
  
 

 

 

 

 

 

 (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM) 

1. นายอรุ ณชัย  สมมิ ตร     หัวหน้ าชุด  EMT-B 

2 . นายภร าดร  ศรีสวั สดิ์    รองหัวห น้าชุด  EMT-B 

3. นายท ศพล   วัดเ พ็ช ร      รองหัว หนา้ ชุด  EMT-B 

4. นางชุ ติมา   ด้วงทวี          รองหัว หนา้ ชุด  EMT-B 

5. นางอรอน งค์  ลิบ ลับ       เลขานุกา ร  EMR 

6 . นายอนั นต์  ไร่ นาดี          กรรมก า ร  EMR 

7. น ายมนัส  พลีไพล          กรรมก า ร  EMR 

8. นายสรวิ ชญ์   อร รณพว ลี  กรรมก าร   EMR 

9 . นายวิจิ ตร  เอ มโอฐ          กรรมก า ร  EMR 

10. น ายป ัญญ า  แดงโ ชติ     กรรมก า ร EMR 

11. นายสุริ นทร์  เก า ะเก ตุ     กรรมก า ร EMR 

12 . นายป ระ จวบ  แก้วเม้ า    กรรมก า ร  EMR 

13. นายม านพ  เอมโอด       กรรมก า ร EMR 

14. นายบ ุญเ ลิศ   น ้ าใจสุข     กรรมก าร EMR 

15. นาย ไส ว  เกาะเก ตุ          กรรมก าร  EMR 

16 . นาย สม ชาย   ตีว ง           กรรมก า ร EMR 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

นายบญุรอด  เขียวเพชร 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 08-7976-7418 หรอื 0—3282-2269 

************** 

นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 สายด่วน 08-9828-9251 หรอื 0-3282-2269 

************** 

นายประมวล  แจ้งประจักษ ์

ผู้ช่วยเจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 สายด่วน 06-1012-4968 หรอื 0-3282-2271 

************** 

ตดิต่อขอรับข้อมูลขา่วสารไดท้ี ่

องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม 

เลขที่ 191 หมูท่ี่ 10 ต.หาดขาม   

อ.กุยบุร ี จ.ประจวบคีรีขันธ์  77150 

โทร.0-3282-2271 /โทรสาร.0-3282-2270 
สายด่วน 1669 – สายด่วน 191 

ความถี่ 162.225 MHz  นามเรียกขาน หาดขาม  
        www.hadkham.go.th 

     E-mail : office@hadkham.go.th    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

โปรดแจง้ 

หนึ่งต าบลหนึ่ง

ทีมกู้ภัย (OTOS) 
 

http://www.hadkham.go.th/
mailto:office@hadkham.go.th


 

 

 สาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
ซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมชนบทไปสู่
สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว มีผลให้ประชาชนต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงภัยและมีแนวโน้มที่จะได้รับอันตรายจากสา
ธารณภัยที่รุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ทั้งภัยทางธรรมชาติ เช่น 
อุทกภัย วาตภัย  และภัยจากการกระท าของมนุษย์ เช่น 
อัคคีภัย การรั่วไหลของสารเคมีวัตถุอันตราย 
              องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด มีบทบาท ภารกิจ  ในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติในล าดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะ
เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตน จึงถือได้ว่าการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจส าคัญของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 
  

 

 

1. เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดเหตุภัยพิบัติและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2. เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน 

3. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 
4. เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี

ประสิทธิภาพและเกิดและเกิดความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติงาน 

  
 

1. ป้องกันเหตุสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขาม และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

2. ราษฎรผู้รับบริการ จ านวน 11 หมู่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กรณียื่นค าขอ 

(1) ผู้ได้รับความเสียหายยื่นค าขอรับความช่วยเหลือจาก
เหตุสาธารณภัย 

(2) ผู้มีอ านาจสั่งการ (นายกอบต.,ปลัด อบต.เป็นผู้มี
อ านาจสั่งการ) 

(3) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนาย
ช่างโยธาด าเนินการตรวจสอบความเสียหาย 

(4) หัวหน้าส่วนโยธาด าเนินการตรวจสอบความเสียหาย 
(5) ด าเนินการให้บริการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา

เหตุ 
(6) แจ้งผลการปฏิบัติให้ผู้ได้รับความเสียหาย 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. ส านักงานปลัด อบต.   
2. กองช่าง 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
4. กองคลัง   

 

ขัน้ตอนการให้บริการ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/บุคลากร 


