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  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๒. แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘– ๒๕๖๒ 
 3. แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปี 
2562 
 
๑. สถานการณ์ 
 ๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป 
  ๑.๑.๑ ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศของ อบต. มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราดเชิงเขา ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนล่าง 
ภาคใต้ตอนบน เป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 5๐%  เป็นพ้ืนที่ส าหรับการเกษตร 4๕ %  และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน 
๕%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
  ๑.๑.๒. อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลสามกระทาย และต าบลไร่ ใหม่  อ าเภอกุยบุรี  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลกุยบุรี อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลกุยบุรี  อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และต าบล                   

บ่อนอก อ าเภอเมือง จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพพม่า  
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   ๑.๑.๓ การปกครองและประชากร 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ 
1 บ้านหนองเกด นายพงศกร  คงเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านไร่บน นายเอนก   ศุกระศร ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านหาดขาม นายเทิดศักดิ์   อ่ิมโอฐ ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านโป่งกะสัง นายทวี  แก้วกุย ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านยางชุม นายไพบูลย์  เชยชิด ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านยางชุมเหนือ นายอรุณชัย   สมมิตร ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านรวมไทย นายนิติพัฒน์   แน่นแคว้น ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านพุบอน นายภราดร  ศรีสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
9 บ้านย่านซื่อ นายยุทธนา   อรรณพเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านท่าตักน้ า นายศรีสวัสดิ์   บุญมา ก านัน 
11 บ้านเขาตกน้ า นายมงคล   สนธิ ผู้ใหญ่บ้าน 

  
  ต าบลหาดขาม มีประชากรทั้งสิ้น 11,153 คน เพศชาย  5,473 คน คิดเป็นร้อยละ 49.07  เพศหญิง 
5,680 คน คิดเป็นร้อยละ 50.93   จ านวนครัวเรือน  3,574  ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อ
พ้ืนที่ประมาณ 22.13 คน/ตารางกิโลเมตร รายละเอียดตามตาราง 
 

ตาราง แสดงจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

เพศชาย เพศหญิง รวม 
1 บ้านหนองเกด 1 263 449 435 884 
2 บ้านไร่บน 2 429 667 704 1371 
3 บ้านหาดขาม 3 349 617 637 1254 
4 บ้านโป่งกะสัง 4 415 659 671 1330 
5 บ้านยางชุม 5 210 328 375 703 
6 บ้านยางชุมเหนือ 6 549 702 761 1463 
7 บ้านรวมไทย 7 735 1,000 1,046 2046 
8 บ้านพุบอน 8 61 103 102 205 
9 บ้านย่านซื่อ 9 327 541 519 1060 

10 บ้านท่าตักน้ า 10 155 283 292 575 
11 บ้านเขาตกน้ า 11 81 124 138 262 

รวมทั้งสิ้น 3,574 5,473 5,487 11,153 
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๑.๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้ง

แล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชน เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิ
ประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน กรกฏาคม – ตุลาคม  
แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน 
ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขต อบต. เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม
นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    
   ๑.๑.๕ แหล่งทรัพยากรส าคัญ 
    ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
    ทรัพยากรดิน 

  พ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การท าการเกษตร ปลูกพืชไร่ บริเวณที่ลาดเชิง
เขาและริมล าห้วยเป็นพื้นดินชุ่มชื้น เหมาะแก่การท าสวน ปลูกพืชผักและผลไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่เหลือจะท า
การปลูกสับประรด ยางพารา กล้วย ขนุน ฝรั่ง เป็นต้น ซ่ึงต้องรอในฤดูฝนอาศัยน้ าฝนเพราะไม่มีล าคลองไหลผ่านและ     
ไม่มีระบบชลประทาน  

   ทรัพยากรน้ า 
            ต าบลหาดขาม  พ้ืนดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายจึงเก็บน้ าไว้ไม่ค่อยอยู่ จึงต้อง

อาศัยหน่วยงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือการเกษตร (สปก.) รวมทั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง  ใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ า โดยการ
ขุดลอกล าห้วย ก่อสร้างฝาย ขุดบ่อบาดาล สระน้ า เพื่อราษฎรได้มีน้ าไว้ใช้ส าหรับอุปโภค – บริโภค และท าการเกษตร  

