สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- ปลัด อบต. บึงกระจับ 
- รองปลัด อบต. บึงกระจับ 
- สำนักปลัดอบต. บึงกระจับ 
- ผูใหญบานหมูท่ี 1,2,10 
- สมาชิกสภาอบต.  หมูท่ี

1,2,10 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      อป

พร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนท่ี 2 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
- กองคลัง 
- ผูใหญบานหมูท่ี 3,7,6 
- สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี 3,7,6 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- สำนักงานปลัด อบต.บงึกระจับ  
(งานประชาสัมพันธ  

- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
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พ้ืนท่ีจังหวัด โดยผูอำนวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ 
ดังนี้  
        (๑ ใหผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแห งพ้ืน ท่ีนั้น ในฐานะ
ผูอำนวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด 
และผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     (๒ ให ผูอำนวยการทองถ่ิน มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
     (๓ เม่ือเกิดสาธารณภัยใน พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหผูอำนวยการ
ทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลำดับแรก และแจงให
ผูอำนวยการอำเภอและผูอำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีอยู   นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีของ
ตน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  
        (๔ ในกรณีท่ี พ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอำนวยการ
ทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใด จะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีเขาดำเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 
        (๕ เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขต พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีใด ให
เปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น ท่ีจะ
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
                      (๖ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว และให
นำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนเผชิญเหตุท่ีมีอยู
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        (๗  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายท่ี
เก่ียวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนลำดับแรกๆ 
     (๘ หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถ่ินนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได และผูอำนวยการทองถ่ินไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอเพ่ือสั่งการให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีอำเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
ประสบสาธารณภัย เพ่ือปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 
    ๔.2.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
      เม่ือมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนนั้นเปน      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมีความจำเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหาย    
แกผูใด ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ. ดำเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการ      
ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.    
มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาก่ิงอำเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อำเภอหรือก่ิงอำเภอนั้นหนึ่งคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในอำเภอหรือก่ิงอำเภอท่ีรับผิดชอบ
และใหความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ. เพ่ือ
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตอไป ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูสำรวจความเสียหายจากภัย
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พิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตามอำนาจหนาท่ีท่ีกำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบ
และกลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกลาวขางตน 
 ๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ให
ดำเนินการ ดังนี้ 
        (1) เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แหง
พ้ืนท่ีใด ใหเปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น เขาดำเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและใหแจงผูอำนวยการอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ี และผูอำนวยการ
จังหวัดทราบทันที  
     (2) กรณี ท่ีพ้ืนท่ีท่ี เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยู ในความรับผิดชอบของ 
ผูอำนวยการทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนก็ได 
แลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว  
       (4) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน เจาพนักงานท่ีประสบเหตุมีหนาท่ีตองเขาดำเนินการ
เบื้องงตน เพ่ือระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถ่ินเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจำเปน อันไม
อาจหลีกเลี่ยงได ใหเจาพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพ่ือประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกัน           
อันตรายท่ีจะเกิดแกบุคคลได  
         (5) กรณีเจาพนักงานจำเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยูใกลเคียงกับ บริเวณท่ี
เกิดสาธารณภัยเพ่ือทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทำไดตอเม่ือไดรบอนุญาตจาก              
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือ เม่ือมี
ผูอำนวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งท่ีทำใหเกิดสาธารณภัยไดงายใหเจาพนักงานมีอำนาจ สั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดงักลาวไดหากเจาของหรือ ผูครอบครอง
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจำเปน แกการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจาพนกงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกลาว  
    (7) ใหผูอำนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบสำรวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและ ทำบัญชี
รายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรอง ใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 
    4.3.2 หลักการปฏิบัติ 
     (1  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเจาหนาท่ี
เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนตำบลบึงกระจับ  ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
      (2  การเขาควบคุมสถานการณ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       (2.1  การปฏิ บัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก เนนการคนหาผู รอดชีวิต                 
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
        (2.2  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง (1-2 วัน  เนนการคนหาผูรอดชีวิต 
และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำด่ืม ยารักษา
โรค เครื่องครัว 
       (2.๓  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ช่ัวโมง (๒-๓ วัน  เนนการคนหาผูรอดชีวิต การ
สืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสินและขอมูล
การใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
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         (2.4  การปฏิ บัติการคนหาหลังระยะ ๗๒ ช่ัวโมงข้ึนไป (หลัง ๓ วัน 
ข้ึนไป  ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 
    ๔.3.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
           ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ไดวางแผนการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบ โดยกำหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม 
การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 
  (๑ การรับแจงเหตุและการรายงาน  
                                    ใหผูรับผิดชอบจัดทำรายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังดานสถานการณสาธารณภัย 
ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืนๆ ท่ีจำเปน โดยคำนึงถึง
ความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตนตามแบบ
รายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  
  (๒ การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน  มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

(๒.๑ นำขอมูลท่ีได ท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน     
(๒.๒ กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด  

       (๒.๓ มีการคาดการณเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน การขอรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติม 
       (๒.๔ การจัดการขอมูล ให หัวหนาทีมเปนผูนำในการสอบถามสำรวจขอมูล
สถานท่ี สิ่งท่ีเปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยูผู ใหขอมูล และรายงานขอมูล           
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ 
กำหนดพ้ืนท่ีอันตราย พ้ืนท่ีปฏิบัติการ พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน 
ซ่ึงเปนอันตรายตอนักกูภัย 
   (๒.๕ การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได การสั่ง
การตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงานตัว  
ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖ การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแกไขและนำขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
    (๔  การคนหาและชวยชีวิต 
        - กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
เขาพ้ืนท่ีประสบภัย 
        - สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย         
กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจำเปนในการกูชีพกูภัย 
        - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.บึงกระจับ  พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๓๕ 

 

ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท  

๑ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน (ตามขอ 4.1  สวนอำนวยการ สำนักงานปลัด 
นายเอนก  ยอดอานนท 
โทร.0857200644 

๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 
  จัดเตรียมเจาหนาท่ี เพ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณ ใหกอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึง
กระจับ  และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพ่ือ
จะไดเสนอ    ผูวาราชการจังหวัด/ผูอำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขต
พ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนท่ีการใหความชวยเหลือฯ 
ตอไป            จนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวนอำนวยการ สำนักงานปลัด 
นายเอนก  ยอดอานนท 
โทร.0857200644 

๓ ออกสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณภัย 

สวนอำนวยการ  

๔ ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนท่ีและ
ประชาชนผูท่ีจะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พ้ืนท่ีในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ำข้ึนอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมี
ความซับซอน เพ่ือกำหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

สวนอำนวยการ สำนักงานปลัด 
นายนิยมชัย นงนาตพะเนาว 
โทร.0871357239 
 

 นายกิตติพงศ  โลนไธสง 
โทร.0808420021 

๕  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  สวนอำนวยการ สำนักงานปลัด 
น.ส.ปยวรณ  สารีวรรณ 
หัวหนาสำนักปลัด 
โทร.0956853000 

 
๖  แจงเตือนประชาชน 

  (๑ ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒ ดำเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชน พ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (๓ ขอมูลการแจงเ ตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    
บงบอกถึงอันตรายท่ีกำลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย 
จะสิ้นสุด 
 

สวนอำนวยการ สำนักงานปลัด 
น.ส.ธนาวรรณ  ไกลภยั 
โทร.0877296602 
นายสุทัต  กิรัมย 
โทร.0817854503 
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ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท  

  (๔ ในกรณี เกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตื อนภัย          
ไมสามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 

๗ อพยพผูประสบภัย  
กรณีเม่ือเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีนั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาท่ีจำเปนแกการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พรอมท้ังรายงานผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตาม ขอ ๔.๗ 

สวนปฏิบัติการ กำนันตำบลบึงกระจับ 
นายสิงห  ศรสุรินทร 
โทร.0812844810 

๘ กำหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เปนพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพ่ือใชเปนสถานท่ีจัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ   
ท่ีไดมาและพรอมใช เพ่ือรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวนปฏิบัติการ ผูใหญบานหมูท่ี 4 
นายขำ  ถุนนอก 
โทร.0828842499 

๙ ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑ ระดมทรัพยากร ท้ังกำลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย 
  (๒ ระดมทรัพยากรเขา พ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมท้ัง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

สวนสนับสนุน สำนักงานปลัด 
นายนิยมชัย  นงนาคพะ
เนาว 
โทร.0871357239 

๑๐ กำหนดและแบงโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเปน.............โซน ประกอบดวย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบดวย หมู 1,2,10 มีผูใหญบานหมู 1,2,10 
รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๒ ประกอบดวย หมู 3,9  มีผูใหญบานหมู 3,9 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๓ ประกอบดวย หมู 4,5  มีผูใหญบานหมู 4,5  รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๔ ประกอบดวย หมู 8  มีผูใหญบานหมู.8  รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี 5 ประกอบดวย หมู 7  มีผูใหญบานหมู.7 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 

สวนอำนวยการ กำนันตำบลบึงกระจับ 
นายสิงห  ศรสุรินทร 
โทร.0812844810 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัวใหเจาหนาท่ี เจาพนักงาน และอาสาสมัคร
ตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการ
บริหารสวนตำบลบึงกระจับ  กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไป
ปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

สวนปฏิบัติการ สำนักงานปลัด 
น.ส.ปยวรณ  สารีวรรณ 
หัวหนาสำนักปลัด 
โทร.0956853000 

 

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑ การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก  ใหความสำคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตเปนลำดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทาง

สวนปฏิบัติการ กองสาธารณสุขฯ 
น.ส.ยุขนิษฐชา  โสพรหม 
โทร.0979324300 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.บึงกระจับ  พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๓๗ 

 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท  

ปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑.๑ กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประส บภัย หามมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ี

และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของเขาพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 
 (๑.๒ สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 

ดังนี้ 
         (๑.๒.๑ สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยท่ีมีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  

ในพ้ืนท่ีประสบภัย 
         (๑.๒.๒ สั่งการใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  

ท่ีจำเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
         (๑.๒.๓ อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจำเปนของ

สถานการณภัย 
                (๑.๒.๔ กรณีพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีวิกฤต ไม สามารถเขาพ้ืนท่ี     
โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร
จากหนวยงานทหารหรือตำรวจในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 
                (๑.๒.๕ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยท่ีบานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลำดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว 
พรอมท้ังลงทะเบียนผูอพยพ 
                (๑.๒.๖ ระดมกำลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจำตำบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
                (๑.๒.๗ กรณีโครงสราง พ้ืนฐานไดรับความเสียหายใหเรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   
ใหสามารถใชการไดหรือจัดทำระบบสำรองเพ่ือใหชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได 
                (๑.๒.๘ จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารท่ีปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพท่ีจำเปนใหแกประชาชนและเจาหนาท่ี
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัยใหเพียงพอและท่ัวถึง 
(๒ การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน  ใหความสำคัญใน
การคนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (๒.๑ สำรวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพ่ือกำหนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทำบัญชี    
การชวยเหลือผูประสบภัย 
        (๒.๒ จัดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  
ท่ีจำเปนมายังพ้ืนท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองใหเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานปลัด 
น.ส.ปยวรณ  สารีวรรณ 
หัวหนาสำนักปลัด 
โทร.0956853000 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.บึงกระจับ  พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๓๘ 

 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท  

        (๒.๓ จัดสงปจจัยสี่ ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เช น อาหาร น้ำดื่ม 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒ .๔  ตรวจสอบเสนทางคมนาคม ท่ี ได รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พรอมท้ังติดปายเตือน หรือวางแผนปดก้ันชองทางจราจร       
ใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาท่ีตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕ รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพ้ืนท่ีประสบภัย
และศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖ ต้ังศูนยขอมูลผูประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเปนแหลงขอมูล   
ในการติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตได 
  (๓ การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน  ใหความสำคัญ
กับการคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห
เบื้องตน อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑ กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมากใหจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ พรอมท้ังใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ขอมูลท้ังหมดเพ่ือการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (๓.๒ การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ีและใหบริการ
ทางการแพทย 
        (๓.๓  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน 
การชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน 
ความตองการเบื้องตน 
(๔ การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ช่ัวโมง (๓ วัน ข้ึนไป  ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน เปนลำดับแรกกอน    
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน และการปฏิบัติการ
คนหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน ตามลำดับ โดยเนนการชวยเ หลือ
ชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให
ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุข 
นายนิยมชัย  นงนาคพะ
เนาว 
โทร.0871357239 
นายวิทวัส  ดอนศรีเนตร 
โทร 0871971752 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสวัสดิการฯ 
พ.จ.อ.องอาจ  คำแกว 
โทร.0848187419 

๑๓ ปกปองสถานท่ีสำคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหลง
โบราณสถาน (ถามี เปนตน  และปกปองระบบสาธารณูปโภค  เชน ระบบ
ไฟฟา  ระบบประปา เปนตน 

สวนปฏิบัติการ สภ.วิเชียรบุร ี
ด.ต.รวิภาค  มากชุมแสง 
โทร.0895857670 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.บึงกระจับ  พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๓๙ 

 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท  

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ  
รายละเอียดตามขอ 4.๑๐  

สวนสนับสนุน สำงานปลัด 
นายสุทัต  กิรัมย 
โทร.0876854503 

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ท่ีจำเปนตอการดำรงชวีิต เชน 
อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย 

สวนสนับสนุน กองคลัง 
นางพัชรี  ปานคำ 
โทร.0818865768 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีสำรวจและจัดทำขอมูลความตองการของ
ผูประสบภัยในเบื้องตน และรายงานใหอำเภอเพ่ือประกอบการรองขอการ
สนับสนุน และนำไปกำหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน 
ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน  

สวนอำนวยการ กองสาธารณสุข 
น.ส.ยุขนิษฐชา  โสพรหม 
โทร.0979324300 
นายวิทวัส  ดอนศรีเนตร 
โทร 0871971752 

๑๗ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Joint Information Center : JIC   
ทำหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการดำเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง
ขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจาย
ขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยให
เจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน ศูนยประสานขอมูล
รวม 

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

สำนักงานปลัด 
น.ส.ธนาวรรณ  ไกลภยั 
โทร.0877296602 
นายสุทัต  กิรัมย 
โทร.0817854503 

๑๘ -  กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม
อำนาจหนาท่ีการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- กำหนดให มีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเก่ียงของอยางเปนระบบ 

สวนปฏิบัติการ สภ.วิเชียรบุร ี
สายตรวจตำบลบึงกระจับ 
โทร.0895857670 

๑๙ เม่ือสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ียุติแลว ใหผูอำนวยการทองถ่ินรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอำนวยการอำเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ียุติลงแลว ใหดำเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีตั้งอยางปลอดภัย 

สวนอำนวยการ สำนักงานปลัด 
นายเอนก  ยอดอานนท 
โทร.0857200644 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ เม่ือไดรับแจงขาวการยกเลิก
สถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำชุมชนหรือกลุมผูนำอพยพรีบแจง
ผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมในการอพยพกลับไปสูท่ีอยูอาศัยตอไป โดยจัด
ระเบียบและลำดับกอนหลงัการอพยพกลับ พรอมท้ังประสานงานกับ
เจาหนาท่ีท่ีดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
 

สวนปฏิบัติการ กำนันตำบลบึงกระจับ 
นายสิงห  ศรสุรินทร 
โทร.0812844810 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.บึงกระจับ  พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๔๐ 

 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท  

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรืออำเภอใหประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการ
บริหารสวนตำบลบึงกระจับ ขางเคียง และกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพ่ือดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

สวนอำนวยการ ปลัด อบต.บึงกระจับ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร 
โทร.0895392240 

หมายเหตุ  :  การกำหนดสวนงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของ
สถานการณภัย และสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ โดยยึดหลักมาตรฐาน 
เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

    ๔.4 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 
   เตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร (กอปภ. องคการบริหารสวนตำบลบึง
กระจับ มอบหมายให สำนักงานปลัดเปนผูกำกับดูแลและใชงานความถ่ีวิทยุ 162.525 MHz เพ่ือใชเปนความถ่ี
วิทยุกลางสำหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สำหรับการ
ประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ 
โดยกำหนดใหสำนักงานปลัดเปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายใน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานดานการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     (๑ จัดตั้ งศูนยสื่อสารและจัดให มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีจำเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืน
ไดตามปกติโดยเร็วอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
     (๒ ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร  และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
     หนวยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก หมายเลขโทรศัพท
056020326  056020267 
   ๔.4.๒ หนวยงานสนับสนุน ไดแก 

 

 
 
 

ลำดับท่ี ชื่อหนวยงาน นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท โทรสาร หมายเหตุ 

1 กอปภ.จ.เพชรบูรณ  ๑61.475 MHz 0-5672-9792 0-5672-9792  

2 กอปภ.อ.วิเชียรบุร ี  165.100 MHz 0-5679-1690 0-5679-1567  

3 กอปภ.ต.โคกปรง  155.550 MHz    

4 สภ.อ.วิเชียรบุร ี   0-5679-1306   

5 ร.พ.วิเชียรบุร ี  155.375 MHz 0-5656-7170   
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แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
  ๔.5 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ให
สวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีกำหนดไว เชน โทรทัศน 
วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณท่ีถูกตองและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  เปนหนวยงานหลัก 
ดำเนินการ ดังนี้ 
  ๔.5.๑ จัดต้ังศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC  เพ่ือทำหนาท่ีประสาน
ขอมูลขาวสารสาธารณะ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับ
เหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับ การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว 
เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสาน
ขอมูลรวม 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลบึงกระจับ 

โทรศัพท 0-8712-12794 
 สายดวน ๑๖๖๙ 

 
 

 

กองอำนวยการปองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอวิเชียรบุรี 

โทรศัพท 0-5679-1690 
โทรสาร 0-5679-1567 

กองอำนวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย อบต.บึงกระจบั 
โทรศัพท /โทรสาร 0-5602-0326 

โทรศัพท   0-5602-0267   
ความถี่วิทยุ  162.525 MHz 

 

การประปาสวนภูมภิาค 
สาขาอำเภอวิเชียรบุรี 

โทรศัพท0-5692-8182 
 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

อบต.โคกปรง 
ความถ่ีวิทยุ 155.550 MHz 

องคกรภาคเอกชน  
มูลนธิิรวมกตัญู 

โทรศัพท 0-5679-7270 
 

กองอำนวยการปองกนั 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

 โทรศัพท 0-5672-9792 
 โทรสาร  0-5672-9792 

ความถี่วิทยุ ๑61.475 MHz 

 
 

การไฟฟาภูมิภาค 
สาขายอยอำเภอวิเชียรบุร ี
โทรศัพท 0-5692-8144  

 

สถานตีำรวจภูธรอำเภอวิเชยีร
บุรี 

โทรศัพท0-5679-1306 
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  ๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชน 
อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมท้ังหนวยงานท่ี
เก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 
  ๔.5.๓ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลท่ีบอก
ถึงอันตรายท่ีกำลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนท่ี
การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมีการ
อพยพหรือไม รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ ไปยังชุมชนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยและ
พ้ืนท่ีขางเคียง โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน               
หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  ๔.5.๔ จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการใหขอมูลเทาท่ีจำเปนเก่ียวกับการดำเนินการของศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  บัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน 
รวมท้ังรับฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการ
ปฏิบัติของเจาหนาท่ี 
  ๔.5.๕ กรณีท่ีมีขาวเชิงลบ ใหแจงขอมูลขาวสาร และชี้แจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 

  ๔.6 การอพยพ 
  เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้น จะเปน
อันตราย ใหผูมีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู
บัญชาการ ผูอำนวยการ และเจาพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมาย มีอำนาจสั่งอพยพผูซ่ึงอยูใน พ้ืนท่ีนั้นออกไปจาก
พ้ืนท่ีอยางเปนระเบียบ ท้ังนี้ ใหดำเนินการอพยพไมต่ำกวา ๑๒  ชั่วโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกำลัง
เจาหนาท่ีเขารักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนำชุมชนและหนวยงานปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   ๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ 
        (๑ การตัดสินใจอพยพในเขต องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  กำหนดให
นายกเทศมนตรี/  นายก อบต. องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผูตัดสินใจ
และควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ใน
ฐานะผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผูชวย 
     (๒ การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน กำหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานควบคุม 
กำกับ ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย ตามคำสั่งของผูอำนวยการทองถ่ิน โดยมีปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลบึงกระจับเปนผูชวย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไป
ยัง นายกองคการบรหิารสวนตำบลบึงกระจับ  ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ินเบอรโทรศัพท.0857279806 
  ๔.6.๒ เม่ือไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองปฏิบัติตามขอสั่งการของผูอำนวยการ
ทองถ่ิน โดยเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเปาท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช
จำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม เทาท่ีจำเปน รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ 
กอนออกจากบานเรือนใหนำกระเปาท่ีจัดเตรียมไวติดตัวไป ปดบานเรือนใหมิดชิดท่ีสุดเทาท่ีจะทำได และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 
  ๔.6.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางท่ีจะเขาสูพ้ืนท่ีเปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสำหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูนำชุมชนหรือ
ผูนำหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคำแนะนำในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมท้ังจัดระเบียบและ



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.บึงกระจับ  พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๔๓ 

 

จัดแบงประเภทของบุคคลตามลำดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลำดับ ซ่ึงเปนกลุมเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกำหนดไว 
  ๔.6.๔ จัดเจาหนาท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควรประสาน
เจาหนาท่ีตำรวจในทองท่ีเพ่ือจัดสงกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปนระยะ 
แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาท่ีโดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติภารกิจได
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนำขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพ่ือปองกันมิให    ผูอพยพ
เกิดความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
  ๔.6.๕ ใหหนวยงานอพยพอำนวยความสะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ำดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
  ๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่องจากสื่อทุก
ชองทางรวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนำขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ เพ่ือใหผูอพยพ
คลายความวิตกกังวล 

    ๔.7 การบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
  การชวยเหลือผูประสบภัยท่ีอาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวในระยะตน และระยะกลางใหไดผลดี 
จำเปนตองคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ไดแก 
  (๑ การดูแลดานความปลอดภัย  
  (๒ การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความ สะดวก 
  (๓ การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางท่ัวถึง  
  (๔ การมีกิ จกรรมฟนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพ่ือทำใหมีสุขภาพจิตท่ีดี 
  (๕ การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพ่ือติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

  ใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล หรือสวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตำบล เป นหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิง
ชั่วคราว และประสานงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดเพ่ือ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว  โดยใหคำนึงถึงแนวทางท่ีในการชวยเหลือกลุมเปราะเปน
สำคัญ 
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แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราว (องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  
หมายเหตุ : สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
(กำนัน  

ฝายอำนวยการรวม 
(หัวหนาสำนักปลดั / พนักงานและเจาหนาท่ี

ของสำนักงานปลัด  

ฝายปฏิบัติการ 
(ผอ.กองสาธารณสุข /พนักงานและ

เจาหนาท่ีของกองสาธารณสุข  

บทบาทหนาท่ี 
๑. อำนวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน 
จัดทำบัญชีรายช่ือผูประสบภัยของชุมชน
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกศูนย  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน 
๒. จัดการพ้ืนท่ีของศูนยพักพิงช่ัวคราวของ
ชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ 
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ  เครื่องใช ท่ี
จำเปนแกการดำรงชีวิตขณะท่ีอาศัยอยูใน
ศูนยพักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย 
๕. จัดพาหนะในการขนสง เชน สิ่งของ 
ผู ป ว ย ใน ก รณี มี ผู เจ็ บ ป วย ต อ ง ไป ส ง
โรงพยาบาล เปนตน 
๖. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ /  
ผูท่ีเก่ียวของ 

บทบาทหนาท่ี 
๑. บรรเทาทุกขเบ้ืองตนดานปจจัยสี่ 
คือ ท่ีอยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม 
และยารักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัย
ใหแก ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ประสานกับผูประสบภัยท่ีตองการ
ความชวยเหลือ 
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  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA  
  กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  จะ
ประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจาก
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก           สาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment  จะกระทำทันทีภายหลังมีเหตุการณ
สาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ ในการใหความ
ชวยเหลือเบื้องตน เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน ลำดับความสำคัญกอน – กลัง และรวบรวมขอมูล
ความตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจำเปนทุกๆ ดานท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน 
สิ่งแวดลอม  
  ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที   เม่ือภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการเขาถึงพ้ืนท่ีประสบ
ภัย เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุอุปกรณ 
ท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเนื่อง ท้ังนี้ จำเปนจะตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดำเนินการ
ประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
        เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนำขอมูล           
ท่ีไดมาทำการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุปเสนอผูอำนวยการทองถ่ินเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง  
รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร 
น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 

 ตารางท่ี ๔-2 :  การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA  

ระยท่ี 0 
เตรียมความพรอม 

ในการประเมิน 

ระยะท่ี 1 ประเมินสถานการณและ 
ผลกระทบเบ้ืองตน: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment  

ระยะท่ี 2 ประเมินผลกระทบและการให 
ความชวยเหลือบรรเทาทุกข: การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

เตรียมความพรอม ชวยเหลือชีวิตและการบริการตอการฟนฟูท่ีจำเปน 

กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห 

ลักษณะการประเมิน 

การเตรียมพรอมสำหรับ

การประสานการประเมิน :  

การเตรียมขอมลูท่ัวไป  

บทท่ี ๑(  

การประเมินเบ้ืองตน :เปนการประเมินแบบ
คราวๆ ในการใหความชวยเหลือเบ้ืองตน 
เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 
ลำดับความสำคัญกอน – กลัง และรวบรวม
ขอมูลความตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ดานท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน 
และสิ่งแวดลอม  

 

ประเมินระยะเรงดวน : เปนการระบุมูลคา

ความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทาง

สังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุ

อุปกรณ ท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือ

และความตอเน่ือง ท้ั งน้ี  จำเปนจะตองใช

ผูเช่ียวชาญในแตละสาขาดำเนินการประเมิน

ความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
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  ท้ังนี้  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอยาง แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน 
ระยะที่ ๑  (Initial Disaster Assessment Form  และตามภาคผนวก ฑ  (ตัวอยาง แบบประเมินความ
เสียหายและความตองการ ระยะท่ี ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA  
  ๔.9 การรับ-จายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึง
กระจับ  พิจารณาเห็นวา     มีความจำเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัยใหดำเนินการ    ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
        (๑ ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
        (๔ ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของ เหลือใชของ
ศูนยรับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  
        (๓ ระเบียบกระทร วงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
              โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๑๐.๑ จัดต้ังศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย และกำหนดสถานท่ีเก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๑๐.๒  องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  หารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
กำหนดระเบียบ     การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจายเงินและสิ่งของบริจาค เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอ
ภาค 
       ๔.๑๐.๓ จัดทำบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบขอมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
       กรณีท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดต้ังศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบ     
สาธารณภัย หากบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ใหบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาค 

