
 

 

คาํนํา 

 

 ปัญหาหมอกควนั เป็นปัญหาหน่ึงท่ีมีความรุนแรงและผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั ของประชาชน 

ในพื้นท่ีจากสภาพปัญหาดงักล่าว องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก ไดจ้ดัทาํแผนไฟป่าและหมอกควนั      

ปี พ.ศ. 2564 ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาหมอกควนัไดต้รงกบัสาเหตุของปัญหาในพื้นท่ีของตาํบลบา้นกอก   

มากท่ีสุด ไดแ้ก่สาเหตุปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดจากไฟป่า การเผาหญา้ขา้งถนน การเผาขยะ และการเผาวสัดุ

จากการเกษตร เป็นตน้ ซ่ึงสาเหตุของปัญหาทั้งหมดเหล่าน้ีจะถูกรวบรวมเพื่อเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหา    

และจดัทาํแผนฯ อยา่งบูรณาการ ท่ีอยูบ่นพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งการร่วมกนัคิด   

ร่วมกนัหาทางเลือก ทางออก ในการแกไ้ขปัญหาและสรุปเป็นมาตรการแนวทาง โครงการ และกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม อนัจะเป็นการป้องกนัการเกิดปัญหาและลดความรุนแรง

ของปัญหาหมอกควนัในพื้นท่ีตาํบลบา้นกอก และท่ีสาํคญัท่ีสุดเม่ือทุกส่วนไดร่้วมมือกนัแกไ้ขปัญหา      

จะส่งผลดีต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นท่ี ใหป้ลอดภยัจากภาวะหมอกควนัต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนเฉพาะกจิป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่า 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก 

ประจาํปีงบประมาณ 2565 

 

อ้างถึง    

 ๑.พระราชบญัญติัป่าไม ้ พ.ศ. 2484 

 ๒.พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  

  

๑. สถานการณ์ 

  จากเหตุการณ์เกิดไฟป่าในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอกหลายคร้ัง  ทาํใหเ้กิด           

ความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของประชาชนเป็นอนัมาก  จึงมีผลต่อขวญัและกาํลงัใจของประชาชน       

รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคม  ซ่ึงหากไม่มีการป้องกนัอยา่งเขม้งวดและมีวธีิการระงบัเหตุใหส้งบไดอ้ยา่งรวดเร็ว

แลว้อาจจะทาํใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมากมาย 

  ดงันั้น  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก ซ่ึงไดรั้บภารกิจการถ่ายจากกรมควบคุมไฟป่า          

จึงไดจ้ดัเตรียมอตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีพร้อมทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พือ่เป็นการป้องกนัและรักษาชีวติ           

และทรัพยสิ์นของประชาชนและทางราชการใหร้อดพน้จากไฟป่าท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 เพื่อใหมี้ความพร้อม  และปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพไม่เกิดการสับสน จึงกาํหนด  

ใหมี้แผนปฏิบติัการในการระงบัอคัคีภยัข้ึน 

 

๒. วตัถุประสงค์ 

๒.๑ เพือ่ป้องกนัการสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นท่ีรับผดิชอบและ

สภาพแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด 

๒.๒ เพื่อพฒันาระบบการบริหารจดัการไฟป่าของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก               

ใหมี้ประสิทธิภาพลดความเส่ียงต่อการไฟป่า 

๒.๓ เพื่อระงบัเหตุไม่ใหลุ้กลามและทวคีวามรุนแรงมากข้ึน 

๒.๔ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีดบัไฟป่าเกิดความตระหนกัและมีความพร้อมสามารถระงบัเหตุรวมทั้ง

ช่วยเหลือตนเองไดอ้ยา่งปลอดภยัเม่ือเกิดอคัคีภยัข้ึน 

    ๓. ข้ันตอนการปฏิบัติ  

 ๓.๑ การปฏิบติัก่อนเกิดไฟป่า ประกอบดว้ยแผนการป้องกนัไฟป่า คือ  

         ๓.๑.๑ แผนการตรวจตรา 

         ๓.๑.๒ แผนการอบรม 

         ๓.๑.๓ แผนการรณรงคป้์องกนัไฟป่า 

        ๓.๑.๔ แผนการฝึกซอ้มการป้องกนัไฟป่า 



     

           

          ๓.๒ การปฏิบติัเม่ือเกิดไฟป่า 

     ๓.๒.๑ แผนการดบัไฟ 

     ๓.๒.๒ แผนอพยพหนีไฟ 

          ๓.๓ การปฏิบติัหลงัเพลิงสงบ 

     ๓.๓.๑ แผนบรรเทาทุกข์ 

     ๓.๓.๒ แผนการฟ้ืนฟูบูรณะส่ิงแวดลอ้ม 

๔. รายละเอยีดการปฏิบัติ  

          ๔.๑ การปฏิบัติก่อนเกดิไฟป่า ประกอบดว้ย 

          ๔.๑.๑ แผนการตรวจตรา เป็นแผนการเฝ้าระวงัป้องกนัและสาํรวจตรวจตราความปลอดภยัและ    

ความเรียบร้อยของสถานท่ีต่างๆ ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า สถานท่ีซ่ึงเป็นพื้นท่ีรับผดิชอบของอาสาสมคัร  