  ทรัพยากรป่าไม้ 
    พ้ืนที่ป่าที่ส าคัญ  ได้แก่  เทือกเขาสูง  ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยาน  มีเนื้อที่ประมาณ  
43,516  ไร่  เป็นแหล่งต้นน้ าคลองกุยบุรีที่ไหลผ่านต าบล 
  ๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ 
   ต าบลหาดขามเป็นต าบลหนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจ าแทบจะทุกปีอันเนื่องจากมี
ฝนตกน้อยที่สุดกว่าทุกอ าเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีฝนตกลงประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ มิลลิเมตร ปัญหาฝนทิ้ง
ช่วงเป็นเวลานานท าให้ขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค น้ าเพ่ือการเกษตร สร้างความเดือดร้อนต่อการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของราษฎรทั่วไป ซึ่งมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงในปี ๒๕๖๒ จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่
ต าบลหาดขามดังเช่นที่เคยเกิดข้ึนในปีที่ผ่านมา แต่สถานการณ์อาจไม่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากที่ผ่านมามีฝน
ตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ท าให้น้ าเต็มเขื่อนต่างๆ 
   การปูองกันและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของต าบลหาดขามที่อาจเกิดขึ้นมีเปูาหมายที่ส าคัญ
คือเน้นเรื่องการขาดแคลนน้ าอุปโภค – บริโภคของราษฎร เป็นอันดับแรก และน้ าเพ่ือการเกษตรเป็นอันดับรองลงมา 
โดยก าหนดแนวทางช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 
 



แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม พ.ศ. 2562 หน้า 4 
 

   ๑.๒.๑ พื้นที่เสี่ยงภัยต าบลหาดขาม 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

หมู่ที่
7,8,9 

หมู่ที่ 
1,3,5,11 

หมู่ที่ 
2,4,6,10 

- ฝนทิ้งช่วง ไม่ตกต้องตามฤดูกาล       - โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

 

   1.2.2 สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง 

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นที่   
ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย  
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จ านวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร
เสียหาย 

)ไร่(  

จ านวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 
 

๒๕๕7  -  -  -  -  -  - 
๒๕๕8  1 หมู่ที่ 1-11 2,000  -  -  - 
๒๕๕9   1 หมู่ที่ 1-11 2,000  -  -  - 
๒๕60  -  -  -  -  -  - 
๒๕61  -  -  -  -  -  - 
รวม  2 11 4,000  -  -  - 

ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด ข้อมูล  ณ  วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
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 ๒. ภารกิจ 
  ศูนยป์ฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งต าบลหาดขาม ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒  ก าหนดนโยบาย แนวทาง ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่นเตรียมการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปฏิบัติการปูองกัน ประสานหน่วยงาน ส่วนราชการ เอกชน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบล 
  ๒.๑ เป้าหมาย 
   สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลหาดขามได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็น
ธรรม โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
  ๒.๒ วัตถุประสงค์ 
   ๒.๒.๑ เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลหาดขาม 
   ๒.๒.๒ เพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง 
   ๒.๒.๓ เพ่ือให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
  ๒.๓ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๒.๓.๑ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ๒.๓.๒ แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒.๓.๓ แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
หาดขาม พ.ศ. 2562    