  ๔.๑0 การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 
       (๑ ให ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู  
ภาวะปกติแลว ใหผูอำนวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอำนวยการอำเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ  
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
       (๒ เม่ือไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอำนวยการทองถ่ิน ใหประกาศยุติสถานการณ
วาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาวใหผูอพยพทราบเพ่ือเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูพ้ืนท่ี
อาศัยของตนเองตอไป 
       (๓ เม่ือยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  
ใหสงมอบภารกิจท่ีตองดำเนินการตอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพ่ือความ
ตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 
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  ๔.๑1 การอพยพกลับ 
        เม่ือประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำ
ชุมชนหรือผูนำกลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลำดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพ้ืนท่ีอาศัยของ
ตนเอง พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

   ๔.๑2 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  แบงประเภทของสวน
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะอพยพมาอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามลำดับและความจำเปนเรงดวน 
พรอมท้ังกำหนดพ้ืนท่ีรองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว
ลวงหนา โดยการดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนได
ตามปกต ิ                                                                                                                                                                                                                                                                            

  ๔.๑3 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
       (1) ผูอำนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีติดตอหรือใกลเคียงมีหนาท่ีสนับสนุนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแกผูอำนวยการซ่ึงรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ติดตอ
หรือใกลเคียงนั้น 
       (2) กรณีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก เจาหนาท่ี
ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐท่ีอยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีของตน ใหแจงให
ผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัดแลวแตกรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วตอไป  
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู เปนการดำเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

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

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือใหการดำรงชีวิตกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยไมจำเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ท่ีจะดำเนินการ 

  พิจารณาความเส่ียงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพ่ือไมให
งบประมาณตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 
แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดมิ 
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 กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ จะ
ดำเนินการหลังเกิดภัย ดังนี้ 

  ๕.๑ สำรวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพ้ืนท่ีประสบภัย
จนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและ
วิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความ
ชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย
และการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมท้ังจัดทำฐานขอมูล การสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟู
และกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมูบาน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการ
ฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟู
ภายหลังการเกิด        สาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑ ขอมูล พ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒  ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การชวยเหลือจากภายนอก 
         (๓ ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ 
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
         ๕.๑.๓ สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย    
ควรสำรวจขอมูลดังตอไปนี้ 
         (๑ ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ท่ีพักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ  
โดยใหคำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ ท่ีไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเปนพิเศษ 
         (๒ ขอมูลการฟนฟู พ้ืนท่ีประสบภัย เชน ท่ีอยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 
         ๕.๑.๔ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึง
กระจับ  จัดต้ังคณะทำงานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความ
ชวยเหลือ และความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดำเนินการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           ๕.๑ .๖  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ น ฟู ไปยั ง             
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู 
ซอมแซม และบูรณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.  
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      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ   
มีแนวทางปฏิบัติ   การฟนฟู  ดังนี้ 

       ๑. องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้ 

   (๑.๑ ขอมูล พ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๑.๒ ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

การชวยเหลือจากภายนอก 
  (๑.๓ ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ    

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
๒. สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังนี้ 
   (๒.๑ ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ดานอาหาร 

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

   (๓.๒ ขอมูลการฟนฟู พ้ืนท่ีประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ท่ีอยูอาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งกอสรางตางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

๓. องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  จัดทีมประเมินความเสียหายและความ
ตองการความชวยเหลือ  โดยประสานกับอำเภอวิเชียรบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ ใหตรวจสอบรายละเอียด
ความเสียหาย การใหความชวยเหลือและความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

๔. ประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยอำภอ (ก.ช.ภ.อ. ให เรงสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉินโดยเร็ว             
เพ่ือพิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผล   
การสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ. เพ่ือพิจารณาดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย  

๕. ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินท่ีผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ 
ใหสงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนจากคณะรัฐมนตรี 

๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเปนในเบื้องตน ใหผูอำนวยการอำเภอ 
ผู อำนวยการจั งหวัด  ผู อำนวยการกลาง ผู บัญชาการป องกันและบรรเทาสาธารณ ภั ยแห งชาติ                   
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลำดับ 

๕.2.1 การฟนฟูระยะส้ัน 
        เปนการดำเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง 

เพ่ือสนองความตองการท่ีจำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เรงดวนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 
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ซ้ำข้ึนอีก การประเมินความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 
       (๑ การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบ้ืองตน  
   เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและ     
จิตสังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจำเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงกระจับเปนหนวยงายหลัก   และมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑ การชวยเหลือและสงเคร าะหผูประสบภัย 
           - แจงใหชุมชน/หมูบาน สำรวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและ

ความเสียหาย เพ่ือใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลำเนา 
           - ให มีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกร

ภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซอน    
ในการสงเคราะหผูประสบภัย 

           - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสิน    
ท่ีเสียหายไวเปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

           - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวา    
จะหายกลับมาดำรงชีวิตไดตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย   
ในกรณีท่ีตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 

           - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูท่ีประสบภัยอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได     
โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแก
บุคคลในครอบครวั 

           - เลี้ยงดูผูประสบภัยท่ีไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน 
ดูแลเด็กกำพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุท่ีประสบภัย 

   (๑.๒ การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว  
   (๑.๓ ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสร างขวัญและกำลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔ รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ

สถานการณเปนระยะๆ 
       (๒ การฟนฟู พ้ืนท่ีประสบภัย 
   เปนการบูรณะท่ีอยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณ สาธารณภัยให กลับสู สภาพ ท่ีสามารถใช งานได  ท้ั งนี้  ควรให ความสำคัญ กับการฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
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เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกำหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย
ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑ ทำความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ใน พ้ืนท่ี
ประสบภัย และขนยายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒ ให องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ท่ีเกิดเหตุ ดำเนินการฟนฟู
พ้ืนท่ีประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

   (๒.๓ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการท่ีไดรับความ
เสียหาย ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
    ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงจังหวัดเพชรบูรณและแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ 
           - ระบบไฟฟา 
    ดำเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณและการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ดำเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ 
   (๒.๔ ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงส ราง

พ้ืนฐานและอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
   (๒.๕ ซอมแซมสถานท่ีราช การ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีทองเท่ียว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
   (๒.๖ พ้ืนท่ีประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน 
ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ สำนักชลประทานท่ี10 โครงการ
ชลประทานจังหวัดเพชรบูรณองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๕.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑ การฟนฟูระยะกลางเปนการดำเนินการตอเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เชน ประปา 
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

           - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
               สำนักงานปลัดเปนหนวยหลักในการฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจ ท้ังนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน  
        (๒ สำหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง    

ซ่ึงอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี
ยิ่งข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟนฟูพ้ืนท่ีเกิดภัย 
ใหสามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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          - สำนักงานปลัด เปนหนวยหลักในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟนฟู
ชุมชนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน เพ่ือใหมีความ
พรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดำเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดข้ึน  การให
ความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความขัดแยงและการลดความ
แตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการกำหนดการประสานความตองการ
ท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ 

            - กองชาง เปนหนวยหลักในการวางแผนและดำเนินใหมีการบูรณะและ
การกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหมหรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือก
ใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความ
ตานทานตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้  การฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยให
ผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก 

            - กองสาธารณสุข เปนหนวยหลักในการวางแผนและดำเนินปกปอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการดำเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ี
เหมาะสม เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม  

๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ 
       (๑ ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

        เปนการเสริมสรางความพรอมท่ีจะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยาง
รวดเร็วของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของ
บุคคลและชุมชน           ท่ีประสบภัย ครอบคลมุถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย 
โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงกระจับเปนหนวยงานหลักในการดำเนินการ 

       (๒ ดานท่ีอยูอาศัย  
          (๒.๑ บูรณะและกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับความตองการ
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒ ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแก ไขปญหาดานท่ีอยูอาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก กรณี ท่ีเกินขีด
ความสามารถใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ 
ท่ีไดรับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือข้ึนไปตามลำดับ เชน งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง 

       (๓ ดานส่ิงแวดลอม  
               (๓.๑ ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ  

  (๓.๒ วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามท่ีชุมชนรองขอ 

          (๓.๓ ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงาน
ภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญท่ีจะตองดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ท่ีกำหนดวิธีการท่ีจะใช
ทรัพยากรและสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ไปสูการปฏิบัต ิ
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ไปสูการปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึง
กระจับ  พ.ศ. ๒๕๖1   ไดจัดทำข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศในการจัดการความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซ่ึงการจะดำเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
ตองอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และ
องคการสาธารณกุศล โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 
 
ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๑ ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  พ.ศ. 
๒๕๖1 รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท่ีอาจเกิดข้ึน  ในพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือสรางความตระหนักใหกำนัน 
ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู รับทราบ เขาใจถึง
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

- องค ก ารบ ริ ห าร
สวนตำบลบึงกระจับ 
- สำนักงานปลัด 
 

๒ จัดให มีการประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเนื่อง 
เพ่ือใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ต้ังแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

- องค ก ารบ ริ ห าร
สวนตำบลบึงกระจับ 
- สำนักงานปลัด 
 

๓ มีสวนรวมกับอำเภอ.....................และจังหวัด......................... อยางตอเนื่อง 
เพ่ือเชื่อมการทำงานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นการดำเนินการกิจกรรม เชน รวมสำรวจประเมินวิเคราะห    
พ้ืนท่ีเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงท่ีทำใหเกิดภัย เปนตน 
 
 

- องค ก ารบ ริ ห าร
สวนตำบลบึงกระจับ 
- สนง.ปภ.จว. 
เพชรบูรณ 
- ศูนย ปภ. เขต 9 
พิษณุโลก 

๔ การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึง
กระจับ  การรวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทา   สาธารณภัยระดับตางๆ เพ่ือทดสอบและฝกความ

- องค ก ารบ ริ ห าร
สวนตำบลบึงกระจับ 
- สนง.ปภ.จว. 
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ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ชำนาญรวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพชรบูรณ 
- ศูนย ปภ. เขต 9 
พิษณุโลก 
- สำนักงนปลัด 

๕ จัดทำแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส. กองทุนความปลอดภัยในการ      
ใชรถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกรสาธารณกุศล    
โดยใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาต ิ

- องค ก ารบ ริ ห าร
สวนตำบลบึงกระจับ 
- สำนักงานจังหวัด
เพชรบูรณ. 
- สำนักงานปลัด 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีไดมีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนท่ีท่ีมุงเนน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมอยางมี
สวนรวมแบบบูรณาการ ซ่ึงรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเตรียมพรอม
แหงชาติ ประกอบกับใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอำเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัดและกลุมจังหวัด ท่ีเปน
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 

- องค ก ารบ ริ ห าร
สวนตำบลบึงกระจับ 
- สำนักงานจังหวัด
เพชรบูรณ. 
- สำนักงานปลัด 

๗ ใหความรูแกภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังดานวิชาการและการปฏิบัติ    
สรางองคความรูเพ่ือเปนขอมูลในการกำหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ และระดับพ้ืนท่ี 

- (องคการบริห าร
ส ว น ต ำ บ ล บึ ง
กระจับ  
- สพป  เพชรบูรณ 
- สพม. เพชรบูรณ 
 

๘ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำในการจัดทำแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพ่ือเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี
ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  

-  องคการบริหาร
สวนตำบลบึงกระจับ  
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         
ท้ังสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี การกำหนดใหจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ใหผูอำนวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลตอไปยังผูอำนวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจำทุกป รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ไปสูการปฏิบัติ ในชวง
กลางแผนและ      ปลายแผน พรอมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- องค ก ารบ ริ ห าร
สวนตำบลบึงกระจับ 
- ส น ง . ป ภ . จ . 
เพชรบูรณ 
- ศูนย  ปภ. เขต 9 
พิษณุโลก 
- สำนักงานจังหวัด
เพชรบูรณ 
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๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เปนกระบวนการดำเนินงานดานการกำกับควบคุม เพ่ือติดตามความกาวหนาของ
ภารกิจและหรือประเมินวาภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะตองกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณท่ีตรวจสอบวัดไดนั้น
บรรลุหรือไมบรรลุเม่ือเทียบกับเกณทหรือดัชนีท่ีกำหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยให
ทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดำเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดำเนินการใกลถึง
เปาหมายท่ีกำหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพ่ิมเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสำเร็จ
และความลมเหลวดังกลาวได ทำใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการตอไปได 

        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ 
รวมท้ังแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกำหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหลงขอมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑ ขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสำรวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมท้ังควรกำหนดเปาหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจนและ (๒ ขอมูลทุติย
ภูมิท่ีไดจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการท่ีกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั องคการบริหารสวน
ตำบลบึงกระจับ กำหนดข้ึนมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรปุผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอใหผูอำนวยการทองถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.บึงกระจับ  พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๕๗ 

 

       ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล 
        ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบรหิารสวนตำบลบึง

กระจับ  เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ โดย
ใหจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย 
ประเมินผลกระทบ   การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอำนวยการอำเภอเพ่ือ
รายงานผลตอไปยังผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพ่ือ
นำไปสูการปรับปรงุ   แนวทางการดำเนินงานตอไป 

        การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสา
ธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล 
ตลอดจนนำปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ตอไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยท่ีเปนประโยชนท้ังแกประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน รวมท้ังการนำสิ่งท่ีได    
มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         
และการบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม และสามารถดำเนินการรวมกับ   
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู ท้ังกอนการดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้น          
การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน
การศึกษา คนควา และการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกตใชเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ใหเหมาะสม 

       (๒ ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสำคัญท่ีผานมาของ องคการบริหารสวน
ตำบลบึงกระจับ  เพ่ือใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสำหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (๓ จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญท่ีผานมา
ของ องคการบรหิารสวนตำบลบึงกระจับ  เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหาร
สวนตำบลบึงกระจับ 

       องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ไดดำเนินการตามกระบวนการท่ีกำหนดไวใน
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  พ.ศ. ๒๕๖1 และ
ไดมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยท่ีไมไดกำหนดไวในแผน หรือมีการ
วิจัยและพัฒนา พบขอบกพรอง  หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม 
ให องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  พ.ศ. ๒๕๖1 ไดตามความเหมาะสมทุกป ตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 



 

 

ภาคผนวก 



 
 

บัญชีรายช่ือบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครือขาย 
ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

 

ลำดับท่ี ชื่อหนวยงาน วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท 

    นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท โทรสาร 

๑ นายก อบต. บึงกระจับ   085 727 9806  

๒ รองนายก อบต. บึงกระจับ   084 451 7966  

๓ ปลัดอบต.บึงกระจับ   089 539 2240  

๔ หัวหนาสำนักงานปลัด อบต.บึงกระจับ      095 685 3000   

๕ นายอำเภอวิเชียรบุรี   056 791 567  

๖ ปลัดอำเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง         

๗ ปลัดอำเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร         

๘ ปลัดอำเภอหัวหนาฝายความม่ันคง         

๙ ทองถ่ินอำเภอวิเชียรบุร ี      082 169 1975   

๑๐ ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุร ี      056 791 306   

๑๑ ผูอำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี.      056 567 170   

๑๒ สาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี         

๑๓ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี         

๑๔ เกษตรอำเภอวิเชียรบุร ี         

๑๕ ปศุสัตวอำเภอวิเชียรบุรี.         

๑๖ ประมงอำเภอวิเชียรบุรี         

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  



 

บัญชีรายชือ่บุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครอืขาย 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยงาน วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท 

   นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท โทรสาร 

๑ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ สิงห 1 161.200 056 729 777 - 

๒ รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ สิงห 2 161.200 056 729 789 - 

๓ รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ สิงห 3 161.200 056 729 788 - 

๔ ผูบังคับการหนวยทหารในพ้ืนท่ี - - - - 

๕ ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ เพชรบูรณ 1 161.200 089 0732222 - 

๖ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ สิงห 4 161.200 056 729 759 - 

๗ หัวหนาสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ - - 056 729 752 - 

๘ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ - - 056 711 365 - 

๙ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ - - 056 711 365 - 

๑๐ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ - - 081 9727363 - 

๑๑ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ - - 056 711 010 - 

๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ - - 056 721 121 - 

๑๓ ท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ - - 056 711 023 - 

๑๔ ทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ - - 056 729 738 - 

๑๕ พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ - - 056 725 743 - 

๑๖ 
หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบูรณ 

ปภ.เพชรบูรณ 161.200 056 729 792 - 

๑๗ ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ - - 056 729 746 - 

๑๘ 
ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบูรณ - - 056 729 786 - 

๑๙ ผูอำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ - - 056 717 600 - 

๒๐ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพชรบูรณ - - 056 723 039 - 

๒๑ ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคเพชรบูรณ - - 056 711 310 - 

๒๒ ผูอำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ - - 056 911 156 - 

๒๓ อุตุนิยมวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ - - 056 711 498 - 

๒๔ อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม  - - - - 

 

ภาคผนวก ข  



 
  

บัญชีรายช่ืออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS 
ขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

 
ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ที่อยู เบอรโทรศัพทติดตอ 

1.  นายพยุ  ปองศรี อปพร. 86 ม.10 0890399138 
2.  นายเจรญิ  สนิทโกศัย อปพร.   
3.  นายเดี่ยว มธุโฆ อปพร.   
4.  นายอาคม  แซงภูเขียว อปพร.   
5.  นายอุดม  แสงจันดา อปพร.   
6.  นายสังวาล  มาจุฬา อปพร.   
7.  นายสุทัต  กิรัมย อปพร.   
8.  นางทองไหล  ภูพลผัน อปพร.   
9.  น.ส.ถวิน  ทองจันฮาด อปพร.   
10.  นายธวัชชัย  สายบัวทอง อปพร.   
11.  นายวินัย  พรมเหลา อปพร.   
12.  นายบุญเกิด  คำวันสา อปพร.   
13.  นายสมจติร  จันธรรมมา อปพร.   
14.  นายสมบูรณ  เมืองสันเทียะ อปพร.   
15.  นายยง  จะรวมรัมย อปพร.   
16.  นายสังเวย  ครื่นคางพล ู อปพร.   
17.  นายแวว  ตมิสันเทียะ อปพร.   
18.  นายอานันท  ธูปขุนทด อปพร.   
19.  นายสน่ัน  บุญนก อปพร.   
20.  นายเนตร  ไผขุนทด อปพร.   
21.  นายขำ  ถุนนอก อปพร.   
22.  นายสุพรรณ  ขาวฉะออน อปพร.   
23.  นายบุญสง  ศรีทอง อปพร.   
24.  น.ส.ประภาศร  วิวรชัย อปพร.   
25.  นายคำภา  เยีย่มไธสง อปพร.   
26.  นายอาทิตย  โกยทา อปพร.   
27.  นางจรัล  ศักดีเมือง อปพร.   
28.  นายอุทัย  กันกลางดอน อปพร.   
29.  นายแฉลม  ลายสันเทียะ อปพร.   
30.  นายประดิษฐ  สมบัตมิาก อปพร.   
31.  นายธงชัย  คำไสย อปพร.   
32.  นายศุภกิจ  กระทูนันต อปพร.   
33.  นายประหยัด  นาสมฝน อปพร.   
34.  นายสำรวม  หวนขุนทด อปพร.   
35.  นายสุวรรณ  นิมาลา อปพร.   
36.  นายประจวบ  ชัยสรุิยงค อปพร.   
37.  นายไสว  จันคำ อปพร.   

ภาคผนวก ค  



38.  สมหมาย  คายชัยภมู ิ อปพร.   
39.  นายพวง  ไชยชนะ อปพร.   
40.  นายสวรรณ  ยั่งยืน อปพร.   
41.  นายจำเนียร  จูมศิลา อปพร.   
42.  นางปยะมาลย  บุญแยม อปพร.   
43.  นายสมพงษ  แคตาย อปพร.   
44.  นางพะเยาว  โสงขุนทด อปพร.   
45.  นางชม  ดับขุนทด อปพร.   
46.  นางสุภาวดี  เหลื่อมมะลัง อปพร.   

 
 

บัญชีรายช่ือเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงตั้ง 
ของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ตำแหนง 
ที่อยู เบอรโทรศัพทติดตอ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 

นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว 
นายเอนก  ยอดอานนท 
นายกิตติพงศ  โลนไธสง 
 นายภาคภูมิ  ปราศจาก 
นายทวี  จันฑะเฆ 
 
 

เจาพนักงานปองกัน 
เจาพนักงานปองกัน 
เจาพนักงานปองกัน 

กูชีพ 
กูชีพ 

 

ม.4 ต.บึงกระจับ 
167 ม.3 ต.บึงกระจับ 
79/1 ม.5 ต.บึงกระจับ 
 57 ม.6ต.บึงกระจับ 
4 ม.1ต.บึงกระจับ 
 
 

0871357239 
0857200644 
0808420021 
 0954966314 
0980066314 
 
 

 
 

 



บัญชีรายนามภาคประชาสังคม ในพ้ืนท่ี (องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  
 
ลำดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 

 
โทรศัพท/โทรสาร รายช่ือผูประสานงาน 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
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๗. 
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ภาคผนวก ง  



 
บัญชีรายช่ือองคการสาธารณกุศล ในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

 

ลำดับท่ี อำเภอ ตำบล 
ช่ือองคการสาธารณ

กุศล 

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ 

ความชำนาญ 
หมายเลข
โทรศัพท 

- - - - - - - 

 
 

ภาคผนวก  จ 
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๕ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล...................

๖ รพ. ...................
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ภาคผนวก ฉ



บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบางที่จะต้องช่วยเหลือ ขนยา้ย อพยพก่อนเป็นลำดับแรก 
 

 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
หมู่ที่ 1 

1.  ด.ช.ภาคิน  ดิษฐสุนทร 1   
2.  ด.ญ.อารยา  ติสันเทียะ 75   
3.  ด.ช.พงศกร  คำวันสา 59/1   
4.  ด.ช.บุรินทร์  จอมสมสา 19   
5.  ด.ช.กรวินท์  อินทรี 53   
6.  ด.ช.กรวิชญ์  เข่ือนคำ 85/1   
7.  ด.ช.นราภัทร  เหลืองสะอาด 84   
8.  ด.ญ.ธนัชพร  โพธิจักร 128   
9.  ด.ช.ศรันย์ภัทรโ  ผล่กระโทก 52   
10.  ด.ช.ภาสกร  สาเสน 55   
11.  ด.ช.ปฐวี  เมฆสุข 57   
12.  ด.ช.ธนเดช  นาคครุฑ 134   
13.  ด.ญ.เครือวัลย์  ทองนอก 145   
14.  ด.ช.สรรพวุฒิ  โพนาน 17   
15.  ด.ญ.ณัฐฐามณี  บุญแย้ม 51   
16.  ด.ญ.คุณัญญา  เสนามนตรี 2   
17.  ด.ญ.ธัญชนก  อำไพร 46   
18.  ด.ญ.พิชชาภา  ต่างสันเทียะ 155   
19.  ด.ช.ชยเดช  จีนสันเทียะ 139   
20.  ด.ช.วรปพน  ฝ่ายสงฆ ์ 172   
21.  ด.ช.วิบูลย์  หน่ึงคำมี 164   
22.  ด.ช.จิระพัชร์  อ่วยนอก 58   
23.  ด.ญ.ธวัลพร  แซงภูเขียว 162   
24.  ด.ญ.ปวรรัตน์  ศรีสีฐาน 15   
25.  ด.ญ.ปรีชญา  เก่าด่านจาก 6   
26.  ด.ญ.อลิดา  ดวงมณี 132   
27.  ด.ช.ปวรรุจ  คุตมาสูญ 95   
28.  ด.ช.กิตติพัทธ์  จันประทัด 161   
29.  ด.ช.จิรายุ  แถมจำเริญ 68   
30.  ด.ช.ธิติกร  สายบัวทอง 109   
31.  ด.ญ.พลอยชฏา  ซ้ายสุย 142   
32.  ด.ญ.ณัฐฐกานต์  พันธ์น้อย 146   
33.  ด.ญ.นลินนิภา  เลขลิจิต 113   
34.  ด.ช.สุพัทธ์  จันอำพัน 108   
35.  ด.ญ.พรนภัสคุ  ณวันดี 123   
36.  ด.ช.นราวิชญ์  สีหามาตย์ 111   
37.  ด.ญ.มัทนา  แซงภูเขียว 162   
38.  ด.ญ.ภัทรธิดา  โกมลกุญชร 106   
39.  ด.ช.ประทีป  ทองนอก 145   
40.  ด.ช.ธนกร  พุดสี 87   

