
 

 
 
 
 
 

 

แผนเผชิญเหตกุรณกีารระบาด 

ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
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คำนำ 
ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งย่อ      

มาจาก “Coronavirus ปอดอักเสบ และมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งกำเนิดจากเมืองอู่ฮ่ัน มลฑลหูเป่ย 
ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยมีอาการคล้ายปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่จำนวนมาก จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้
เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้พบว่าเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในชื่อ ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ ๗ ที่
ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และเมอร์ส (MERS) ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และองค์การอนามัย
โลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ” เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค มีรายงานผู้ป่วยยืนยั นทั่วโลก ในวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๓๔๘,๖๒๘ ราย สำหรับในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ พบ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน ๒,๒๕๘ คน ใน ๖๖ จังหวัด รักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๑ ,๔๐๗ คน รักษาหายแล้ว 
๘๒๔ คน และเสียชีวิต ๒๗ คน และในจังหวัดสมุทรสงคราม พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน ๑ ราย สถานการณ์
ปัจจุบัน ยังไม่มีการตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตำบลบางขันแตก  

เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมการป้องกันกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่มีความสอดคล้องตามมาตรการดังกล่าว อาทิ ด้านการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การคัดกรอง
ผู้โดยสาร และการกักกันโรค ด้านการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการ
เตรียมความพร้อมยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรค ด้านการประสานหน่วยงาน การสื่อสารความเสี่ยงกับ
ประชาชน เป็นต้น โดยได้นำเสนอข้อมูลทั่วไป ขั้นตอน มาตรการ ในการปฏิบัติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถจะนาไปสู่การเรียนรู้ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น  

 
เมษายน 2563 
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ภาคผนวก  

 แผนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก   
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แผนเผชญิเหตกุรณกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
------------------------------------------ 

สว่นที ่1 
ขอ้มูลพืน้ฐานของตำบลบางขนัแตก 

อ้างองิ  ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
๔. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
5. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

1. ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางขันแตก ถนนสมุทรสงคราม – ปากท่อ  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบาง
ขันแตก เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 
 
2. พื้นที่ทั้งหมด ประมาณ ๑๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๙,๖๘1 ไร่ 
 

3. อาณาเขต ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางขันแตก ถนนสมุทรสงคราม – ปากท่อ  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตตดิต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนอื ติดตำบลท้ายหาด      อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ทิศใต ้  ติดตำบลคลองโคน     อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ทิศตะวนัออก ติดตำบลแหลมใหญ่    อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ทิศตะวนัตก ติดตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
4. ลกัษณะภมูปิระเทศ       

ตำบลบางขันแตก  เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลองกระจายทั่วพ้ืนที่และมีสภาพ เป็นร่องสวน ทำให้เหมาะ
แก่การทำสวนผลไม้และปลูกไม้ผลต่างๆ ราษฎรในพื้นที ่จึงมีอาชีพปลูกพืชสวนประเภทไม้ผล  ได้แก่ 
มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วย และจาก เป็นต้น 

 
5. ลกัษณะภมูอิากาศ 

ตำบลบางขันแตกได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้  ส่งผลให้
สภาพอากาศของตำบลบางขันแตกเย็นสบาย เมื่อถึงฤดูหนาวก็ไม่หนาวจัดเมื่อถึงฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไป  
เมื่อถึงฤดฝูน ฝนจะตกชุกทำให้สภาพอากาศชุ่มชื่นตลอดปี  

ฤดฝูน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม และฝนจะตกหนักในเดือนกันยายน 
ฤดหูนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมกราคม เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลอากาศไม่หนาวจัด 

 ฤดรูอ้น   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถงึเดือนเมษายน อากาศไม่ร้อนจัด   
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6. ลกัษณะของดนิ 
ดินในพ้ืนที่ตำบลบางขันแตก ได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลทั้งในอดีตและปัจจุบันสภาพของดินจึงมีต้น