๒.๓.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ๓.การปฏิบัติ 
  ๓.๑ จากสถานการณ์ปัจจุบันพ้ืนที่ต าบลหาดขามบางพ้ืนที่ คาดว่าจะมีผลกระทบในด้านการขาด
แคลนน้ าอุปโภค – บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร ดังนั้น เพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจาก
สถานการณ์ภัยแล้ง ปี พ.ศ.๒๕๖๒  ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นเหมือนทุกปีที่ผ่านมาจ าเป็นต้องบริหารการใช้น้ าในช่วงฤดู
แล้งให้เหมาะสม เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่จะต้องร่วมมือกันในการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง โดยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา                          
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม พ.ศ. ๒๕๖๒  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
  ๑. น้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค 
  ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมก าลังคน ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รถบรรทุก
น้ า เครื่องสูบน้ า ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งไว้ให้พร้อมใช้งานได้ทันที 
  ๑.๒ ส ารวจตรวจสอบแหล่งน้ าธรรมชาติ ภาชนะเก็บกักน้ า บ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล และถังน้ ากลาง
ประจ าหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ หากเกิดช ารุดเสียหายให้ท าการซ่อมแซม โดยประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่สนับสนุนด้านงบประมาณ และเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือให้ทัน
ใช้การได้ก่อนฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยจัดท าบัญชีแหล่งน้ าแยกเป็นรายต าบล หมู่บ้าน และจัดท าค่าพิกัดจุดตั้งภาชนะ
เก็บกักน้ า เพ่ือสะดวกต่อการก าหนดจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๑.๓ เตรียมการจัดสร้างท านบด้วยกระสอบทรายหรือวัสดุที่หาได้ในพ้ืนที่ เพื่อปิดกั้นล าน้ า หรือแหล่ง
น้ าต่างๆ ไว้เพ่ือใช้ในฤดูแล้งก่อนปริมาณน้ าจะหมดหรือไหลไปที่อ่ืน 
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      ๑.๔ ให้การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอกุยบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เตรียมความ
พร้อมในการจัดหาแหล่งน้ าสะอาดส าหรับบริการประชาชน ตรวจสอบและวางแผนจัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม พร้อม
ก าหนดมาตรการรองรับเพ่ือให้มีน้ าเพียงพอส าหรับใช้อุปโภค บริโภคได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งตรวจสอบและ
ซ่อมแซมระบบประปาที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้ 

๑.๕ เตรียมแผนแจกจ่ายน้ าให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ซึ่งคาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง โดยประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือนและทหาร ตลอดจนชวนภาคเอกชนเข้าร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ประสบ
ภัย 

๑.๖ รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ า และใช้น้ าเพ่ือการ
อุปโภค – บริโภคอย่างประหยัด ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งท าความเข้าใจและแนะน าให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ า
น้อยหรือพืชฤดูแล้ง ตลอดจนบริหารน้ าอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะของประชาคมตามที่มีการตั้งไว้แล้ว 
  ๑.๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ คู คลอง หนอง บึง และภาชนะ
เก็บกักน้ าอ่ืนๆ เพ่ือให้มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และด าเนินการขุดลอก คู คลอง 
แหล่งน้ าสาธารณะ เพ่ือให้สามารถเก็บกักน้ าในหมู่บ้านและต าบลได้มากข้ึน 
  ๒. น้ าเพื่อการเกษตร 

๒.๑ ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอกุยบุรี จัดท าแผนปลูกพืชฤดูแล้งทุกพ้ืนที่ โดยประสานข้อมูลการ
จัดสรรน้ าจากโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งจัดท าแผนหรือโครงการให้ค าแนะน าและแนวทางการ
จัดการพืชผลการเกษตรและการจัดการน้ าแก่ประชาชนหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง 

๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ตรวจสอบเฝูาระวังอย่าให้โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ปล่อยน้ าเสียลงมาในแหล่งน้ าสาธารณะอันจะท าให้น้ าที่มีอยู่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรหรืออุปโภค – 
บริโภค ได้ 
  ๓. ด้านการให้ความช่วยเหลือ 

เมื่อเกิดภัยแล้งขึ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง
ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอหรือหมดแล้วให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังอ าเภอเพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากเงินทดรองราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ในด้านต่างๆ โดยให้
ด าเนินการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม และให้ค านึงถึงเหตุผลสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ภัยในห้วงเวลานั้น
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ความโปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ หากความเสียหายด้านการเกษตรครอบคลุมพ้ืนที่เป็นวงกว้างและจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
งบประมาณช่วยเหลือเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวงเงินทดรองราชการในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่
คงเหลืออยู่ และอาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งด้านอ่ืนๆ ที่ มีความจ าเป็น ให้อ าเภอรายงาน
จังหวัดเพ่ือพิจารณาขอความช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนจากเงินทดรองราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงต่อไป 
  ๔. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ให้สถานีต ารวจภูธรบ้านยางชุม จัดท าแผนบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการเกิดอาชญากรรมที่พบบ่อยในช่วงฤดู
แล้ง ซึ่งเป็นการซ้ าเติมความเดือดร้อนของประชาชน เช่น กรณีการลักขโมยเครื่องสูบน้ า เครื่องมือทางการเกษตร 
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  ๕. ด้านสาธารณสุข 
ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในพ้ืนที่ต าบลหาดขาม จัดท าแผนการดูแลรักษา