ภาคผนวก  ช 

เด็ก 



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
41.  ด.ช.ณฐกร  จันทะเฆ่ 54   
42.  ด.ช.จีระพงษ์  เจริญศักด์ิ 158   
43.  ด.ช.นครินทร์  ติสันเทียะ 104   
44.  ด.ช.ธนวัฒน์  ติยะวงศ์ 1   
45.  ด.ญ.ปาริชาติ  นะป้องแก้ว 90   
46.  ด.ช.ณพรัช  อุดมพงษ์ 139   
47.  ด.ญ.กาญเ  กล้ายะปะเต 80   
48.  ด.ช.อดิศักด์ิ  ชูรัตน์ 48/2   
49.  ด.ช.คุณานนท์  เสนามนตรี 2   
50.  ด.ญ.กัลยา  เจริญศักด์ิ 158   
51.  ด.ช.ไกรวิชญ์  เข่ือนคำ 85/1   
52.  ด.ช.ภูเบศร์  พันสวัสด์ิ 25   
53.  ด.ญ.พิชญาภัค  ทองจันฮาด 26   
54.  ด.ช.ธาวินท์  เกิดมงคล 5   
55.  ด.ช.นฤพนธ์  แสนจักรไกร 81   
56.  ด.ญ.สเตลล่า  คาตาลดี 116   
57.  ด.ช.ธณัฐ  ยะปะเต 80   
58.  ด.ญ.กัญญาวีร์  พินิจมนตรี 136   
59.  ด.ญ.คีล่า  เครน 138   
60.  ด.ญ.พรพิมล  เขตรสมัคร 128   
61.  ด.ช.ปาร์คโก้   เด แมกท์ 53   
62.  ด.ช.จิตติพัทธ์  จันอำพัน 108   
63.  ด.ช.ธนภัทร  อำไพร 46   
64.  ด.ญ.จันทิมา  แสนท้าว 48   
65.  ด.ช.ธนชัย  คมพิลา 82   
66.  ด.ช.พงสกร  คุณวันดี 123   
67.  ด.ช.พลากร  จันทะเฆ่ 4   
68.  ด.ญ.กมลพรสาย  บุญจันทร์ 24   
69.  ด.ช.ปรเมธ  กองหาโคตร 177   
70.  ด.ช.ธนวัฒน์  ยะปะเต 80   
71.  ด.ญ.นิพาดา  โพนาน 17   
72.  ด.ญ.ธนัชพร  พวงสันเทียะ 85/1   
73.  ด.ช.เกียรติพงษ์  หนูแก้ว 112   
74.  ด.ญ.นภัสรา  โพธิจักร 128   
75.  ด.ญ.ศศิธร  สินธุศาสตร์ 109   
76.  ด.ญ.จารวี  ดีบัวภา 32   
77.  ด.ช.ศักรินทร์  ติสันเทียะ 104   
78.  ด.ญ.ธาราวรรณ  อุ่นแก้ว 152   
79.  ด.ช.อภิชาติ  คำวันสา 59/1   
80.  ด.ญ.ขวัญน  ภาพุดสี 87   
81.  ด.ช.ธีรเดช  เชขุนทด 142   
82.  ด.ญ.ศิรินันท์  แถมจำเริญ 68   
83.  ด.ญ.ดวงใจ  บุญแย้ม 163   
84.  ด.ญ.ศรัญย์ภัทร  เน้ือแตงเย็น 97   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
85.  ด.ช.ศุภณัฐ  แสนจักรไกร 173   
86.  ด.ญ.ศรัญญา  หีบแก้ว 122   
87.  ด.ช.ฉัตรนรินทร์  มุลละคร 66   
88.  ด.ญ.อัญชิต  าฝ่ายสงฆ์ 172   
89.  ด.ช.กฤตยชญ์  มนทอง 61   
90.  ด.ช.ชญานนท์  มามีพรม 141   
91.  ด.ช.จิระศักด์ิ  เจริญศักด์ิ 158   
92.  ด.ญ.ชฏาพร  ชัยโวหาร 38   
93.  ด.ญ.สุทธิดา  เย็นไธสง 150   
94.  ด.ช.ธนวัฒน์  หินเหล็ก 107   
95.  ด.ช.จิรายุทธ  ทองจันฮาด 149   
96.  ด.ช.กรรธณัฐธ์ิ  สีหามาตย์ 111   
97.  ด.ญ.นวลนภา  ช่างเกวียน 176   
98.  ด.ญ.ปาริชาติ  ต่างสันเทียะ 155   
99.  ด.ญ.รัตนวดี  สิทธิยา 69   

100.  ด.ญ.สุดารัตน์  เย็นไธสง 71   
101.  ด.ญ.ชนิสรา  อุ่นนุช 179   
102.  ด.ช.ศุภกิตต์ิ  เดชศิริ 168   
103.  ด.ช.อภิวุฒิ  จันทะเฆ่ 106   
104.  ด.ช.รัชชานนท์  สีจันโคตร ์ 43   
105.  ด.ช.พุฒิพงศ์  เขตรสมัคร 128   
106.  ด.ญ.กนกกานต์  ภูพลผัน 53   
107.  ด.ช.นิธิพัฒน์  สีหามาตย์ 111   

หมู่ที่ 2 
108.  ด.ช.แผ่นดิน  จากผา 175   
109.  ด.ช.นครินทร์  นามวงษ์ 5   
110.  ด.ญ.เจนจิรา  ยอดสาย 26   
111.  ด.ช.ธนภัทร์  พลพวง 76   
112.  ด.ญ.วิรดา  เจริญพงษ์ 74   
113.  ด.ช.สิรวุฒิ  วิวรชัย 36   
114.  ด.ญ.กาญจนา  แสนท้าว 88   
115.  ด.ช.ธนชัย  ทิพบรรจง 72   
116.  ด.ญ.สโรชา  สายรุ้ง 73   
117.  ด.ช.ธีรเมธ  นาคสระเกษ 67   
118.  ด.ญ.ณัฐกาล  สุคนธ์ 108   
119.  ด.ช.อนาวิล  อินทรรักษา 69   
120.  ด.ช.กฤติพงษ์  ทิพบรรจง 72   
121.  ด.ญ.ชัชญาดา  เล็บผลา 47   
122.  ด.ช.อิทธิพล  จากผา 175   
123.  ด.ญ.พรปวีณ์  ชำนาญ 101   
124.  ด.ญ.วริยาพร  เสมาเพชร 180   
125.  ด.ญ.ชนิสรา  วงศ์ศรีหล้า 13   
126.  ด.ญ.วรัญญา  รองศักด์ิ 12   
127.  ด.ช.สุวิจักขณ์  แหขุนทด 185   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
128.  ด.ญ.อนันตญา  น่ิมสุวรรณ์ 85   
129.  ด.ช.ภคพงษ์  คุณพรม 11   
130.  ด.ญ.อารดา  แสงไทย 32   
131.  ด.ช.พชรดนัย  มิตราช 90   
132.  ด.ช.รัชชานนท์  วินัง 15   
133.  ด.ญ.ณพัชญา  รัตนะ 74   
134.  ด.ญ.จิณัฐตา  ธนาคูณ 57   
135.  ด.ช.ชัยวุฒิ  ดาวเรือง 4   
136.  ด.ช.ศุตานันท์  เสมาเพชร 180   
137.  ด.ญ.อภิษฎา  คงเจริญ 24   
138.  ด.ญ.อัยรดา  คางสันเทียะ 22   
139.  ด.ช.รัชชานนท์  จันทะหงษ์ 25   
140.  ด.ญ.ศศิภา  บุญแย้ม 11   
141.  ด.ญ.ศศิภรณ์  บุญแย้ม 11   
142.  ด.ช.พสิษฐ์  ชำนาญ 101   
143.  ด.ญ.ญานิ  ก่เมสัน 59   
144.  ด.ช.สหรัฐ  ศรีสงิห ์ 36   
145.  ด.ช.ณวัฒน์  หารสงคราม 52   
146.  ด.ญ.สุพรรษา  นาจันทัด 26   
147.  ด.ญ.แพรวา  บุตรชา 44   
148.  ด.ญ.สุธาวัลย์  มีแก้ว 56   
149.  ด.ญ.วรัญญา  กำพุทธา 51   
150.  ด.ช.ธีรภัทร  เจริญยศ 70   
151.  ด.ช.ชัยวิวัฒณ์  คำสอนทา 35   
152.  ด.ช.ภาคิน  อินทรรักษา 69   
153.  ด.ญ.อันเจล่า  แซนด์สตรอม 64   
154.  ด.ช.ธนวัฒน์  เมืองสันเทียะ 182   
155.  ด.ญ.กินารี  แอนเจิลลี  นาเมสัน 59   
156.  ด.ช.ศุภณัฐฐ์  ทิพบรรจง 72   
157.  ด.ช.จิรศักด์ิ  สุคนธ์ 108   
158.  ด.ญ.ณัฐกานต์  ศรีสิทธ์ิ 79   
159.  ด.ช.คณาทิป  เทียนสิทธ์ิ 9809   
160.  ด.ช.ศักรินทร์  ศิริเวช 27   
161.  ด.ญ.ชนิภรณ์  พูนม่วง 63   
162.  ด.ช.ธันยวัต  แสงไทย 32   
163.  ด.ช.วรวิทย์  แสงอรุณ 88   
164.  ด.ญ.สุดารัตน์  กระทู้นันท์ 48   
165.  ด.ญ.ธันยพร  คงเจริญ 45   
166.  ด.ญ.สุจิรา  มีแก้ว 56   
167.  ด.ช.ธนพล  สีสิงห์ 50   
168.  ด.ญ.วัลยา  เมืองสันเทียะ 74   
169.  ด.ช.ปฎิภาณ  มหิสยา 186   
170.  ด.ญ.คาโรลีน่า  โฮฟชตัดท์ 171   
171.  ด.ญ.วายุตา  เรืองไพศาล 175   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
172.  ด.ช.ปิยวัฒน์  รองศักด์ิ 12   
173.  ด.ช.อมรเทพ  กองปัญญา 6   
174.  ด.ญ.ศรีสุดา  บุตรชา 44   

หมู่ที่ 3 
175.  ด.ช.รัชชานนท์  สีเท่ียง 106   
176.  ด.ญ.สวิตตา  แสนเหลา 58   
177.  ด.ญ.ธาริณี  ศรีบุญเรือง 125   
178.  ด.ช.ศุภณัฐ  แย้มสันเทียะ 103   
179.  ด.ญ.ณัฐทิตา  สิริรัตน์ 64   
180.  ด.ญ.สุภัสสร  แก้วระวัง 92   
181.  ด.ช.ภาคิน  กลโคกกรวด 106   
182.  ด.ช.ธนกฤต  มีชำนาญ 78   
183.  ด.ช.อภิรักษ์  โตสุข 50   
184.  ด.ญ.อนัญญา  ใครสันเทียะ 111   
185.  ด.ช.กฤษฎา  เติมทิพย์ 173   
186.  ด.ช.ไทยสัน  แมคเครย์ 50   
187.  ด.ญ.ชนัญชิดา  สุขจิตร 24   
188.  ด.ช.วีรวัฒน์  ปราณีตพลกรัง 185   
189.  ด.ช.วรินทร  สีเท่ียง 106   
190.  ด.ญ.รสริน  คลื่อค้างพูล 117   
191.  ด.ญ.พรชนก  ก้านขุนทด 75   
192.  ด.ญ.ธีราลดา  บุญนก 46   
193.  ด.ญ.นวพร  ยอดอานนท์ 167   
194.  ด.ช.ณฐนนท์  ตาสันเทียะ 92   
195.  ด.ญ.กนกนุช  คำพรม 66   
196.  ด.ช.พิภัช  ชอบเรียบร้อย 125   
197.  ด.ช.จิรายุ  บุญประเสริฐ 138   
198.  ด.ช.กิตินันท์  อภัยโส 183   
199.  ด.ญ.ณัฐธิดา  เติมทิพย์ 37   
200.  ด.ญ.ธัญญรัตน์  สุราช 95   
201.  ด.ช.ปัญจพล  แสนยศ 96   
202.  ด.ญ.ณัฐณิชา  โตกุล 176   
203.  ด.ช.อภิชัย  แจ้งสันเทียะ 129   
204.  ด.ช.รพีภัทร  แง่นกลางดอน 113   
205.  ด.ญ.รสนันท์  ใจกล้า 117   
206.  ด.ญ.ศิตาพร  สงกิ่ง 107   
207.  ด.ช.ปฏิภาณ  แย้มสันเทียะ 165   
208.  ด.ญ.ศรุตา  เหล็กคำ 13   
209.  ด.ญ.อารดา  สุวรรณภูมิ 115   
210.  ด.ญ.ศิริกัลยา  ดวงสงฆ ์ 86   
211.  ด.ญ.ศิริกานดาต์  ดวงสงฆ ์ 86   
212.  ด.ญ.อนันญา  สุขสบาย 177   
213.  ด.ญ.ณัฐนิชา  สิริรัตน์ 64   
214.  ด.ช.ธนพัฒน์  ป้อมสันเทียะ 89   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
215.  ด.ญ.ศิริวรรณ  กลโคกกรวด 106   
216.  ด.ญ.ปภาวรินทร์  พิมพาทอง 61   
217.  ด.ญ.กรภัทรจึง  ต้ังไพศาล 178   
218.  ด.ช.รัตน์ตวรรณ  โสงขุนทด 97   
219.  ด.ญ.รินลดา  มูลมัง 6   
220.  ด.ญ.วิชญาดา  ครั้นชัยภูมิ 187   
221.  ด.ญ.พิชชา  กืบขุนทด 127   
222.  ด.ช.รพีภัทร  คลื่นค้างพล ู 143   
223.  ด.ญ.วรรณพร  เดชสันเทียะ 69   
224.  ด.ช.เทียนชัย  ทรัพยศิริ 94   
225.  ด.ช.ราเชน  ศรสุรินทร ์ 28   
226.  ด.ญ.พัชราวดี  ธูปขุนทด 81   
227.  ด.ช.ภูวดล  แย้มสันเทียะ 103   
228.  ด.ญ.ณัฐริณีย์  รอดรัตน์ 135   
229.  ด.ช.เทียนรัตน์  ตาสันเทียะ 38   
230.  ด.ช.ปัณณทัต  จะรวมรัมย์ 83   
231.  ด.ญ.พัชรีวรรณ  เข็มสันเทียะ 16   
232.  ด.ช.ศราวุฒิ  เดชสันเทียะ 102   
233.  ด.ช.คณาวุฒิ  จำรัสภูมิ 164   
234.  ด.ญ.จิรัชญา  กลางสันเทียะ 1   
235.  ด.ช.เจษฎากร  สุขจิตร 24   
236.  ด.ญ.ชุติกาญจน์  คำควร 88   
237.  ด.ช.แฮร์รี่  มิลเลอร์ 143   
238.  ด.ช.ไกรวิชญ์  ครั้นชัยภูมิ 154   
239.  ด.ช.ณัฐภัทร  สร้อยสวรรค ์ 7   
240.  ด.ญ.บุญธิดา  โกกลางดอน 29   
241.  ด.ญ.วิลาวัลย์  ทูพันดุง 131   
242.  ด.ญ.สิริกานต์  ผลทอง 170   
243.  ด.ญ.พัชรพร  ธูปขุนทด 81   
244.  ด.ญ.พรนภัส  แสงสายออ 115   
245.  ด.ญ.ย่ิงลักษณ์  นันดี 119   
246.  ด.ช.นพรัตน์  ปราณีตพลกรัง 185   
247.  ด.ญ.กัลยานุช  คำผาย 167   
248.  ด.ช.พีรวัฒน์  สอนอินทร์ 191   
249.  ด.ช.อินทร  พันธ์ศรี 84   
250.  ด.ญ.นันทิพร  บุญดี 35   
251.  ด.ช.ศุภกิจ  แก้วมะลัง 160   
252.  ด.ญ.ปัณณพร  ดีพังเทียม 120   
253.  ด.ช.ณัฐวุธ  สมปัสสา 8   
254.  ด.ญ.ชลธิชา  ใจงามเลิศ 45   
255.  ด.ช.ชนะพล  คูณสันเทียะ 29   
256.  ด.ช.วรธันย์  สมเสียง 184   
257.  ด.ญ.จิตรลดา  พรหมสิทธ์ิ 61   
258.  ด.ช.ณรงศ์  พรหมสิทธ์ิ 61   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
259.  ด.ช.คุณาสิน  มูลมัง 6   
260.  ด.ช.วีระวัฒน์  พุ่มกล่อม 106   
261.  ด.ช.กมลชัย  ศิริบารมีสกลุชัย 91   
262.  ด.ช.จิณณธรรม  กมลเพ็ชร 190   
263.  ด.ญ.บุษกล  รอดรัตน์ 135   
264.  ด.ญ.สโรชา  โพธ์ิเกตุ 92   
265.  ด.ญ.มัลลิกา  โกกลางดอน 36   
266.  ด.ช.ธนกฤต  กลิ่นนวล 166   
267.  ด.ช.ธีรภัทร  บุญนก 46   
268.  ด.ช.จันทรากานต์  คำงาม 186   
269.  ด.ช.อณุชิด  ประมาณุใส 97   
270.  ด.ช.จีรพันธ์ิ  ขาวฉลาด 86   
271.  ด.ญ.ศิริพร  ธงสันเทียะ 161   
272.  ด.ช.ระพีพัฒน์  ก้านขุนทด 118   
273.  ด.ช.อำพล  ย่ังยืน 72   
274.  ด.ช.เกียรติศักด์ิ  นันดี 119   
275.  ด.ช.ศุภณัฐ  แย้มสันเทียะ 165   
276.  ด.ช.กฤษดา  ธงสันเทียะ 98   
277.  ด.ช.อำพล  จะรวมรัมย์ 83   
278.  ด.ช.ศักด์ิดา  ติมสันเทียะ 96   
279.  ด.ช.เปรมวิทย์  สมปัสสา 8   
280.  ด.ญ.พรพิชา  ลาภขุนทด 68   
281.  ด.ญ.อรธิดา   เมย์แมคเคร์ย 50   
282.  ด.ญ.รพินท์นิภา  คำควร 88   
283.  ด.ญ.จิราพา  ตาสันเทียะ 38   
284.  ด.ช.พีรพัฒน์  สุขสบาย 115   
285.  ด.ช.ธีรเทพ  สวัสดี 59   

หมู่ที่ 4 
286.  ด.ช.ศุภกิจ  ถุนนอก 209   
287.  ด.ช.ธนาธร  สิมมาโคตร 144   
288.  ด.ญ.ณัฐพัชร์  สุบิน 202   
289.  ด.ญ.ปดิวรัดดา  หอมละออ 162   
290.  ด.ญ.รชนิตา  เสมาเพชร 192   
291.  ด.ช.ศุภณัฐ  แจ่มไธสง 150   
292.  ด.ช.ศักดินนท์  นอกไธสง 189   
293.  ด.ช.ธนภัทร  อุนาศรี 165   
294.  ด.ญ.วรางคณา  ชายา 284   
295.  ด.ญ.กมลพร  ตรีเศียร 157/1   
296.  ด.ญ.รุจิสา  จำปาทอง 16   
297.  ด.ญ.วิรัญชนา  จำปาทอง 16   
298.  ด.ช.ฐิติกร  ขันคำ 106   
299.  ด.ช.วีระศักด์ิ  ฉัตรเท 282   
300.  ด.ญ.แก้วกิริยา  แสงไทย 114   
301.  ด.ช.เอเดรียน  จอห์นเกรย์ 125   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
302.  ด.ญ.สุพัตรา  ถุนนอก 209   
303.  ด.ญ.วันใหม่  ศรีคันทะรัก 56/1   
304.  ด.ช.พงศกร  ศรสันเทียะ 55   
305.  ด.ช.วิชญะ  แคนสงห์ 253   
306.  ด.ช.ภัควัฒน์  มัครมย์ 117   
307.  ด.ญ.ละอองดาว  นนท์ขุนทด 168   
308.  ด.ช.ทัศน์พล  พัฒนศรี 55   
309.  ด.ญ.วชิราภรณ์  สืบสิงห ์ 243   
310.  ด.ญ.แคทเธอรีน  ชิลตัน 65   
311.  ด.ช.กฤษณพล  มีแก้ว 195   
312.  ด.ญ.กนกนุช  สุขชาลี 254   
313.  ด.ญ.ชลธารทวี  อภิรดีบุญโชค 5   
314.  ด.ญ.จรินทร์พร  ทวยไทยสงค์ 59   
315.  ด.ญ.กันนิดากาญ  จนฐิติภา 167   
316.  ด.ญ.สมิตานัน  สิมมาโคตร 144   
317.  ด.ญ.จันทัปปภา  หมื่นเดช 159/1   
318.  ด.ญ.อัญญาดา  นามพิทักษ์ 177   
319.  ด.ญ.สุพิชญา  พลเรือง 184   
320.  ด.ช.พงศ์นภัทร  โพยนอก 265   
321.  ด.ช.โปรตอน  บอมโคตร 211   
322.  ด.ช.ชโนทัย  เรืองฤทธ์ิ 163   
323.  ด.ญ.ณิชานันท์  สายแสง 186   
324.  ด.ญ.ฐิติกานต์  จีนารัตน์ 38   
325.  ด.ช.กิตติกวิน  หมั่นกิจ 71   
326.  ด.ช.นฤชิต  คำสันเทียะ 175   
327.  ด.ญ.พิรานันท์  นามมารดา 198/1   
328.  ด.ญ.ฐิตาภรณ์  สุวรรณภักดี 20/1   
329.  ด.ญ.กัลยกร  เมืองชื่น 19   
330.  ด.ช.ภูมิภัทร  แคนหนอง 88   
331.  ด.ญ.วริศชญา  สีนานอก 116   
332.  ด.ญ.พิชชาพร  พูนสวัสด์ิ 174   
333.  ด.ญ.สุรีย์วัลย์  ขันคำ 137   
334.  ด.ช.รินพิพัฒน์  ทวยไทยสงค์ 59   
335.  ด.ช.สุรศักด์ิ  ฉัตรเท 282   
336.  ด.ญ.จรรญามนฑ์  แคนสิงห์ 253   
337.  ด.ญ.ณัฏฐ์ชญา  เพ็ชเล็ก 139   
338.  ด.ช.ชยธร  หล้าคำ 126   
339.  ด.ช.วงศธร  บุญพุฒ 143   
340.  ด.ญ.วนิดา  จันเพ็ง 132   
341.  ด.ช.ณัฐพล  ขาวฉอ้อน 80   
342.  ด.ช.เอ้ืออังกูร  พนมจันทร์ 100   
343.  ด.ญ.วัลลภา  จำปาทอง 155   
344.  ด.ช.ฐิติภัทร  กองทุ่งมน 112   
345.  ด.ช.ณัฐชานนท์  ยันไธสง 4   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
346.  ด.ญ.ปุณยาพร  แคนดา 246   
347.  ด.ช.พิลานนท์  บุญพุฒ 143   
348.  ด.ช.จิตติพัฒน์  ระจัน 59   
349.  ด.ญ.สุชัญญา  ขาวฉอ้อน 80   
350.  ด.ช.ณัฐกานต์  เนตรสาร 88   
351.  ด.ญ.ศดานันท์  บุบผาสุข 108   
352.  ด.ช.กฤตวิทย์  จันทร์โอ 65   
353.  ด.ญ.รัตน์สุคนธ์  ปัญหาราช 194   
354.  ด.ญ.พัทธนันท์  คำชม 8   
355.  ด.ญ.จุฑามาศ  จันแจ้งใจ 34   
356.  ด.ญ.จิรสุดา  จันแจ้งใจ 34   
357.  ด.ญ.วรัทยา  โกมลกุญชร 148   
358.  ด.ช.ณชพล  มีแก้ว 195   
359.  ด.ช.ศุภกิตต์ิ  ศรีวิจารณ์ 90/1   
360.  ด.ญ.พัชราภา  บุญมาก 186   
361.  ด.ญ.วรารัตน์  เท่ียงดี 21   
362.  ด.ช.พีรพัฒน์  มัครมย์ 117   
363.  ด.ช.อนลัส  ไสวกลาง 61/1   
364.  ด.ช.อนาวิน  แก่นบัวแก้ว 259   
365.  ด.ญ.สุพิชชา  ขันคำ 137   
366.  ด.ช.วัชรศักด์ิ  หงษ์คำ 7   
367.  ด.ช.สิทธินนท์  คำชม 8   
368.  ด.ญ.พิชญาภา  พัฒนศรี 55   
369.  ด.ญ.ศุภาพิชญ์  สีวิลาด 257   
370.  ด.ญ.ชญาดา  เสมาเพชร 101   
371.  ด.ญ.ปิยภรณ์  ตะกรุดเท่ียง 53   
372.  ด.ช.พัชรกฤษฏิ์  แคนดา 246   
373.  ด.ช.จิรโชติ  หมั่นกิจ 71   
374.  ด.ญ.ชนิสรา  ยศสูงเนิน 277   
375.  ด.ญ.ชัญญานุช  โลนไธสง 182   
376.  ด.ช.ธรรมปพน  โลนไธสง 92   
377.  ด.ช.ชนะศักด์ิ  รังไชย 39   
378.  ด.ญ.วราธร  กองทุ่งมน 149   
379.  ด.ญ.วิราธร  กองทุ่งมน 149   
380.  ด.ช.ธนกฤต  กิรัมย์ 96   
381.  ด.ช.ธนกฤต  แม๊คโดนัลด์ 136   
382.  ด.ช.พชรดนัย  เจริญสุข 72   
383.  ด.ญ.ฐานิตา  ขันคำ 107   
384.  ด.ช.องอาจ  สาเสน 143   
385.  ด.ญ.จิดาภา  เมืองศรี 6/1   
386.  ด.ช.พีรวิชญ์  ยูห์ริก 46   
387.  ด.ช.ภูวเนศ  แคนหนอง 88   
388.  ด.ญ.ชาลิสา  พรหมดี 136   
389.  ด.ช.ปิยะ  หาญชนะ 60   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
390.  ด.ช.รายาน  อุนาศรี  จอนห์ 165   
391.  ด.ญ.พันธพัฒน์  ทวยไทยสงค์ 59   
392.  ด.ช.จอห์น  เพททิกรูว์ 77   
393.  ด.ช.อัษฏาวุธ  จันทะจร 39/1   
394.  ด.ช.อัษฏายุธ  จันทะจร 39/1   
395.  ด.ญ.อภิชญา  คำปลิว 60   
396.  ด.ช.ณัฐธัญพงษ์  พินิจนอก 217   
397.  ด.ญ.กนกพรรณ  สุขชาลี 254   
398.  ด.ช.ดำรงศักด์ิ  นวลคำ 75/1   
399.  ด.ญ.อภิญญา  จันคำ 196   
400.  ด.ช.วรวีร์  โพธ์ิศรี 32/1   
401.  ด.ญ.ปรียา  ภัทรลือโฮ้ง 275   
402.  ด.ญ.ศิริภาพร  ศรีวิจารณ ์ 90/1   
403.  ด.ญ.พิมพ์รภัทร  กาญจนฐิติภา 167   
404.  ด.ช.ศุภวิชญ์  นิมาลา 151   
405.  ด.ช.ธนบูรณ์  จันฤทธ์ิ 9   
406.  ด.ญ.วัชรีพร  โพยนอก 13/1   
407.  ด.ญ.ปนัดดา  อ่อนคำ 70/2   
408.  ด.ญ.เกร็ดมณี  กาญจนา 271   
409.  ด.ญ.นารีรัตน์  จันทร์เพ็ง 50   
410.  ด.ช.เอกภพ  บุบผาสุข 108   
411.  ด.ช.ไทยแลนย์  โลนไธสง 182   
412.  ด.ช.ภาณุวิชญ์  จอดนอก 190   
413.  ด.ญ.สุปรียา  จันทร์โอ 65   
414.  ด.ญ.ภัทรธิดา  บุญศรี 62   
415.  ด.ญ.กัญญาณัฐ  ศรสันเทียะ 236   
416.  ด.ช.ธนภัทร  โพตะคาม 240   
417.  ด.ญ.สุวนันท์  ขันคำ 137   
418.  ด.ช.ต่อตระกูล  สุขชาลี 254   
419.  ด.ญ.ธิดารัตน์  ศรีวิจารณ์ 73   
420.  ด.ญ.สิริบุญ  ปิ่นแก้ว 37   
421.  ด.ช.ชาญชัย  ไกรมณี 155   
422.  ด.ช.กานต์นิธิ  กิรัมย์ 96   
423.  ด.ช.ธีรภัทร  โพธ์ิอ่อน 264   
424.  ด.ญ.วณัฐยาน์  มัครรมย์ 117   
425.  ด.ญ.สแมนต้า  ฟัลเฟรย์ 201   
426.  ด.ช.รัฐภูมิ  หาญแก้ว 159/1   
427.  ด.ช.ชลสิทธ์ิ  ทวีอภิรดีบุญโชค 5   
428.  ด.ญ.ชญานิศ  สีนานอก 116   
429.  ด.ช.ปุญญพัฒน์  แสงไทย 69   
430.  ด.ญ.ธันยาภรณ์  ขันคำ 207   
431.  ด.ญ.ศิริกัลยา  คำปลิว 194   
432.  ด.ช. อเล็กซ์  เฮริทตึ 8/2   
433.  ด.ช.ปฎิภาณ  แก้วหงษ์ 133   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
434.  ด.ช.ประทีป  สังฆ์นาค 28   
435.  ด.ช.ชัยณรงค์  สัตตะพันธ์ 126   
436.  ด.ญ.ณิชา  ไสวกลาง 61/1   
437.  ด.ญ.พรไพลิน  จิตศาลา 212   
438.  ด.ญ.จุไรรัตน์  รังไชย 39   
439.  ด.ญ.ดาวเรือง  เสนาฮวด 38   
440.  ด.ญ.วราภรณ์  หงส์คำ 7   
441.  ด.ช.ศุกลวัฒน์  ศรสันเทียะ 55   