กำเนิดจากทับถมของตะกอนน้ำทะเลและตะกอนน้ำกร่อย ซึ่งดินในพ้ืนที่ตำบลเมื่อจำแนกตามผังเมืองรวม
สมุทรสงครามแล้ว ดินในเขตพ้ืนที่ตำบลบางขันแตกจัดอยู่ใน “ชุดสมุทรสงคราม”ลักษณะดินเป็นดินลึก การระบาย
น้ำเลว ความสามารถในการอุ้มน้ำสูงแต่ยังมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ค่อนข้างรวดเร็ว    
 
7. ลกัษณะของแหลง่น้ำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ำสำคัญ
ไหลผ่าน คือ แม่น้ำแม่กลอง และลำคลองหลายสาย ได้แก่ 

คลองวัดคู้  บ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 4 ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 4 ถึง หมู่ที ่7 
คลองบางช้างตาย บ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่  7 ถึงหมู่ที ่12 
คลองนัดตาว่าย บ้านนัดตาว่าย หมู่ที่ 12 ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี 12  ถึงหมู่ที่ 1    
คลองวัดแม่น้ำ บ้านบางนางจีน หมู่ที่ 1 ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที ่1 
คลองบางตีนเป็ด บ้านบางตีนเป็ด หมู่ที่ 10 ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที ่10 ถึงหมู่ที ่10 
คลองตรง บ้านมอบลัด  หมู่ที่ 6 ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 6  ถึง หมู่ที ่6 
คลองวัดบางขันแตก หมู่ที่ 1, 2, 3, 4  ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี 1 ถึง หมู่ที ่4    
คลองตะเคียน บ้านดอนจั่น หมู่ที่ 5, 6 ไหลผ่านพ้ืนทีห่มู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี 5 ถึง หมู่ที ่6 
คลองวัดใหม่ บ้านมอบลัด หมู่ที่  6, 10 ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี  6 ถึง หมู่ที ่10 
คลองผู้ใหญ่ชม บ้านดอนจั่น หมู่ที ่5 ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่  5 ถึง หมู่ที ่11 
คลองมอบลัด บ้านมอบลัด  หมู่ที ่6 ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี 6 ถึง หมู่ที ่6 
คลองดอนจั่น (ประชาชมชื่น) บ้านดอนจั่น หมู่ที่ 5 ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่  5 ถึง หมู่ที ่3
คลองโพงพางล่าง บ้านโพงพาง หมู่ที่  2 ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่  2 ถึง หมู่ที ่3  

 
8. การเมือง/การปกครอง 

1) ฝ่ายปกครอง  
หมูบ่า้น ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

หมู่ที่ 1  บ้านบางนางจีน นายสมชาย    เสรีสมนึก ผู้ใหญ่บ้าน 081-8578460 
หมู่ที่ 2  บ้านโพงพาง นายชัยวัฒน์     พึ่งอ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 080-2789341 
หมู่ที่ 3  บ้านนางพิมพ์ นายสุบิน         พวงมณี ผู้ใหญ่บ้าน 081-2066776 
หมู่ที ่๔ บ้านคลองบ่อ นายศิริวัฒน์     ศรเดช กำนัน 063-3514797 
หมู่ที ่๕ บ้านคลองจั่น นางสาวกองแก้ว นวลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 080-1124692 
หมู่ที ่๖ บ้านมอบลัด นายพิษณุ         ยังมาก ผู้ใหญ่บ้าน 081-0195404 
หมู่ที ่๗ บ้านบางช้างตาย นางภาณี           พ่วงศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 084-5698310 
หมู่ที ่๘   บ้านศาลาพักร้อน นางทัศนา         น้อยสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 081-4034167 
หมู่ที ่๙ บ้านศาลาพักร้อน นางนุชจรินทร์   ลำดวน ผู้ใหญ่บ้าน 089-8835248 
หมู่ที ่๑๐ บ้านบางตีนเป็ด นายสมบูรณ์      เสียงอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 081-9814730 
หมู่ที ่๑๑ บ้านคลองเก่า นางสาวสุวิภา    พงษ์เชียงซา ผู้ใหญ่บ้าน 085-1266039 
หมู่ที ่๑๒ บ้านนัดตาว่าย นางดุษฎี          ยมรัตน ์ ผู้ใหญ่บ้าน 081-8534644 
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2) สมาชกิสภา อบต.บางขนัแตก 
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นายอำนวยวทิย์ นว่มศริ ิ ประธานสภา อบต.หมู่ 1 089-5503404 
2 นายอภิเดช บญุพยัคฆ ์ รองประธานสภา หมู่ 8 087-1617431 
3 นายเกรียงศักดิ์ ตันจตุรงค ์ เลขานกุาร สภา อบต. ม.3 089-5233646 
4 นายวโิรจน ์เสรสีมนกึ ส.อบต. หมู ่1 086-1615813 
5 นายสมดุลย์ พิศดาร ส.อบต. หมู ่2 089-9928582 
6 นางอนุรตัน์ อิ่มเกียรต ิ ส.อบต. หมู ่2 089-2566934 
7 นายจรัญ วมิลทอง ส.อบต. หมู ่3 086-5458952 
8 นางอุทัยวรรณ ชูชว่ย ส.อบต. หมู ่4 061-0561881 
9 นายประชุม คงมณ ี ส.อบต. หมู ่4 086-1659301 