ประชาชน ตลอดจนการให้ความรู้กรณีโรคระบาดในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งการควบคุมปูองกันโรคที่มักเกิดการระบาด
ในช่วงฤดูแล้ง เช่น อหิวาตกโรค โรคท้องร่วง  โรคอาหารเป็นพิษ  
  ๖. ด้านอ่ืนๆ 

๖.๑ ให้งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่ปูองกันและระงับภัยเตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนด าเนินการหรือสนับสนุนการด าเนินงานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน
พ้ืนที ่
  ๖.๒ ปัญหาไฟปุาที่เกิดขึ้นในฤดูแล้งจากการบุกรุกและแผ้วถางปุาของราษฎรให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบก าหนดมาตรการปูองกันและด าเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง 
  ๖.๓ ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ือ
ปูองกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าของผู้ประกอบการ อันจะเป็นการซ้ าเติมประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง 
  ๖.๔ ให้ส านักปลัด ฝุายพัฒนาชุมชน หน่วยงานด้านการช่วยเหลือด้านแรงงาน การประกอบอาชีพ
ประชาชน จัดท าแผนการช่วยเหลือประชาชนด้านแรงงาน รวมทั้งฝึกอาชีพเพ่ือรองรับประชาชนที่อาจว่างงานที่ไม่
สามารถปลูกพืชในฤดูแล้งได้ เพ่ือสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้  ให้มีการประสานกับสถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม สถานบริการโรงแรม ที่ประสงค์จะจ้างแรงงานในช่วงฤดูแล้ง 
  ๓.๑.๒ ขอบเขตสาธารณภัย 
   ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟูาอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนน้อย หรือ
ฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ 
ขาดน้ าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน 
  ๓.๑.๓ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
   ระดับจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ทั้งนี้ ขึ้นกับพ้ืนที่ ประชากร ความซับซ้อนหรือ
ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้ 
 
ระดับความรุนแรง 
ของสาธารณภัย 

ลักษณะภัยและความรุนแรง การจัดการสาธารณภัย 

๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น ควบคุมและ
สั่งการ 

๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ควบคุมสั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มี

ผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
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โครงสร้างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
               
               
               
               
               
               
  
 
 
 
               
               
               
               
               
               
               
       
- งานธุรการ 
- รายงานงานและข้อมลู 
- งานตรวจติดตาม           -  งานประสานเครื่องมือเครื่องใช้           - งานตั้งศูนย์รับบริจาค            - ปฏิบัติการฟื้นฟู 
-    งานประสานหน่วยพยาบาล   -  งานจัดสรรเงินและสิ่งของ         - งานบัญชีและการเงิน             
-    งานจัดก าลังสนับสนุน        -  งานเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาค     
- งานงบประมาณและพสัด ุ     -  งานระดมอาสาสมคัร            
- งานศูนย์สั่งการ      -  งานประสานการขนส่ง      
- งานประชุม 
- งานประสานการปฏิบตั ิ
 อื่น ๆ              
               
               
               
                
 
        
   
 
  -งานเวรยาม     -  งานประชาสมัพันธ์  - งานป้องกันโจรกรรม 
  -งานแจ้งเตือนภัยและเฝา้ระวัง  -  งานตอบโต้การข่าว  - งานรักษาความปลอดภัย 
  -งานประสานงานการพยากรณ์อากาศ     -  งานระบบการสื่อสาร  -  งานจราจร 
  และ อุทกศาสตร ์        
 

 

 
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ต าบลหาดขาม 

 

คณะที่ปรึกษา 
 

ส่วนสนับสนุน 

-  ต าบลใกล้เคยีง 
-  มูลนิธิและองค์กร 
-  เอกชนหน่วยงานอื่น 

 

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายประสานงาน 
การช่วยเหลือ 

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

 

ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 

 