หมู่ที่ 5 
442.  ด.ช.วรากร  ม่วงเชียงจ์ 133   
443.  ด.ช.รัชชานนท์  น้อยมาตร 88   
444.  ด.ช.วรโชติ  แก้วสุรินทร์ 221   
445.  ด.ญ.ธัญชนก  ศรีเมือง 99/1   
446.  ด.ช.พีรณัฐ  สุบิน 134   
447.  ด.ช.ณัฐวุฒิ  คงเจริญ 102   
448.  ด.ช.รัฐกรณ์  ชอบใจ 70   
449.  ด.ช.ธนากร  นาทองคำ 7/1   
450.  ด.ญ.อันนา  วิตุลลี่ 50   
451.  ด.ช.ภากร  สุวรรณมาโจ 224   
452.  ด.ช.รัตนพล  อนุชาติ 229   
453.  ด.ช.เกียรติชัย  พรมจันทร์ 79   
454.  ด.ช.สุธีรภัทร  เทียงเดช 24   
455.  ด.ช.ชอบธรรม  คำผงแดง 2   
456.  ด.ญ.นิชกานต์  อ่อนศรี 51   
457.  ด.ช.โภคิน  เปรมกมล 72   
458.  ด.ช.ภูวกฤต  โพธ์ิทอง 154   
459.  ด.ช.สุรพัศ  สิงห์ขุนทด 11   
460.  ด.ญ.ปภาวรินท์  บุญศร 126   
461.  ด.ญ.ธัญญาภัทร  คาฮูน 7/1   
462.  ด.ญ.อเบลล่า  ไรน์เฟรต์ 143   
463.  ด.ช.ธนเดช  เบ้าอาสา 9   
464.  ด.ญ.วีรภัทรา  เพชรนิล 108   
465.  ด.ญ.นิชาภา  สมปัสสา 107   
466.  ด.ช.ฮารุโตะ  ฮาชิโมโตะ 22   
467.  ด.ญ.กัลยกร  บุญประดิษฐ์ 36   
468.  ด.ญ.ชลธิชา  สายหยุด 30   
469.  ด.ญ.สุภาวดี  ติมสันเทียะ 102   
470.  ด.ญ.ณัชชา  ต่างสันเทียะ 123/1   
471.  ด.ช.วีรชิ  ตลาดบาศรี 169   
472.  ด.ช.นรภัทร  แก้วหงษ์ 73   
473.  ด.ช.ณัฐกานต์  พิลา 54   
474.  ด.ช.ภาคิน  บุญอารี 62   
475.  ด.ญ.สุจินตรา  เอลีน่าดัลลี่ 132   
476.  ด.ญ.พีชญา  นาคคำ 1   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
477.  ด.ช.ชยาณธร  บุญศร 26   
478.  ด.ช.นนทพัทธ์  ชัยวิเชียร 6/2   
479.  ด.ญ.สิริวิมล  หนันเรือง 83   
480.  ด.ช.ภาณุพงศ์  เลิกนอก 123/1   
481.  ด.ช.มานพ  สุโพธ์ินอก 136   
482.  ด.ญ.รณธิดา  ชอบใจ 70   
483.  ด.ญ.เปรมกมล  ต่างสันเทียะ 173   
484.  ด.ญ.ภูริชญา  บุญศร 124   
485.  ด.ญ.โชติกา  นุ่นวงษา 22   
486.  ด.ช.ภาคิน  เปรมกมล 72   
487.  ด.ญ.จิราภา  โม่งปราณีต 101   
488.  ด.ญ.เอมมาลิน  เยชเก้ 143   
489.  ด.ช.ศิริพัฒษ์  กล่อมจอหอ 218   
490.  ด.ช.ฐิติวัฒน์  พะยุหะ 46   
491.  ด.ญ.เขมิกา  พรหมอ่อน 91   
492.  ด.ญ.ณัฐณิชา  ม่วงเชียงจ์ 41   
493.  ด.ญ.กานต์ธิดา  ชัยมงคล 29   
494.  ด.ญ.ธนภรณ์  ใหมเกิด 73/1   
495.  ด.ช.ธนกฤษ  กองทุ่งมน 43   
496.  ด.ช.ณธัชศักด์ิ  เพ็ชรนิล 149   
497.  ด.ช.ลิโอนาโด  ลีโอโฮเฟอร์ 51   
498.  ด.ช.ธนภัทร  ครองยุติ 10   
499.  ด.ช.อนาวิล  พินิจทรัพย์ 127   
500.  ด.ญ.พรพิมล  ชูรัตน์ 49   
501.  ด.ช.จักพรรดิ  ช่างเกวียน 170   
502.  ด.ช.ชยพล  รองศักด์ิ 56   
503.  ด.ช.นภัทร  โลนไธสง 79/1   
504.  ด.ช.กานต์ร  วีโยธิบาล 104   
505.  ด.ช.ชัยชนะ  นาเจริญ 195   
506.  ด.ญ.วีรินทร์  ทิราจันราช 145   
507.  ด.ญ.นันทิชา  แก้วหงษ์ 73   
508.  ด.ช.จตุภูมิ  โอพิทซ์ 79   
509.  ด.ช.ศุภกฤต  แดงคำ 100   
510.  ด.ญ.สิรินทรา  แคต่าย 60   
511.  ด.ช.นิพนธ์  พรมจันทร์ 10   
512.  ด.ช.ศักด์ิดา  ศรีโสม 220   
513.  ด.ช.ศุภชัย  วรรณทอง 144   
514.  ด.ช.พงศกร  โพธ์ิตา 203   
515.  ด.ญ.ปวริศา  เกื้อกูล 96   
516.  ด.ช.มนต์ชัย  นาสิงห์คาน 35/1   
517.  ด.ช.ธนพนธ์  อนุชาติ 33/1   
518.  ด.ญ.ณัฏฐธิดา  ศิริเวช 148   
519.  ด.ญ.จรรยพร  หมอเก่ง 94   
520.  ด.ญ.ณิชาภรณ์  จิตรสม 157   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
521.  ด.ญ.สุชานันท์  เทศารินทร์ 65   
522.  ด.ญ.อชิรญา  เบ้าอาสา 9   
523.  ด.ช.ศุภเดช  เย็นไธสง 12   
524.  ด.ช.เจค็อบ  นาทองคำ  คาฮูน 7/1   
525.  ด.ช.ธีรภัทร  แคต่าย 60   
526.  ด.ช.ภูบดินทร์  จันทร์คำ 162   
527.  ด.ญ.พิชามญชุ์  พรหมอ่อน 91   
528.  ด.ช.อริยพล  เขียวนุ่ม 223   
529.  ด.ญ.ณฤมล  บุญศร 41   
530.  ด.ช.คณิศร  ศิริเวช 148   
531.  ด.ช.ปัณณวัฒน์  เพ็ชรนิล 149   
532.  ด.ช.สุธีรพันธ์  เท่ียงเดช 24   
533.  ด.ญ.วิรมณ  สนธิ 108   
534.  ด.ช.ชลทิศ  โอพิทซ์ 79   
535.  ด.ช.ชิษณุพงค์  นาคคำ 1   
536.  ด.ญ.ปาริฉัตร  พันกล้า 49   
537.  ด.ญ.วารุณี  สมปัสสา 107   
538.  ด.ช.วัชรพงษ์  แคต่าย 60   
539.  ด.ญ.ทัตพร  หยุยไธสง 233   
540.  ด.ญ.เนตรทิตา  วงษ์พินิจ 177   
541.  ด.ช.กิตติศักด์ิ  พรมเหลา 174   
542.  ด.ช.วุฒิชัย  พรหมอ่อน 91   
543.  ด.ญ.ณภัทรพร  บุญอารี 62   
544.  ด.ญ.สุภาวดี  พรมจันทร์ 10   
545.  ด.ญ.นันท์นลิน  จันราช 48   
546.  ด.ช.นราวิชญ์  มะธิปะโน 161   
547.  ด.ช.ศิวกร  สุวรรณมาโจ 224   
548.  ด.ช.ชัชชัย  ศิริเวช 148   
549.  ด.ช.ชัยธวัช  ศรีวิจารย์ 247   
550.  ด.ช.ภาณุพงค์  ขันชะลี 22   
551.  ด.ช.อนุชา  รองศักด์ิ 154   
552.  ด.ญ.อลิช  ไรน์เฟรต์ 143   
553.  ด.ญ.ภัทธิรา  สาเสน 32   
554.  ด.ญ.ณิชานัน  อุมาลี 14   
555.  ด.ญ.ภัคจิรา  คะนองมาก 2   
556.  ด.ช.ณัฐสรณ์  โคตรสมบัติ 216   
557.  ด.ญ.พัณณิตา  ศรีทอง 119/1   
558.  ด.ช.ณัฐวุฒิ  เริงศักด์ิ 76   
559.  ด.ช.ปวรวัช  พะยุหะ 46   
560.  ด.ญ.เบญจลักษณ์  เหล่าชัย 40/1   
561.  ด.ช.เอกพัน  จันทร์คำ 162   
562.  ด.ญ.ลาร่าลี้บ  แบร์เกอร์ 136   
563.  ด.ช.ไพรวัลย์  ศรีนาวา 81   
564.  ด.ช.ชนะศักด์ิ  บุญประดิษฐ์ 36   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
565.  ด.ช.ธีรศักด์ิ  พันกล้า 49   
566.  ด.ช.พงษ์ศิริ  สิงห์ขุนทด 11   
567.  ด.ญ.หน่ึงฤทัย  พรหมอ่อน 91   
568.  ด.ญ.สุนิตา  อนุชาติ 33/1   
569.  ด.ช.ปุณณวิชญ์  เย่ียมไธสง 45   
570.  ด.ญ.กัญญาณัฐ  โมงขุนทด 100   
571.  ด.ช.กรวิชญ์  ขันชะลี 69   
572.  ด.ญ.สุธีธิดา  สายหยุด 30   
573.  ด.ช.ภานุพงศ์  เพ็ญบุญ 133/1   
574.  ด.ช.พงษ์สุระ  สุขสอน 99   
575.  ด.ญ.มานิตา  สุขจิตร 166   
576.  ด.ช.ยุทธศาสตร์  รองศักด์ิ 42   
577.  ด.ญ.อัญชิสา  รุ่งโชติ 199   
578.  ด.ญ.กนกพิชญ์  พรมจันทร์ 23   
579.  ด.ช.เชษฐา  พิกุล 199   
580.  ด.ญ.จินดาพร  สมปัสสา 210   
581.  ด.ช.ไตรรัตน์  เดลลี 132   
582.  ด.ญ.สุพรรษา  สุโพธ์ินอก 136   
583.  ด.ช.ทวีวัฒน์  ศิริเวช 148   
584.  ด.ญ.วิมลศิริ  โลนไธสง 135   
585.  ด.ช.อภิวัฒน์  ละเหลา 65   
586.  ด.ช.สิทธิพร  โพธ์ิตา 203   
587.  ด.ญ.ณัฏฐณิชา  พุ่มรส 202   
588.  ด.ญ.จัสมิน  ฮัปเปิลบี 147   
589.  ด.ช.สิทธิพงษ์  อ่อนเงิน 47   
590.  ด.ญ.อริศา  บุญศรี 225   
591.  ด.ญ.ขนิษฐา  ศรีสุข 153   
592.  ด.ช.สุเมธ  นุ่นวงษา 22   
593.  ด.ช.พีรพัฒน์  ชัยบอน 136   
594.  ด.ญ.กัญญารัตน์  น้อยมาตร 88   
595.  ด.ช.สกาย  อินริ้ว 57   

หมู่ที่ 6 
596.  ด.ช.ธนพัฒน์  ถังทอง 115   
597.  ด.ญ.อภิชญา  โสขุมา 99   
598.  ด.ช.สิทธิรัตน์  อินชัยบูรณ์ 40   
599.  ด.ช.วสุพล  นนทะพา 55   
600.  ด.ญ.ธิญากร  ศรสุรินทร ์ 116   
601.  ด.ญ.ญาณิศา  วิเศษตัดสิน 55   
602.  ด.ช.ดนัยณัฐ  ก้อนคำใหญ่ 52   
603.  ด.ช.พชรดนัย  ชัยสิม 26   
604.  ด.ช.พสิษฐ์  ชนะศักด์ิ 39   
605.  ด.ญ.ทิพปภา  ศิริ 99   
606.  ด.ญ.น้ำทิพย์  บรรยงค ์ 40   
607.  ด.ญ.กัญจนพร  โตแป้น 46   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
608.  ด.ช.ปัญยาณันต์  ศรสุรินทร์ 113   
609.  ด.ช.ภูมิพีรพล  ทีระบุตร 65   
610.  ด.ญ.นันตญา  ศรสุรินทร์ 110   
611.  ด.ญ.ทิฏฐิญา  ศรสุรินทร ์ 116   
612.  ด.ช.ธีรวุฒิ  กองโคตร 104   
613.  ด.ญ.พิชญธิดา  พินิจทรัพ 12   
614.  ด.ช.ธีรภัทร  อื๊อสกุล 71   
615.  ด.ช.วุฒิภัทร  หมื่นสี 43/1   
616.  ด.ช.อนิกรณ์  ปิดทอง 70   
617.  ด.ช.คณาทิป  นากาตะ 92   
618.  ด.ญ.พัชรพ  รชัยสิม 26   
619.  ด.ญ.ณัฐชา  อุ่นเมือง 92   
620.  ด.ญ.พิชญา  คำอินทร์ 83   
621.  ด.ญ.แพรวา  โพธ์ิพุ่ม 91   
622.  ด.ญ.กลปริธ  ศรสุรินทร์ 13   
623.  ด.ญ.ณั ฐสินี  ชาลีเปี่ยม 24   
624.  ด.ช.กฤติเดช  ศรสุรินทร ์ 110   
625.  ด.ช.บุญฤทธ์ิ  มีแก้ว 69   
626.  ด.ช.พงศธร  บุราคร 86   
627.  ด.ญ.กรรณิกา  ตันตุ้ย 112   
628.  ด.ญ.นาราภัทร  แสนดี 47   
629.  ด.ญ.กมลนิตย์  อินทร์จันทร์ 99   
630.  ด.ช.รัตนพล  โกยทา 90   
631.  ด.ญ.กิตติกานต์  จงจิตร 71   
632.  ด.ญ.นฤมล  มงคล 52   
633.  ด.ช.วรเทพ  ทับขุนทด 112   
634.  ด.ญ.กัญญาณัฐ  หุ้มไธสง 92   
635.  ด.ญ.ศิริวรรณ  สุวรรณชัย 28/1   
636.  ด.ญ.กัญญาพัชร  ถังทอง 115   
637.  ด.ญ.เบญญา  ภาสารุ 26   
638.  ด.ญ.วรัทยา  แสงทา 15/2   
639.  ด.ช.ปัทบวรณ์  ศรสุรินทร ์ 113   
640.  ด.ญ.ปวีณา  กระดังงา 83   
641.  ด.ญ.ปราชญาณา  มาบ้านซ้ง 37   
642.  ด.ญ.ปัญญาพร  ชนะศักด์ิ 80   
643.  ด.ช.นิพพล  มงคล 52   
644.  ด.ญ.นารากร  ศรีวิจารณ ์ 32   
645.  ด.ช.วิสันต์  ภู่แก้ว 67   
646.  ด.ช.ธันยธรณ์  ศรสุรินทร ์ 58   
647.  ด.ญ.พิชญาภา  โยธิบาล 9   
648.  ด.ญ.สุกัญญา  ทาสี 43/1   
649.  ด.ช.สุวรรณรัตน์  จันทะนาม 88   
650.  ด.ช.สหรัฐ  แสงทา 15/2   
651.  ด.ญ.นารีรัตน์  จันทรคุ้ย 48   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
652.  ด.ญ.พรธิชา  บุราดร 86   
653.  ด.ช.ชินพัฒน์  ถังทอง 115   
654.  ด.ช.ธนิต  แจ่มประโคน 84   
655.  ด.ช.ภัทรพล  หุ้มไธสง 93   
656.  ด.ช.สุริยวงศ์  งามขำ 78   
657.  ด.ญ.สุธิศามา  บ้านซ้ง 37   
658.  ด.ญ.ปวีณา  คำสีดี 49   
659.  ด.ญ.กรวี  ราชสุทธ์ิ 120   

หมู่ที่ 7 
660.  ด.ช.วรวุฒิ  อินทรีย์ 107   
661.  ด.ช.อภิวัฒน์  กันกล่ำ 84   
662.  ด.ช.ณัฐพนธ์  อำไพ 60   
663.  ด.ญ.กนกรัตน์  กุลโกศล 4   
664.  ด.ญ.พรเพ็ญ  เลพล 60   
665.  ด.ช.ธนภัทร  สีแก้วน้ำใส 112   
666.  ด.ญ.ไอรดา  กรัดกระยาง 54   
667.  ด.ญ.ชาลิสา  โสภา 52   
668.  ด.ช.ชัยวุฒิส  กุลงาม 88   
669.  ด.ญ.จุฑาภัทรอิ  นทร์คำ 92   
670.  ด.ญ.มินตรา  เอี่ยมสอาด 17   
671.  ด.ช.พัชรพล  สอนอ้วน 107   
672.  ด.ญ.ธัญพร  ฉิมบุญมา 52   
673.  ด.ญ.ณัชชา  คล้ายสุบรรณ ์ 50   
674.  ด.ช.ธันวา  เพชรรักษ ์ 79   
675.  ด.ญ.เสาวลักษณ์  เพชรรักษ ์ 71   
676.  ด.ช.อัคคเดช  กันกล่ำ 84   
677.  ด.ช.พีรพัฒน์  สำเภา 53/1   
678.  ด.ช.ณัฐพงศ์  ทองประเสริฐ 47   
679.  ด.ช.ภูเบศ  ทองสุข 80   
680.  ด.ช.อภิหารณ์  สมใจ 19   
681.  ด.ช.ธนวัฒน์  เทียนปัญจะ 17/1   
682.  ด.ญ.วิรัญชนา  มธุรส 38   
683.  ด.ญ.นรรัตน์  สำเภา 32   
684.  ด.ญ.กัลยกร  อำไพ 60   
685.  ด.ญ.กัลยารัตน์  สุขสอน 75   
686.  ด.ช.เอกพันธ์โคด  ประทุม 20   
687.  ด.ช.นภัสกรสี  แก้วน้ำใส 106   
688.  ด.ช.รุจิเรธน์  ทองแก้ว 19/1   
689.  ด.ญ.อนัญญา  เพชรรักษ์ 12   
690.  ด.ช.ธนภัทร  สุขสอน 76   
691.  ด.ช.วุฒิภัทรทับทัน 102   
692.  ด.ญ.วรินทร์ทิพย์  แย้มพจนา 1   
693.  ด.ญ.ธิดารัตน์  จันทร์ต๊ิบ 22   
694.  ด.ญ.อภิญญา  เพชรรักษ ์ 112   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
695.  ด.ญ.ศิริรัตน์  ฉิมบุญมา 52   
696.  ด.ช.ภูวนาท  จันทัง 65   
697.  ด.ญ.สุขสวรรค์  จันทร์ต๊ิบ 22   
698.  ด.ญ.แพรวา  เทพเทียน 63   
699.  ด.ช.ณภัทร  ทองแก้ว 19/1   
700.  ด.ช.ณัฐวุฒิ  จันทร์อัมพร 69   
701.  ด.ช.ธนพลโคด  ประทุม 20   
702.  ด.ญ.วรกานต์  ฉิมบุญมา 52   
703.  ด.ญ.ธนพร  สีดี 74   
704.  ด.ญ.อนันตญา  เพชรรักษ ์ 112   
705.  ด.ช.เกียรติภูมิ  เพชรรักษ ์ 95   
706.  ด.ญ.นฤมล  เพชรรักษ ์ 78   
707.  ด.ช.ภูมิพัฒน์คงดี 104   
708.  ด.ญ.ฟ้าใส  บุญมีสุขย่ิง 33   
709.  ด.ญ.วัลยา  เพชรรักษ ์ 61   
710.  ด.ช.จักรกฤษ  นาคำ 2   
711.  ด.ช.มานัส  สำเภา 32   
712.  ด.ญ.สิริกมล  คงดี 68   
713.  ด.ช.ณัฐวุฒิ   หวังฝากกลาง 105   
714.  ด.ญ.วริษา  เพชรรักษ ์ 61   
715.  ด.ช.ณัฐวุฒิ  สุขสอน 56   
716.  ด.ญ.ณิชาภัทร  เพชรรักษ์ 98   
717.  ด.ญ.เจนนิเฟอร์  มัทเชตต์ 25   
718.  ด.ช.สมชาย  เพชรรักษ ์ 71   

หมู่ที่ 8 
719.  ด.ช.ณัฐพล  แสงนาค 61   
720.  ด.ญ.ญาณภัทร  เสียงใส 8   
721.  ด.ช.นพรุจ  พรมณี 24   
722.  ด.ญ.อภิญญา  แซมศรี 69   
723.  ด.ญ.ณัฐกานต์  ธัญญะเจริญ 41   
724.  ด.ญ.กมลชนก  เสียงใส 8   
725.  ด.ช.ธีรภัทร  อ่อนศรี 11   
726.  ด.ญ.เมธารินทร์  คนฉลาด 15   
727.  ด.ญ.เมธิญา  คนฉลาด 15   
728.  ด.ญ.สุมนีศรี  สมบุตร 30/1   
729.  ด.ญ.พิมดาว  ธัญญะเจริญ 41   
730.  ด.ช.ทิวากรขุ  มเงิน 21   
731.  ด.ช.ภานุพงษ์  บุญมี 10   
732.  ด.ช.ภูวดล  แน่นอุดร 36   
733.  ด.ญ.เมธาวดี  แก้วพลัย 43   
734.  ด.ญ.กมลชนก  วิรักษา 46   
735.  ด.ญ.มณีวรรณ  กามิน 23/1   
736.  ด.ญ.สุกัญญา  พานชัยภูมิ 74   
737.  ด.ญ.จันจิรา  แซมศรี 69   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
738.  ด.ญ.อริสรา  ทรัพย์นาค 30/1   
739.  ด.ญ.กัลยา  วิรักษา 46   
740.  ด.ช.ปรเมศร์  วิรักษา 64   
741.  ด.ญ.จิรัชญา  ทรงแก้ว 10   
742.  ด.ญ.อารีน๊ะฮ์  กูใหญ่ 75   
743.  ด.ช.วัชรพลอิทธิ  พิชัยเดชา 55   
744.  ด.ญ.พลอยพรรณ  ตุ้มทอง 26   
745.  ด.ช.พรหมพิริยะ  โคตรประทุม 20   
746.  ด.ช.ภูริช  อยู่เจริญ 9   
747.  ด.ญ.นัฐวดี  นิจพงษ์ 66   
748.  ด.ญ.เมทาวารี  แก้วพลัย 68   
749.  ด.ช.อเล็กซานเดอร์  ไบรอั้น 8   
750.  ด.ญ.วรดาพาน  ชัยภูมิ 31   
751.  ด.ญ.รุ่งฟ้า  กูใหญ่ 75   
752.  ด.ช.ธนา  อินทรีย์ 60   
753.  ด.ช.ธนเดช  ณวรรนา 66   
754.  ด.ญ.กรกช  เก้งกลางดอน 33   
755.  ด.ช.ไชยวัฒน์  ตุ้มทอง 14   
756.  ด.ญ.ลัดดาวัลย์  สุขอินทร์ 34   
757.  ด.ญ.ธัญญารัตน์  ตุ้มทอง 26   

หมู่ที่ 9 
758.  ด.ช.ภัทธดา  คำพรม 100   
759.  ด.ญ.กมลวรรณ  ขุนสันเทียะ 128   
760.  ด.ช.ฉัตรบดินทร์  อยู่สันเทียะ 85   
761.  ด.ช.คณาวุฒิคุณ  แก้วอ้อม 4   
762.  ด.ช.ศุภวิชญ์  เทศกลิ่น 4   
763.  ด.ช.พัทธดนย์  แง้นกลางดอน 50   
764.  ด.ญ.สุภัสสรา  ศรอินทร ์ 73   
765.  ด.ญ.พรรณทรวดี  พรหมวงศ์ 56   
766.  ด.ญ.รุ่งอรุณ  ใครสันเทียะ 51   
767.  ด.ช.พลกร  แง้นกลางดอน 50   
768.  ด.ช.ปัณณวิชญ์  ขุนสันเทียะ 49   
769.  ด.ช.อภิวุฒิ  ธาตุมี 53   
770.  ด.ช.ธนวัฒน์  บุตรโคตร 113   
771.  ด.ช.จีรพัฒน์  แก้วมะลัง 123   
772.  ด.ช.ศุภพล  ดีศิริ 10   
773.  ด.ช.วิศรุต  ร่องแซง 100   
774.  ด.ช.พีรวิชญ์  ขุนสันเทียะ 16   
775.  ด.ญ.ณิชชาพัชร์  ขุนสันเทียะ 49   
776.  ด.ญ.มิลธิรา  กองสูงเนิน 124   
777.  ด.ญ.เมลดา  กองสูงเนิน 124   
778.  ด.ช.ภานุวัฒน์  มีชำนาญ 10   
779.  ด.ช.ชลนที  ศรีโสม 84   
780.  ด.ช.ชนกชล  ศรีโสม 84   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
781.  ด.ช.ขจร  นุ่นมะลัง 28   
782.  ด.ญ.เพชรลดา  สงค์แก้ว 67   
783.  ด.ช.ดนุสรณ์  ศรีทอง 55   
784.  ด.ญ.สุกัญญา  แก้วมะลัง 123   
785.  ด.ช.ณฤทธ์ิบดินทร์  อยู่สันเทียะ 85   
786.  ด.ญ.ณัฐชา  เพียรโนนลาว 19   
787.  ด.ช.ชินวุฒิ  ทองชุ่ม 53   
788.  ด.ญ.ปิยะฉัตร  เหลื่อมมะลัง 122   
789.  ด.ญ.อุรัสยา  งิมขุนทด 110   
790.  ด.ช.ฐาปกรณ์  รอดเดช 36   
791.  ด.ญ.สุจิณณา  วาไชยะ 121   
792.  ด.ญ.สุจารี  วาไชยะ 121   
793.  ด.ญ.พรลัดดา  เพลงสันเทียะ 32   
794.  ด.ญ.ขนิษฐา  ภักดีล้น 57   
795.  ด.ญ.พิมพ์วิภา  ใครสันเทียะ 51   
796.  ด.ญ.กนกพร  เหลื่อมมะลัง 107   
797.  ด.ช.ธนพัฒน์  ฤทธ์ิมังกร 84   
798.  ด.ช.ชัยภัทร  จรหนองแวง 137   
799.  ด.ช.ภาณุศิษฐ์  มลิราช 56   
800.  ด.ญ.วรัทยา  แย้มสันเทียะ 44   
801.  ด.ช.ณรงค์ฤทธ์ิ  ขวบสันเทียะ 38   
802.  ด.ญ.ฮาน่า  นิกสัน 50   
803.  ด.ญ.ปวันรัตน์  ปนสันเทียะ 54   
804.  ด.ญ.กัญวรา  เพียนรโนนลาว 19   
805.  ด.ช.อรุณลักษณ์  งิมขุนทด 79   
806.  ด.ช.ศิริชัย  อมฤก 118   
807.  ด.ช.อัษฎาพงษ์  นุ่มมะลัง 28   
808.  ด.ช.ชาญณรงค์  ติมสันเทียะ 5   
809.  ด.ญ.อนา  เหลื่อมมะลัง 1   
810.  ด.ช.ธเนศ  ขุนสันเทียะ 37   
811.  ด.ญ.วิลัยวรรณ  วิกสูงเนิน 51   
812.  ด.ญ.อภิสราจร  หนองแวง 137   
813.  ด.ญ.พิรานันท์  ศรีเพ็ง 96   
814.  ด.ญ.นพนันท์  เชียววังดอน 64   
815.  ด.ช.ชินกร  เอ่ียมพงษ์ 72   
816.  ด.ญ.เมธาวี  ขุนสันเทียะ 49   
817.  ด.ช.วรรณกร  ดานขุนทด 77   
818.  ด.ญ.พรรภัทรษา  เพ็ชเล็ก 56   
819.  ด.ช.ธนพล  ขาวกลางดอน 104   
820.  ด.ญ.สุวิมล  ศรอินทร์ 73   
821.  ด.ช.ศราวุฒิ  บุดพิเศษ 117   
822.  ด.ญ.กชกร  สิงห์ดำ 108   
823.  ด.ญ.ชฎาพร  ดุลขุนทด 112   
824.  ด.ญ.ธีราพร  ศรีเท่ียง 111   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
825.  ด.ญ.ยุพาพร  กันกลางดอน 115   
826.  ด.ช.อภิสิทธ์  จรหนองแวง 137   
827.  ด.ญ.เขมนิจ  ศรีโสม 84   

