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บทท่ี  ๑ 
สถานการณ์และความเส่ียงจากภัยพิบัติ 

  พ้ืนที่ต้าบลป่าระก้า อยู่ติดแม่น้้าปากพนังและใกล้กับปากอ่าวไทย  เป็นพื้นที่ลุ่มต่้า และเป็นที่
ราบลุ่มแอ่งกระทะ  มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านท้าให้เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติบ่อยครั้ง เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  ภัยแล้ง  และอัคคีภัย   

๑. หลักการและเหตุผล 
การจัดท้าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นการเตรียมการขององค์การบริหารส่วน

ต้าบลป่าระก้าที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ้า  เพ่ือให้มีมาตรการรักษาเยียวยาผู้ซึ่ง
ได้รับความเดือดร้อน เป็นการเตรียมการป้องกันในสถานการณ์ปกติ รวมตลอดถึงการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดข้ึนได้  และเพ่ือให้เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้าตามกฎหมาย ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๗ (๔) 

- พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  มาตรา ๑๖ (๒๙) 

- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
และระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า มีแนวทางปฏิบัติงานในการด้าเนินการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการบรูณาการ  และการบังคับบัญชาเป็นเอกภาพ 
  ๒.๒  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า  ได้รับการบริการสาธารณะ
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีมาตรฐาน 
  ๒.๓  เพ่ือให้การประสานการด้าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย มีประสิทธิภาพ 

๓. นิยามศัพท์ 
“สาธารณภัย”  หมายถึง  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดสัตว์บกโรคระบาด

สัตว์น้้า ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ  อันมีผลต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ  มีผู้ท้าให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุ
อ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือของรัฐ และให้
หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 
     “ระดมสรรพก้าลัง”  หมายถึง  การด้าเนินการเพ่ือรวบรวมและจัดระเบียบทรัพยากร  ท้าให้ 
ทรัพยากรอยู่ในลักษณะที่พร้อมน้าไปใช้  และใช้ทรัพยากรที่เตรียมพร้อมไว้แล้วนั้น  สนองความต้องการที่จะ
เกิดข้ึนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       “หน่วยงานของรัฐ  หมายถึง  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ  แต่ไม่หมายรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต้าบล เทศบาล เมืองพัทยา และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แต่ไม่หมายความรวมถึง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
       “อ้าเภอ”  หมายความรวมถึงกิ่งอ้าเภอด้วย 
       “นายอ้าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ้าเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจ้ากิ่งอ้าเภอด้วย 

 



 

       “ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ” หมายถึง รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
       “รองผู้อ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ” หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  “ผู้อ้านวยการกลาง”  หมายถึง  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      “ผู้อ้านวยการจังหวัด”  หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
       “รองผู้อ้านวยการจังหวัด”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
       “ผู้อ้านวยการอ้าเภอ”  หมายถึง  นายอ้าเภอ 
       “ผู้อ้านวยการท้องถิ่น”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล  นายกเทศมนตรี   
นายกเมืองพัทยา  และหัวหน้าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ่ืน 
       “ผู้ช่วยผู้อ้านวยการท้องถิ่น”  หมายถึง  ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
       “ผู้บัญชาการเหตุการณ์”  หมายถึง  เป็นผู้มีอ้านาจสูงสุด  และเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
แก้ไขปญัหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น  จนกว่าจะมีการมอบอ้านาจนั้น ๆ  ให้แก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นต่อไป 
       “เจ้าพนักงาน”  หมายถึง  ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในที่ต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
       “อาสาสมัคร”  หมายถึง  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
       “กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด”  หมายถึง  หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น 
เพ่ือท้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ้านวยการจังหวัด  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       “กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ”  หมายถึง  หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น   
เพ่ือท้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ้านวยการอ้าเภอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       “กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่”  หมายถึง  หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น 
เพ่ือท้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ้านวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล  หรือ 
องค์การบริหารส่วนต้าบล  หรือเมืองพัทยา 

๔. ขอบเขตของสาธารณภัย 
               ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า ได้ก้าหนดขอบเขต
สาธารณภัยไว้ดังนี้ 

(๑)  อุทกภัย  วาตภัย  และพายุหมุนโซนร้อน 
(๒) ภัยแล้ง 
(๓) อัคคีภัย 

 

๕.  รูปแบบของสาธารณภัย 
๕.๑  อุทกภัย  วาตภัย  และพายุหมุนโซนร้อน 

       -  อุทกภัย  หมายถึง  ภัยอันตรายจากน้้าท่วม  หรือเกิดจากสภาวะน้้าไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้้า 
หรือทางน้้า  เข้าท่วมพ้ืนที่ซึ่งโดยปกติไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้้า หรือเกิดจากการสะสมของน้้าบนพื้นที่ซึ่งระบาย 
ออกไม่ทัน การเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้ามีสาเหตุจากพายุและมรสุม ท้าให้เกิดฝนตก
ในปริมาณมากแต่ในช่วงเวลาสั้น ๆ  ควบคู่ไปกับพ้ืนที่ต้าบลป่าระก้าเป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ
ประกอบกับไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าและล้าคลองหรือล้าน้้ าต่าง ๆ มีวัชพืชปกคลุม ตื้นเขิน จากตะกอนดิน  
ความสามารถในการกักเก็บน้้าลดลง และมีการใช้น้้าของต้าบลใกล้เคียงหลายต้าบล ประตูระบายน้้าช้ารุด ไม่มี 
 