ดบัไฟป่า 

          ๔.๑.๒ จดัทาํป้ายส่ือความหมายต่างๆ  เช่น ป้ายมาตรฐานซ่ึงเป็นป้ายเหล็กทนต่อความร้อนไดดี้        

ผงัการเคล่ือนยา้ยเม่ือเกิดไฟป่าตลอดจนหมายเลขโทรศพัทข์องผูบ้ริหาร อาสาสมคัรป้องกนั และแกไ้ข

ปัญหาไฟป่า  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดบัไฟป่า 

          ๔.๑.๒ แผนการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า

เพื่อใหเ้ขา้ใจในการดบัดบัไฟป่า 

          ๔.๑.๓ การฝึกซอ้ม ฝึกปฏิบติั โดยการฝึกซอ้มการทาํแนวกนัไฟ เตรียมพร้อมรับมือกบัไฟป่า             

ท่ีอาจเกิดข้ึน อยา่งนอ้ย ปีละ ๑ คร้ัง 

          ๔.๑.๔ แผนการรณรงคป้์องกนัไฟป่า  โดยเนน้ความสาํคญัของการป้องกนัและรณรงคใ์หทุ้กคน        

มีจิตสาํนึกในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า ตามส่ือเคร่ืองเยงไร้สายของ องคก์ารบริหาร                 

ส่วนตาํบลบา้นกอกซ่ึงมีทั้งหมด 15 จุด ตามพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 

          ๔.๒ การปฏิบัติเมื่อเกดิไฟป่า ประกอบดว้ย 

          ๔.๒.๑ แผนการดบัไฟ  การแจง้เหตุ กรณีเหตุเกิดในเวลาราชการ รายละเอียดขอ้มูลการติดต่อส่ือสาร 

และผงัการปฏิบติัหนา้ท่ี และนอกเวลาราชการ ผงัการปฏิบติัหนา้ท่ีการติดต่อส่ือสาร 

          ๔.๒.๒ การดบัไฟป่าเบ้ืองตน้  ผูพ้บเหตุการณ์คนแรกแจง้อาสาสมคัรท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง               

เขา้ดบัไฟป่าซ่ึงมีท่ีตบไฟ ถงัฉีดนํ้า หากไม่สามารถดบัไดใ้หแ้จง้หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ดบัเพลิงขา้งเคียงซ่ึงมีนํ้าอยา่งเพียงพอ กรณีไม่สามารถดบัเพลิงเองได ้ใหร้้องขอความช่วยเหลือ             

จากคนขา้งเคียง และแจง้เหตุโดยด่วน 

          ๔.๒.๓ แผนการอพยพหนีไฟ เม่ือเพลิงไหมข้ั้นลุกลาม ผูอ้าํนวยการศูนยฯ์ จดัตั้งศูนยอ์าํนวยการ

เฉพาะกิจ เพื่อดาํเนินการควบคุมพื้นท่ีและอาํนวยการปฏิบติั ชุดปฏิบติัการดบัไฟป่า เขา้ปฏิบติัการ           

ในภาวะฉุกเฉิน โดยใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีกาํหนดจุดรวมพล สาํหรับการอพยพ  

 



 

 

         ๔.๓ การปฏิบัติภายหลงัเพลงิสงบ  

         ๔.๓.๑ แผนการบรรเทาทุกข ์ประสานหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สาํรวจประเมินความเสียหายและ

ความตอ้งการในดา้นต่างๆ  การจดัตั้งกองอาํนวยการรับบริจาคส่ิงของ ปรับปรุงสภาพส่ิงแวดลอ้ม       

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหคื้นสู่สภาวะปกติ   

 

๕. สมมุติฐาน 

 ภายในเขต  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอกมีพื้นท่ีป่าทั้งหมดจาํนวน 84 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีป่า

สาธารณะ ป่าชุมชน พื้นท่ีทาํกินของราษฎร ซ่ึงมีทั้ง ไร่ออ้ย  มนัสาํปะหลงั ขา้วโพด โดยเฉพาะออ้ย        

เม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียวก็จุดไฟเผาเพื่อใหต้ดัง่ายข้ึน เม่ือควบคุมไฟไม่อยูก่็ปล่อยเลยตามเลยหรือหนีความผดิ  

เป็นตน้ 

๖. ภารกจิ 

 ๓ .๑ มีการเตรียมพร้อมรับแจง้เหตุเม่ือเกิดไฟป่าไหมข้ึ้นใหไ้ปถึงท่ีเกิดเหตุใหเ้ร็วท่ีสุด  จดัระบบ

เขา้ผจญเพลิงของรถนํ้าดบัเพลิง ทั้งคนเดินเทา้ซ่ึงประกอบดว้ย ไมต้บไฟ ถงัฉีดนํ้า   

 ๓ .๒ จดัใหมี้ชุดคน้หา และกูภ้ยั เพื่อช่วยชีวติของผูป้ระสบภยัท่ีถูกไฟลอ้มหนีออกมาไม่ได ้      