ฝ่ายแจ้งเตือน ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
และสื่อสาร 

ฝ่ายรักษาความสงบ 
เรียบร้อย 
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๓.๒. การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  ๓.๒.1 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม 
   ๓.๒.๑.๑ มาตรการก่อนเกิดภัย 
    ๑. ต าบลหาดขาม จัดตั้งศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งต าบลหาดขาม ขึ้น                           
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม เป็นที่ท าการศูนย์ฯ โดยมีฝุายต่างๆ รับผิดชอบดังนี้ 
        ๑.๑ ฝุายอ านวยการมีหน้าที่วางแผน ก าหนดนโยบาย และแนวทางการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง อ านวยการ วินิจฉัย สั่งการ พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว เพ่ือให้เกิดการปฎิบัติตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนดควบคุม 
ก ากับ ให้ค าแนะน า และประสานการปฏิบัติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกิดความเป็นธรรม ทั่วถึง และ
รวดเร็ว 
        ๑.๒ ฝุายประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือน มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้
ราษฎรเข้าใจสถานการณ์ภาวะการขาดแคลนน้ า จัดหาภาชนะกักเก็บน้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภค อย่างประหยัดและ
ถูกวิธี แจ้งเตือนสภาวะลักษณะอากาศ แจ้งเตือนให้ราษฎรระมัดระวังสุขภาพจากโรคภัยในฤดูแล้ง โจรผู้ร้ายในห้วง
หน้าแล้ง การปูองกันระงับอัคคีภัย ไฟปุา การให้ความรู้ ค าแนะน า แก่ราษฎรในการปลู กพืชใช้น้ าน้อยในฤดูแล้ง 
ตลอดจนบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
                  ๑.๓ ฝุายรับแจ้งเหตุและติดตามสถานการณ์ภัย มีหน้าที่ตรวจตรา เฝูาระวัง รับ
แจ้งเหตุ จัดตั้งเครือข่ายสื่อสาร รับ-ส่ง ข่าวสาร ติดตามสถานการณ์ภัย รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติ รวบรวมปัญหา
และอุปสรรค พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล รายงานสถานการณ์ภัยแล้งให้ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ทรา บ และรายงาน
กระทรวงมหาดไทยต่อไป 
         ๑.๔ ฝุายปูองกันและปฏิบัติการมีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดเตรียมก าลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เพ่ือให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขภัยแล้ง ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างรวดเร็ว 
ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยค านึงถึงเหตุผลสภาพตามเป็นจริง 
    ๒. องค์การบริหารส่วนต าบล จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ขึ้น ณ ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการก าหนดแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการ 
ประกอบด้วยฝุายต่างๆ ดังนี้ 
     ๒.๑ ฝุายอ านวยการ มีหน้าที่ด าเนินการรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ ประชากร ข้อมูลการ
ใช้น้ า แหล่งน้ า ภาชนะเก็บน้ า ส ารวจระยะทางจากแหล่งน้ าไปยังถังเก็บน้ ากลาง ก าหนดแผนงานเก็บกักน้ า สร้างฝาย
กั้นน้ าชั่วคราว ซ่อมบ ารุงระบบประปา วางแผนการแจกจ่ายน้ า ควบคุมอ านวยการปฏิบัติและรายงานผลให้อ าเภอ
ทราบ 
    ๒.๒ ฝุายประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรประหยัดการใช้น้ า 
รวมถึงการเตรียมภาชนะส าหรับเก็บส ารองในช่วงฤดูฝนของทุกปีเพ่ือน ามาใช้ช่วงฤดูแล้ ง แจ้งเตือนสภาวะลักษณะ
อากาศ ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือราษฎรของรัฐ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสุขภาพจากโรคภัยในฤดูแล้ง โจร
ผู้ร้ายในห้วงหน้าแล้ง การปูองกันและระงับอัคคีภัยและไฟปุา การให้ความรู้แก่ราษฎรในการปลูกพืชใช้น้ าน้อยในฤดู
แล้ง 
           ๒.๓ ฝุายรับแจ้งเหตุ จัดตั้งเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร รับ-ส่งข่าว แจ้งเหตุประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ และติดตามประเมินผล เสนอข้อมูลให้นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการอ าเภอ สั่งการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้งและรายงานข้อมูลให้จังหวัด 
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    ๒.๔ ฝุายปฏิบัติการ ก าหนดชุดปฏิบัติการเป็นรายต าบล/ตามพ้ืนที่เกิดภัย 
ด าเนินการสร้างฝายชั่วคราวเก็บกักน้ า ซ่อมบ ารุงระบบส่งน้ า ด าเนินการแจกจ่ายน้ า ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แล้งตามค าสั่ง 
  ๔. ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
   ผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามอ านาจหน้าที่และจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ า 
บุคลากร งบประมาณ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดจังหวัด อ าเภอ 
หรือการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   มีหน้าที่ เป็นหน่วยงานหลักในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่  ส ารวจ
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางบูรณาการใช้เครื่องจักรกลร่วมกันในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