 
การซ่อมแซม  คลองบางสายหรืออยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน  บางแหล่งเกิดการเบี่ยงเบนของทางน้้า
นอกจากนี้  พ้ืนที่ในการรองรับน้้าในหรือเส้นทางน้้าในอดีต ถูกน้าไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งชุมชน  แหล่งผลิตทาง
เศรษฐกิจ  เกษตรกรรม โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  กีดขวางทางน้้าธรรมชาติ  ต่างเป็นปัจจัยเสริมที่
ท้าให้เกิดสถานการณ์น้้าท่วมรุนแรงและสร้างความเสียหายมากขึ้น 
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- วาตภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากพายุลมแรง จนท้าให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน  
ต้นไม้ พืชผลทางการเกษตร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า เนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้้าปาก
พนัง และปากอ่าวทะเล ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให้เกิดวาต
ภัยได้ตลอดทั้งฤดูฝน และฤดูร้อน โดยมีลมกระโชกแรง สร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือนของ
ประชาชน 

- พายุหมุนโซนร้อน หมายถึง หย่อมความกดอากาศต่้าท่ีมีก้าลังแรง พายุดีเปรสชั่นที่จะ 
พัฒนาเป็นพายุโซนร้อน  พายุใต้ฝุ่น ตามล้าดับ  ความเสียหายที่เกิดจากพายุมาจากสาเหตุใหญ่ คือ ลมพัดแรง 
น้้าท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก  และคลื่นพายุซัดฝั่ง 

  ๕.๒  ภัยแล้ง 
  ภัยแล้ง หมายถึง ภัยที่เกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะ
เวลานานกว่าปกติ  และครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง ท้าให้เกิดการขาดแคลนน้้าดื่มน้้าใช้   พืชพันธุ์ไม้  พืชผลทาง
การเกษตรขาดน้้าเกิดความเสียหายและอดอยากของประชาชน ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่
เกิดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี  ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า จะเกิดภัยแล้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม หรือบางปีถ้าหากฝนตกน้อย หรือตกทิ้งช่วงเป็นเวลานานในช่วงฤดูฝน ก็ท้าให้เกิดภัยแล้ง  ท้าให้
ราษฎรขาดแคลนน้้ากินน้้าใช้  และน้้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ   

๕.๓  อัคคีภัย 
  อัคคีภัย คือภัยที่เกิดจากไฟไหม้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขาดความระมัดระวังในการเก็บ
พัสดุที่ก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย เช่นสารเคมี วัสดุน้าไฟฟ้า บางครั้งอาจเกิดจากการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตร  
เช่นเผาตอซังข้าว  การเตรียมพ้ืนที่ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรและเกิดจากการตั้งใจ เช่น  การลอบ
วางเพลิงหรือก่อวินาศกรรม 

๖. หลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.๑  กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า  

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐตลอดจนการ 
ฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย  ตามระดับความรุนแรงของภัย 
  ๖.๒  การเผชิญเหตุ  กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน 
ต้าบลป่าระก้าที่มีหน้าที่ในการเผชิญเหตุในพื้นที่  มีอ้านาจหน้าที่ระงับเหตุและบรรเทาสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
  ๖.๓  การอ้านวยการ  กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน 
ต้าบลป่าระก้ามีอ้านาจหน้าที่ในการอ้านวยการเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการสั่งการในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ้ืนที่รับผิดชอบ
เหนือหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติทั้งสิ้น 
  ๖.๔  การให้ความช่วยเหลือ  กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ 
บริหารส่วนต้าบลป่าระก้า  ให้การช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
พ้ืนที่ใกล้เคียง  เช่น  หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานสังกัดองค์กรประชาชน  และประชาชนทั่วไป  
โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่ 
ด้าเนินการตามค้าสั่งของผู้อ้านวยการในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
  ๖.๕  กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า   
จัดระบบการติดต่อสื่อสารและการแจ้งข่าว  ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ไว้ในยามปกติ โดยสามารถรับและ 
แจ้งข่าวซึ่งกันและกันได้สะดวก  รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
  กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า ตั้งอยู่ที่ 
ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า  หมู่ที่  ๕ ต้าบลป่าระก้า อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๗๕๘๐-๙๗๙๒ 

7. ระดับความรุนแรงของภัย 
ระดับ  ๑  สาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป  ที่มีขนาดเล็ก  ซึ่งผู้อ้านวยการท้องถิ่น 

ผู้อ้านวยการอ้าเภอ  สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับภัยได้โดยล้าพัง 
  ระดับ  ๒  สาธารณภัยขนาดกลาง  ผู้อ้านวยการระดับ  ๑  ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
ผู้อ้านวยการจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์ 
  ระดับ  ๓  สาธารณภัยขนาดใหญ่  ที่มีผลกระทบรุนแรงและกว้างขวางมาก  ซึ่งผู้อ้านวยการ 
จังหวัดไมส่ามารถควบคุมและระงับสาธารณภัยได้จ้าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ  จากส่วน 
ราชการภาคเอกชน  และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการในระดับ 
ประเทศ 
  ระดับ  ๔  สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง  ซึ่งผู้อ้านายการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และระงับภัยได้  นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐ 
มนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ 
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บทท่ี  ๒ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า 

สภาพลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
๗. สภาพทั่วไป 

  ๑.๑  ที่ตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอ้าเภอ
ปากพนังโดยห่างจากอ้าเภอปากพนังประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร  และตั้งอยู่ห่ างจากศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เป็นระยะทางประมาณ  ๕๐ กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เทศบาลต้าบลเกาะทวด องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านใหม่ 
  ทิศใต้      ติดต่อกับ  ต้าบลเชียรเขา ต้าบลเชียรใหญ่ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต้าบลเกาะทวด 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต้าบลบางศาลา ต้าบลไสหมาก 