หรือบริเวณท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมโ้ดยเร็ว 

๓.๓ ประสานงงานกบัรถดบัเพลิงชุดสนบัสนุนของ เทศบาลตาํบลจตุัรัส  และรถลาํเลียงนํ้าจาก

หน่วยงานขา้งเคียง  เพื่อรับสนบัสนุนนํ้าจากรถท่ีมาร่วมช่วยเหลือ  และหาแหล่งนํ้าท่ีใกลส้ถานท่ีเกิดเหตุ 

 ๓ .๔ ไปถึงท่ีเกิดอคัคีภยัโดยรวดเร็ว  เพื่อระงบัเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว  สกดักั้นหวัไฟไม่ใหลุ้กลาม

ออกไปหรือขยายวงกวา้ง 

 ๓ .๕ ป้องกนัการเกิดอนัตรายและความเสียหายท่ีเกิดจากการเกิดเพลิงไหมใ้หน้อ้ยท่ีสุด        

รวมทั้งความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใชน้ํ้า 

 ๓ .๖ ประชาสัมพนัธ์ผา่นเคร่ืองเสียงไร้สาย ประกาศเตือนภยัรวมทั้งการป้องกนัอคัคีภยั                  

ท่ีอาจเกิดข้ึน การฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยั  เพื่อท่ีจะระงบัภยัในเบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตนเอง 

 ๓ .๗ จดัทาํเอกสารเพื่อเผยแพร่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยัเบ้ืองตน้แจกจ่ายใหป้ระชาชน

ไดป้ฏิบติัตามหลกัวชิาการ 

 ๓ .๘ การช่วยเหลือเยยีวยาบรรเทาความเดือดร้อนและบาํรุงขวญัผูป้ระสบอคัคีภยั  

 

๗. จุดสําคัญทีอ่าจเกดิไฟป่า (จุดล่อแหลมหรือจุดเส่ียงภัย) 

   หมู่ท่ี  ๒ – ๑๗ 

 

 

 

 



 มูลเหตุทีจ่ะทาํให้เกดิไฟป่า 

 บริเวณพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าส่วนมากเป็นพื้นท่ีการเกษตรท่ีมีหญา้แหง้ ป่าหญา้ริมทาง     

หรือไร่นาของชาวบา้นเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ก็มกัจะทาํการเผาใหเ้ตียนเพื่อใหห้ญา้แตกข้ึนใหม่         

เป็นทุ่งเล้ียงสัตวแ์ละของป่า บางคร้ังไฟป่าก็ลุกลามไหมก้ระท่อมนาเสียหาย บา้นพกัอาศยัท่ี  สร้างจากไม้  

ท่ีมีสภาพเก่าและปลูกใกลชิ้ดกบัพื้นท่ีป่าท่ีไม่มีระบบป้องกนัไฟป่า ถา้เกิดไฟป่าข้ึนยอ่มสร้างความสูญเสีย

ทรัพยสิ์นหรือชีวติประชาชนจาํนวนมาก โดยเฉพาะพืชผลทางดา้นการเกษตร อาจจะโดยเกษตรกรโดยตรง

หรือผูท่ี้ลกัลอบหาของป่า  เช่น  ความประมาทเลินเล่อ  การลอบเผาป่า   หรือเกิดจากอุบติัเหตุท่ีคาดไม่ถึง  

ฯลฯ 

๘.  การปฏิบัติ 

      ข้ันตอนในการปฏิบัติงานเมื่อมีการเกดิเหตุไฟป่า  ดังนี้ 

       ๘.๑ การรับแจ้งเหตุ   

  เจา้หนา้ท่ีรับแจง้เหตุเม่ือไดรั้บแจง้เหตุทางโทรศพัทห์รือทางอ่ืน ๆ จะตอ้งสอบถาม

รายละเอียดของสถานท่ีเกิดเหตุเม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้จะตอ้งปฏิบติั  ดงัน้ี 

 ๑ . ประกาศแจง้ใหพ้นกังานหรือชุดปฏิบติัการดบัไฟป่าออกปฏิบติังาน 

 ๒ . แจง้ใหก้ารไฟฟ้าตดักระแสงไฟฟ้าท่ีบริเวณท่ีเกิดเหตุในกรณีท่ีเป็นสายเมนหลกับางคร้ังสายไฟ

อาจหยอ่นลงตํ่าเส่ียงต่อการถูกไฟป่าไหมไ้ด ้

๓. แจง้สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอจตุัรัส  เพื่อดาํเนินการในงานสอบสวนพื้นท่ีขา้งเคียงท่ีไดรั้บ     

ความเสียหาย 

 ๔ . แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบตามลาํดบัชั้น 

        ๘.๒ การค้นหาทีเ่กดิเหตุ   

      เจา้หนา้ท่ีท่ีรับแจง้เหตุ  ตอ้งสอบถามรายละเอียดจากผูแ้จง้เหตุแลว้ถ่ายทอดให ้ชุดปฏิบติัการ

ดบัไฟป่าไดท้ราบถึงท่ีเกิดเหตุท่ีแน่ชดั วา่เป็นเหตุเพลิงไหมป่้าท่ีไหน ตรงจุดใดของหมู่บา้น  พร้อมบอก