10 นายนิกร นวลจนัทร ์ ส.อบต. หมู ่5 089-0750912 
11 นายปราโมทย ์แสงพุ่ม ส.อบต. หมู ่5 087-8087147 
12 นายประวิทย ์เพชรด ี ส.อบต. หมู ่6 081-3789947 
13 นายปราโมทย ์อินทรสุวรรณ ส.อบต. หมู ่6 089-9192464 
14 นางพยอม บุญทว้ม ส.อบต. หมู ่7 094-2411530  
15 นายสมัคร จนัทร์พ่ึงสขุ ส.อบต. หมู ่7 084-7012455 
16 นายสำราญ บุญมา ส.อบต. หมู ่8 085-2916761 
17 นายพรชัย ลำดวน ส.อบต. หมู ่9 089-6139176 
18 นายปรชีา อยู่ยงค ์ ส.อบต. หมู ่9 089-0496415 
19 นายณรงค์ กำเหนดิโทน ส.อบต. หมู ่10 089-8091096 
20 นางสาววชัรีวรรณ เจรญิชัยพัฒน ์ ส.อบต. หมู ่10 081-8565472 
21 นายวิทยา เนียมพิบูลย ์ ส.อบต. หมู ่11 086-1626874 
22 นายพิสิทธิ์ นวลจนัทร ส.อบต. หมู ่11 088-8487192 
23 นายชล เครือบุตรสินธ ิ ส.อบต. หมู ่12 098-5654737 
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9. จำนวนประชากร 
(ตารางแสดงขอ้มูลจำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน) 
หมูท่ี ่ ชือ่บา้น ประชากรชาย ประชากรหญงิ รวม จำนวนครวัเรอืน (หลัง) 
หมู่ที ่๑ บ้านบางนางจีน 434 399 833 248 
หมู่ที ่๒ บ้านโพงพาง 295 308 603 188 
หมู่ที ่๓ บ้านนางพิมพ์ 448 445 893 285 
หมู่ที ่๔ บ้านคลองบ่อ 498 546 1,044 300 
หมู่ที ่๕ บ้านคลองจั่น 325 364 689 200 
หมู่ที ่๖ บ้านมอบลัด 334 358 692 231 
หมู่ที ่๗ บ้านบางช้างตาย 482 526 1,008 326 
หมู่ที ่๘ บ้านศาลาพักร้อน 252 334 586 218 
หมู่ที ่๙ บ้านศาลาพักร้อน 224 255 479 126 
หมู่ที ่๑๐ บ้านบางตีนเป็ด 337 368 705 214 
หมูท่ี ่๑๑ บ้านคลองเก่า 146 177 323 97 
หมู่ที ่๑๒ บ้านนัดตาว่าย 420 445 865 304 