หมู่ที่ 10 
828.  ด.ญ.ณัฐยาวดี  อันธิรส 143   
829.  ด.ช.ธวัชชัย  คมพิลา 66   
830.  ด.ช.พลกฤต  คางสันเทียะ 101   
831.  ด.ญ.พิมพ์นารา  เตินขุนทด 56   
832.  ด.ช.กันต์กวิน  เกษมาลา 60   
833.  ด.ญ.บุญนิศา  บกสันเทียะ 114   
834.  ด.ญ.พิชญธิดา  คำเที่ยง 101   
835.  ด.ญ.ณัฏฐิกานัน  จินดา 112   
836.  ด.ญ.ไอรา  กลิ่นซ้อน 157   
837.  ด.ญ.ณิชาดา  อิ่มจิตร 135   
838.  ด.ช.ศิริศักด์ิ  เวียงอินทร์ 88   
839.  ด.ช.อนุศิษฏ์  ต่ายตระเวณ 32   
840.  ด.ญ.สุพิชา  ศรีภิรมย์ 145   
841.  ด.ช.ธีรศักด์ิ  โยธาแสน 39   
842.  ด.ญ.จิราภรณ์  ปึกสันเทียะ 73   
843.  ด.ญ.ชลิตา  บุญทอง 106   
844.  ด.ญ.อรพิชญ์  เท่ียงวงษ์ 110   
845.  ด.ช.พลภัทร  ปิ่นแก้ว 137   
846.  ด.ญ.ศิรประภา  ชอบชื่น 32   
847.  ด.ช.พชรอิน  ทรทรง 50   
848.  ด.ญ.ธัญรัตน์  วรรณะประเถา 53   
849.  ด.ช.ธีรพัฒน์  งามเสริฐ 24   
850.  ด.ช.กันต์กวี  เกษมาลา 60   
851.  ด.ช.อัศนี  คำแสนเดช 34   
852.  ด.ช.สิรภัทร  ศรีทอง 166   
853.  ด.ช.กฤติพงศ์  เย็นไธสง 47   
854.  ด.ญ.เมธาพร  เอสันเทียะ 132   
855.  ด.ช.ธนดล  กะราม 101   
856.  ด.ช.ภคินทร์  แสงโนราช 11   
857.  ด.ช.ทยากรภัย  ปัญญา 94   
858.  ด.ช.พีรพัฒน์  พันสมตน 16   
859.  ด.ช.จิรภัทร  ปึกสันเทียะ 73   
860.  ด.ญ.สุชาดา  บุญทอง 106   
861.  ด.ญ.วรฤทัย  บุตรขัน 20   
862.  ด.ช.สุรพจน์  บุญทอง 106   
863.  ด.ช.ณัฐภัทร  อันทผลา 5   
864.  ด.ญ.พิจักขณา  สารสวัสด์ิ 26   
865.  ด.ญ.กชพร  อินทร์ทิพย์ 110   
866.  ด.ช.ศุภณัฐ  โยธาแสน 43   
867.  ด.ญ.ชุติมา  ผึ่งสันเทียะ 75   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
868.  ด.ช.ภูมินทร์  แสงโนราช 11   
869.  ด.ญ.พิมพ์วลัญช์  ศรีภิรมย์ 145   
870.  ด.ญ.นารา  รับสันเทียะ 129   
871.  ด.ช.ภานุพงศ์  ชอบชื่น 32   
872.  ด.ช.สุรศักด์ิ  บุญทอง 106   
873.  ด.ช.กิตติศักด์ิ  จันทร์ประทัศน์ 9   
874.  ด.ช.ซิดนีย์  คอร์ตนีย์ 150   
875.  ด.ญ.วรินทร  กลิ่นลูกอิน 19   
876.  ด.ช.ศุภวัฒน์  โยธาแสน 43   
877.  ด.ญ.จันทิมา  ต่ายตระเวณ 32   
878.  ด.ญ.ฟ้าใส  โมเรล-จูด็ง 60   
879.  ด.ช.แมทธิว  อูอีส 70   
880.  ด.ญ.วิมลศิริ  อนินรัมย์ 83   
881.  ด.ช.พิพัฒน์เ  พียรสร้าง 64   
882.  ด.ช.มนูญศักด์ิ  โยธาเสน 39   
883.  ด.ช.สิรวิชญ์  ว่องไว 147   
884.  ด.ช.สงกรานต์  ยู้สูงเนิน 112   
885.  ด.ญ.เจนจิรา  กาศรัมย์ 12   
886.  ด.ญ.ศรุดา  คางสันเทียะ 137   
887.  ด.ญ.ดาวตะวัน  กลิ่นจันทร์ 109   
888.  ด.ญ.ณัฏฐนันท์  จันธรรมมา 35   
889.  ด.ช.ภาคิน  แสงโชติ 14   
890.  ด.ช.ณิชกานต์  คงเจริญ 140   
891.  ด.ญ.รสริน  คำชมภู 44   
892.  ด.ญ.พีชญา  สารสวัสด์ิ 26   
893.  ด.ญ.ปัทมวรรณ  พูนน้อย 155   
894.  ด.ญ.พรพิมล  เย็นไธสง 47   
895.  ด.ช.ลิขิต  ชาวไร่นา 117   
896.  ด.ญ.กนกวรรณ  ต่ายขาว 110   
897.  ด.ช.นวพรรษ  ศรสีิงห ์ 152   
898.  ด.ช.โอริเวอร์  ฮาหมัด 63   
899.  ด.ญ.ทิพวรรณ  เพียรสร้าง 64   
900.  ด.ช.วรวิทย์  วุฒิสาหะ 113   
901.  ด.ช.รัฐพลณ์  โลนไธสง 131   
902.  ด.ช.จักรินทร์  จันทร์ฤกษ์ 109   
903.  ด.ญ.วิลาวัลย์  อันธิรส 158   
904.  ด.ญ.สุจรรยา  จันทร์บัตร 77   
905.  ด.ญ.ณัฐชา  สันทอง 169   
906.  ด.ญ.ธัญญรัตน์  ป่องเต่า 89   
907.  ด.ช.อัทชดา  วุฒมิโค 91   
908.  ด.ญ.มัณฑนา  วิชัยภาพ 45   
909.  ด.ช.สุรศักด์ิ  ปานจำรุณ 154   
910.  ด.ญ.ปริญญา  ต่ายขาว 110   
911.  ด.ช.ชโยด  มวงวิลาศ 118   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
912.  ด.ช.พีรพล  รองศักด์ิ 168   
913.  ด.ญ.กัลยรัตน์  อินทร์ทิพย์ 110   
914.  ด.ช.ธวัชชัย  อันธิรส 158   
915.  ด.ญ.ธัญญลักษณ์  พูนม่วง 95   
916.  ด.ช.กิตติทัตจันทร์  ประทัศน์ 9   
917.  ด.ช.กิตตินันท์จันทร์  ประทัศน์ 9   
918.  ด.ช.ภัทรพงศ์  ว่องไว 147   
919.  ด.ญ.ชนาพร  บุญทอง 106   
920.  ด.ญ.วาสนา  โมกศิริ 50   
921.  ด.ช.ศุภวิชญ์  นิมาลา 25   
922.  ด.ช.ชัยกุล  ต่ายขาว 110   

         
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
หมู่ที่ 1 

1.  นายเชียง  บุญย้ิม 20   
2.  นายกุน  โข่ข้างพูล 27   
3.  นางคำจันทร์  อุทะรส 120   
4.  นางคำบู้  แสนท้าว 106   
5.  นายคำใบ  คำไสย์ 140   
6.  นางคำมี  นาจันทัด 42   
7.  นายเคน  บุญมี 7   
8.  นางจันทร์  ดวงคมทา 79   
9.  นางสาวจำปี  ลัดลงเมือง 154   
10.  นายเจ็ด  รักบุญ 50/1   
11.  นางชัด  แสงโนราช 16   
12.  นายชิต  ต่างสันเทียะ 85   
13.  นายชู  คำสอนทา 77   
14.  นางดอกไม้  พรมเหลา 115   
15.  นางต่อง  ต่างสันเทียะ 85   
16.  นางต้ิว  บุญเชิด 86   
17.  นางตุ  บุญแย้ม 51   
18.  นางถนอม  ยอดน้ำคำ 70   
19.  นายทอง  หมั่นกุดเวียน 74   
20.  นางทองจันทร์  ดวงธรรมมา 70   
21.  นายทองพูน  พวงสันเทียะ 85/1   
22.  นางทองพูล  มามีพรม 141   
23.  นางทองยศ  จันทะเฆ่ 4    
24.  นางทองใส  คำสอนทา 77   
25.  นางทองไหล  ภูพลผัน 14   
26.  นายธงชัย  คำไสย์ 5   
27.  นายธวัชชัย  สายบัวทอง 169   
28.  นางนวน  ใจหมั่น 28   

คนชรา 



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
29.  นางนวน  แสงโนราช 19   
30.  นางน่วม  แจ้งสันเทียะ 50/1   
31.  นายน้อย  มีแก้ว 125   
32.  นางนาง  พันธ์ุน้อย 123   
33.  นางนารี  วิชาชัย 82   
34.  นางสาวนุ่น   แจ้งสันเทียะ 29   
35.  นายบุญ  สุภาพสุนทร 31   
36.  นายบุญชวน  คำมูลทา 64   
37.  นายบุญล้วน  อุดมพงษ์ 139   
38.  นายบุญโฮม  จันอำพันธ์ 161   
39.  นางสาวบุดตี  ลัดลงเมือง 11   
40.  นายใบ  ขาวฉลาด 133   
41.  นายประจง  อ่วยนอก 58   
42.  นางประทุม  ต้ิมสันเทียะ 134   
43.  นายประสิทธ์ิ  ชูรัตน์ 48/2   
44.  นายประสิทธ์ิ  เน่ืองโพนงาม 61   
45.  นายประเสริฐ  คำมูลถา 69   
46.  นายประหยัด  นาสมฝัน 66   
47.  นางปลาย  โข่ข้างพูล 27   
48.  นางเป  ประวิสุทธ์ 105   
49.  นายฝั่น  ทองจันฮาด 13   
50.  นาง  พรธิภา  ชูรัตน์ 48/2   
51.  นายพรมมา  ประวิสุทธ์ 105   
52.  นางพระยนต์  อำไพร 46   
53.  นางพลอย  บุราณเก่า 93   
54.  นางพวงทอง  วิรักษา 47   
55.  นางไพเราะ  คำสอนทา 39   
56.  นางมงคล  แสนจักรไกร 80   
57.  นางมะลิ  หีบแก้ว 122   
58.  นายมา  ติสันเทียะ 83   
59.  นางมาลัย  หอมใจ 116   
60.  นายมีไชย  ภูพลผัน 53   
61.  นายรั้ว  เจริญใจ 116   
62.  นายเรืองศักด์ิ   ดอนพันเมือง 32   
63.  นางล้อม  พวงพ่ี 36   
64.  นางลำดวน  แสงโนราช 91   
65.  นายเลิศศักด์ิ  มืดจันทร์ 114   
66.  นางวันนี  ทองจันฮาด 26   
67.  นายวิทูรย์  พูนน้อย 87   
68.  นายวิรัช  สุราช 89   
69.  นายวิรัตน์  ชัยโวหาร 38   
70.  นายเวช  แจ้งสันเทียะ 143   
71.  นางแว่น  บุตตะโรบล 2   
72.  นายเศษ  มามีพรม 141   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
73.  นางสงัด  พันกล้า 99   
74.  นางสม  เหล่าชัย 18   
75.  นายส้มเกลี้ยง  บุญเชิด 86   
76.  นางสมควร  บุญม ี 7   
77.  นางสมจิตร  นาสมฝัน 69   
78.  นายสมจีน  เหมาะสมาน 78   
79.  นางสมใบ  จันอำพัน 12   
80.  นายสมัย  พินิจมนตรี 88   
81.  นายสมัย  แสนจักรไกร 92   
82.  นายสมาย  พรหมประดิษฐ์ 35   
83.  นางสวน  สินธุศาสตร์ 15   
84.  นางส่วย  พงษ์กล้า 109   
85.  นายสามารถ  พูนน้อย 129   
86.  นางสำนอง  ขาวฉลาด 133   
87.  นางสำเนียง  ศรอินทร์ 132   
88.  นางสาวสำรวย  ผกามาด 81   
89.  นายสำรวย  พันธ์น้อย 110   
90.  นางสาวสำลี  ลือชา 34   
91.  นายสิงห์  จันอำพัน 12   
92.  นายสิม  นาจันทัด 42   
93.  นายสี  จันทะเฆ่ 4   
94.  นายสี  ศรอินทร์ 132   
95.  นางสุข  ชัยบอน 56   
96.  นายสุข  ทองจันฮาด 26   
97.  นายสุดใจ  ภูพลผัน 117   
98.  นายสุนทร  อุทะรส 120   
99.  นายสุพล  ใจสุข 103   
100.  นางสุภี  หารฤทา 98   
101.  นางเสาร์  อุทะรส 118   
102.  นางเสียน  นาสมฝัน 66   
103.  นายไสว  พรมเหลา 115   
104.  นางหนูพลอย  ภูพลผัน 117   
105.  นางหนูพอง  มืดอินทร์ 94   
106.  นางหมุน  คำมูลทา 64   
107.  นางหวาน  เอสันเทียะ 75   
108.  นายใหญ่  บานเย็น 81   
109.  นางอ่อน  กันทาง 71   
110.  นางอ่อนจันทร์  สีจันโคตร ์ 43   
111.  นางอิ้ง  บุญขุนทด 138   
112.  นางโฮม  แสนท้าว 72   

หมู่ที่ 2 
113.  นางกลม  จันทำมา 28   
114.  นางเข็ม  มลเทียน 83   
115.  นายครัน  กลโคกกรวด 84   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
116.  นางคำนอง  กระทู้นันต์ 66   
117.  นางจ่อย  เจ็กนอก 80   
118.  นางจันทร์  คำสอนทา 10   
119.  นางจันทร์ดี  มิตราช 37   
120.  นายจาเรย์  ประทุมวงค์ 100   
121.  นายจำปี  กระทู้นันต์ 66   
122.  นางจิตร  ใจรักษา 18   
123.  นายเจริญศิลป์  กองปัญญา 6   
124.  นางสาวแฉล้ม  เที่ยงลิ้ม 74   
125.  นายชูชาติ  ดิษดี 55   
126.  นางดวน  เคนกุดรัง 16   
127.  นางแตว  เมืองสันเทียะ 92   
128.  นางถนอม  ศรีวะสุทธ์ 191   
129.  นางทรัพย์  เสมาเพชร 89   
130.  นายทองดา  เคนกุดรัง 16   
131.  นางทองแดง  กลโคกกรวด 84   
132.  นายทองพูล  รุ่งเป้า 56   
133.  นางทองสุข  บุตรชา 31   
134.  นางทองสุข  สารผล 77   
135.  นายทองหล่อ  คุณมะนะ 29   
136.  นายไทย  ซุยถัง 46   
137.  นางนนท์  เฉิดวิจิตร 65   
138.  นายนิรัญดอน  ศรีสิงห ์ 3   
139.  นายเนรมิต  น่ิมสุวรรณ์ 85   
140.  นางบัวสี  ปึกสันเทียะ 192   
141.  นางสาวบุญศิลป์  อุทะรส 8   
142.  นางบุญสม  หวนขุนทด 69   
143.  นายบุญโฮม  บุตรชา 31   
144.  นางประกาย  จากผา 175   
145.  นายประจักร  นาคะเสงี่ยม 57   
146.  นายประสิทธ์ิ  จำปาบุี 60   
147.  นางปุย  บอมโคตร 42   
148.  นายพุฒ  เมืองสันเทียะ 91   
149.  นางไพรวรรณ์  ซุยถัง 46   
150.  นางมนตี  พลพวง 76   
151.  นางสาวมาลัย  ยุติธรรม 50   
152.  นางไม  วงค์หงษา 39   
153.  นายระกี  มีแก้ว 80   
154.  นางระบวน  ทิพบรรจง 72   
155.  นายล่อน  เจริญศักด์ิ 64   
156.  นางสาวลำพัน  ปัดทะมะ 27   
157.  นางวอน  จำปาบุรี 60   
158.  นายวิชัย  วงค์หงษา 54   
159.  นายสมทรง  สุคนธ์ 30   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
160.  นางสมทัศน์  ปุริมศักด์ิ 186   
161.  นางสาวสมบูรณ์  ลือหาญ 61   
162.  นายสมร  บุญยะวุฒิ 19   
163.  นางสวิท  ก้านสันเทียะ 73   
164.  นางสาวสายยวน  นิยมพันธ์ 101   
165.  นางสำเนียง  พุ่มกล่อม 38   
166.  นายสำรวม  หวนขุนทด 70   
167.  นายสำราญ  น้อยชื่น 190   
168.  นางสุพันธ์  วงค์หงษา 54   
169.  นางสุวรรณ  คุณมะนะ 29   
170.  นายไสว  ทิพบรรจง 72   
171.  นางสาวหนูค้าย  บอมโคตร 42   
172.  นายหนูจันทร์  ปุริมศักด์ิ 186   
173.  นายใหญ่  รักสันเทียะ 79   
174.  นายอรา่ม  จันทำมา 28   
175.  นางอวน  ศรีสิงห ์ 24   
176.  นายอัก  ใจรักษา 18   
177.  นายอุดม  ลือหาญ 27   
178.  นางอุลัย  คำเบ้าเมือง 41   
179.  นายเอ็งหลี  กำพุทธา 51   

หมู่ที่ 3 
180.  นายกลั่น  ชัยสิทธ์ิ 42   
181.  นายกำธร  บุญยืน 90   
182.  นายคำ  แสงสายออ 44   
183.  นายคูณ  กลโคกกรวด 85   
184.  นายคูณ  ขุนสันเทียะ 7   
185.  นางจีน  แง้นกลางดอน 104   
186.  นางแจ้  คำพรม 82   
187.  นางแจ่ม  กองสูงเนิน 55   
188.  นายฉิน  กลโคกกรวด 87   
189.  นางเฉลียว  ลาภขุนทด 11   
190.  นางช้วน  ขุนสันเทียะ 7   
191.  นางช่วย  ป้อมสันเทียะ 89   
192.  นายชะเอม  แก้วมะลัง 39   
193.  นายณัฐพล  แสงเงิน 60   
194.  นางดอกไม้  แย้มสันเทียะ 54   
195.  นายดำ  เป้าใจสุข 133   
196.  นายดำ  เพ็ชรประกอบ 21   
197.  นางแดง  สุขสบาย 120   
198.  นางต้อง  กลางสันเทียะ 121   
199.  นางต๋ิว  โกกลางดอน 36   
200.  นางตุ้ม  ครั้นชัยภูมิ 109   
201.  นางแตน  อมฤก 34   
202.  นายถวัลย์  สุขสบาย 120   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
203.  นางแถว  กลโคกกรวด 83   
204.  นางทองคูณ  วาระจิตร 85   
205.  นายทองจันทร์  จันทะจร 67   
206.  นายทองดี  จันทร์สว่าง 23   
207.  นางทองใบ  โสงขุนทด 97   
208.  นางทองมา  ทองรักษ ์ 74   
209.  นางทองมาก  เติมสันเทียะ 6   
210.  นางทองย้อย  ป้อมสันเทียะ 61   
211.  นางทอน  บูรณถาวร 98   
212.  นางทับ  คอยสันเทียะ 52   
213.  นางนกน้อย  เดขุนทด 116   
214.  นางนอง  ใจรักษา 86   
215.  นายบรรเจิด  ปนสันเทียะ 100   
216.  นายบุญชู  ใจงามเลิศ 45   
217.  นายบุญธรรม  จูงจิตร 145   
218.  นางบุญสม  แผ้วกระโทก 53   
219.  นางประจำ  แก้วมะลัง 39   
220.  นายประทีป  ชิขุนทด 64   
221.  นายประภาส  ศรีสันเทียะ 80   
222.  นางประมัน  คำควร 85   
223.  นายประยูร  โงสันเทียะ 69   
224.  นายประเสริฐ  ปนสันเทียะ 79   
225.  นางปราณี  เพ็ชรประกอบ 21   
226.  นางปลอด  ป้อมสันเทียะ 91   
227.  นายปั่น  กึ่งเมือง 116   
228.  นางสาวปุ่ย  เอสันเทียะ 124   
229.  นางเปล่ง  เอสันเทียะ 124   
230.  นางเปีย  แย้มสันเทียะ 15   
231.  นายพจน์  เฮงสันเทียะ 17   
232.  นางสาวพร้อม  เฮงสันเทียะ 149   
233.  นายพันธ์  กลางสันเทียะ 121   
234.  นายพันธ์  เปกสันเทียะ 33   
235.  นางพิง  นิลสันเทียะ 3   
236.  นางเพชร  แง้มกลางดอน 110   
237.  นางเพ็ชร  แง่นกลางดอน 113   
238.  นางมล  ย่ังยืน 72   
239.  นายแม้น  พรมจิตร 2   
240.  นายโม  ลาภขุนทด 71   
241.  นางยนต์  แก้วกลางดอน 41   
242.  นายยนต์  ไชยสิทธ์ิ 30   
243.  ส.ต.ต.รื่น  ปนสันเทียะ 79   
244.  นางลอย  จันทร์สว่าง 20   
245.  นายลั่นทม  ติสันเทียะ 63   
246.  นางลำพอง  แย้มสันเทียะ 48   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
247.  นางลำพันธ์  เป้าใจสุข 133   
248.  นางเลียบ  กลโคกกรวด 87   
249.  นางโลม  กืบขุนทด 127   
250.  นายไว  คอยสันเทียะ 52   
251.  นายสน่ัน  บุญนก 46   
252.  นายสมคิด  แผ้วกระโทก 53   
253.  นางสมพิศ  โหมดเถ่ือน 40   
254.  นางส้มลิ้ม  ติมสันเทียะ 127   
255.  นายสมหวัง  จันทร์สว่าง 20   
256.  นายสมาน  กลโคกกรวด 106   
257.  นายสมาน  ดีฟังเทียม 78   
258.  นางสริ  ชัยสิทธ์ิ 42   
259.  นางสลิด  โกกลางดอน 29   
260.  นายสวัสด์ิ  แสงสายออ 144   
261.  นายสว่าง  ติมสันเทียะ 119   
262.  นางสวิง  ใจงามเลิศ 45   
263.  นายสังข์เวช  ใครสันเทียะ 111   
264.  นายสังเวย  คลื่นค้างพลู 143   
265.  นางสังเวียน  ชอบสว่าง 48   
266.  นายสัมเวียง  สวยงาม 32   
267.  นางสำลี  เปกสันเทียะ 1   
268.  นางสาวสำเลย  สำราญ 5   
269.  นายสุวรรณ  ย่ังยืน 72   
270.  นางสาวเสริง  แก้วอินทร์บอก 145   
271.  นายแสวง  กมลเพ็ชร 47   
272.  นายแสวง  เดชสันเทียะ 102   
273.  นางหงส์  สวยงาม 32   
274.  นายหนู  ป้อมสันเทียะ 91   
275.  นางหมั่น  แสงสายออ 44   
276.  นางหลอม  เข็มสันเทียะ 125   
277.  นางสาวแหว  เจ็กนอก 51   
278.  นางสาวแหวด  ตาสันเทียะ 157   
279.  นายแหวน  คลื่นค้างพูล 136   
280.  นางไหลเ  อสันเทียะ 126   
281.  นางอบ  ไชยสิทธ์ิ 30   
282.  นางอ่วย  ชิขุนทด 64   
283.  นายอ่อน  โกกลางดอน 36   
284.  นายอิ่ม  โกกลางดอน 29   
285. 8 นายโฮม  จะรวมรัมย์ 83   