เส้นทางเขา้ไปดบัไฟท่ีอยูใ่กลเ้คียงท่ีเกิดเหตุใหชุ้ดปฏิบติัการทราบ 

        ๘.๓ การช่วยเหลอืผู้ประสบภัย 

      ผูป้ระสบภยัท่ีตกอยูใ่นอนัตรายในกลุ่มควนัแก๊สพิษและความร้อนตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ

อยา่งฉบัพลนัก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติัการอ่ืน ๆ  

        ๘.๔ การระงับและการป้องกนัการติดต่อลุกลาม 

     ภายหลงัจากการปฏิบติัตามขอ้  ๕ .๓ แลว้  เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งเขา้สกดักั้นหรือลอ้มไฟไวไ้ม่ให้

ขยายวงกวา้งออกไป และชุดปฏิบติัการดบัเพลิงจะตอ้งเขา้ผจญเพลิง  หากเห็นวา่ไม่สามารถ  จะสกดักั้น

หรือลอ้มเพลิงเอาไวไ้ดใ้หชุ้ดผจญเพลิงท่ีกาํลงัผจญเพลิงแจง้ไปยงัหน่วยดบัเพลิงขา้งเคียงเพื่อขอกาํลงั

สนบัสนุนเพิ่มเติม        

 

 

 



        ๘.๕ การขอกาํลงัสมทบ 

  เป็นเร่ืองสาํคญัมากจะตอ้งทาํเฉพาะกรณีท่ีสถานการณ์แปรเปล่ียนมีการติดต่อขยายตวัออกไป

เร่ือย ๆ หรือคาดวา่เพลิงจะรุนแรงจนไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ไวไ้ดก้ารขอกาํลงัสมทบตอ้ง        

ขอไปท่ีหน่วยงานขา้งเคียง เช่น เทศบาลตาํบลจตุัรัส, เทศบาลตาํบลหนองบวัใหญ่, องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลกุดนํ้าใส ถา้กาํลงัไม่พอใหแ้จง้ไปยงัศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  อาํเภอจตุัรัส และสาํนกังาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัชยัภูมิเพื่อร่วมกนับูรณาการ  แต่ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

โดยเฉพาะผูอ้าํนวยการดบัเพลิงในขณะนั้น 

๙. หน่วยปฏิบัติ 

 ๙ .๑  หน่วยปฏิบติัตาม  ๕ .๑ เจา้หนา้ท่ีรับแจง้เหตุ  คือ  ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั     

ตาํบลบา้นกอก  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก หรือนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก          

ซ่ึงเป็นผูอ้าํนวยการศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตาํบลบา้นกอกโดยตรง   

 ๙ .๒  ชุดปฏิบติัการคน้หาท่ีเกิดเหตุเป็นชุดเคล่ือนท่ีเร็ว  ประกอบดว้ย  รถนํ้าดบัเพลิง  จาํนวน         

๑  คนั รถยนตก์ูชี้พ จาํนวน ๑ คนั อตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ี  4  นาย  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้  ๕.๒  ขอ้  ๕.๓ 

           ๙.๓  หน่วยปฏิบติัร่วม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก 

     ๑ . สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก ใหก้ารสนบัสนุนอาหาร นํ้าด่ืม และอ่ืนๆ      

ท่ีจาํเป็นเจา้หนา้ท่ีระดบัผูป้ฏิบติั  โดยมี ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก เป็นหวัหนา้           

หวัหนา้สาํนกัปลดัเป็นผูช่้วยหวัหนา้  และพนกังาน- ลูกจา้งในสาํนกังานปลดั  เป็นเจา้หนา้ท่ี 

      ๒. ส่วนการคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  ใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ       

เพื่อการน้ี โดยมีผูอ้าํนวยการกองคลงัเป็นหวัหนา้  พนกังาน-ลูกจา้งส่วนคลงั เป็นเจา้หนา้ท่ี 

 

 ๑๐. การขอกาํลงัสมทบ 

 หากมีเพลิงไหมลุ้กลามจนไม่สามารถจะควบคุมไวไ้ดใ้หข้อกาํลงัจากหน่วยดบัเพลิงขา้งเคียง   

หรือหน่วยงานขา้งเคียงเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนเป็นผูติ้ดต่อ โดยตอ้งไดรั้บคาํสั่งจากผูอ้าํนวยการ

ดบัเพลิงเสียก่อน 

 

 หน่วยงานข้างเคียงทีจ่ะขอกาํลงัสมทบได้ทนัท ี ประกอบด้วย 

       ๑. ป้องกนัเทศบาลตาํบลจตุัรัส  มีรถดบัเพลิง 1 คนั  รถลาํเลียงนํ้า 2  คนั  รถกูภ้ยั 1  คนั  อตัรากาํลงั

เจา้หนา้ท่ี  6  นาย 

       ๒. เทศบาลตาํบลหนองบวัใหญ่  มีรถบรรทุกนํ้า  1  คนั  อตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ี  4  นาย 

       ๓. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดนํ้าใส   มีรถบรรทุกนํ้า  3  คนั  อตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ี  4  นาย 