รวม 4,195 4,525 8,720 2,737 
หมายเหตุ ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

สว่นที ่2 
การเตรยีมความพรอ้มการเผชญิเหตุ 

1. สถานการณ์  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus disease 2019” เป็นตระกูล

เดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี ๒๕๔๕ ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลัน ปอดอักเสบ และมี
ภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งกำเนิดจากเมืองอู่ฮ่ัน มลฑลหูเป่ย ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยมีอาการคล้ายปอด
อักเสบและไข้หวัดใหญ่จำนวนมาก จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้พบว่า
เปน็เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในชื่อ “ไวรัสโคโรนา” ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ ๗ ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส 
(SARS) และเมอร์ส (MERS) ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
เมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เนื่องจากเชื้อไวรัส
ดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
กรมควบคุมโรค มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๓๔๘,๖๒๘ ราย สำหรับ
ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยยืนยันสะสม จานวน ๒ ,๒๕๘ คน ใน ๖๖ จังหวัด 
รักษาอยู่ ในโรงพยาบาล ๑ ,๔๐๗ คน รักษาหายแล้ว ๘๒๔ คน และเสียชีวิต ๒๗ คน และในจังหวัด
สมุทรสงคราม พบผู้ป่วยยืนยันจานวน ๑ ราย สถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่มีการตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในตำบลบางขันแตก  

เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมการป้องกันกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบล          
บางขันแตก ดำเนินการ ดังนี้  

๑) ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งใช้กลไกของระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทา        
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการกำหนด
ภารกิจ พื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานรับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม  

๒) ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในการป้องกันกรณี 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความสอดคล้องตามมาตรการดังกล่าว อาทิ ด้านการเฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง การคัดกรองผู้โดยสาร และการกักกันโรค ด้านการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ด้านการเตรียมความพร้อมยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรค ด้านการประสานหน่วยงาน   
การสื่อสาร ความเสี่ยงกับประชาชน เป็นต้น  

๓) ให้เร่งสร้างการรับรู้ของประชาชนถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยทางการแพทย์และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจน
ประชาชน จิตอาสาสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ และเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความ
ปลอดภัย 
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2. จดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารฉกุเฉนิองคก์ารบรหิารส่วนตำบลบางขนัแตก มีดังนี ้
  (1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อมูลทางวิชาการ การ
สั ง เค ราะห์ แนวโน้ มสถานการณ์  และเทคนิ คการปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ เหตุ การณ์ ส าธารณ ภั ย  
ที่เกิดขึ้น โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามที่
ผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร 
  (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์รว่ม มีหน้าที ่ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
  (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตในการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง คัดกรอง โรคระบาด โดยเข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ  ส่งกำลังบำรุง  
  (4) ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์แจ้งเตือนภัย 
รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจำเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน 
รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐานดำเนินการ 
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางขันแตก/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ฯลฯ  
  (5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที ่ดังนี้ 
   (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จำเป็นเพ่ือให้การจัดการ             
ในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม และพ้ืนฟ ู
   (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน และ             
การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
   ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
แสดง การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ต่อไปนี้ 
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- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที ่
- ผู้นำชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 

ฯลฯ 
 

ที่ปรกึษา/ผูเ้ชีย่วชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพแสดง การจดับคุลากรประจำศนูยป์ฏบิตัิการฉกุเฉินทอ้งถิน่ 

 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้ำนวยการทอ้งถิน่ 

ศูนยป์ฏบิตัิการฉกุเฉนิ อบต.บางขนัแตก 

สว่นปฏบิตัิการ 

- รองนายก คนที ่  1   . 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล 
- กำนัน 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   1 – 12  . 
- สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
               

 
 
 

สว่นสนบัสนนุ สว่นอำนวยการ 

- ปลัด อบต.บางขันแตก 
- สำนักปลัด อบต.บางขันแตก 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   1 – 12  . 
- สมาชิกสภา อบต.บางขันแตก 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนที ่  2   . 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สำนักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ..... 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- สำนักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ์) 