หมู่ที่ 4 
286.  นายกองพันธ์  เพชรล้ำ 77   
287.  นายกัณหา  ศรีคลัง 132   
288.  นายก้าน  แดงคำ 70/2   
289.  นางกุหลาบ  โนนตะเส 85   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
290.  นางเกศแก้ว  ลมสำโรง 178   
291.  นายเกษม  สาเสน 129   
292.  นายเกิด  ยันไธสง 4   
293.  นางเกิน  ดงเลิศ 262   
294.  นายแก้ว  กิรัมย์ 96   
295.  นางขวัญตา  ทองสนธิ 34   
296.  นายเข็มทอ  งบุญภา 139   
297.  นางเข็มทอง  เพอทิลล์ 154   
298.  นายคำตา  ทองโคต 205   
299.  นายคำพันธ์  สุวรรณภักดี 20/1   
300.  นายจรูญ  ทองสนธ์ิ 80   
301.  นางจังหวัด  บุญแย้ม 32   
302.  นางสาวจันทร์  กลั่นโคกสูง 207   
303.  นางจันทร์  สมปัสสา 20   
304.  นางจันหอม  เลี้ยงพรม 36   
305.  นายจำนงค์  บุญศรี 187   
306.  นางจำปี  บริกเนอร์ 248   
307.  นางจำรัส  กิรัมย์ 96   
308.  นางจุมพล  แสงขา 49   
309.  นางเจียน  สาลารัตน์ 120   
310.  นายฉลอ  งวงษ์สุรินทร์ 109   
311.  นายฉัตรชัย  โพธ์ิอ่อน 235   
312.  นางเฉลา  อุนาศรี 81   
313.  นายเฉลียว  เอกเลิศ 82   
314.  นายชม  โพยนอก 13/1   
315.  นางชม  ศรสันเทียะ 55   
316.  นายชาย  โนนตะเส 85   
317.  นางดอกไม้  สำราญพงษ์ 91   
318.  นางต่ิง  แดงคำ 70/2   
319.  นางถวัล  ทองโคตร 205   
320.  นายทน  ศรสันเทียะ 55   
321.  นายทรงกรด  อาสานอก 68/1   
322.  นายทรงธรรม  แสงไทย 114   
323.  นางทวน  เย็นระยับ 33   
324.  นายทอง  เกตุแสนสี 232   
325.  นางทองขาว  อุ้ยหา แอร์วิค 129   
326.  นางทองจันทร์  สีนานอก 116   
327.  นางทองดำ  ทองสนธ์ิ 97   
328.  นายทองดี  เสนาฮวด 38   
329.  นางทองใบ  ถุนนอก 188   
330.  นางทองใบ  เที่ยงดี 21   
331.  นางทองใบ  เมืองศร ี 6   
332.  นางทองใบ  เสนาฮวด 38   
333.  นายทองปาน  แสนมี 168   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
334.  นางทองพูล  นนทศิริ 44   
335.  นางทองม้วน  ดีนอก 41   
336.  นางทองมวย  มัครมย์ 117   
337.  นางทองม้วย  รังไชย 39   
338.  นางทองยุ่น  หมั่นกิจ 71   
339.  นางทองล้วน  ดีนอก 19   
340.  นางทองสุข  จิตศาลา 212   
341.  นางทองสุข  ปุราทะกา 82   
342.  นางทองใส  จำปาทอง 174   
343.  นางทองใส  นอกไธสง 189   
344.  นายทองใส  มัครรมย์ 117   
345.  นายทอน  พรหมบุตร 3   
346.  นายทัน  เค็งนอก 93   
347.  นายทุม  นอกไธสง 189   
348.  นางทุเรียน  พูลเพ่ิม 50   
349.  นางเท่ียง  อุนาศรี 111   
350.  นางเทียน  ทองสุข 43/1   
351.  นายธวัช  หมื่นเดช 159   
352.  นางน้อย  พินิจนอก 217   
353.  นายนา  บุญศรี 29   
354.  นางนาง  นามมารดา 198/1   
355.  นางนาง  เย็นไธสง 26   
356.  นางนาง  สอนวงค์ 27   
357.  นางโนรา  หมื่นเดช 159   
358.  นางโนรี  กาญจนา 47   
359.  นายบรรจง  บุบผาสุข 31   
360.  นายบรรจง  สาลารัตน์ 113   
361.  นางสาวบัวผัน  ดอกไธสง 102   
362.  นางบัวพันธ์  มีชัย 79   
363.  นางบัวพาน  สีเท่ียง 59   
364.  นางบัวลา  ปะกิคา 157/1   
365.  นายบุญ  นิมาลา 17   
366.  นายบุญจันทร์  จันทะจร 52   
367.  นางบุญจันทร์  สายแก้วราช 160   
368.  นายบุญทัน  นาเจริญ 136   
369.  นายบุญทัน  สีนานอก 116   
370.  นางสาวบุญธรรม  บัวงาม 170   
371.  นางบุญเพ็ง  นิมาลา 151   
372.  นางบุญมา  ศรีเท่ียง 126   
373.  นางบุญมี  ทองสนธิ 152   
374.  นายบุญมี  โพธ์ิศรี 32/1   
375.  นายบุญโย  ถุนนอก 188   
376.  นางบุญส่ง  สายหยุด 10   
377.  นายบุญส่ง  อ่อนเงิน 197   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
378.  นายประดิษฐ์  เค็งนอก 156   
379.  นางประทวน  สุบิน 50   
380.  นางประทิน  ขันคำ 107   
381.  นางประเทือง  นงนาคพะเนาว์ 170   
382.  นางประพิน  เฮียงแก้ว 140   
383.  นางประมุข  บุญศรี 187   
384.  นางประยงค์  นันดี 128   
385.  นายประยงค์  โพธาราม 30/1   
386.  นายประยูร  ร่วมธรรม 8/2   
387.  นายประสบ  เย็นระยับ 33   
388.  นายประเสริฐ  ค่ายชัยภูม ิ 53   
389.  นายประหยัด  แสงไทย 162   
390.  นางปราณี  สาลารัตน์ 120   
391.  นายปรีชา  แสงไทย 69   
392.  นายปรีชา  เหล่าตัน 221   
393.  นายปัน  โพตะคาม 158   
394.  นางปั่น  ประทุมมา 12   
395.  นางปิ่น  คำปาน 193   
396.  นางปิ่น  ทองสุข 43/1   
397.  นางปิ่น  สัทธาคลัง 144   
398.  นางผม  ประภาโส 115   
399.  นายผา  คำปาน 193   
400.  นายพรม  โพยนอก 5   
401.  นางพลอย  สุบิน 202   
402.  นางพอน  แสงไทย 162   
403.  นายพันธ์  พลเรือง 153   
404.  นางพับพา  โพตะคาม 158   
405.  นายพาน  สาเสน 42   
406.  นางพิกุล  ร่วมธรรม 8/2   
407.  นายพูน  กล้าหาญ 124   
408.  นางพูนทรัพย์  สารีบุญ 207   
409.  นางเพ็ญศรี  จันฤทธ์ิ 64   
410.  นายไพรฑูรย์  เมืองศร ี 6/1   
411.  นางมอบุญ  พระธรรม 54   
412.  นางมะลิ  พงษ์พุดทา 242   
413.  นายย่อ  ทองสนธ์ิ 97   
414.  นายรณฤทธ์ิ  จิตศาลา 212   
415.  นายเรียน  คำสันเทียะ 175   
416.  นางลี  จำปาทอง 16   
417.  นายวัง  ดีนอก 41   
418.  นางวันเพ็ญ  ทองรักษ์ 30/1   
419.  นางวิมล  ยันไธสง 4   
420.  นางวิลัย  บุญเกิด 105   
421.  นางวิไล  โพธ์ิศร ี 32/1   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
422.  นายวีระ  สำราญพงษ์ 91   
423.  นายไว  นามมารดา 180   
424.  นายศรี  คุณแสงกล้า 191   
425.  นายสงกา  เฮียงแก้ว 140   
426.  นางสงวน  วังไธสง 18   
427.  นายสน่ัน  แสนนารี 186   
428.  นางสบู่  ทวยนันท์ 2   
429.  นางสม  อินกอง 48   
430.  นายสมเกียรติ  บุญเชิด 199   
431.  นายสมคิด  จิตรสม 75/1   
432.  นายสมจิตร  แคนหนอง 88   
433.  นางสมจิตร  โพยนอก 5   
434.  นายสมเดช  กาญจนา 47   
435.  นางสมบัติ  แสงไทย 69   
436.  นางสมบุญ  เลาะไธสง 133   
437.  นางสมบูรณ์  แคนดา 83   
438.  นางสมบูรณ์  เพ็ชเล็ก 8/1   
439.  นายสมบูรณ์  สาเสน 195   
440.  นางสมพิศ  ขันคำ 137   
441.  นายสมศรี  อินชัยบูรณ์ 172   
442.  นางสมศรี  อินชัยบูรณ ์ 172   
443.  นายสมศักด์ิ  สาเสน 129   
444.  นายสมหวัง  รองศักด์ิ 76   
445.  นายสวัสด์ิ  นิมาลา 151   
446.  นายสวัสด์ิยุ  นไธสง 169   
447.  นายสวัสด์ิ  หมั่นกิจ 71   
448.  นางสวาด  พุดสี 169   
449.  นางสอ  สาเสน 42   
450.  นางสะอาด  วิไธสง 45   
451.  นางสังวาล  ท่วมไธสง 123/1   
452.  นางสังเวีย  นสาเสน 130   
453.  นางสายทอง  สุขชาลี 119   
454.  นางสำราญ  ถุนนอก 101   
455.  นายสำเริง  จันฤทธ์ิ 64   
456.  นายสำลี  แคนดา 83   
457.  นายสินธิ  วิไธสง 89   
458.  นางสุข  จันทะจร 52   
459.  นางสุฑามาศ  แอนสเล่ย์ 57   
460.  นายสุเทพ  พินิจนอก 217   
461.  นายสุนันทท์  องสนธิ 34   
462.  นางสุบิน  ถุนนอก 234   
463.  นายสุพจน์  บุญศรี 62   
464.  นายสุพิษ  ถุนนอก 234   
465.  นายสุวรรณ์  นิมาลา 203   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
466.  นางสุวรรณ์  บุญศร ี 62   
467.  นายสุวรรณ  จันฤทธ์ิ 9   
468.  นายสุหลา  จันทะจร 112   
469.  นายเสงี่ยม  ขันคำ 107   
470.  นางเสงี่ยม  ทวยนันท์ 141   
471.  นายแสง  หวานเสร็จ 67   
472.  นายแสวง  เลี้ยงพรม 36   
473.  นางใส  ขันคำ 243   
474.  นายไสว  นันดี 128   
475.  นางหนู  รองศักด์ิ 76   
476.  นายหนูกัน  สุบิน 223   
477.  นางหนูเชาว์  แสงโพธ์ิดา 155   
478.  นางหนูแดง  นิมาลา 203   
479.  นางหนูพันธ์  จิตรสม 46   
480.  นายหวด  ดีนอก 19   
481.  นางหว่ึง  แคนหนอง 88   
482.  นายแหยม  ทองสนธิ 152   
483.  นายแหล่  สมปัสสา 20   
484.  นางใหม่  นิมาลา 17   
485.  นางอนงค์  ทองสนธิ 190   
486.  นางสาวอ้ม  กล้าหาญ 7   
487.  นางอรุณ  วงษ์สุรินทร ์ 109   
488.  นางอ่อน  จันทร์จันฤทธ์ิ 9   
489.  นางอั้ว  นิสมะรัมย์ 178   
490.  นางอาง  เลี่ยงทุกข์ 165   
491.  นางอำพร  ค่ายชัยภูมิ 53   
492.  นายอุทัยจั  นคำ 91   
493.  นางโฮม  จันทร์พรมมา 200   

หมู่ที่ 5 
494.  นายเกลี้ยง  มากพูน 129   
495.  นางเกิด  จันคำ 52   
496.  นางเกิด  บุบผาสุข 84   
497.  นางสาวเกียง  โคตรสมบัติ 17   
498.  นางแก้ว  โลนไธสง 130   
499.  นางเขียน  บุญแย้ม 135   
500.  นายเขียน  ภูวงยางนอก 140   
501.  นางไข่  คำดี 86/1   
502.  นางไข่  พราวศรี 120   
503.  นายคำเติม  ศรีชัยภูมิ 36   
504.  นายคำปัน  พะยุหะ 46   
505.  นายคำภา  ขันชะลี 22   
506.  นายคำภา  เย่ียมไธสง 45   
507.  นายคำภู  วิวรชัย 5   
508.  นางคำมอญ  แก้วคูนอก 103   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
509.  นางคำสอน  จันทร์ภูเขียว 35   
510.  นางคำใหม่  โยธิบาล 32   
511.  นายคูณ  อนุชาติ 33   
512.  นายเคน  จอดนอก 126   
513.  นายจันทร์  เผียดนอก 15   
514.  นายจำปี  จันทะพล 94   
515.  นายจำปี  อ่อนศรี 51   
516.  นายเจริญ  บญุแย้ม 135   
517.  นางเจียว  ศรีวิจารณ์ 63   
518.  นางแฉล้ม  เย่ียมไธสง 177   
519.  นายชาญ  จันทร์ต้น 159   
520.  นางแช่มสร้อย  วิวรชัย 39   
521.  นายไชยวัฒน์  บุญแย้ม 134   
522.  นางแซม  เพ้ือโครต 38   
523.  นายดอน  บุตรดี 87   
524.  นางดาว  โลนไธสง 115   
525.  นายดาว  อ้อมนอก 133/1   
526.  นายดำรง  ศิริเวช 148   
527.  นายแดง  สุขชาลี 124   
528.  นางต้อ  พรมจันทร์ 23   
529.  นางต่ิง  วิไธสง 8   
530.  นางแต้ม  บุญมณี 2   
531.  นางถนอม  สุบิน 80   
532.  นางถวิลจัน  ทะพล 94   
533.  นายทวี  โคตรสมบัติ 17   
534.  นายทวี  ทองสนธ์ 67   
535.  นางทองขาว  ทองโคตร 112   
536.  นางทองจันทร์  ปิดตาละพา 70   
537.  นางทองจันทร์  แสนนอก 77   
538.  นางสาวทองแถม  ดวงพรหม 6/1   
539.  นางทองใบ  ผดุงพล 101   
540.  นางทองม้วน  บุตรดี 87   
541.  นางทองฤทธ์ิ  บุญงอก 71   
542.  นางทองสร้อย  พะยุหะ 46   
543.  นางทองสา  บุญแสน 106   
544.  นางทองสา  อุ้ยหา 54   
545.  นางสาวทองสุข  วิไธสง 28   
546.  นางทองสุข  ศรีโสม 212   
547.  นางทองใส  แสงกล้า 137   
548.  นายทองหล่อ  อินชัยบูรณ์ 13   
549.  นายทัด  เพชรนิล 108   
550.  นางทัด  สุโพธ์ินอก 89   
551.  นางทา  จันทะบุรี 141   
552.  นางแทน่  พิมพ์อุบล 110   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
553.  นายโทน  ผดุงพล 101   
554.  นางนวนจันทร์  นาเจริญ 16   
555.  นายนิคม  ช่างเกวียน 170   
556.  นายนิติพัฒน์  โยธิบาล 32   
557.  นางนีลภรณ์  พรหมอ่อน 91   
558.  นายโน  แสนนอก 77   
559.  นางบัวผัน  สุขจิตร 168   
560.  นางบัวใย  เพชรนิล 108   
561.  นางสาวบุญคง  ปินะโต 131   
562.  นางบุญไทย  เพ็ชรนิล 149   
563.  นายบุญม ี ไชยชนะ 168   
564.  นางบุญโฮม  เพ็ชรนิล 150   
565.  นายบุตร  โลนไธสง 115   
566.  นางแบะ  อ่อนเงิน 107   
567.  นายประญวน  รองศักด์ิ 42   
568.  นายประสิทธ์ิ พนแสน 74   
569.  นายประสิทธ์ิ  สุบิน 80   
570.  นายปัญญา  แคนดา 109   
571.  นางปัญญา  จิตรสม 158   
572.  นายเปรี่ยม  สุขชาลี 75   
573.  นางเปลื่อง  เพ็ชรนิล 111   
574.  นางผม  จอดนอก 126   
575.  นายผ่อน  แคต่าย 60   
576.  นางพร  ดวงพรหม 9   
577.  นายพรทวี  อาสานอก 96   
578.  นางพวย  อินริ้ว 144   
579.  นายพุธ  โลนไธสง 73/1   
580.  นายเพชร  เย็นไธสง 12   
581.  นางเพ็ญประภา  ถุนนอก 172   
582.  นายไพศาล  วังไธสง 174   
583.  นายมนตรี  ดวงพรหม 152   
584.  นางม้วยจั  นคำ 64   
585.  นางมะลิ  นาทองคำ 61   
586.  นางมาลัย  มากพูน 129   
587.  นายเม้า  เลาะสูงเนิน 65   
588.  นางยัน  จิตรสม 24   
589.  นางราตร ี ขันชะล ี 22   
590.  นางราตรี  เผียดนอก 15   
591.  นางลัง  ช่างเกวียน 170   
592.  นางลำพัง  อนุชาติ 33   
593.  นางลุนเ  หล่าตัน 3   
594.  นางใล  อินจันทร์ 119   
595.  นายวันดี  กองทุ่งมน 43   
596.  นายวิชัยสุ  ขจิตร 166   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
597.  นายวิน  จิตรสม 158   
598.  นายวิรัตน์  ถุนนอก 172   
599.  นายวิลัย  จันทะบรุ ี 141   
600.  นางวิลัยวรรณ  จันทร์ตัน 159   
601.  นายศิลป์  สังฆมะณ ี 4   
602.  นางสด  โพยนอก 122   
603.  นางสน่ัน  จันคำ 200   
604.  นายสม  แบกไธสง 64   
605.  นายสมจิตร  จันคำ 71   
606.  นายสมบูรณ์  ศรีวิจารณ ์ 63   
607.  นางสาวสมบูรณ์  สุขชาล ี 138   
608.  นายสมพงษ์  แคต่าย 60   
609.  นายสมโภชน์  มองทรัพย์ 123/1   
610.  นางสมวาด  รองศักด์ิ 206   
611.  นางสมศรี  แคนดา 109   
612.  นางสมหมาย  แดงคำ 100   
613.  นายสมาน  ตาตุ่น 121   
614.  นายสวรรค์  อินจันทร์ 119   
615.  นางสวัสด์ิ  ทองสนธ์ 191   
616.  นางสอาด  มูลวงษ์ 143   
617.  นายสังข์  มะธิปะโน 161   
618.  นางสังข์วาล  ดาบจันทร์ 78   
619.  นายสัมฤทธ์ิ  นาเจริญ 16   
620.  นางสาคร  กล่อมจอหอ 102   
621.  นางสาย  จาวจะเดช 29/1   
622.  นายสี  เย่ียมไธสง 177   
623.  นางสีไพร  อ่อนศรี 51   
624.  นายสุข  สมปัสสา 107   
625.  นายสุด  โลนไธสง 130   
626.  นางสุดตา  ไชยชนะ 168   
627.  นายสุทัศ  ภูวงษ์ยางนอก 21   
628.  นางสุนีย์  เย็นไธสง 12   
629.  นางสุบิน  มากพูล 48   
630.  นายสุพรรณ  บุบผาสุข 84   
631.  นางสุภาพ  ปินะโต อัคเคอร์มันน์ 131   
632.  นางสุริภรณ์  นาเจริญ 40   
633.  นายสุวรรณ์  พรหมอ่อน 91   
634.  นางสุวรรณ  อังคะโชติ 215   
635.  นางเส็ง  ศรีวิจารณ ์ 76   
636.  นางเสน  ภูแล่นคู่ 19   
637.  นายโส  แก้วคูนอก 103   
638.  นายไสว  จันทร์คำ 162   
639.  นางหนุ่ม  เย่ียมไธสง 45   
640.  นางหนู  มะธิปะโน 161   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
641.  นางหนู  สังฆมะณ ี 4   
642.  นายหนูจันทร์  พรมจันทร์ 10   
643.  นางหนูเดืยม  วังไธลง 174   
644.  นางหนูรัตน์  น้อยนงค์ 49   
645.  นางหลง  บุญอารี 62   
646.  นางหลง  ปินะโต 131   
647.  นางสาวหอม  สร้างนา 14   
648.  นายเหลิม  เพ็ชรนิล 149   
649.  นายแหลม  ดวงพรหม 9   
650.  นายโหรี  เพ็ชรนิล 150   
651.  นายอยู่อุ ้ ยหา 54   
652.  นางอวน  โสภาใต้ 4   
653.  นางอ่อนจันทร์  สังฆะมะนี 27   
654.  นางอัด  อ่อนสุวรรณ์ 125   
655.  นายอางบุ  ญมณี 2   
656.  นายอำนาจนา  ทองคำ 71/1   
657.  นางอำพร  วิวรชัย 5   
658.  นางอูน  ศรีชัยภูม ิ 113   

หมู่ที่ 6 
659.  นางกลอย  มากพูน 37   
660.  นายก่ิง  ศรสุรินทร ์ 13   
661.  นางกุหลาบ  งามชนะ 48   
662.  นายเกิด  กองน้อย 9   
663.  นายแกะ  โกยทา 93   
664.  นางไกร  ปราศจาก 8   
665.  นางคำนึง  สมบัติ 4   
666.  นายจรัส  ศรสรุินทร ์ 55   
667.  นายจินดา  ไชยก้านตรง 30   
668.  นายเจริญ  นาโล 31   
669.  นางชิน  ปิดทอง 70   
670.  นายดี  แก้วมั่น 89   
671.  นางแดง  นาโล 31   
672.  นางถนอม  โพธ์ิพิทักษ์ 34   
673.  นายถวัลย์  สาทจีน 96/7   
674.  นางถิน  ราชสีมา 94   
675.  นายทองรถ  สง่าศิลป ์ 40   
676.  นางทองเลื่อน  สง่าศิลป ์ 40   
677.  นางนาง  โกยทา 25   
678.  นางเนียม  กงสบุตร 54   
679.  นายบุญตา  อุสะหะพันธ์ 75   
680.  นายบุญเลิศ  บุญเกิด 74   
681.  นางบุญสวน  จันทคุณ 65   
682.  นางสาวบุปผา  รุ่งเรืองศร ี 30   
683.  นายประยูร  สุขชาลี 91   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
684.  นายปลั่ง  ตันตุ้ย 35   
685.  นางฝน  หมื่นสี 15   
686.  นางพัชรินทร์  ขุนจร 104   
687.  นางพิกุล  ศรสุรินทร ์ 55   
688.  นางพิสมัย  แปลง 82   
689.  นางเพ็ญแข  สอนเครือ 78   
690.  นายเพียง  มากพูน 37   
691.  นายรุณ  โพธ์ิพิทัก 34   
692.  นางเรียน  โกยทา 93   
693.  นายล้วน  หมื่นสี 17   
694.  นางละเบียบ  อุสะหะพันธ์ 109   
695.  นางละเมียด  ศรสุรินทร ์ 44   
696.  นายเลียบ  ชนะศักด์ิ 39   
697.  นางวรรณา  เจริญใจ 97   
698.  นางวัชรีย์  รักษาสถิตร ์ 41   
699.  นางวันหุ้  มไธสง 29   
700.  นางวันกราบ  หมื่นสี 43   
701.  นางวารี  วอนอ้น 72   
702.  นายวินิจ  หุ้มไธสง 29   
703.  นายสม  ศรสุรินทร ์ 11   
704.  นายสมคิด  รักษาสถิตร์ 41   
705.  นางสมศรี  ชนะศักด์ิ 39   
706.  นายสวรรค์  หุ้มไธสง 30/1   
707.  นายสะอาด  ศรสุรินทร์ 44   
708.  นางสัง  ประดับศร ี 46   
709.  นายสายันต์  สองเมือง 24/1   
710.  นายสำราญ  โกยทา 25   
711.  นางสำราญ  คำอินทร์ 83   
712.  นางสำเริง  สองเมือง 24/1   
713.  นายสุชาติ  ปันทะโชติ 79   
714.  นางสุดใจ  หุ้มไธสง 30/1   
715.  นายเสงี่ยม  คำอินทร์ 83   
716.  นายเสาร์  ราชสีมา 94   
717.  นางอ่อนตา  บุญเกิด 74   

หมู่ที่ 7 
718.  นางแก่งทอง  ประเสริฐ 47   
719.  นางขวัญยืน  ศิริวงษ์ 29   
720.  นายจวน  เสือเขียว 102   
721.  นางจาง  จันทร์ต๊ิบ 22   
722.  นางจำรัสส  กุลงาม 20   
723.  นางฉลอม  วงศวาล 27   
724.  นางแฉล้ม  อินทรีย์ 2   
725.  นางชะลอ  ครูเกษตร 15   
726.  นางชะลอ  เพชรรักษ ์ 5   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
727.  นางชุบ  โรจนทนงค ์ 33   
728.  นางทองหยัด  คล้ายสุบรรณ ์ 43   
729.  นางสาวทะวาย  อินทรี 7   
730.  นายทา  จันทร์ต๊ิบ 22   
731.  นายธง  สุขสอน 11   
732.  นายธนูม่วงคุ้ม 59   
733.  นายนาสีดี 30   
734.  นางน้ำวนบุญเต็ม 46   
735.  นางเนยอินทรีย์ 1   
736.  นายบรรเทิงพิณประเสริฐ 35   
737.  นางบุญธรรมรักเสนาะ 23   
738.  นายบุญลืออินทรีย์ 1   
739.  นายประสาทคล้ายสุบรรณ ์ 43   
740.  นายประเสริฐ  ฉิมบุญมา 52   
741.  นางประเสริฐ  สะอาดเอ่ียม 19/1   
742.  นายเพลิน  ประทุมสูตร 45   
743.  นางฟัก  โตกุล 48   
744.  นางมะลิ  ทองประเสริฐ 86   
745.  นายยง  ฉิมพาลี 67   
746.  นายเย้ย  สุขสอน 56   
747.  นางเรียน  ทับทัน 24/1   
748.  นายลอง  เพชรรักษ ์ 5   
749.  นางลัดดา  ทับทัน 58   
750.  นางลูกคิด  สีดี 30   
751.  นายวิชัย  บุญลือ 34   
752.  นายวิสุทธ์ิ  พูลเพ็ญ 17/1   
753.  นายสนม  เพชรรักษ ์ 14   
754.  นายสมเกียรติ  ทองคำสุข 37   
755.  นายสมควร  เพชรรักษ ์ 19/1   
756.  นางสาวสมควร  เสนสกุล 16   
757.  นางสมจิตร  สำเภา 11   
758.  นางสมนึก  ปิ่นสุวรรณ 6   
759.  นางสมพิศ  พลพวง 28   
760.  นายสมศักด์ิ  สมใจ 19   
761.  นางสมหวั  งพิณประเสริฐ 35   
762.  นางสมัย  คล้ายอุบล 38   
763.  นายสมาน  คล้ายอุบล 26   
764.  นายสมาน  มธุรส 38   
765.  นายสังเวียน  อินทรี 3   
766.  นางสาวสาลี  คล้ายอุบล 19   
767.  นางสำรวย  ประทุมสูตร 45   
768.  นางสาวสุทิน  พิณประเสริฐ 37   
769.  นางสาวสุนทร  ทองช้อย 109   
770.  นายสุรินทร์  คล้ายสุบรรณ ์ 51   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
771.  นายสุรินทร์  เสนีย์วงศ์  ณ  อยุธยา 100   
772.  นายเสนาะ  คล้ายอุบล 49   
773.  นางไสว  คล้ายอุบล 49   
774.  นายเหย้ือย  สขุสอน 4   
775.  นางแก่งทอง  ประเสริฐ 47   