       4. ใหมี้การประชุมหน่วยปฏิบติัการเพื่อซกัซอ้มการประสานงานการปฏิบติัก่อนการผจญเพลิง 

 

 

 



๑๑. การบังคับบัญชาและการส่ังงาน 

 ๑ . ตามสายงานปกติ 

 ๒ . หน่วยงานอ่ืนท่ีมาสมทบ  ใหร้ายงานตวัต่อผูอ้าํนวยการดบัเพลิงในสถานท่ีเกิดเหตุและ

ประสานการปฏิบติักบัผูค้วบคุมการดบัเพลิงในขณะนั้นโดยตรง  

     

๑๒. การติดต่อส่ือสาร 

 ๑ . สาํหรับหน่วยดบัเพลิงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอกใชก้ารติดต่อส่ือสารศนูยว์ทิย ุ สั่งการ 

และทางโทรศพัท ์ 

 ๒ . หน่วยดบัเพลิงขา้งเคียง  ใชก้ารติดต่อทางวทิยแุละโทรศพัท์ 

 

๑๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร 

 ๑ . กาํลงัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนประจาํหมู่บา้นทาํหนา้ท่ีการจราจรร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจ  สถานีตาํรวจภูธรจตุัรัส  

 ๒ . หน่วยช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็นาํส่งโรงพยาบาลเป็นหนา้ท่ีของหน่วยกูชี้พของ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบา้นกอกเป็นหน่วยงานหลกั และขอความช่วยเหลือจากหน่วยขา้งเคียงในกรณีท่ีมีผูบ้าดเจบ็หลายคน 

 ๓ . หน่วยดูแลและรักษาทรัพยสิ์นของผูป้ระสบภยัเป็นหนา้ท่ีของ  อาสาสมคัรป้องกนัภยั           

ฝ่ายพลเรือนตาํบลบา้นกอก หรือตาํรวจ 

 

๑๔. แหล่งนํา้สําหรับสนับสนุนการดับเพลงิ 

 ๑๐ .๑ แหล่งนํ้าท่ีใชใ้นการดบัเพลิงในเขต องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอกประกอบดว้ย    

แหล่งนํ้า  ๓  แหล่ง  คือ 

  ๑ . หว้ยลาํคนัฉู 

  ๒ . สระนํ้าหนา้วดัหลุบง้ิว 

  ๓ . สระนํ้าบา้นสระส่ีเหล่ียมหลงัศาลเจา้พอ่   

 ๑๐ .๒ แหล่งนํ้าจากท่อประปาเพลิงภายใน  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก    มี ๖  จุด   

 

๑๕.  กาํลงัสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

 ใชอ้ตัรากาํลงัของสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนตาํบลบา้นกอกท่ีอยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุ   

เป็นกาํลงัหลกัและกาํลงัสนบัสนุนในการเขา้ระงบัเหตุ 

 

 

 

 

 

 



๑๖.  ชุดปฏิบัติการม ี

1.  จ.ส.อ.ประสิทธ์ิศกัด์ิ  มาตกุล    เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ( ผูค้วบคุม )  

2.  นายปภงักร  พลายพยคั          ผูช่้วยเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

3. นายอาคม  สังขท์อง               พนกังานขบัรถบรรทุกนํ้า  

4. นายนาราวธุ  แขตสันเทียะ       ผูอ้าํนวยการกองช่าง  

5. นายยทุธนา  พิพิธกุล           ผูอ้าํนวยการกองสวสัดิการและสังคม  

6. นายดนยั ถ่ินหนองแวง                 นายช่างโยธาชาํนาญงาน                                                                                              

        7. วา่ท่ีร้อยตรีฉตัรชยั ศรีสังข ์       ผูช่้วยช่างไฟฟ้า  

       8. นายธนกร  ชยัพงษ ์           ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ  

       9. นายนุกลู  มณีรุ่ง                     ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ      

       ๑0. นายณรงค ์ บรรเทากุล         ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ  

       11. นายอมร  ลายภูคาํ               พนกังานขบัรถยนตส่์วนกลาง  

       12. นายสหศวรรษ  ฉากมงคล     พนกังานประจาํรถบรรทุกนํ้า 

๑๗.การติดต่อประสานงาน 

 -     ทางวทิยส่ืุอสาร  บา้นกอก  คล่ืนความถ่ี  ๑๖๒.๕๒๕ 

 -    ทางโทรศพัท ์ ๐๔๔ - 851 – 255 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนภูมิที ่8.1 การส่ือสารกองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      

กองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

ตําบลจัตุรัส 

โทร. 044-851358 

  

    

กองอํานวยการปองกัน

และ 

บรรเทาสาธารณภัย

ั ั ั ิ 

  

  

            

 

กองอํานวยการปองกัน

และ 

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ

จัตรัส 

  

  

   

องคกรภาคเอกชน  

(ชมรม/สมาคม/

มูลนิธิ) 

หลวงบรรเทา 

    

  

   

 

กองอํานวยการปองกัน

และ 

บรรเทาสาธารณภัย 
 องคการบริหารสวนตําบล

          
   

  

            
 