ฯลฯ 

ศูนยข์อ้มลูประชาสมัพนัธร์ว่ม 
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3. การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้วางแผนการเผชิญเหตุที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
  ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์ ด้านการปฏิบัติการเพ่ือระงับ
สถานการณ์ ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดย
ให้ชุมชน/หมู่บ้านสำรวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น แล้วรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   (๒.๑) นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์ทีเ่กดิขึ้น     
   (๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
   (๒.๓) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น การขอรัการสนับสนุนเพ่ิมเติม 
   (๒.๔) การจัดการข้อมูล และกำหนดพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
   (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ การสั่งการต้องชัดเจน    
ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัวต่อผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ ทัง้ก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
   (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ ผลการ
ปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและนำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
  (๔) การสนับสนุนการดำรงชีพ 
   - กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนทีเ่กิดโรคระบาด ห้ามไม่ให้ผู้ทีไ่ม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเข้าพ้ืนที่    
   - สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือ โดยสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ หรือ
ผู้นำชุมชน เข้าปฏิบัติการในพื้นท่ี พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จำเป็นในการดำเนินการ 
 

๔. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  จะประเมินความ
เสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่  โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก   
สาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมีเหตุการณ์         
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย  เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ ในการ                  
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน ลำดับความสำคัญก่อน – หลัง                
และรวบรวมข้อมูลความต้องการ สิ่ งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จำเป็นทุกๆ ด้าน                     
ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม  
  ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที เมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพ้ืนที่ประสบ
ภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ 
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ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้  จำเป็นจะต้องใช้ผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา          
ดำเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
        เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นำข้อมูล           
ที่ได้มาทำการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุปเสนอผู้อำนวยการท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร 
น้ำดืม่ การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

 ตาราง : การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need 
Assessment : DANA) 

ระยที ่0 
เตรยีมความพรอ้ม 

ในการประเมนิ 

ระยะที ่1 ประเมนิสถานการณแ์ละ 
ผลกระทบเบือ้งตน้: การประเมนิแบบรวดเรว็ 

(rapid assessment) 

ระยะที ่2 ประเมนิผลกระทบและการให ้
ความช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์: การประเมนิแบบ

ละเอยีด(detailed assessment) 

เตรยีมความพรอ้ม ช่วยเหลอืชวีติและการบรกิารตอ่การฟืน้ฟูทีจ่ำเปน็ 

กอ่นเกดิภยั ขณะเกดิภยั – 72 ชัว่โมง ภาวะฉกุเฉนิสิน้สดุลง หรอืภายใน 2 สปัดาห ์

ลกัษณะการประเมนิ 

การเตรียมพร้อมสำหรับ

การประสานการประเมิน :  

การเตรียมข้อมลูทั่วไป  

(บทที่ ๑) 

การประเมินเบื้องต้น :เป็นการประเมินแบบ
คร่าวๆ ในการให้ความช่วยเหลือเบื้ องต้น 
เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
ลำดับความสำคัญก่อน – หลัง และรวบรวม
ข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งแวดล้อม  

 

ประเมินระยะเร่งด่วน : เป็นการระบุมูลค่า
ความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทาง
สังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
และความต่อเนื่อง ทั้ งนี้  จำเป็นจะต้องใช้
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาดำเนินการประเมิน
ความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 

   

5. การติดต่อสื่อสาร 
 เตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นผู้กำกับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ 157.570 MHz เพ่ือใช้เป็น
ความถี่วิทยุกลางสำหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
สำหรับการประสานงานด้านการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
กำหนดให้ นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก รักษาราชการแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

๑) การปฏบิตังิานดา้นการสือ่สารกรณีเกิดเหตุฉกุเฉนิ  
(๑) จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่

จำเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืนได้ตามปกติ
โดยเร็ว อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่  
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(๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานหลักที่
วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ตำบลบางขันแตก 
หมายเลขโทรศัพท์ 034-765758 โทรสาร 034-765758 