  ๑.๒  พ้ืนที่/เขตการปกครอง 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒๗.๗๒ ตารางกิโลเมตรหรือ  
๑๗,๓๗๒ ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้านดังนี้ 
  หมู่ที่ ๑ บ้านดอนส้าราญ 
  หมู่ที่ ๒ บ้านบางสุข ี
  หมู่ที่ ๓ บ้านหัวป่าขลู่ 
  หมู่ที่ ๔ บ้านป่าระก้า 
  หมู่ที่ ๕ บ้านในไร ่
  หมู่ที่ ๖ บ้านป่าระก้า 
  หมู่ที่ ๗ บ้านหนองดี 
  หมู่ที่ ๘ บ้านหัวทองหลาง 
  หมู่ที่ ๙ บ้านบางสิบบาท 
  หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวล้าพู 
  หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหมก 

  ๑.๓ ประชากร/ ศาสนา 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้ามีประชากรทั้งสิ้น ๔,๕๒๔ คน 
  จ้าแนกเป็น เพศชาย ๒,๒๖๑ คน 
       เพศหญิง ๒,๒๖๓ คน 
  จ้านวนครัวเรือน     ๑,๓๖๒  ครัวเรือน 
  จ้านวนประชากรแฝง ประมาณ ๕๐ คน 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙ 

๑.๔ กรประกอบอาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า ประมาณร้อยละ๘0ประกอบอาชีพ

เกษตร เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับท้านาปลูกผัก ท้าไร่นาสวนผสมเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อ
หัว/ต่อปี ประมาณ ๓๕,000บาท  
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๑.๓  ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า  พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะอยู่ต่้ากว่าระดับน้้าทะเล  ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม

ปกคลุมทั้งต้าบล และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ เหมาะแก่การท้าเกษตรกรรม มีล้าคลอไหลผ่านหลายสาย 
เช่น คลองป่าระก้า คลองบางไทร คลองหัวป่าขลู่  

  ๑.๔  ลักษณะภูมิอากาศ 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้าตั้งอยู่ในเขตร้อน  ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้      มี
ลมทะเลพัดผ่านประจ้า ท้าให้อากาศไม่ร้อนจัดและหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ  28๐ C  มีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน แบ่งฤดูกาลได้  ๒  ฤด ู

๑. ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  อากาศค่อนข้างร้อนตลอดฤดูกาล 
๒. ฤดูฝนแบ่งออกเป็น  ๒  ช่วง  คือ  

 - ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
 - ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นช่วงที่มีฝนตกหนาแน่น 

๒.สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
 ๒.๑  ด้านอาชีพ   
 การประกอบอาชีพของประชากรในต้าบลป่าระก้า  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  

เช่น  ท้านา  ท้าสวนปาล์ม  สวนผลไม้  การปลูกผัก  การประมง  การเลี้ยงสัตว์ประชากรจ้านวนร้อยละ ๘๐  
ประกอบอาชีพกสิกรรม รองลงมาคือการประมงและการเลี้ยงสัตว์ เช่นวัว  เลี้ยงปลา เพาะเลี้ยงกุ้ง การค้าขาย 
ประกอบอาชีพรับจ ้างประมาณ  ร้อยละ  ๑๕  และรับราชการ ร้อยละ ๑  ของจ้านวนประชากร   

  ๒.๒  การศึกษา         
           -  โรงเรียนประถมศึกษา มีจ้านวน ๕ โรงเรียน มีนักเรียน ๑๙๕ คน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดป่า
ระก้า ๗๔ คน โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม ๒๖ คน โรงเรียนวัดป่าระก้าเหนือ ๓๑ คน โรงเรียนบ้านหัวล้าพู ๓๖ 
คน และโรงเรียนวัดเหมก ๒๗ คน 
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จ้านวน ๑ แห่ง คือโรงเรียนวัดป่าระก้าใต้ จ้านวนนักเรียน 
๒๗ คน 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจ้านวน ๔ ศูนย์ คือศูนย์วัดอัฑฒศาสนาราม ๒๐๔ คน ศูนย์บ้านหัวป่าขลู่ 
๑๐ คน ศูนย์วัดป่าระก้าใต้ ๒๖ คน และศูนย์วัดเหมก ๒๔ คน 
  -  ศูนย์การศึกษานอกระบบ(กศน.ต้าบลป่าระก้า) ๑  แห่ง  

           ๒.๓  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
   -  วัด    จ้านวน  ๔  แห่ง 
  ๒.๔  สาธารณสุข       
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล        จ้านวน   ๒  แห่ง 
   - สถานพยาบาลเอกชน                     จ้านวน   ๑ แห่ง 
   - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                   จ้านวน  ๑ แห่ง 
  ๒.๕  การโทรคมนาคม 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
  ๒.๗  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ๑  แห่ง 
   -  ที่พักสายตรวจต้าบลป่าระก้า  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  
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๒.๘  ประชาชนทุกหมู่บ้านและทุกครัวเรือนในเขตต้าบลป่าระก้ามีกระแสไฟฟ้าใช้ 
ครอบคลุมทุกครัวเรือนทั้งต้าบล  โดยใช้บริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอปากพนัง   

๒.๙  แหล่งน้้า โดยทั่วไปเป็นแหล่งน้้าธรรมชาติและแหล่งน้้าที่สร้างขึ้น 
แหล่งน้้าธรรมชาติ 

 -  ล้าน้้า, ล้าห้วย   จ้านวน  ๖  สาย 
 -  บึง หนอง และอ่ืน ๆ  จ้านวน  ๓  แห่ง 
 -  คลองส่งน้้า   จ้านวน  ๑๑  สาย 
 -  สระน้้า   จ้านวน   ๔  แห่ง 
 -  ประปาหมู่บ้าน   จ้านวน   ๓  แห่ง 

๒.๑๐  การคมนาคม 
ภายในองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า  มีถนนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบจ้านวน  ๕๗  

สาย   
- ถนนลาดยาง  ๙    สาย      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ๘  สาย 
- ถนนหินคลุก  ๔๐  สาย      ถนนลูกรัง                   -  สาย 
- ถนนดินเหนียว -     สาย 