 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

อําเภอจัตุรัส 
โทร. 044-851111 

ิ ื่    

            

 

 

การประปาอําเภอจัตุรัส 

โทร. 044-851300 

่     

 

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

จัตุรัส 

โทร. 044-851500 

ิ ื่  152 325 
   

 

โรงพยาบาลจัตุรัส 

โทร. 044-8511499 

วิทยุสื่อสาร 153.875 

            
 

วิทยุชุมชน 

โทร.   - 

วิทยุส่ือสาร   - 
   ี่  

 

วิทยุสมัครเลน  

โทร.   - 

วิทยุส่ือสาร     - 
   ี่  

 



    

บัญชีรายช่ือหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขตอาํเภอจัตุรัส 

ลาํดบั

ที ่ ช่ือหน่วยงาน วทิยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

    นามเรียกขาน ความถี ่ โทรศัพท์ โทรสาร 

1 

 

- - 

  2 

 

- - 

  3 

 

 -  -     

4 นายอาํเภอ - - 044-851377 

 5 ปลดัอาํเภอหวัหนา้กลุ่มงานบริหารงานปกครอง  -  - 044-851409ต่อ11   

6 ปลดัอาํเภอหวัหนา้ฝ่ายอาํนวยความเป็นธรรม  -  - 044-851409ต่อ13   

7 ปลดัอาํเภอหวัหนา้ฝ่ายทะเบียนและบตัร  -  - 044-851409ต่อ14   

8 ปลดัอาํเภอหวัหนา้ฝ่ายความมัน่คง  พลบัพลึง  162.200 044-851409ต่อ12   

9 นายกเทศมนตรีจตุัรัส  บวัหลวง  162.550  081-9778180   

10 รองนายกเทศมนตรีจตุัรัส  -  -  044-851359   

11 ทอ้งถ่ินอาํเภอจตุัรัส  -  -  044-582054   

12 สถานีตาํรวจภูธรจตุัรัส  จตัุรัส  153.325  044-851500   

13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นโนนทอง  -  -  044-745305   

14 สาธารณสุขอาํเภอจตุัรัส  -  -  044-851400   

15 พฒันาชุมชนอาํเภอจตุัรัส  -  -  044-840509   

16 เกษตรอาํเภอจตุัรัส  -  -  044-851413   

17 ปศุสัตวอ์าํเภอจตุัรัส  -  -  044-840024   

18 สาํนกังานการไฟฟ้าภูมิภาคอาํเภอจตุัรัส  -  -  044-851111   

19 การประปาภูมิภาคอาํเภอจตุัรัส  -  -  044-851300   

20 มูลนิธิหลวงบรรเทา  หลวงบรรเทา  168.275  -   

21 โรงพยาบาลจตุัรัส - 153.875 044-851499 

 22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลสระส่ีเหล่ียม  -  -  044-025741   

 

 

 

 

 



 

บัญชีรายช่ืออาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน  

 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก 

 

ลาํดบัที่ ช่ือ – นามสกลุ ตาํแหน่ง ที่อยู่ หมู่ที่ เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ 