 

2) หนว่ยงานสนับสนนุ 

ลำดับ ชือ่หนว่ยงาน 
นาม           

เรยีกขาน 
ความถีว่ทิย ุ โทรศัพท ์ โทรสาร 

1 
ศูนย์อำนวยการบรรเทา             
สาธารณภัยและบริการ
ประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม 

องคต 156.000 034-720120 034-720120 

2 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มัจฉา 156.000 034-711526 034-711526 

3 อำเภออัมพวา มณโฑ 156.000 034-751368 034-751368 

4 อำเภอบางคนที พาล ี 162.125 034-730464 034-730464 

5 
กองกำกบัการตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม 

สงคราม 153.45 034-711465 034-713032 

6 
สถานีตำรวจภูธรเมือง
สมุทรสงคราม 

เมือง
สงคราม 

153.45 034-720530 034-756780 

7 สถานีตำรวจภูธรอมัพวา อัมพวา 153.45 034-710626 034-751302 

8 สถานีตำรวจภูธรบางคนที บางคนที 153.45 034-761191 034-761866 

9 สถานีตำรวจภูธรยี่สาร ยี่สาร 153.45 034-763226 034-763226 

10 มูลนิธิสว่างเบญจธรรม เบญจธรรม 168.775 034-723623 034-723623 

11 มูลนิธสรรพราเชนทร ์
สรรพ

ราเชนทร ์
161.775 034-752255 034-752255 

12 หน่วยปฏิบัติการพิเศษ - - 034-713211 034-713211 

13 ไฟฟ้า - 144.37 034-711550 034-711550 

14 ประปา - 147.75 034-711601 034-711601 

15 รถไฟ - - 034-711906 034-711906 

16 โทรศัพท ์ - - 034-715510 034-715510 
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๓) การประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร  
เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ขึ้น ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่กำหนดไว้ เช่น เสียงตามสาย เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจใน
สถานการณ์ที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนก โดยมอบให้ นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางขันแตก รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก หมายเลขโทรศัพท์ 086-
2859330 เป็นผู้ควบคุมดูแล และนายประชุม คงมณี เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 086-
1659301 โดยมีการดำเนินการ ดังนี้  

(๑) ประสานข้อมูลข่าวสาร และติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ที่เกิดขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึง เป็นศูนย์กลางของการ

ลำดับ ชือ่หนว่ยงาน 
นาม           

เรยีกขาน 
ความถีว่ทิย ุ โทรศัพท ์ โทรสาร 

17 สถานีสื่อสารจังหวัด สิงห์ทอง 153.775 034-711185 04-711270 

18 
เจ้าท่าภูมภิาคที่ 3 
สมุทรสงคราม 

- - 034-711270 034-711270 

19 ตำรวจทางหลวง 1 พระราม 2 154.00 - - 

20 ตำรวจน้ำ ท่าจีน 150.335 - - 

21 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพชรสมุทร 162.55 
199 

034-714377 
034-714377 

22 เทศบาลตำบลอัมพวา กวนอู 162.55 
199 

034-751351 
034-751359 

23 เทศบาลตำบลเหมืองใหม ่ เหมืองใหม ่ 162.55 034-768288 034-768288 

24 เทศบาลตำบลกระดังงา กุญชร 162.55 034-761537 034-761537 

25 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางขันแตก 

- - 081-2914317 - 

26 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางขันแตก 

- - 034-762350 034-762350 

27 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษานวมินทราชีน ี

- - 034-765717 034-765717 
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ติดต่อสำหรับสื่อข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล 
เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิด ความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์  

(๒) ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในตำบลจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กองอำนวยการระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  

(๓) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่บอกถึงการ
เฝ้าระวัง และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร รวมทั้งวิธีการและช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หมายเลขโทรศัพท์ 
และการสื่อสารอ่ืนๆ ไปยังชุมชนและพ้ืนที่ข้างเคียง โดยเครือข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มี
อยู่ของชุมชน เช่น เสียงตามสาย รถหอกระจายข่าว โทรโข่ง เป็นต้น  

(๔) กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 
 

แผนภาพ ผงัสือ่สาร 
ในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ประจำตำบลวดับางขนัแตก 

โทรศัพท์ ..034-713341... 
สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรติ

ตำบลบางขนัแตก 
โทรศัพท์ ..034-765717... 