  
๓. สถานการณ์ความเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ 

           ๓.๑  สถิติการเกิดสาธารณภัยของต้าบลป่าระก้า 
ประเภทภัย    ภัยแล้ง 

พ.ศ. 
จ้านวนครั้ง 
ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
 

พ้ืนที่ประสบภัย 
( หมู่ที่ ) 

พ้ืนที่การเกษตร 
เสียหาย (ไร่) 

จ้านวนประชากร 
ที่ได้รับผลกระทบ 
(ครัวเรือน) 

มูลค่าความ 
เสียหาย(บาท) 

๒๕๕๕ - - - -  
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๘         ๑ ๑ – ๑๑  ๑,๓๖๒ ๑,๐๓๒,๐๐๐ 
๒๕๕๙ - - -   
ประเภทภัย  วาตภัย/ลมกรรโชกแรง 

พ.ศ. 
จ้านวนครั้ง 

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
 

พ้ืนที่ประสบภัย 
( หมู่ที่ ) 

พ้ืนที่การเกษตร 
เสียหาย (ไร่) 

จ้านวนประชากร 
ที่ได้รับผลกระทบ 

(ครัวเรือน) 

มูลค่าความ 
เสียหาย(บาท) 

๒๕๕๕ - - - - - 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๙ -  -   
ประเภทภัย  อุทกภัย 

พ.ศ. 
จ้านวนครั้ง 
ที่เกิดภัย(ครั้ง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 
( หมู่ที่ ) 

พ้ืนที่การเกษตร 
ที่เสียหาย (ไร่) 

จ้านวนประชากร 
ที่ได้รับผลกระทบ 

มูลค่าความ 
เสียหาย(บาท) 
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(ครัวเรือน) 
๒๕๕๕      
๒๕๕๖      
๒๕๕๗ ๑ ๑-๑๑ - ๑,๓๖๒ ๖๒๒,๓๐๐ 
๒๕๕๘      
๒๕๕๙ ๒ ๑-๑๑ - ๑,๓๖๒ ๘๘๔,๘๐๐ 
ประเภทภัย  อัคคีภัย 
  ในพ้ืนที่ต้าบลป่าระก้ายังไม่มีอัคคีภัย  ที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ 
  ๓.๒  หลักการประเมินความเสี่ยง 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า  ได้ก้าหนดค่าความเสี่ยงดังนี่ 

ปัจจัยความเสี่ยง มาก ปานกลาง น้อย 
ความถี่หรือโอกาสที่ 
จะเกิด 

ค่าคะแนน  = ๕   
มีความเกิดการเกิดเกิด 
๓ ครั้ง/เดือน 

ค่าคะแนน = ๓ 
มีความถ่ีการเกิด 
๒ ครั้ง/เดือน 

ค่าคะแนน = ๑  
มีความถ่ีการเกิด 
๑ ครั้ง/ ๓ เดือน 

ผลกระทบต่อชีวิต 
ร่างกายคน 

ค่าคะแนน = ๕ 
มีการบาดเจ็บสาหัสและ/ 
หรือเสียชีวิต ซึ่งมีผู้ได้รับ 
ผลกระทบเกิน ๑๐๐  คน 

ค่าคะแนน = ๓ 
มีการบาดเจ็บสาหัสแต่ 
ไม่มีการเสียชีวิตซึ่งมีผู้ได้ 
รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ตั้ ง แ ต่ 
๑๐๐-๓๐๐ คน 

ค่าคะแนน = ๑ 
มี ก า ร บ า ด เจ็ บ เ พี ย ง
เล็กน้อย ซึ่งมีผู้ได้รับผล 
ก ระท บ ตั้ ง แ ต่  ๕ ๐  – 
๑๐๐  คน 

ค่าความเสียหายต่อ 
ทรัพย์สิน 

ค่าคะแนน = ๕ มูลค่า 
ความเสียหายเกิน 
๕๐๐,๐๐๐.-  บาท 

ค่าคะแนน  = ๓ 
มีมูลค่าความเสียหาย 
ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐ – 
๕๐๐,๐๐๐.-  บาท 

ค่าคะแนน = ๑  มีมูลค่า 
ความเสียหาย น้อยกว่า 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

ค่าเฉลี่ยคะแนน  ๓ ขึ้นไป ๒ – ๒.๕ 
 

ต่้ากว่า  ๑.๕ 
 

สรุปความเสี่ยง    
 

 
 

 ๓.๓  ประเมินช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ความเสี่ยงภัยในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า 
 

ชื่อภัยสาธารณะ ช่วงเวลาที่เกิด 
 

พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 

ภัยแล้ง/การขาดแคลนน้้า มีนาคม – กรกฎาคม ทุกหมู่บ้านในพื้นที ่
อุทกภัย (น้้าท่วม) ตุลาคม –  มกราคม ทุกหมู่บ้านในพืน้ที ่
วาตภัย/ลมกระโชกแรง เมษายน – กุมภาพันธ์ ทุกหมู่บ้านในพื้นที ่
อัคคีภัย เมษายน  -  ธันวาคม ทุกหมู่บ้านในพื่นที ่
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ฝ่ายป้องกันแลปฏิบัติการ 
-ส านักงานปลัด 
- กองช่าง/กองคลัง 
- ก านัน/ผญ. / ส.อบต. 
- อปพร./ 
  อาสาสมัครต่าง ๆ 

   
      บทท่ี  ๓ 

องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ 
๓.๑  องค์กรปฏิบัติ 
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า ท้าหน้าที่เป็น

หน่วยงานของผู้ อ้านวยการท้องถิ่น  โดยใช้ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า เป็นส้านักงานของ
ผู้อ้านวยการท้องถิ่นมี  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า  เป็นผู้อ้านวยการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล
ป่าระก้า เป็นเลขานุการ นิติกร องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้าร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓.๑.๑  โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ 
บริหารส่วนต้าบลบางศาลาประกอบด้วย  ๓  ฝ่าย  ได้แก่ 