หมู่ที่ 8  
776.  นางสาวกวย  อินทะจันทร์ 66   
777.  นางก้อง  วิรักษา 6   
778.  นางแกะ  พันธศักดา 5   
779.  นายเขต  แก้วพลัย 21   
780.  นายคำหมุน  เสียงใส 8   
781.  นายจรูญ  นันเมือง 66   
782.  นางจำปี  บุญเรือง 18   
783.  นางจิมเตียน  เสียงใส 8   
784.  นายเจียว  แก้วพลัย 16   
785.  นางดำ  ออ่นมี 42   
786.  นายตัด  หนูนา 27   
787.  นายถาวรนุ่  นวงษา 44   
788.  นายทวี  โครตประทุม 20   
789.  นางทอง  ตุ้มทอง 14   
790.  นายทับทิม  ชนะศักด์ิ 1   
791.  นายไทย  เก้งกลางดอน 33   
792.  นายน้อย  ทับขุนทด 29   
793.  นางบังอร  จาดผิว 15   
794.  นายบุญมา  เวียงอินทร์ 34   
795.  นายบุญมี  อ่อนศรี 11   
796.  นางบุญลือ  สิทธ์ิจันทร์ 60   
797.  นางสาวประดับ  พันธศักดา 73   
798.  นางประเสริฐ  เวียงอินทร์ 34   
799.  นายพิสิษฐ์  บุญโฉม 15   
800.  นางโพธ์ิ   ข้องนอก 30/1   
801.  นายไพรบูลย์  ทับจันทร์ 55   
802.  นางม่อม  ทับขุนทด 29   
803.  นางมาลัย  อ่อนศรี 11   
804.  นางมาลี  ตุ้มทอง 26   
805.  นางรัตนา  มูลจันทร์ 23/1   
806.  นางเรียบ  คำปลิว 7   
807.  นางลำดวน  แย้มพจนา 22   
808.  นายวีระวัฒน์  เหรียญคำ 75   
809.  นายสิทธิชัย  คำปลิว 49   
810.  นายโสมแปลง  เวชกามา 13   
811.  นายหนูศรี  ปราชญ์วิทยา 9   
812.  นางเหมื่ยง  ชาขุนทด 33   
813.  นางออง  หนูนา 27   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
814.  นางสาวอินทร์  กลึ่งกลางดอน 30   

หมู่ที่ 9 
815.  นางสาวกลม  ศรีสันเทียะ 113   
816.  นายกาจ  ขุนสันเทียะ 82   
817.  นางกุหราบ  มีชำนาญ 6   
818.  นายแก้ว  กันกลางดอน 80   
819.  นายเขียว  อมฤก 70   
820.  นางคำตุ๋ย  มีชำนาญ 8   
821.  นางจรัส  สึมกำปัง 51   
822.  นางสาวจอม  กลึงกลางดอน 35   
823.  นางจอมจอม  พุทรา 84   
824.  นายจอยวิก  สูงเนิน 43   
825.  นางจัด  เพลงสันเทียะ 32   
826.  นางจันทร์  ขุนสันเทียะ 63   
827.  นายเจริญ  สนิทโกสัย 91   
828.  นางสาวแจ้  ศรีสันเทียะ 83   
829.  นายเฉลิม  กลิ้งกลางดอน 12   
830.  นายแฉล้ม  ลายสันเทียะ 54   
831.  นายโฉม  ขุนสันเทียะ 49   
832.  นางช้อย  เชียววังดอน 64   
833.  นายชิต  กลึงกลางดอน 59   
834.  นางเชื้อ  มีสันเทียะ 46   
835.  นางดวน  นุ่นมะลัง 28   
836.  นายเดช  ศรีสันเทียะ 81   
837.  นางแตง  ศรีสันเทียะ 81   
838.  นางสาวแตว  เหลืองมะลัง 14   
839.  นางถนอม  กมลเพชร 52   
840.  นางสาวทอง  ลายสันเทียะ 60   
841.  นางทองดี  เปกสันเทียะ 36   
842.  นางทองมาก  กันกลางดอน 80   
843.  นางทองอยู่  อมฤก 71   
844.  นางทิมขี  กลางดอน 74   
845.  นายทุ่น  กมลเพชร 52   
846.  นายทุเรียน  จินากูล 19   
847.  นายธรรม  จอมพุทธา 48   
848.  นางบด  ดับขุนทด 25   
849.  นายบุญเชียง  กันกลางดอน 61   
850.  นางบุญมี  แก้วกลางดอน 3   
851.  นายเบียด  แก้วมะลัง 65   
852.  นายแบน  เปกสันเทียะ 36   
853.  นางประกอบ  แก้วมะลัง 65   
854.  นางประจิม  แก้วมะลัง 26   
855.  นางแป้น  อัจฉริยะมหาเมธี 88   
856.  นางผัด  จินากูล 19   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
857.  นายผัด  อยู่สันเทียะ 85   
858.  นายเผย  คำพรม 16   
859.  นายไผ  แก่นพุทธา 17   
860.  นางพวง  ลายสันเทียะ 54   
861.  นางพาด  ขุนสันเทียะ 82   
862.  นางเพียร  จอมพุทธา 48   
863.  นางยวน  อมฤก 33   
864.  นางละมัย  โพศาราช 78   
865.  นายลับ  นุ่นมะลัง 28   
866.  นางสงัด  ขุนสันเทียะ 49   
867.  นางสนัด  กลึงกลางดอน 31   
868.  นายสมนึก  แก้วกลางดอน 3   
869.  นางสมบูรณ์  กลึงกลางดอน 59   
870.  นายสร้อย  แก้วมะลัง 4   
871.  นางสวัสด์ิ  ขวบสันเทียะ 38   
872.  นายสอง  ขีกลางดอน 46   
873.  นางสัมฤทธ์ิ  งิมขุนทด 77   
874.  นางสำเรียง  วิกสูงเนิน 43   
875.  นายสุนทร  จอมพุทธา 84   
876.  นายเสาร์  โหมสันเทียะ 27   
877.  นายเสิง  ขวบสันเทียะ 38   
878.  นางแสง  กลิ้งกลางดอน 12   
879.  นายแสวง  อมฤก 71   
880.  นายหน่อย  มีชำนาญ 10   
881.  นางหมั่น  ดับขุนทด 72   
882.  นายเหมือน  อัจฉริยะมหาเมธี 88   
883.  นายเหลา  แก่นพุทธา 21   
884.  นางแหล่  อยู่สันเทียะ 85   
885.  นางอบเชย  อมฤก 70   
886.  นายอำเพย  คำพรม 100   

หมู่ที่ 10 
887.  นางกุหลาบ  เพียรสร้าง 64   
888.  นายแก้ว  จันทร์ทองหลาง 65   
889.  นายเขียว  ก้อนเงิน 72   
890.  นางไข  แหขุนทด 69   
891.  นายคำตาล  โยธาแสน 39   
892.  นายคำบุ  ขวัญพรม 13   
893.  นายคำปุ่น  ฝ่ายพรมจันทร์ 89   
894.  นายคูณ  รับสันเทียะ 79   
895.  นายเคน  โยธาแสน 38   
896.  นางเงิน  เอกวุฒิ 111   
897.  นายจำลอง  แหขุนทด 68   
898.  นายเจริญ  พวงพ่ี 53   
899.  นายเจริญภู  แก่นสาร 50   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
900.  นายเฉลิม  มิโค 91   
901.  นางช่วย  พูนม่วง 115   
902.  นายช่อ  ปึกสันเทียะ 75   
903.  พระเช่า  ปึกสันเทียะ 110/1   
904.  นายณรงค์  แหขุนทด 69   
905.  นางตุ๋ย  น้อยชื่น 7   
906.  นางเต็ม  ตอมพุทธา 118   
907.  นายถาวร  แก้วภัคดี 84   
908.  นางสาวทองดี  กลิ่นจันทร์ 113   
909.  นางทองใบ  ก้านพลูทอง 167   
910.  นางทองใบ  ทองภู 56   
911.  นางทองมา  กองหาโคตร 48   
912.  นางทองยุ่น  ป่องเต่า 89   
913.  นางทองสูญ  เกษมาลา 60   
914.  นายทองหล่อ  คำแสนเดช 46   
915.  นางทุเรศ  หาญขุนทด 63   
916.  นายน้อม  เอสันเทียะ 132   
917.  นางน้อย  คำไสย์ 3   
918.  นายนิยม  ก้านพลูทอง 167   
919.  นางบัวสอน  สารสวัสด์ิ 26   
920.  นางบัวสาย  จันทร์ประทัศน์ 83   
921.  นายบุญเกิด  เกษมาลา 60   
922.  นายบุญสวย  ว่องไว 44   
923.  นางสาวบุญเสา  บุญกันยา 78   
924.  นายบุญโฮม  อันธิรส 18   
925.  นางประกายแก้ว  ป้องศรี 86   
926.  นายปราโมทย์  แสงไทย 168   
927.  นางปา  ธำทง 79   
928.  นางสาวปุ้ย  แปสันเทียะ 101   
929.  นางเปรื้อง  อุทะรส 67   
930.  นายผง  ใจชอบ 16   
931.  นายพยุ  ป้องศร ี 86   
932.  นางพลอย  อันอาสา 33   
933.  นายพันธ์  จันทร์ประทัศน์ 8   
934.  นางพันธ์  รัตนสันเทียะ 25   
935.  นางพิกุล  มาจุฬา 93   
936.  นายพิมพา  อุทะรส 67   
937.  นางพุดตา  บ่อฮุ่ง 11   
938.  นายพุทธา  สมบัติมาก 17   
939.  นางพูน  บุญเชิด 80   
940.  นายเพียร  คงเจริญ 87   
941.  นายมงคล  สังข์เยาะ 139   
942.  นายมุ้ง  เอกวุฒิ 111   
943.  นางยวง  อันทผลา 5   



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
944.  นางละมูล  คำแสนเดช 46   
945.  นางลำยวง  วิรักษา 2   
946.  นายเลี้ยง  มลเทียน 78   
947.  นางเลียว  กลิ่นจันทร์ 133   
948.  นายวัน  วิรักษา 2   
949.  นายวิจารณ์  ป่องเต่า 89   
950.  นางสาวสงวน  สุวรรณภักดี 4   
951.  นายสมจิตร์  ธงภักดี 170   
952.  นางสาวสมนึก  แปรสันเทียะ 75   
953.  นางสาวสมบัติ  จันฤทธ์ิ 170   
954.  นางสมพรเ  สมาเพชร 6   
955.  นางสมร  อุทะรส 82   
956.  นางสมหมาย  คำแสนเดช 34   
957.  นายสมัย  หารัญดา 40   
958.  นายสมาน  ทองภู 56   
959.  นายสังวาล  โยธาแสน 43   
960.  นายสายสาร  สวัสด์ิ 26   
961.  นายสายันต์  งามเสริฐ 24   
962.  นางสำรวม  เจริญทรัพย์ 119   
963.  นางสำรอง  ดวงกลาง 12   
964.  นายสำรอง  เพียรสร้าง 64   
965.  นายสำราญ  กองหาโคตร 48   
966.  นายสำราญ  เสมาเพชร 6   
967.  นางสาวสี  บุญทอง 117   
968.  นายสุข  พวงพ่ี 49   
969.  นายสุดตา  บุปผาสุข 27   
970.  นายสุวรรณ  พูนม่วง 115   
971.  นายเสาร์  จันทร์ประทัศน์ 9   
972.  นางหลอด  อินชัยบูรณ์ 31   
973.  นายหวล  รัตนสันเทียะ 25   
974.  นางสาวอนงค์  ใจชอบ 16   
975.  นางอวน  วิชัยภาพ 45   
976.  นางอ่อน  ขวัญพรม 81   
977.  นางอ่อน  อันธิรส 18   
978.  นางอ่อนสา  สมบัติมาก 36   
979.  นายอัวะ  ใจชอบ 130   
980.  นายอาน  ตาบ่อฮุ่ง 11   
981.  นายอุทัย  คำไสย์ 3   
982.  นายอุ้ย  สุระทด 107   
983.  นางฮอง  มลเทียน 77   

 
 
 
 

คนพิการ 



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร. 
ลักษณะ 

ความพิการ 
หมู่ที่ 1 

๑.  นางดวงจันทร์  อุดมพงษ์ 139   
๒.  นายเด่ียว  มะธุโฆ 28   
๓.  นายบุญชวน  จันอำพัน 12   
๔.  นางสาวประคอง  มืดอินทร์ 94   
๕.  นางสาวระเบียบ  ดวงธรรมมา 70   
๖.  นายสง่า  แสนท้าว 72   
๗.  นายสถิตย์  พรมเหลา 115   
๘.  นายสมพร  พูนน้อย 57   
๙.  นายสมพาน  คำควร 55   

๑๐.  นายสมส่วน  บุญเทศ 28   
๑๑.  นางหวาน  เอสันเทียะ 75   
๑๒.  นางอ่อน  กันทาง 71   

หมู่ที่ 2 
๑๓.  นางจ่อย  เจ็กนอก 80   
๑๔.  นางชะแลง  มาลา 74   
๑๕.  นางทองใบ  ก้านพลูทอง 94   
๑๖.  นายประจักร์  นาคะเสงี่ยม 57   
๑๗.  ด.ญ.พัชรินทร์  ทองภู 92   
๑๘.  นายพุฒ  เมืองสันเทียะ 91   
๑๙.  เด็กชายศุภณัฐฐ์  ทิพบรรจง 72   
๒๐.  นายสมบัติ  มีแก้ว 168   
๒๑.  นางอำพร  ศรีสิงห ์ 3 

 
  

หมู่ที่ 3 
๒๒.  นางสาวจอม  กมลเพ็ชร 47   
๒๓.  นางเจียง  ธูปมงคล 81   
๒๔.  นางแจ้  คำพรม 82   
๒๕.  นายชอบ  สุกสบาย 108   
๒๖.  นายดอน  มูลมงั 40   
๒๗.  นายดำรงค์  ขาวฉลาด 123   
๒๘.  ด.ช.พงษ์ศักด์ิ  งัดสันเทียะ 54   
๒๙.  นายพันธ์  เปกสันเทียะ 33   
๓๐.  นางมล  ย่ังยืน 72   
๓๑.  นายวิเชียร  หาญสูงเนิน 34   
๓๒.  นางสาวสมพิศ  ศรีสันเทียะ 80   

หมู่ที่ 4 
๓๓.  ด.ช.กฤชอาสาสินธ์ 100   
๓๔.  นายเฉลิม  จิตรสม 46   
๓๕.  เด็กหญิงดาวเรือง  เสนาฮวด 38   
๓๖.  นายธวัช  หมื่นเดช 159   
๓๗.  นายนิกร  ธีระกุมาร 7   
๓๘.  นางสาวบังออน  จำปาทอง 155   



๓๙.  นางบัวพาน 59   
๔๐.  นายบุญจันทร์  สีนานอก 220   
๔๑.  นางสาวบุญธรรม  บัวงาม 170   
๔๒.  นายประมวน  สมปัสสา 20   
๔๓.  นางสาวยุภาพร  ดีนอก 19   
๔๔.  นางวันเพ็ญ  ทองรักษ์ 30/1   
๔๕.  นายสงกราน  สอนวงค์ 27   
๔๖.  นายสมศักด์ิ  บุบผาสุข 31   
๔๗.  นางสายทิพ  สายแสง 186   
๔๘.  นายสินธิ  วิไธสง 89   
๔๙.  นายสุหลา  จันทะจร 112   
๕๐.  นางหนูเชาว์  แสงโพธ์ิดา 155   
๕๑.  นายอนันต์  บุญศรี 62   
๕๒.  นางอั้ว  นิสมะรัมย์ 178   

หมู่ที่ 5 
๕๓.  นางสาวกมลชนก  อังคะโชค 105   
๕๔.  นางเคน  จันทราช 47   
๕๕.  นางแฉล้ม  เย่ียมไธสง 177   
๕๖.  นายทัด  เพชรนิล 108   
๕๗.  นางสาวนวลจันทร์  โลนไธสง 41   
๕๘.  นางสาวนวลจันทร์  สุขชาลี 38   
๕๙.  นางสาวบุญ  อ่อนบัวขาว 19   
๖๐.  นายบุญเรือง  แสงกล้า 137   
๖๑.  นางบุตรพรมจันทร์ 79   
๖๒.  ด.ช.ประกาศิต  มั่นกุดเวียน 54   
๖๓.  นางประสงค์  บุตรวงษ ์ 160   
๖๔.  นางสาวเพ็ญพักตร์  สุบิน 80   
๖๕.  นายไพรทูร  แสงกล้า 46   
๖๖.  นางมะลิ  นาทองคำ 61   
๖๗.  นายราชันย์  พลเรือง 179   
๖๘.  นางสาววิญธัชชา  ถุนนอก 68   
๖๙.  นางสาวสมพงษ์  อินชัยบูรณ์ 62   
๗๐.  นายสมาน  แก้วคูนอก 180   
๗๑.  เด็กหญิงสิรินทรา  แคต่าย 60   
๗๒.  ด.ญ.สุธีรา  เถ่ือนพรม 16   
๗๓.  นางเสน  ภูแล่นคู่ 19   
๗๔.  นางหลง  ปินะโต 131   
๗๕.  นางอภิวันท์  เจริญทรัพย์ 141   
๗๖.  นางอวน  โสภาใต้ 4   

หมู่ที่ 6 
๗๗.  นางถนอม  โพธ์ิพิทักษ์ 34   
๗๘.  นายธนธร  ศรสุริทร ์ 44   
๗๙.  นายธนพรรธ  ราชสีมา 94   
๘๐.  นายประภาส  ศรสรุินทร ์ 55   
๘๑.  นายประสาท  ชัยสิม 26   



๘๒.  นางสาวศิรประภา  จันทศร 31/2   
๘๓.  ด.ช.สุธินันท์  พวงจำปา 75   

หมู่ที่7 
๘๔.  นายเกตุชัย  ภูแย้ม 17/1   
๘๕.  นายเฉลียว  ทองประเสริฐ 6   
๘๖.  นายชัชวาลย์  ศิริวงษ ์ 29   
๘๗.  นายนที  บุญศร ี 62   
๘๘.  นางเนย  อินทรีย์ 1   
๘๙.  นายบรรเทิง  พิณประเสริฐ 35   
๙๐.  นายวิทยา  ศิริวงษ์ 87   
๙๑.  นายสมควร  เพชรรักษ ์ 19/1   
๙๒.  นางสาวสังวาลย์  เพชรรักษ ์ 4   
๙๓.  นายสังเวียน  อินทรี 3   

หมู่ที่ 9 
๙๔.  นายกลม  อมฤก 118   
๙๕.  นายแก้ว  กันกลางดอน 80   
๙๖.  นายนคร  เหลื่อมมะลัง 1   
๙๗.  นางน้อย  มีชำนาญ 10   
๙๘.  นางบด  ดับขุนทด 25   
๙๙.  นางบุญมา  แก่นพุทธา 109   

๑๐๐.  นายพงศกร  เชียววังดอน 30   
๑๐๑.  ด.ญ.พรสุดา  หงษ์พรม 60   
๑๐๒.  นางสาวลั่นทม  จอมพุทรา 84   
๑๐๓.  นายลูกกรุง  แก่นพุทธา 21   
๑๐๔.  นายสมศักด์ิ  ขาวกลางดอน 104 

 
  

หมูท่ี่  10 
๑๐๕.  นายชาญชัย  ต้นกันยา 37   
๑๐๖.  นางสาวณัฐชา  บุญพา 113   
๑๐๗.  นางเต็ม  ตอมพุทธา 118   
๑๐๘.  เด็กชายนราดลคงทัน 160   
๑๐๙.  นายบุญสวย  ว่องไว 44   
๑๑๐.  ด.ญ.พรรณราย  โกมลกุญชร 34   
๑๑๑.  นางพิกุล  มาจุฬา 93   
๑๑๒.  นายไพรทูล  โลนไธสง 131   
๑๑๓.  นายลอย  ต่ายขาว 110   
๑๑๔.  นางลำยวง  วิรักษา 2   
๑๑๕.  นางเลียว  กลิ่นจันทร์ 133   
๑๑๖.  นายสมจิตร  แจ้งสันเทียะ 21   
๑๑๗.  นางสาวสี  บุญทอง 117   
๑๑๘.  นายอัวะ  ใจชอบ 130   

 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ผูดู้แล/โทร. หมายเหตุ 

สตรีมีครรภ์ 



1.  น.ส.นภาพร ปิดทอง 70 ม.6   
2.  น.ส.แพรวนภา สกุลงาม 88 ม.7    
3.  น.ส.กาญจนวรรณ เทียนปัญจะ 17/1 ม.7   
4.  น.ส.สุดารัตน์ ตาสันเทียะ 38 ม.3   
5.  นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วระวัง 92 ม.3   
6.  น.ส.เยาวลักษณ์ สุบิน 67 ม.10   
7.  นางสาวจิราพร หอมใจ    
8.  นางสาวนิภา สาเสน 55 ม.1   
9.  นางสาวสุดารัตน์ ชุมสุวรรณ์    
10.  นางสาววรรณภา หมื่นสี 43/1 ม.6   
11.  นางสาววาสนา หมื่นสี 43/1 ม.6   
12.  น.ส.วาสนา เชียววังดอน 112 ม.10   
13.  นางสาวอรประภา พินิจมนตรี 136 ม.1   
14.  นางสาวมยุรี อินสาคำ    
15.  นางสาวเกษร น้อยนงค์ 49 ม.5   
16.  น.ส.จันทร์ทิพย์ บุญเกิด 137 ม.10   
17.  นางสาวนิภาพร เหล่าแก่น 71 ม.7   
18.  น.ส.นิตยา เพชรรักษ ์ 17 ม.7   
19.  นางสาวเยาวลักษณ์ สุระมณี    
20.  นางสาวรจนา ลาดลี    
21.  น.ส.จิตติญา พันธ์น้อย 146 ม.1   
22.  นางสาวจันทร์ตรา ลมสำโรง 178 ม. 4   
23.  นางสาวกาญจนา ไชยดี    

 
หมายเหตุ  ๑.  ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นลำดับแรก  จะต้องมีการปรับปรงุให้เป็นปัจจุบันอย่าง

สม่ำเสมอ 
 ๒. เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต้ังแต่ ๑๐ ปีลงมา 
 ๓. คนชรา หมายถึง บุคคลทีม่ีอายุต้ังแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป 
 ๔. เน่ืองจากข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นลำดับแรกเป็นข้อมลูส่วนตัว         ควรมอบให้

เฉพาะผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเท่าน้ัน เช่น กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน ฯลฯ



 



 
 

 

บัญชีรายช่ือสถานท่ีสำคัญในเขตองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
 

ลำดับท่ี สถานท่ี ท่ีตั้ง หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล 
สถานท่ีราชการ 
โรงเรียน / สถานศึกษา 
วัด  
 

ม.4 ต.บึงกระจับ 
111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ 
ม.3,ม.4 
ม.1 ม.3 ม.5 ม.6 ม.8 

 

 

ภาคผนวก ซ 



แบบสำรวจศูนยพักพิงช่ัวคราว       

องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ 
ขอมูล ณ วันท่ี  12 มีนาคม  2563 

 

สถานท่ีพักพิงชั่วคราว 

อบต.บึง
กระจับ 

ชื่อสถานท่ี 

คาพิกัด GPS 
(ถามี  

ท่ีอยู รองรับ 
ผูอพยพได
จำนวน 
 (คน  

ผูรับผิดชอบสถานท่ี 

สิ่งสาธารณูปโภค 
ท่ีมีอยูในปจจุบัน 

เลขท่ี หมูบาน/
ชุมชน 

ตำบล อำเภอ ชื่อ-สกลุ 
/ตำแหนง 

หมายเลขโทรศัพท 

หมูบาน     
โคกปรือ 

1.  โรงเรียนบานโคก
ปรือ 
2. วัดโคกปรือ 

15°43'39.8"N 
101°05'57.6"E 
15°43'43.5"N 
101°05'55.7"E 

 3 บึง
กระจับ 

วิเชียรบุรี 1,500 นายเนตร  ไผขุนทด 
(ผูใหญบานหมูท่ี 3  

  ไฟฟา 
ประปา 
หองสุขา...(จำนวน...หอง  
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ...  

หมูบาน     
...(ระบุ
ชื่อ ... 

1.  โรงเรียนบึงกระจับ 
 
2. วัดบึงกระจับ 

15°44'51.2"N 
101°05'14.4"E 
15°45'13.9"N 
101°05'32.6"E 

 4 บึง
กระจับ 

วิเชียรบุรี 1,500 นายขำ  ถุนนอก 
(ผูใหญบานหมูท่ี 4  

  ไฟฟา 
ประปา 
หองสุขา...(จำนวน...หอง  
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ...  