สายด่วน ๑๖๖๙ 
 
 

 

กองอำนวยการปอ้งกนัและ              
บรรเทาสาธารณภยัอำเภอ 

โทรศัพท ์………034-711526………… 
โทรสาร ………034-711526………… 

กองอำนวยการปอ้งกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 
 

โทรศัพท์/โทรสาร ..034-765758.. 
โทรศัพท์/โทรสาร .034-765758..    
ความถี่วิทยุ  …157.570… MHz 

 

การประปาสว่นภมูภิาค 
สาขา.....สมุทรสงคราม... 

โทรศพัท.์.034-711601.. 
 

กองอำนวยการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

อบต.ทา้ยหาด 
โทรศพัท์ 034-767225 
อบต.แหลมใหญ ่
โทรศพัท์ 034-771353 
อบต.ปลายโพงพาง 
โทรศพัท์ 034-753927 

 
 

องคก์รภาคเอกชน  
มลูนธิสิวา่งเบญจธรรม 

โทรศัพท ์
 .......034-723623....... 

 

กองอำนวยการปอ้งกนั 
และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสมทุรสงคราม 
 โทรศัพท์ ........034-715835........ 
 โทรสาร  ........034-715835........... 

 

การไฟฟา้ภมูภิาค 
สาขายอ่ย..สมุทรสงคราม.... 
โทรศัพท์ ..034-715548...  

 

สถานตีำรวจภธูร
เมอืงสมทุรสงคราม 
โทรศัพท์..034-
720531-5.. 
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สว่นที ่ 3 
กำลงัพล/วสัดอุปุกรณท์ีใ่ช้ในการปอ้งกนัโรคประจำตำบลบางขนัแตก 

 
1. กำลังพลประจำองคก์ารบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายก อบต.บางขันแตก 081-2914317 
2 นายอภิศักดิ ์บุญท้วม รองนายก อบต.บางขันแตก 081-9950724 
3 นายอำนวยวิทย์ น่วมศิริ ประธานสภาอบต. 089-5503404 
4 นายศิริวัฒน์ ศรเดช กำนันตำบลบางขันแตก 081-8578460 
5 นายประชุม คงมณี หัวหน้าชุดอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 086-1659301 
6 นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รองปลัด รก.ปลัดอบต.บางขันแตก 086-2859330 
7 นายณรงศักดิ์ แย้มเกษร ผอ.กองช่าง รก. ผอ.กองสาธารณสุขฯ 084-7619157 
8 นายวิษณุ คชรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลฯ รก.หัวหน้าสำนักปลัด 080-9192378 
9 นางสาวเอมวิกา อยู่เย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 095-0538855 

 
ประจำหมูท่ี ่1 บ้านบางนางจนี 
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นายสมชาย เสรีสมนึก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 080-2789341 
2 นางวรรณวิไล  นารานิทัศน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 081-7422869 
3 นายอิทธิมันต์ หุ่นดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 081-7216861 
4 นายอำนวยวิทย์ น่วมศิริ ประธานสภาอบต. 089-5503404 
5 นายวิโรจน์ เสรีสมนึก สมาชิก อบต. หมู่ 1 086-1615813 