1 นายประวติั พิมพสิ์น อปพร. 165/5 2 082-1479985 

2 นายเดชา พวงจนัทร์ อปพร. 3 2  

3 นายทองใบ พิพิธกลุ อปพร. 31/3 3 083-3724893 

4 นายประทวน แดงสุวรรณ อปพร. 247/1 3  

5 นายสมใจ สงัขท์อง อปพร. 17/1 3 083-1016288 

6 นายทองพนู จาํปาทอง อปพร. 99/2 3 081-8778140 

8 นางนวลศรี แกว้โสม อปพร. 9 3 087-9609519 

9 นายประจกัษ ์ กอ้นมณี อปพร. 268 3  

10 นายลด อ่ิมแกว้ อปพร. 48/3 3 085-7768767 

11 นายบุญส่ง นอ้ยวิเศษ อปพร. 235 3 081-6004419 

12 นายอาคม สิงห์ลา อปพร. 70 3  

14 นายออ๊ต พนูประสิทธ์ิ อปพร. 16 3 080-7950245 

15 นายขอด ทองจาํรูญ อปพร. 2 4 080-4726625 

16 นายประสิทธ์ิ มคัคปัผลานนท ์ อปพร. 28 4  

17 นายโพธ์ิ เชียงจตุัรัส อปพร. 52 4 085-2087064 

18 นายมานพ แกว้สนธ์ิ อปพร. 66 4 088-3776259 

19 นายสมบุญ พิพิธกลุ อปพร. 99 5 081-0752802 

20 นายทรงวฒิุ หาญเวช อปพร. 39 5 087-9669679 

21 นายประมล  กรมดารา อปพร. 125 5  

22 นายประสิทธ์ิ พิพิธกลุ อปพร. 20 5 085-7803556 

23 นายพรม ทะนะสิทธ์ิ อปพร. 108 5 085-7626837 

24 นายอภิชาติ พงษสุ์วรรณ อปพร. 102 5 083-7402399 

25 นายโยชิน หมู่หวันา อปพร. 174 5 085-2058946 

26 นายหนูแดง บุญปล้ืม อปพร. 148 5  

27 นายชาญ ทองแยม้ อปพร. 162 5 084-9582946 

28 นายบุญช่วย มาภกัดี อปพร. 6 6 084-8262668 

29 นายประชนั คงดว้ง อปพร. 94 6 044-745251 

30 นายวรากร นอ้ยวิเศษ อปพร. 106 6 080-7956016 

31 นายสาํเนียง จนัทร์คุณ อปพร. 27/1 6 086-8751252 

32 นายวิชิต มาภกัดี อปพร. 168 6 087-1647780 



33 นายลาํจวน เคนชมภู อปพร. 150/1 6  

34 นายณรงค ์ ศรีแกว้ อปพร. 28 6  

35 นายคุณภาพ  สอนสะอาด อปพร. 72 6 087-4546469 

36 นายวนัชยั กงุขนุทด อปพร. 80 6 083-3773890 

37 นายอุดร บุตรประเสริฐ อปพร. 111 7 085-2086050 

38 นายชาํนาญ พงษอุ์ดม อปพร. 128 7 088-7123677 

39 นายจาํลอง ดวงจิตร อปพร. 41 7  

40 นายบญัญติั ผองสูงเนิน อปพร. 86 7  

41 นายหน่อย ดิรกชาติ อปพร. 44 7  

42 นายวิทศัน์ อินสาคาํ อปพร. 11 7 087-1500025 

43 นายอาภรณ์ สมพร อปพร. 88 7 044-850162 

44 นายบุญธรรม สุวรรณคาํ อปพร. 309/12 8 087-8775607 

45 นางนุจรินทร์ รุจาคม อปพร. 245 8 088-4820159 

46 นายโสภณ สุขบวัใหญ่ อปพร. 220 8  

47 นางบญัญติั ชยัภกัดี อปพร. 239/2 8 082-1305540 

48 นายทองใบ ชาํนิพงษ ์ อปพร. 151 9 085-2043283 

49 นายสุชาติ สงสนธิ อปพร. 116 9 080-1519302 

50 นายณฐัวธุ สีแดง อปพร. 47 9 081-0674507 

51 นางจรูญ เปียสนัเทียะ อปพร. 227 10 082-8760238 

52 นายสถิตย ์ สมพงษ ์ อปพร. 220 10 086-6532677 

53 นายอภิสิทธ์ิ มีใส อปพร. 251 10 083-3708351 

54 นายเสนาะ เพชรวิสิทธ์ิ อปพร. 269 11 083-3762588 

55 นายสนัติ วนัดี อปพร. 140 11  

56 นายบุญจนัทร์ เดชวนั อปพร. 158 11  

57 นายตรึงจิตร นอ้ยวิเศษ อปพร. 136/1 11 084-4111348 

58 นายซอง ลีดี อปพร. 136 11 081-0764963 

59 นายปิน ลาภเกิด อปพร. 196 11  

60 นายแขเขียน พรมจตุัรัส อปพร. 207 11  

61 นายสมยศ อ่ิมแกว้ อปพร. 156 11  

62 นายวฒิุไกร ชยัพฒัน ์ อปพร. 184/4 12  

63 นายคาํพา วอนอก อปพร. 195 13 085-0957599 

64 นายบุญกอง เหล่าบวับาน อปพร. 30 13  

65 นายทอน มาภกัดี อปพร. 62 13 085-7778176 

66 นางสุพตัตรา มาภกัดี อปพร. 62/4 13 083-3818022 

67 นางสาํราญ มาภกัดี อปพร. 62/2 13 089-0559163 

68 นายประวิทย ์ สิงหะ อปพร. 19 13  



69 นายสมบูรณ์ พิทกัษ ์ อปพร. 50/1 13  

70 นายแสวง คงมี อปพร. 18 13  

71 นายเล้ียว หิรัญเขวา้ อปพร. 71/1 13  

72 นายแอ จุลเจริญ อปพร. 197 13 086-8743152 

73 นายอนนัต ์ สิงห์ลา อปพร. 62/3 13 085-0276225 

74 นายสมพงษ ์ เคนวิเศษ อปพร. 42 13  

75 นายกอ้น มาภกัดี อปพร. 62/4 13 087-2465913 

76 นายสมพงษ ์ ผิวรักษา อปพร. 81/2 14  

77 นายหนูแดง จนันพคุณ อปพร. 11 14 080-7216841 

78 นายจรัล ฉากมงคล อปพร. 71 14 087-2454098 

79 นายเฉลิม มลูสนัเทียะ อปพร. 4 15 087-2522568 

80 นายเสน่ห์ เกษสนัเทียะ อปพร. 78 15  

81 นายเกษม   กอ้นคา้งพลู อปพร. 148 15 080-7237885 

82 นายอุดร มลูขนุทด อปพร. 25 16 081-9918170 

83 นายสนัน่ สงสนัเทียะ อปพร. 20/2 16 087-2512997 

84 นายเจริญ จ่าแกว้ อปพร. 26 16  

85 นายสมสิน สิงห์ลา อปพร. 244 17 084-4798218 

86 นายแดง ลาภเกิด อปพร. 127/1 17 089-2815762 

87 นายสมศกัด์ิ หล่าอน้ อปพร. 114/2 17  

88 นายณรงคเ์วช เดชวนั อปพร. 93 17 087-8775609 

89 นายจาํเนียร แกว้สนธ์ิ อปพร. 114 17 085-3881339 

 