 

 

หมายเหตุ :  1. สถานท่ีพักพิงชั่วคราวควรเปนพ้ืนท่ีท่ีมีเพดานสูงระบายอากาศไดดีและมีพ้ืนท่ีสวนตัวควรกวางกวา 3.5 ตารางเมตร/คน 

               2. เสนทางเขาถึงท่ีพักพิงควรอยูหางจากภัยอันตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีเปลีย่วหรือเสี่ยงตอการถูกคุกคามดานความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใชเสนทางท่ีมีการกัดเซาะของดิน 
 

ภาคผนวก ฌ 



  

ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง 

โอกาสหรือความถี่ 
ในการเกิดภัย 

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

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

มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓  ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
มีโอกาสเกิดสูง (๔  ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕  ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
 

  ความเส่ียงสูง   ความเส่ียงปานกลาง      ความเส่ียงต่ำ 

ท่ีมา :  ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

ความเส่ียงสูง     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

ความเส่ียงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

 

 

ภาคผนวก  ญ 



ความเส่ียงต่ำ     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 

 



 
 
 

คำส่ังองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
ท่ี    73 /2563 

เรื่อง จัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

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

 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 ใหองคกรปกครอง     
สวนทองถิ่นมีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตน โดยมีผูบริหารทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นแหงพื ้นที ่นั ้นเปนผู ร ับผิดชอบในฐานะผู อำนวยการทองถิ ่นและมีหนาที ่ชวยเหลือ
ผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขออนุมัติออกคำสั่งตั ้งกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ เพื่ออำนวยการ กำหนดแนวทางปฏิบัติลดความเสี่ยง
จาก สาธารณภัย เฝาระวัง ติดตามประเมินและวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิด 
สาธารณภัย ประสานงานและปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น มีองคประกอบและอำนาจ
หนาท่ี ดังนี้ 

๑. นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ    ผูอำนวยการ 
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ          รองผูอำนวยการ 
๓. รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ     กรรมการ 
๔. กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี           กรรมการ 
๕. กำนันตำบลบึงกระจับ      กรรมการ 
๖. ผูใหญบานทุกหมูบาน                             กรรมการ 
๗. ผูอำนวยการ  รพ.สต.บึงกระจับ      กรรมการ 
๘. ผูแทนหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี            กรรมการ 
๙. ผูอำนวยการโรงเรยีนบานบึงกระจับ          กรรมการ 
๑๐. ผูอำนวยการโรงเรยีนโคกปรือ           กรรมการ 
๑๑. ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบึงกระจับ    กรรมการ 
๑๒. ผูอำนวยการกองทุกกอง ขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ กรรมการ 
๑๓. หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ        กรรมการ 

                และเลขานุการ 
อำนาจหนาท่ี 

   ๑  องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับจดัทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และแผนเผชิญเหตุองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  เพื่ออำนวยการ ประสานงาน และปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
  

ภาคผนวก ฎ  



 
    ๒  กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  และการฟนฟูของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๓   เฝาระวังและติดตาม  ประเมิน  และวิเคราะหสถานการณ  เมื่อเกิดสาธารณภัย  เมื่อเกิดหรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่  ใหเสนอผูอำนวยการทองถิ่นจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการ
บริหารสวนตำบลบึงกระจับ  เพ่ือจัดการสาธารณภัย  ท่ีจะเกิด 
    ๔. องคการบริหารสวนตำบลสามแยก  สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให  หรือเขต
พ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ 
    ๕. องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับรวบรวมและจัดทำคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี  
    ๖. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่นายอำเภอวิเชียรบุรีหรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอวิเชียรบุรี และผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ หรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบูรณมอบหมาย 
 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง ณ วันท่ี     9    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
    (นายสมัย  ศรสุรินทร  
             นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
         ผูอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 



 

 
 

 
คำส่ัง องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

ท่ี   74  / ๒๕63 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2563  

--------------------------------------------- 
 ตามที่กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ไดสั่งการใหจังหวัดแจงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการปรับปรุงทบทวนและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป พ.ศ.2563 เพื่อใหการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับ
พ้ืนท่ีเปนไปตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 และยุทธศาสตร
ของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติปองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 16 (4 แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 20 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตพื้นที่ของตน โดยมีผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปนผูรับผิดชอบ     
ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่นและมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 เพื่อใหการดำเนินการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตำบลบึงกระจับ เปนไปดวยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเปนแนวทางในการปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนตำบลบึงกระจับ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

๑. นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ    ประธานคณะกรรมการ 
๒. รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ   กรรมการ  
๓. เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  กรรมการ 
๔. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ    กรรมการ 
๕. รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  กรรมการ 
๖. ผูอำนวยการกองชาง     กรรมการ 
๗. ผูอำนวยการกองคลัง     กรรมการ 
๘. หัวหนาสำนักปลัด     กรรมการ/เลขานุการ  



 
 

 มีหนาที่ จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล   
บึงกระจับ ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณและแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอวิเชียรบุรี เสนอผูอำนวยการทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง ณ วันท่ี     9    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
    (นายสมัย  ศรสุรินทร  
             นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
         ผูอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ



 

 
 

 
คำส่ัง องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

ท่ี   75   / ๒๕63 
เรื่อง  แตงตั้งคณะทำงานปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2563  

--------------------------------------------- 
 ตามที่กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ไดสั่งการใหจังหวัดแจงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการปรับปรุงทบทวนและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป พ.ศ.2563 เพ่ือใหการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับ
พ้ืนท่ีเปนไปตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 และยุทธศาสตร
ของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติปองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 16 (4 แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 20 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพื้นที ่ของตน โดยมีผู บริหารทองถิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นแหงพื ้นที ่น ั ้นเปน
ผูรับผิดชอบ     ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ินและมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 เพื่อใหการดำเนินการปรับปรุงแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร     
สวนตำบลบึงกระจับ เปนไปดวยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเปนแนวทางในการปฏิบัติการปองกัน       
และบรรเทาสาธารณภัย จึงแตงตั ้งคณะทำงานปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 1. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ   ประธานคณะทำงาน 
 2. ผูอำนวยการกองคลัง     คณะทำงาน 
 3. ผูอำนวยการกองชาง     คณะทำงาน 
 4. หัวหนาสำนักปลัด     คณะทำงาน/เลขานุการ 
 
 มีหนาที่ จัดทำรางแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน
ตำบลบึงกระจับ ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณและแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอวิเชียรบุรี เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทา            
สาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
  สั่ง ณ วันท่ี   9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
 

    (นายสมัย  ศรสุรินทร  
             นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
         ผูอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ



 

 
 

 

ประกาศ องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

เรื่อง  ประกาศใชแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2563 
--------------------------------------------- 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 16 (4 
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 20 ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตน โดยมีผูบริหารทองถิ่น ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถิ่นและมีหนาที่ชวยเหลือ
ผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว จึงขอประกาศใชแผนปฏิบัติการใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563 เปนแนวทางในการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยรวมกับหนวยงานตางๆในเขตพื้นที่ขางเคียงอยางเหมาะสมและมีความสอดคลองกับแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณและแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอวิเชียรบุรี รวมท้ัง
แผนปฏิบัติการตางๆที่เกี่ยวของกับการปองกันสาธารณภัยตางๆท่ีมีผลตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใน
เขตองคการบริหาร   สวนตำบลบึงกระจับ 

  ประกาศ ณ วันท่ี      9   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 

 
    (นายสมัย  ศรสุรินทร  
             นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
         ผูอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
 



แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะท่ี 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

1 
 

 

 

แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตนดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะท่ี 1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบดวย 

3. ขอมูลภัยพิบัติ 

คำชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมายในชองวางท่ีเตรียมไวให และ/หรือเขียนขอความ ตามความเปนจริง 

1. สถานท่ีท่ีทำการประเมิน 

สถานท่ี หมูท่ี 

ชื่อหมูบาน/ชุมชน ตำบล 

อำเภอ จังหวัด 

พิกัด (GPS) ละติจูด (1 AT) ลองจิจูด (1 ONG) 

 

ท่ี ซ่ือ-นามสกล หนวยงาน ตำแหนง โทรศัพท E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 

อุทกภัย (   นํ้าทวมฉับพลัน    (   นํ้าทวมขัง  (   นํ้าลนตลิ่ง  
(   นํ้าไหลหลาก   (   นํ้าทะเลหนุน  (   นํ้าปาไหลหลาก  
(   วาตภัย  (   อ่ืนๆ ระบ  

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

ขอมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย          

             

              
 

ภาคผนวก ฐ  



แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะท่ี 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

2 
 

 

 

 

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

 ภัยพิบัติ  เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
3.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ 

หมูบาน/ชุมชน ________________________  หมูท่ี _______________  
ตำบล ______________________________  อำเภอ _____________  
จังหวัด  _____________________________  
พิกัด GPS ละติจูด (LAT) __________  ลองจิจูด (LONG) 

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
(   สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถ่ิน และ/หรือ ผูชวยผูอำนวยการ   
     กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ 
(   สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผูอำนวยการจังหวัด หรือผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม 
    สั่งการและบัญชาการ 
(   สาธารณภัยขนาดใหญ โดยมีผูบัญชาการบองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม สั่งการ 
     และบัญชาการ 

 (   สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
  ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

 
4. ขอมูลประชากรในพ้ืนท่ีภัยพิบัติ 

4.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี 
4.1.1 ประชาชนรวม   จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรือน 
4.1.2  ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรือน 
4.1.3 ประชาชนท่ีตองอพยพ  จำนวน  คน 
4.1.4 ประชาชนท่ีเสียชีวิต  จำนวน  คน 
4.1.5 ประชาชนท่ีบาดเจ็บ  จำนวน  คน 
4.1.6 ประชาชนท่ีสูญหาย  จำนวน  คน



แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะท่ี 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

3 
 

 

 

 
 4.2 ประชากรแฝง    

(   มี   (   ไมมี   (   ไมทราบ  
(   ประชากรแฝงท้ังหมด  จำนวน   คน 
(   ประชากรแฝงท่ีไดรับผลกระทบ จำนวน   คน 

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

  (    มี (   ไมมี   (   ไมทราบ 
   (   ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ท้ังหมดจำนวน __________  คน 
       (    ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ท่ีไดรับผลกระทบจำนวน _________________ คน 

5. สาธารณูปโภค 

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

5.2 ระบบสาธารณูปโภค 
รายการ การใชงาน 

ใชงานไดปกติ ไมปกติ  
แตทำงานได เปนระยะ 

 

เสียหาย 
 ใชงานไมได 

ถนน    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
โทรศัพทพ้ืนฐาน    
โทรศัพทมือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอินเตอรเน็ต    

อ่ืนๆ ระบุ    
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6. บานเรือน/อาคารท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับผลกระทบ 

(   เสียหายบางสวนสามารถอยูได   จำนวน  หลัง 
(   เสียหายบางสวน และไมสามารถอยูได  จำนวน  หลัง 
(   เสียหายท้ังหมด    จำนวน  หลัง 
 

7. ความตองการความชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน (โปรดลำดับความตองการแตละดาน  
7.1 ความตองการความชวยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณท่ีใชในการคนหาและกูชีพกูภัย 

 (   รถบรรทุกนา จำนวน _____________ คัน 
 (   รถกูภัย จำนวน _____________ คัน 
 (   เรือทองแบน/ แพยาง จำนวน _____________ ลำ 
 (   เครื่องปนไฟ จำนวน _____________ เครื่อง 
 (   รถปนไฟ จำนวน _____________ คัน 
 (   รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก จำนวน _____________ คัน 
 (   รถขุดตัก จำนวน _____________ คัน 
 (   รถผลิ ตน้ำดื่ม จำนวน _____________ คัน 
 (   รถประกอบอาหาร จำนวน _____________ คัน 
 (   วิทยุสื่อสาร จำนวน _____________ เครื่อง 
 (   โดรน จำนวน _____________ เครื่อง 
      (   เรือผลัก ดันนํ้า จำนวน _____________ ลำ 

(   อุปกรณ กูภัยทางนํ้า 
          (   เสื้อชูชีพ                                  จำนวน _______________ อัน 
           (   อ่ืนๆ ระบุ                                   จำนวน  _____________ อัน 

 (   รถไฟฟาสองสวาง จำนวน _____________ คัน 
 (   เครื่องสูบนํ้าระยะไกล จำนวน _____________ เครื่อง 
 (   เครื่องสูบนํ้า จำนวน _____________ เครื่อง 
 (   รถสื่อสาร จำนวน _____________ คัน 
 (   อ่ืนๆ ระบุ                                            จำนวน  _____________  
  7.2 ความตองการความชวยเหลือดานอุปโภคบริโภค 
 (   ถุงยังชีพ จำนวน ______________ ชุด 
 (   ขาวกลอง จำนวน ______________ ชุด 
 (   น้ำดื่ม จำนวน _______________ ลิตร/ ขวด 
 (   เสื้อผา                                                 จำนวน _____________ ชุด 
 (   ยารักษาโรค จำนวน ______________ ชุด 
 (   อาหาร / เครื่องใชสำหรับเด็กออน จำนวน ______________ ชุด 
 (   สุขาเคลื่อนท่ี จำนวน _______________ หอง 
 (   ของใชสวนตัว (สบูแชมพู ยาสีฟน แปรงสีฟน  จำนวน ______________ ชุด
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(   ไฟฉาย    จำนวน   ชุด 
(   ยากันยุง    จำนวน   ชุด 
(   ผาอนามัย   จำนวน   ชุด 
(   ชดุชั้นในชาย   จำนวน   ชุด 
(   ชุดชั้นในหญิง   จำนวน   ชุด 
(   กระดาษชำระ   จำนวน   ชุด 
(   นํ้ามันเชื้อเพลิง   จำนวน   ชุด 
(   ถุงดำสำหรับขับถาย  จำนวน   ชุด 
(   ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน  จำนวน   ชุด 
(   เตนทสนาม   จำนวน   ชุด 
(   ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง ผลิตได   กลอง/วัน 
(   อุปกรณเคลื่อนยายผูปวย คนชรา คนพิการ จำนวน   ชุด 
(   ชุดเครื่องนอน (หมอน ผาหม เสื่อ มุง  จำนวน   ชุด 
(   อ่ืนๆ      ระบุ   จำนวน  

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

7.4 ความตองการความชวยเหลือเรงดวน ระบุ       
            
             

 
8. ความตองการดานบุคลากร 

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

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

 
1. สถานท่ีทำการประเมิน 

สถานท่ี หมท่ี 
ซ่ือหมบาน/ชุมซน ตำบล 
อำเภอ จังหวัด 
พิกัด (GPS) I AT I ONG 

 
2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) 
ท่ี ซ่ือ-นามสกล หนวยงาน ตำแหนง โทรศัพท E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      

5      
 
3. ขอมูลภัยพิบัติ 
คำชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย ^ในซองวางท่ีเตรียมไวใหและ/ หรีอเขียน,ขอความ ตามความเปนจริง 
 3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
อุทกภัย (   นํ้าทวมฉับพลัน  (   นํ้าทวมขัง  (   น้ำ ลนตลิ่ง 

(   นํ้าไหลหลาก  (   นํ้าทะเลหนุน  (   น้ำ ปาไหลหลาก 
(   วาตภัย  (   อ่ืนๆ ระบ  

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย 
             
             
             
      

ภาคผนวก ฑ  
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 3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 

            (    ณ วันท่ีทำการประเมิน    ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว 

         ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

         สิ้นสุดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

  (    ณ วันท่ีทำการาประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสุด 
            ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
3.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ 

  หมูบาน/ชุมซน      หมูท่ี       
  ตำบล        อำเภอ       
  จังหวัด          
  พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)     ลองจิจูด(LONG).    

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
  (   สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอำนวยการอำเภอ และ/หรือ ผูอำนวยการทองถ่ิน ควบคุม 
      และสั่งการ 
  (   สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผูอำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและ บัญชาการ 
  (   สาธารณภัยขนาดใหญ โดยมีผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม  
       สั่งการและ บัญชาการ 
  (   สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี  
       มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

3.5 การเดินทางเขาพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย 
(   เดินเทา  
(   รถจักรยานยนต 
(   รถยนต     (   4 ลอ  (   ขับเคลื่อนสี่ลอ    (   6 ลอ      (   10 ลอ 
(   รถแทรกเตอร / รถท่ีใชในการเกษตร (   รถไฟ 
(   เรือ  ระบุประเภท        
(   อากาศยาน ระบุประเภท         
(   อ่ืนๆ ระบุ 
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4. ขอมูลประชากรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

4.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ประชาชน จำนวน (คน  จำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน  รวม ชาย หญิง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี     
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ     
ประชาชนท่ีตองอพยพ     
ประชาชนท่ีเสียชีวิต     
ประชาชนท่ีบาดเจ็บ 
ชวยเหลือตนเองได 
ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชาชนท่ีสูญหาย    
 
 4.2 ประชากรแฝง 

ประชากรแฝง จำนวน (คน  จำนวนครวัเรือน 
(ครัวเรือน  รวม ชาย หญิง 

ประชากรแฝงแฝงในพ้ืนท่ี     
ประชากรแฝงแฝงไดรับผลกระทบ     
ประชากรแฝงแฝงท่ีตองอพยพ     
ประชากรแฝงแฝงท่ีเสียชีวิต     
ประชากรแฝงแฝงท่ีบาดเจ็บ 
ชวยเหลือตนเองได 
ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชากรแฝงแฝงท่ีสูญหาย    
 

4.3 ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง 
ประชากรกลุมเส่ียง/เปราะบาง จำนวน (คน  

รวม ชาย หญิง 

ผูสูงอายุ    

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

5. พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 
 5.1 ทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
     5.1.1 บานเรือนท่ีเสียหาย 

 (   เสียหายบางสวน สามารถอยูได  จำนวน หลัง 
 (   เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได จำนวน หลัง 
 (   เสียหายท้ังหมด  จำนวน หลัง 
5.1.2  อาคารและสถานท่ี 

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

5.1.3 ทรัพยสินในการประ กอบอาชพี   
  (   ยานยนต   จำนวน   คัน 
  (   เรือประมง   จำนวน   ลำ 
  (   ปศุสัตว   จำนวน   ตัว 

(   สัตวปก   จำนวน             ตวั 
  (   พ้ืนท่ีการเกษตร  
     (   พืชไร   จำนวน                 ไร 

(   พืชสวน   จำนวน        ไร 
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 (    นาขาว  จำนวน                   ไร 
(   บอปลา/กุง/สัตวนํ้า จำนวน                   บอ 
(   เครื่องมือประกอบอาชีพ  จำนวน                         อัน 
(    อ่ืนๆ ระบุ                 จำนวน  

 
 5.2 สาธารณประโยชนท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

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

6. ความตองการความชวยเหลือรายการความจำเปนท่ีไมใชอาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 
 

รายการ จำนวน 

1. นํ้าดื่ม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร   
2. อุปกรณและวัสดุเพ่ือการประกอบอาหารท่ีเหมาะสม  
3. วัสดุเพ่ือสุขอนามัยชองผูหญิง (เซน ผาอนามัย   
4. เครื่องใชประจำวัน (เซน สบุ ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟ'น   
5. เครื่องนอน (เซน หมอน ผาผืน เสื่อ ผาหม   
6. เสื้อผา คนละ 2 ชุด  
7. ยาสามัญประจำบาน  
8. เครื่องผลิตนํ้าดื่ม  
9. การจัดการพ้ืนท่ีอพยพสัตวเลี้ยง  
10. การจัดการชองเสียและขยะ  
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7. นํ้าและสุขาภิบาล 
7.1 ประเภทแหลงนํ้าท่ีสามารถเขาถึงได ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
 (   ซ้ือน้ำ    (   ประปาสวนภูมิภาค  (   ประปาชุมซน  
    (   บอน้ำบาดาล/น้ำ ใตดิน (   อ่ืนๆ ระบุ   
7.2 ประเภทหองสุขาท่ีตองการ ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

(   สุขาสำเร็จรูป    (   สุขาเคลื่อนท่ี 
(   สุขาประจำท่ี/สุขาท่ีสรางข้ึนใหมในชุมซน  
(   อ่ืนๆ ระบุ   

8. สุขภาพ 
 8.1 การบริการสาธารณสุฃท่ียังเปดใหบริการได ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

(   โรงพยาบาลรัฐ   (   โรงพยาบาลเอกซน  (   คลินิก/สถานพยาบา ล 
(   รพ.สต.   (   รานขายยา   (   อ่ืนๆ ระบุ   

8.2 จำนวนบุคลากรทางการแพทยท่ีปฏิบัติหนาท่ี ในชวงเกิดภัยพิบัติ  

(   แพทย จำนวน คน 
(   ทันตแพทย จำนวน คน 
(  จิตแพทย จำนวน คน 
(  เภสัชกร จำนวน คน 
(   พยาบาล จำนวน คน 
(   เจาหนาท่ีสาธารณสุข จำนวน คน 
(   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.  จำนวน คน 
(   อ่ืนๆ ระบ จำนวน คน 

 8.3 ปญหาสุขภาพ ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
 (   โรคอุจจาระรวง    (   โรคหวัดและทางเดินหายใจ  (   สุขภาพจิต  

(   การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ  (   เจ็บปว ยเรื้อรัง    (   โรคน้ำกัดเทา   
(   อ่ืนๆ ระบุ  

9. อาหาร 
9.1 อาหารหลัก ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

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

9.2 แหลงอาหาร ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(   ตลาดทองถ่ิ น    (   รานขายอาหาร      
(   เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว    (   ครัวกลาง     
(   ไดรับแจกอาหาร     (   หาอาหารเอง เซน จับปลา  
(   อ่ืนๆ ระบุ   
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10. ศูนยพักพิง (Shelter) 
10.1ลักษณะการอพยพ 

(   ประซาซนท่ีไมยอมอพยพ จำนวน คน 
(   ประซาซนอพยพไปท่ีศูนยพักพิง จำนวน คน 
(   ประซาซนอพยพไปอยูท่ีอ่ืนท่ีไมใชศูนยพักพิง จำนวน คน 

 10.2 เหตุผลในการอพยพ 
(   ไมปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ  
(   บานเสียหายไมสามารถอยูอาศัยได  
(   การคมนาคมถูกตัดขาดไมสามารถเขาขุมซนได  
(   ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดรับความเสี ยหายไมสามารถใขได 
(   เกิดโรคระบาด  
(   อ่ืนๆ ระบุ   

 10.3 จำนวนศูนยพักพิง จำนวน  แหง 
11. การศึกษา 

11.2 สถาบันการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ 
จำนวนสถาบนัการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ จำนวน  แหง 
จำนวนสถาบนัการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ แตเปดการเรียนการสอนได  จำนวน  แหง 
จำนวนสถาบนัการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ แตเปดการเรียนการสอนไมได  จำนวน  แหง 

11.2 ผลกระทบตอสถานศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 
(   ไมมีผูสอน      (   ถูกใชเพ่ือเป นศูนยพักพิง 
(   นักเรียนไมปลอดภัยท่ีจะเขาไปเรียน   (   วัสดุและอุปกรณขำรุด/ไดรับควา มเสียหาย 
(   ผูปกครองยังตองการใหเด็กอยูกับครอบครัว  (   ระบบการคมนาคมขนสงถูกตัดขาด  
(   อ่ืนๆ ระบุ   

12. การคุมครอง 
 12.1จำนวนเด็กในพ้ืนท่ีประสบภัย (อายุตํ่ากวา 18ป  

จำนวนเด็กในพ้ืนท่ี
 

จำนวน คน หญิง คน ชาย    คน 
เด็กท่ีพอแม/ผปกครอง
 

จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 
เด็กพลัดหลง จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 

อ่ืนๆ โปรดระบุ       

 12.2 ภัยคุกคามท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนตอเด็ก (อายุตํ่ากวา 18 ป ในชวงเกิดภัยพิบัติ  
(   การคามนุษย   (   แรงงานเด็ก   (   ความรุนแรงกับเด็ก  
(   ยาเสพติด   (   โรคติดต อ  (   การคุกคามทางเพศ  
(   เด็กสูญหาย   (   อ่ืนๆ ระบุ   
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13. ขอมูลขาวสาร  
 13.1 แหลงขอมลขาวสาร 

แหลงขอมูลขาวสาร กอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัย / หลังเกิดภัย 
โทรทัศน   
โทรศัพทมือถือ   
วิทย ุ   
อินเตอรเน็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพ   
สือ่สิ่งพิมพจากหนวยงานรัฐ   
อ่ืนๆ ระบุ   

 
 13.3 อุปสรรคในการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารในชวงเกิดภัยพิบัติ 

(   ไมมีไฟฟา    (   ไมมีสัญญาณโทรศัพท / อินเตอรเน็ต  
(   เสนทางคมนาคมตัดขาด  (   อ่ืนๆ ระบุ   

14. ภาพรวมของความตองการความชวยเหลือ  
14.1 การจัดลำดับความตองการความชวยเหลือเรงดวน 

รายการ ระดับความตองการ (เรงดวน  
มาก ปานกลาง นอย 

ท่ีพักพิง    
อาหาร ขาวสาร อาหารแหง    
นํ้าดื่ม/น้ำใช    
อุปกรณยังชีพ/ถุงยังชีพ    
เวชภัณฑและยารักษาโรค    
สุขอนามัย การกำจัดสิง่ปฏิกลและขยะมลฝอย    
การใหบริการดานการศึกษา    
สัตวเลี้ยง (อาหารและการขนยาย     
รายการท่ีไมใชอาหาร *รายละเอียดตามขอ 6    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
ระบบสื่อสาร    
การคมนาคมขนสง    
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน    
อ่ืนๆ โปรดระบุ...    
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14.1 การชวยเหลือจากหนวยงาน ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
14.1.1 ดานโครงสรางถนน ระบุชื่อหนวยงาน  
14.1.2 ดานไฟฟา ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.3 ดานประปา ระบชุื่อหนวยงาน 
14.1.4 ดานการสื่อสาร ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.5 ดานอาหาร ถุงยังชีพ ระบชุื่อหนวยงาน 
14.1.6 ดานสิ่งของเครื่องใชท่ีไมใชอาหาร ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.7 ดานสุขภาพ ระบุซ่ือชื่อหนวยงาน 
14.1.8 ดานท่ีพักพิง/ท่ีอพยพชั่วคราว ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.9 ดานสุขาภิบาล ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.10 ดานการศึกษา ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.11 ดานการคุมครอง ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.12 อ่ืนๆ ระบุชื่อหนวยงาน 
 
ผูประเมิน     ตำแหนง      
วัน/เดือน/ป     เวลา        

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

ชื่อศูนยพักพิงผูประสบภัย ___________________________  
หมูบาน ____________________________  ตำบล      . 
อำเภอ ____________________________  จังหวัด      
พิกัด (GPS) LAT ___________________________ LONG _____________________  
ผูประสานท่ีพักพิง __________________________ เบอรติดตอ __________________  
หัวหนาศูนยพักพิง ________________________  เบอรติดตอ ___________________  

(2) ประเภท 
(  ศาสนสถาน  (  สถาบันก ารศึกษา (   ชุมชน  
(   สนามกีฬา  (   พ้ืนท่ีทหาร  (   สถานสงเคราะห  
(   อ่ืนๆ ระบุ  _______________________  

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

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด  ไมมี 
1. สถานท่ีนอน   

- เครื่องนอน/ฟูก   

- มุง   
- เสื่อ   
- ผาหม   
- เตนท   

2. หองสุขา   

- หญิง   

- ชาย   
3. หองอาบน้ำ   

- หญิง   
- ชาย   

4. โรงครัว   
- อุปกรณทำครัว   
- จาน/ชอน/ถวย   

5. ฉากก้ัน   

6. พ้ืนท่ีสวนกลาง   

7. จุดพยาบาล   
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รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด  ไมมี 

8. จุดลงทะเบียนผูประสบภัย 
  

9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ 
  

10. จุดดูแลกลุมเปราะบาง เซน เด็กเล็ก คนพิการ ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ 
  

11. ท่ีจอดรถ 
  

12. พ้ืนท่ีกิจกรรมทางศาสนา ระบ ุ
  

13. พ้ืนท่ีบริการคนพิการ (รีลแชร หรือผูท่ีตองการบริการพิเศษ  
  

14. พ้ืนท่ีจัดการขยะ 
  

15. มุมลันทนาการ/มุมใหคำปรึกษา 
  

16. พ้ืนท่ีซักลาง 
  

17. พ้ืนท่ีสำหรับสัตวเลี้ยง 
  

18. การรักษาความปลอดภัยในศูนยพักพิงผูประสบภัย 
  

19. อ่ืนๆ ระบุ 
  

 

หมายเหตุ : มาตรฐานศูนยฟกพิง (องคการสหประซาซาติ  

รายการ จำนวน/ประชากร 

สุขา 1 : 20 

ระยะทางจากสุขาถึงท่ีพัก 5-51 เมตร 

เจาหนาท่ีหลักดูแล 1:100 

อาสาสมัครชวยเหลือ 4:100 

นํ้าสวนตัว 15-20 ลิตร/คน/จัน 

นํ้าสำหรับครัวในศูนยฯ 20-30 ลิตร/คน/วัน 

นํ้าสำหรับหนวยแพทย/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 

อาหาร 2100 Kca 1/คน/วัน 

พ้ืนท่ี 3.5 ตารางเมตร/คน 

ขนาดพ้ืนท่ีศูนยฯ 30 ตารางเมตร/คน 
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