(๑)  ฝ่ายอ้านวยการ 
(๒) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 
(๓) ฝ่ายให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนฝ่ายอ้านวยการ  ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
  
นและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  ๓.๑.๑  โครงสร้างกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า 

   
 
 
 
 

 

ฝ่ายอ านวยการ 
-รองนายก อบต.ที่ได้รับ 
มอบหมาย 
- เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัด 
- ก านัน/ผญ. ส.อบต. 
. 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

(ผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์) 

ฝ่ายให้ความช่วยเหลือ 
และสนับสนุน ฯ 

-  ศูนย์ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
อบต.ป่าระก า 
-  กองช่าง/กองคลัง 
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๓.๑.๒  หน้าที่ 

  (๑)  ฝ่ายอ้านวยการ ท้าหน้าที่ อ้านวยการ ควบคุม ก้ากับดูแล ในการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วางระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างกองอ้านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือ
ได้ตลอดเวลา 
 
 

  (๒)  ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ  ท้าหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การพัฒนาแผนงาน  การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน งานติดตามประเมินผล 
การซ้อมแผน ฯ  งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ  งานการจัดท้าโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ติดตามสถานการณ์  รวบรวมข้อมูล  ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึน 

(3)  ฝ่ายให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนฝ่ายอ้านวยการและฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการมีหน้าที่  
ส้ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่าง ๆ จัดท้าบัญชีผู้ประสบภัย ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ให้การสงเคราะห์และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจแก่ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งด้าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งที่ช้ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับ
สภาพเดิมให้มากท่ีสุด 
 องค์ประกอบของกองอ้านายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า 

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า  ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า            ผู้ช่วยผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า   กรรมการ 
๔. หัวหน้าส้านักปลัด       กรรมการ 
๕. ผู้อ้านวยการกองช่าง      กรรมการ 
๖. ผู้อ้านวยการกองคลัง      กรรมการ 
๗. พนักงานส่วนต้าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า 

ทุกคน        กรรมการ 
๘. ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น้าชุมชน /    กรรมการ 
๙. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า   กรรมการ 

๓.๑.๓  การบรรจุก้าลัง 
 ๑.  ในภาวะปกติ  ใช้ก้าลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้า เป็นหลัก 

เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าควบคุม
สถานการณ์ด้านต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีและรายงานให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอทราบ
ทันที 
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ผู้อ านวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
( กอ. ปภ.จว. นครศรีธรรมราช ) 

 

ผู้อ านวยการอ าเภอ (นายอ าเภอปากพนัง) 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอปากพนัง 
( กอ.ปภ.อ.ปากพนัง ) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น ( นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ) 
กองอ านายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

( กอ.ปภ. อบต.ป่าระก า ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ ๓.๑.๒ โครงสร้างการบังคับบัญชาของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ 

๒.  การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
  การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินหรือการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย หมายถึง การขจัดหรือลดความรุนแรง     
ของภัย รวมทั้งการรักษาขวัญและก้าลังใจ ความเป็นระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
และประชาชนให้คงไว้เป็นงานที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันด้าเนินการเป็นการเร่งด่วนโดยกองอ้านวย 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ  ท้าหน้าที่ในการอ้านวยการให้ทุกส่วนราชการ  องค์กรเอกชนและ 
บุคคลในเขตรับผิดชอบเข้าด้าเนินการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  การจัดตั้งศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือด้าเนินการควบคุมพ้ืนที่ที่ประสบภัย 
และอ้านวยการปฏิบัติทั้งปวงในพื้นที่นั้น  เพ่ือด้าเนินการประกอบค้าแนะน้า แจ้งเตือนประชาชน และเจ้าหน้าที่ให้
หลบภัยหรือเตรียมการป้องกันเพ่ือลดอันตรายและความเสียหายหากจ้าเป็น ผู้อ้านวยการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย เขตท้องที่สั่งการให้ด้าเนินการป้องกันภัยตามแผนที่เตรียมการ 
ไว้ล่วงหน้า 
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                                   แผนภูมิ  โครงสร้างศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจ 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

ส่วนสนับสนุน 
- อปท.ข้างเคียง 
- มูลนิธิและองค์กร 

การกุศลอ่ืน 
- หน่วยงานราชการ 

อ่ืน ๆ 

คณะที่ปรึกษา 
- ผู้เชี่ยวชาญ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- สถาบันการศึกษา 

ในพ้ืนที่ 

กองอ านวยการ 
-ควบคุมก ากับดูแลให้
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- อ านวยการและ
ประสานการปฏิบัติกับ
ทุกภาคส่วน 

ฝ่ายป้องกันและ 
ปฏิบัติการ 

-งานติดตามและประเมิน 
 สถานการณ์ 
-งานเฝ้าระวังและ 
 แจ้งเตือนภัย 
-งานอพยพผู้ประสพภัย 
- งานส่งก าลังบ ารุง ฯ 
- งานระบบสื่อสาร 
 
 

ฝ่ายสนับสนุน ฯ 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานสงเคราะห์ 
  ผู้ประสบภัย 
-งานซ่อมแซมระบบ 
สาธารณูปโภคและ
เส้นทางคมนาคม 
-งานรักษาความ   
   ปลอดภัย 

ฝ่ายอ่ืน ๆ  
ตามความ
เหมาะสม 
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๓.1.4  ภาวะฉุกเฉิน 

  เมื่อเกิดสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้าใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ ตามที่ได้ตั้งไว้ และใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ หากเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ขอความช่วยเหลือจากส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เงินทดรองราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ 
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บทท่ี  ๔ 

การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔.๑  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์ 
ที่อาจเกิดข้ึน ทั้งการป้องกัน บรรเทา และระงับภัยให้มีความพร้อมที่จะเผชิญเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าระก้าได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้ านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การจัดหาทรัพยากรที่จ้าเป็น เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือภัยที่
เกิดขึ้น หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะประสบกับภัยเพ่ือลดผลกระทบที่เป็นอันตรายและการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนปฏิบัติตั้งแต่ยามปกติ ดังนั้นการเตรียมการป้องกัน
ภัย  จึงประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส้าคัญ  

หลักปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. การป้องกันและลดผลกระทบ 
    ๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
 -ประเมินความเสี่ยงภัยและความ 
ล่อแหลมในเขตพ้ืนที่  โดยการ 
พิจารณาจากข้อมูลสภาพแวดล้อม 
ต่าง ๆ   
 -จัดท้าแผนที่เสี่ยงภัย  แยกตาม 
ประเภทภัย 
 

 
-ส้านักงานปลัด (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
- กองช่าง 
- กองคลัง 
- ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
- ส.อบต./อาสาสมัครต่าง ๆ 
- ประชาคมหมู่บ้าน 

  1.2 การเตรียมด้านฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ 

(๑)จัดท้าฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการสาธารณภัย 
(๒) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
ด้านสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน 
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ 
งานได้ร่วมกัน 
(๓) กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัย 
ไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติ 

-ส้านักงานปลัด (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
- กองช่าง 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 

   1.3 การส่งเสริมให้ความรู้และ
สร้ างความตระหนั กด้ าน การ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

(๑) สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ 
ทุกแขนงที่มีบทบาทในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตส้านึก 
ด้านความปลอดภัย (Safety Mind) 
อย่างต่อเนื่อง 
 

-ส้านักงานปลัด (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
-ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
- อาสาสมัครต่าง ๆ 
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หลักปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
  

(๒) เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓) พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการ 
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน 
เข้าใจงาย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่ม 
เป้าหมายแต่ละกลุ่ม และเป็นที่น่า 
สนใจ 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร 
เครือข่ายในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และอาสาสมัครต่าง ๆ 
มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความ 
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

 

๑.๔ การเตรียมการป้องกันด้าน 
โครงสร้างและเครื่องหมาย  
สัญญาณเตือนภัย 

๑.จัดหาพื้นที่รองรับน้้าและกักเก็บ 
   น้้า 
๒. ก่อสร้างก้าแพง  เขื่อน  หรือรอดัก
ตะกอน  เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของริมตลิ่งหรือน้้ากัดเซาะชายฝั่ง
แม่น้้า  คู  คลอง 
๓. สร้างอาคารหรือสถานที่ เพ่ือเป็น 
ที่หลบภัย ส้าหรับพ้ืนที่ที่การหนีภัย 
ท้าได้ยาก หรือไม่มีพ้ืนที่หลบภัยที่ 
เหมาะสม 
๔. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
เส้นทางเพ่ือการคมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย 

-ส้านักงานปลัด (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
- กองช่าง 
- หน่วยงานอื่น ที่สนับสนุน  
  งบประมาณ 

2. การเตรียมความพร้อม 
   ๒.1 ด้านการจัด
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 
1. จัดท้าคู่มือและจัดท้าแผนปฏิบัติ
การฉุกเฉินและแผนส้ารองของ
หน่วยงานและมีการฝึกซ้อมแผนเป็น
ประจ้าทุกปี 
2. จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสาร
และสื่อสารส้ารอง 
 

 
-ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
- ส้านักงานปลัด  
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หลักปฏิบัติ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
  

๓. ก้าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
๔. จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัย 
และส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ 
ล่วงหน้า 
๕. จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัด 
เตรียมสถานที่ปลอดภัยส้าหรับคน 
และสัตว์เลี้ยง 
๖. ก้าหนดมาตรการรักษาความ 
ปลอดภัย  ความสงบเรียบร้อย  
รวมทั้งการควบคุม  การจราจร 
และการสัญจรภายในเขตพ้ืนที่ 
๗. จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาค 
และการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
๘. จัดท้าบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วย 
เหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 

 

๒.๒ ด้านบุคลากร ๑. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และก้าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่ 
และข้ันตอนต่าง ๆ 
๒. วางระบบการพัฒนาศักยภาพและ 
การฝึกอบรมบุคลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
๓. จัดท้าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ต่าง ๆ  หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
๔. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
ด้านการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยโดยการฝึกอบรมประชาชน 
 
 

-ส้านักงานปลัด (ผู้รับผิดชอบ
หลัก 
- ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
-ผู้น้าชุมชน 
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หลักปฏิบัติ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
๒.๓ ด้านเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ  วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน 

๑.จัดเตรียมเครื่องจักรกล  
ยานพาหนะ เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ 
ที่จ้าเป็นให้พร้อม ใช้งานได้ทันที 
๒. จัดท้าบัญชีเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุก 
ภาคส่วน 
๓. พัฒนาเครื่องจักรกล  เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้ 
ทันสมัย 
๔. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี 
จ้าเป็นพื้นฐานส้าหรับชุมชน 
๕. จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
๖. จัดหาน้้ามันเชื้อเพลิง 
 

-ส้านักงานปลัด (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
-กองช่าง 
-คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ ๑. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
๒. มอบหมายภารกิจ ความรับผิด 
ชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ 
๓. ก้าหนดผู้ประสานงานที่สามารถ 
ติดต่อได้ตลอดเวลาของแต่ละ 
หน่วยงาน 
 
 

-ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
- ส้านักงานปลัด  
 



 ~20  ~  

 

บทท่ี  ๕ 
การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 

๔.๑  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือด้าเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว  หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น 
โดยการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อรักษาชีวิต  ทรัพย์สิน  และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ 
จากการเกิดภัยให้สูญเสียน้อยที่สุด 