 

 

รายช่ือพนักงาน/ลูกจ้าง  

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก 

 

ลาํดบัที ่ ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านกอก 
044 - 840207 

044 - 840232 

1 นายสมพงษผ์ิวรักษา นายกองคก์ารบริหารส่วน ตาํบลบา้นกอก 089 - 8455586 

2 นายสมใจสงัขท์อง รองนายกองคก์ารบริหารส่วน ตาํบลบา้นกอก 083 - 1016288 

3 นายซองลีดี รองนายกองคก์ารบริหารส่วน ตาํบลบา้นกอก 091 - 8819963 

4 นายรังสีสีดาวงษ ์
เลขานุการนายกองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลบา้นกอก 
086 - 2595686 



สํานักปลดั 

5 นายสุทธิศกัด์ิ  สงัขท์อง ปลดั อบต. บา้นกอก 081 - 8792075 

6 น.ส.ณฐัมลกานต ์ไชยวมิลสิริ รองปลดั อบต. บา้นกอก 099 - 1894137 

7 นางสาวชวนพิศ  เลิประเสริฐ หวัหนา้สาํนกัปลดั 081 - 8782562 

8 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิศกัด์ิ  มาตกลุ นกัป้องกนัฯ 086 - 2404725 

9 นางสถิตยา  ชาลีรินทร์ นิติกร 081 - 8768817 

10 นางรัตนา  นาสูงเนิน เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ 081 - 8775141 

11 นางสาวสมิตา ประจงคา้ บุคลากร 080 - 0692392 

12 นางสาววยิดุา  ผิวรักษา เจา้พนกังานธุรการ 088 - 4755199 

13 นายธนกร  ชยัพงษ ์ ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 084 - 4717877 

14 นายปภงักร  พลายพยคั ผูช่้วยเจา้พนกังานป้องกนัฯ 086 - 3655941 

15 นายอาคม  สงัขท์อง พนกังานขบัรถบรรทุกนํ้ า 084 - 6068873 

16 นายอมร  ลายภูคาํ พนกังานขบัรถยนตส่์วนกลาง 
 

17 นายสหศวรรษ  ฉากมงคล พนกังานประจาํรถบรรทุกนํ้ า 063 - 7195021 

ส่วนการคลงั 

18 นางนิศากร  แนวประเสริฐ ผอ.กลองการคลงั 083 - 3831088 

19 นางสาวบงัอร  หล่าบุตรศรี นกัวชิาการเงินและบญัชี  085-7642414  

20 นางสาวแสงดาว  ประสพหมู่ นกัวชิาการพสัดุ  097-3438092  

21 นางสาวนงนุช  จนัณรงค ์ ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี 089-5802278 

22 นางสาววณีา  ยะประพนัธ์ ผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ 096-6739363 

ส่วนโยธา 

23 นายนาราวธุ แขตสนัเทียะ ผูอ้าํนวยการกองช่าง 091-0175437 

24 นางสาวจารุณี  มีไทย ผูช่้วยช่างโยธา 083 - 3707615 

25 นายณฐัวฒิุ  จาํปาทอง ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 087 - 8715916 

26 วา่ท่ีร้อยตรีฉตัรชยั  ศรีสงัข ์ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 086-1750725 

ส่วนสวสัดกิารสังคม 

27 นายยทุธนา   พิพิธกลุ นกัพฒันาชุมชน 083 - 3659479 

28 นายนุกลู    มณีรุ่ง ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 085 - 3118869 

29 นายณรงค ์ บรรเทากลุ ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 084 - 4985576 

ส่วนการศึกษา ฯ 

30 นางสาวดอกจนัทร์  เอ้ือศรี นกัวชิาการศึกษา 086 - 2504841 



31 นางสาวนํ้ ามนต ์ งอกศิลป์ ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 098-2255967 

ส่วนสาธารณสุข ฯ 

32 นางสาวอินทุอร อินพนัธ์ุ นกัวชิาการสาธารณสุข 080-1741969 

33 นางพชัรี  ชยัพงษ ์ ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 086 - 2506537 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร 

34 นางสาวอภิญญา   นาสูงเนิน ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 080 - 7228825 

 

 

                                                                                   ลงช่ือจ.ส.อ.                                        ผูเ้ขียนแผน 

                                                                                                       (ประสิทธ์ิศกัด์ิ  มาตกุล) 

                                                                                     นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัชาํนาญการ 

 

 

                                                                                   ลงช่ือ                                                  ผูเ้ห็นชอบแผน 

                                                                                                (นายสุทธิศกัด์ิ  สังขท์อง)  

                                                                                           ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล          

  

 

                                                                                   ลงช่ือ                                                  ผูอ้นุมติัแผน  

         (นายสมพงษ ์ ผวิรักษา)  

               ผูอ้าํนวยการศูนยป้์องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า  

                                                                                        องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก                                    

          

 

 

 

 