  ๓.๒.๑.๒ มาตรการเม่ือเกิดภัย 
   (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดมสรรพก าลังเข้าเผชิญเหตุ
ตามนโยบาย มาตรการ แผนงาน/โครงการและตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ก าหนดไว้ 
   (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม / ส่วนราชการต่างๆ ในพ้ืนที่/ รัฐวิสาหกิจ /
ภาคเอกชน / มูลนิธิหลวงพ่อในกุฎิวัดกุยบุรี เฝูาระวัง เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด าเนินการสนับสนุนทันทีเมื่อ
ได้รับการร้องขอหรือเมื่อเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน 
  ๓.๒.๑.๓ มาตรการหลังเกิดภัย 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในพ้ืนที่ด าเนินการ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ตามอ านาจหน้าที่และตามนโยบายรัฐบาล 
            (๑) แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
ยานพาหนะต่างๆ ให้พร้อมและสามารถใช้การได้ทันทีเม่ือเกิดสถานการณ์ภัยแล้งหรือเมื่อได้รับการร้องขอ 
            (๒) แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัย 
   ๑. การแจ้งเตือนภัยระดับประเทศ แจ้งเตือนภัยระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน เช่น โทรทัศน์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
   ๒. การแจ้งเตือนภัยระดับจังหวัด แจ้งเตือนภัยระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร โทรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
   ๓. การแจ้งเตือนภัยระดับอ าเภอ แจ้งเตือนภัยระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุชุมชน วิทยุสื่อสาร โทรสาร กลุ่ม Line Facebook เป็นต้น 
   ๔. การแจ้งเตือนระดับต าบล/หมู่บ้าน แจ้งเตือนโดยอาสาสมัครและเครือข่ายเฝูาระวังและ
แจ้งเตือนภัยระดับชุมชน โดยใช้ระบบสื่อสารหรือเครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน เช่น เสียงตามสาย วิทยุหอกระจาย
ข่าว ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าหมู่บ้าน
หรือต าบลกลุ่ม Line Facebook ฯลฯ  
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  ๓.๒.๔ แนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ 
   ต าบลหาดขามมีหน่วยงานในพื้นท่ี คือ ชุดประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๑๒๑๐ ต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕๑ บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ ๙ ต าบลหาดขาม  ท าหน้าที่
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่ได้รับการร้องขอ โดยยึดกรอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสากล 
และพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 
   ๑. ด าเนินการตามมาตรา ๔๖ แห่ง พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
   ๒. ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารในการบรรเทา                  
สาธารณภัย 
  ๓.๒.๕ แนวทางปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ 
   จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ เพ่ือร่วมปฏิบัติ ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร 
เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ เพ่ือให้การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อย 
  ๔. แหล่งงบประมาณ 
   ๔.๑ งบประมาณปกติ 
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบประมาณของหน่วยงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
   ๔.๒ งบประมาณในภาวะฉุกเฉิน 
         เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่ ใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เกิดภัยใช้
งบประมาณท่ีตั้งไว้ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินก่อน กรณีงบฯ ที่ตั้งไว้หมดหรือไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนไปยังอ าเภอ
เพ่ือพิจารณาใช้วงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
        (๑) คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) มีหน้าที่ส ารวจ
ความเสียหายจากสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีอ าเภอ เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
        (๒) คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) มีหน้าที่
ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
         ในกรณีที่มีความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติให้
ส่งเรื่องให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาเสนอคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิจารณา
ด าเนินการขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบกลาง รายการส ารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นต่อ
คณะรัฐมนตรี 
  ๕. การสื่อสารและโทรคมนาคม 
   - ข่ายสื่อสารหลัก ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งต าบลหาดขาม อ าเภอ   
กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์โทรสาร  0-3282-2271 โทรสาร 0-3282-2270 วิทยุสื่อสารความถี่ 
162.225 MHz  นามเรียกขาน หาดขาม 
 