๔.๒  จัดตั้งศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจ 
  ๑. ด้าเนินการควบคุมพ้ืนที่ที่ประสบภัยและอ้านวยการปฏิบัติทั้งปวงในพ้ืนที่นั้น 
  ๒. ด้าเนินการแจ้งเตือนประชาชน  และเจ้าหน้าที่ให้หลบภัยหรือเตรียมการป้องกัน 
เพ่ือลดอันตรายและความเสียหายหากจ้าเป็น  ผู้อ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท้องที่ 
สั่งการให้ด้าเนินการป้องกันภัยตามแผนที่เตรียมการไว้ล่วงหน้าตามควรแก่กรณี  

๔.๓  การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย 

 
 
 

หลักปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
๑. การจัดตั้งศูนย์อ้านวยการ 
เฉพาะกิจ ฯ 

 

-ผู้อ้านวยการท้องถิ่นออกค้าสั่งตั้ง 
ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจ ฯ 
(แผนภูมิที่  ๓.๒.๒) 

-ส้านักงานปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองช่าง 
- กองคลัง 
- ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
- ส.อบต./อาสาสมัครต่าง ๆ 
- หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ 

๒. การเฝ้าระวัง  ติดตาม  และ 
รับแจ้งเหตุ ๒๔  ชั่วโมง 

- จัดเฝ้าระวัง  ติดตามสถานการณ์ -ส้านักงานปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- กองช่าง 
- อปพร. 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 

๓. แจ้งข่าวเตือนภัย -แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องทราบ 
-แจ้งฝ่ายสื่อสารต่าง ๆ 
-ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
 

-ส้านักงานปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 

๔. การระงับเหตุ 
 
 

๔. การระงับเหตุ (ต่อ) 

ผู้อ้านวยการท้องถิ่น  สั่งการพร้อม
จัดบุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และยานพาหนะในการระงับเหตุ 

-ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
- เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจาก 
  ผู้อ้านวยการท้องถิ่นแต่งตั้ง 
-ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
- อาสาสมัครต่าง ๆ  
-หน่วยงานที่มาสนับสนุน 
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หลักปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
๕.  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ปฏิบัติการค้นหา  และช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย 
-ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วย 
 เบื้องต้นเพ่ือส่งต่อไปรักษาที่
โรงพยาบาลต่อไป 
-จัดหาปัจจัยสี่เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

-ส้านักงานปลัด 
- กองคลัง 
-กองช่าง 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต้าบลบ้างบางน้อง 
-ก้านัน/ผญบ./อาสาสมัครต่าง ๆ 
-หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
-ทหาร ต้ารวจ 
 

๖. การรายงานสถานการณ์ - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงาน 
สถานการณ์ให้กองอ้านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ้าเภอและ กอ.ปอ.จังหวัด ทราบ 
จนกระท่ังสถานการณ์สิ้นสุด 
 
 

-เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ้านายการท้องถิ่น 
มอบหมาย 

๗. การประสานงานกับหน่วยงาน 
    ต่าง ๆ 
 
 
 

กรณีต้องขอรับการสนับสนุน 
กองอ้านวยการป้องกันและสาธารณะ
ภัยข้างเคียง / ส่วนราชการต่าง ๆ 
องค์กรการกุศล  หรือกองอ้านวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับเหนือขึ้นไป 
-วิทยุสื่อสาร ความถี่ 162.125 
MHz 
-โทรศัพท์สายด่วน  
 

 
-ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวย 
การท้องถิ่น 
 

๘. การควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่า 
ศักยภาพของท้องถิ่นจะรับ
สถานการณ์ได้  จะรายงานต่อ 
ผู้อ้านวยการอ้าเภอ เพื่อส่งมอบ 
การควบคุมสถานการณ์ต่อไป 
ประชาชน 

ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
- ศูนย์อ้านวยการเหตุการณ์ 
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บทท่ี  ๖ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

๖.๑  การฟ้ืนฟูบูรณะ 
  การฟ้ืนฟูบูรณะ คือการท้าให้สภาพที่ถูกท้าลายหรือได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
ได้รับการช่วยเหลือ ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิม รวมทั้งผู้ประสบสาธารณภัยสามารถใช้  
ชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบล       ป่า
ระก้าเข้าด้าเนินการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้กลับใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว หากการช่วยเหลือเกินก้าลัง
ความสามารถที่จะกระท้าได้ให้ขอความช่วยเหลือจากกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ  กอง
อ้านวยการป้องกันสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช   

๖.๒  การให้ความสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหลังการช่วยเหลือของหน่วยบรรเทาทุกข์  ดังนี้ 
  ๑. ส้ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้ประสบภัย  ทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  โดยจัดท้าบัญชีเป็นประเภทไว้ 
  ๒.  สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามบัญชีที่ส้ารวจ โดยให้มีมาตรการและระเบียบที่รัดกุมสามารถ
สงเคราะห์ได้อย่างเรียบร้อยและทั่วถึง 
  ๓. ด้าเนินการช่วยเหลือ ซ่อมแซมที่พักอาศัย สิ่งสาธารณูปโภค และเส้นทางคมนาคมให้พอใช้ได้
ก่อนในเบื้องต้น 
  ๔. การปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญ  และก้าลังใจของประชาชนให้กลับสู่สภาพ
เดิมโดยเร็ว 
  ๕.  การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บ  และการบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
  ๖.  การป้องกันโรคระบาดทั้งคนและสัตว์ 
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บทท่ี  ๗ 

การสื่อสาร 
  การติดต่อสื่อสาร เป็นกิจกรรมที่มีความส้าคัญเป็นอย่างมาก ในการอ้านวยการป้องกัน 
ภัยและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยที่ภัยฝ่ายพลเรือนมีลักษณะกว้างขวาง แม้ว่าบางครั้ง 
จะเกิดเฉพาะพ้ืนที่ก็ตาม แต่การเข้าเผชิญเหตุ ระงับและต่อต้านตลอดจนบรรเทาภัยดังกล่าว จ้าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงต้องติดตั้งระบบสื่อสารที่อ้านวยให้สามารถติดต่อประสาน สั่งการ รายงานการปฏิบัติ
ระหว่างกองอ้านวยการ หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้ไว้ตั้งแต่ยามปกติ 
  
การติดต่อสื่อสาร 
ชื่อ –หน่วยงาน-บุคคล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ๐-๗๕๘๐-๙๗๙๒-๓  
โรงพยาบาลต าบลป่าระก า ๐๘๗-๖๒๓-๐๘๕๗  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะจาก ๐๘๙-๘๗๕-๘๘๗๖  
นายสุวิทย์ เล็กพูล ๐๘๑-๓๘๒-๙๗๐๑ นายก อบต.ป่าระก า 
นายสมบูรณ์  รักบางบูรณ์ ๐๘๙-๗๒๓-๕๔๕๒ รองนายก ฯ 
นายพัทนันต์  นุ่นชู ๐๘๐-๕๓๕-๘๔๓๓ รองนายก ฯ 
นายสมชาย  จันทร์เอียด ๐๘๖-๐๕๔-๖๑๓๗ เลขานายก ฯ 
นายสมโชค  ศรีรอด ๐๘๑-๖๗๖-๐๐๘๗ ปลัด อบต. 
นายนพพร รัตนรักษ์ ๐๘๑-๗๘๘-๓๓๘๖ หัวหน้าส านักปลัด 
นางสาววิไลวรรณ วงศ์เมฆ ๐๘๙-๖๕๒-๓๙๓๗ ผอ.กองคลัง 
นายสิทธิยา เงินคีรี ๐๘๑-๓๖๗-๓๗๓๕ ผอ.กองช่าง 
นายนุกูล  เมืองรอด ๐๘๙-๕๐๓-๗๐๔๖ ส.อบต.หมู่ที่  ๑ 
นางสาวนิธินันท์  ทองอุ่น ๐๘๕-๖๙๒-๖๐๒๕ ส.อบต.หมู่ที่  ๑ 
นายพิรม  สุขทอง ๐๙๓-๗๕๔-๘๔๐๖ ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 
นายจรวย  เถาว์ช ู ๐๘๙-๕๙๓-๓๑๐๕ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
นายสมหมาย  พรรณรังสี ๐๘๐-๐๔๑-๒๒๑๓ ส.อบต.หมู่ที่  ๓ 
นายสมศักดิ์ รอดทอง ๐๘๑-๒๗๒-๗๖๓๒ ส.อบต.หมู่ที่  ๓ 
นายเจริญ วงศ์พรัด ๐๘๖-๒๗๓-๙๒๙๔ ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 
นายเกษม  ไชยยา ๐๙๙-๓๑๐-๘๑๔๓ ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 
นายประคิ่น  ทองมี ๐๘๔-๘๔๗-๔๖๑๖ ส.อบต.หมู่ที่  ๕ 
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การติดต่อสื่อสาร 
ชื่อ –หน่วยงาน-บุคคล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 
นายก าจัด  ทองมี ๐๘๔-๖๔๓-๑๒๙๑ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
นายถาวร ไพบูลย์ภัทรพงศ์ ๐๘๑-๐๘๖-๘๔๒๙ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
นางอนงค์  จันทร์เอียด ๐๘๗-๘๘๙-๖๘๘๕ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
นายจิรวัฒน์ ชูทองค า ๐๘๗-๔๑๘-๕๔๒๕ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
นายวิทย์ธวัช นาคะพรหม ๐๘๔-๗๔๔-๘๔๙๖ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
นายบ าเพ็ญ  เงินคีรี ๐๘๔-๔๔๑-๕๑๓๒ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
นางสาวอุมาพร  ทองอุ่น ๐๘๗-๑๐๑-๗๐๘๒ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
นายสมเกียรติ ฤทธิขาบ ๐๘๑-๗๒๘-๑๑๗๓ ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
นายมนัส  คลอดเพ็ง ๐๘๑-๐๘๘-๑๐๙๒ ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
นายธนาธิป  แดงขาว ๐๘๐-๗๐๐-๐๑๕๔ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
นางวงเดือน สังข์ทอง ๐๘๙-๙๐๙-๓๓๖๕ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
นายสมพงศ์ คงทองเอียด ๐๙๓-๖๗๖-๗๘๔๕ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
นายสมศักดิ์ นาคแก้ว ๐๘๙-๕๘๖-๔๑๙๘ ส.อบต.หมู่ที่๑๑ 
นายสนธยา จันทพันธ์ ๐๘๑-๒๙๗-๓๗๖๐ ก านันต าบลป่าระก า 
นางชะอ้อน รอดขวัญ ๐๙๐-๑๗๒-๐๙๙๖ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ 
นายเสน่ห์ ชูช่วย ๐๘๖-๒๗๐-๗๖๓๐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒ 
นายสิทธิชัย  คงใหญ่ ๐๘๐-๕๓๑-๔๑๙๓ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓ 
นางสุทิสา  พุทธรอด ๐๙๓-๑๙๓-๘๔๓๗ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ 
นายประเทือง ทองมี ๐๘๕-๔๔๓-๓๐๘๙ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ 
นายเฉลียว  แซ่ตัน ๐๘๑-๐๘๖-๒๒๘๗ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗ 
นายประเสริฐ ทองอุ่น ๐๘๗-๘๙๘-๒๙๙๔ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘ 
นายสุรพงศ์ นาคสุวรรณ์ ๐๘๑-๒๗๓-๐๐๔๐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๙ 
นางสาวยอแสง รักบางบูรณ์ ๐๘๒-๒๗๖-๐๗๕๑ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ 
นายจรวย เสนา ๐๘๑-๕๓๖-๖๒๘๔ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ 
 

. 
 
 
 
 
   

 
 