‘ 
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   - ข่ายสื่อสารรอง 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

  นามเรียกขาน 
ความถี่ 
MHz 

โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ นายก อบต. หาดขาม คีรี 1 162.225  08-7976-7418 0-36282-2270 

๒ รองนายก อบต. หาดขาม (คนที่ 1) คีรี 2 162.225 09-3023-9564 0-36282-2270 

3 รองนายก อบต. หาดขาม (คนที่ 2) คีรี 3 162.225 08-9048-8606 0-36282-2270 

4 เลขานุการนายก อบต. หาดขาม - - 08-5294-5030 0-36282-2270 

5 ปลัด อบต. หาดขาม คีรี 4 162.225 08-9828-9251 0-36282-2270 

6 ประธานสภา อบต. หาดขาม คีรี 5 - 08-7161-8982 - 

7 รองประธานสภา อบต. หาดขาม - - 08-5992-5182 - 

8 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 - - 09-5152-7469 - 

9 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 - - 09-2868-8943 - 

10 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 - - 08-5221-6870 - 

11 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 - - 08-1194-9760 - 

12 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 - - 08-9258-3877 - 

13 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 - - 08-8457-5761 - 

14 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 - - 08-9379-9368 - 

15 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 - - 06-2563-5597 - 

16 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 - - 08-1019-8742 - 
17 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 (ก านันต าบลหาดขาม) - - 08-3159-5748 - 
18 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 - - 08-6001-3320 - 

19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโป่งกะสงั กุย 206 155.475 0-3282-3070 - 

20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่บน กุย 208 155.475 0-3282-2261 - 

21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านรวมไทย กุย 201 155.475 0-3282-4090 - 

22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองมะซาง กุย 210 155.475 08-7165-7927 - 

23 โรงเรียนบ้านหนองเกด - - 0-3282-2375 - 

24 โรงเรียนบ้านไร่บน - - 0-3260-2749 - 
25 โรงเรียนบ้านหาดขาม - - 0-3268-1843 - 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยงาน 

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

    
นามเรียกขาน 

ความถี่ 
MHz 

โทรศัพท์ โทรสาร 

26 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง - - 0-3282-3096 - 

27 โรงเรียนบ้านยางชุม - - 0-3264-0006 - 

28 โรงเรียนดี มากาเร็ตฟุลเลอร์ - - 08-7055-0258 - 

29 โรงเรียนบ้านรวมไทย - - 0-3264-0007 - 

30 โรงเรียน ตชด. บ้านย่านซื่อ - - 0-3264-6367 - 

31 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านยางชุม ยางชุม 1 152.850 0-3268-1128 - 

32 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี - - 0-3251-0453 - 

33 มูลนิธิหลวงพ่อในกุฎิวัดกุยบุรี กู้ภัยกุยบุรี 168.475 0-3268-2789 - 

46 
ชุดประสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

ช้างป่า 165.110 08-6177-2707 - 

47 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1210 - - 08-0138-6926 - 

48 ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 1542 ย่านซื่อ 152.450 - - 
 

 6. รายช่ือผู้ติดต่อประสานงาน 
1. นายบุญรอด  เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม โทรศัพท์ 08-7976-7418 หรือ                     

0-3282-2269 
2. นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม โทรศัพท์ 08-9828-9251  หรือ                       

0-3282-2269 
3. นายประมวล  แจ้งประจักษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทรศัพท์                       

06-1012-4968 หรือ 0-3282-2271 
4. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ที่ 10 ต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท.์ 0-3282-2271 โทรสาร. 0-3282-2270 
 
 
 
 

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