 
ประจำหมูท่ี ่2 บ้านโพงพาง 
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นายชัยวัฒน์ พ่ึงอ่ิม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 081-2066776 
2 นายไพบูลย์ จิตอารีกิตติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 086-1694145 
3 นางสาวกาญจนา เนตรสว่าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 062-6479765 
4 นายสมดุลย์ พิศดาร สมาชิก อบต. หมู่ 2 089-9928582 
5 นางอนุรัตน์ อ่ิมเกียรติ สมาชิก อบต. หมู่ 2 089-2566934 
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ประจำหมูท่ี ่3 บ้านบางนางพมิพ ์
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นายสุบิน พวงมณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 063-3514797 
2 นางฐนิตา พวงมณี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 063-2456606 
3 นายสายชล ถาวรเจริญพงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 094-7743978 
4 นายเกรียงศักดิ์ ตันจตุรงค์ สมาชิก อบต. ม.3 089-5233646 
5 นายจรัญ วิมลทอง สมาชิก อบต. ม.3 086-5458952 

 
ประจำหมูท่ี ่4 บ้านคลองบอ่ 
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นายศิริวัฒน์ ศรเดช กำนันตำบลบางขันแตก 081-8578460 
2 นางรุ่งทิพย์ ศรเดช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 061-4128996 
3 นางสาววันเพ็ญ จันทรสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 085-9403793 
4 นายสมัคร กรสวัสดิ์ สารวัตรกำนัน 084-5604651 
5 นางสาวนาตยา บุญมา สารวัตรกำนัน 087-3169251 
6 นางสาวปัทมา จุ้ยรักษา แพทย์ประจำตำบล 099-4136532 
7 นางอุทัยวรรณ ชูช่วย สมาชิก อบต. หมู่ 4 061-0561881 
8 นายประชุม คงมณี สมาชิก อบต. หมู่ 4 086-1659301 

 
ประจำหมูท่ี ่5 บ้านคลองจั่น 
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นางสาวกองแก้ว นวลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 080-1124692 
2 นายอัมพร นุ่มศิริ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 094-8092688 
3 นางสาวสุคนทิพย์ วรรณอ่อน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 098-2851261 
4 นายนิกร นวลจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ 5 089-0750912 
5 นายปราโมทย์ แสงพุ่ม สมาชิก อบต. หมู่ 5 087-8087147 

 
ประจำหมูท่ี ่6 บ้านมอบลดั 
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นายพิษณุ ยังมาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 081-0195404 
2 นางสาวพะเยาว์ กลั่นเกลี้ยง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 086-0408473 
3 นางสาวนริศรา คเชนทรกำแหง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 089-8376349 
4 นายฐากฤต สุขเจริญ ผรส. 082-2910012 
5 นายประวิทย์ เพชรดี สมาชิก อบต. หมู่ 6 081-3789947 
6 นายปราโมทย์ อินทรสุวรรณ สมาชิก อบต. หมู่ 6 089-9192464 
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ประจำหมูท่ี ่7 บ้านบางชา้งตาย 
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นางภาณี พ่วงศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 084-5698310 
2 นายไพบูลย์ บำรุงสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 081-7355414 
3 นางสาวอนันตญา บำรุงสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 081-9491804 
4 นางพยอม บุญท้วม สมาชิก อบต. หมู่ 7 094-2411530 
5 นายสมัคร จันทร์พึ่งสุข สมาชิก อบต. หมู่ 7 084-7012455 

 
ประจำหมูท่ี ่8 บ้านศาลาพกัรอ้น 
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นางทัศนา น้อยสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 081-4034167 
2 นายชื่น น้อยสกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 081-0179851 
3 นายสกุล เกิดศิริ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 086-1695117 
4 นางขวัญเรือน นาควิมล ผรส. 094-9103388 
5 นายอภิเดช บุญพยัคฆ์ สมาชิก อบต. หมู่ 8 087-1617431 
6 นายสำราญ บุญมา สมาชิก อบต. หมู่ 8 085-2916761 

 
ประจำหมูท่ี ่9 บ้านศาลาพกัรอ้น 
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นางนุชจรินทร์ ลำดวน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 089-8835248 
2 นางสาลี่ น่วมสวัสดิ ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 098-1133101 
3 นายปิยเทพ เรืองฤทธิ์ธา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 089-2601742 
4 นายพรชัย ลำดวน สมาชิก อบต. หมู่ 9 089-6139176 
5 นายปรีชา อยู่ยงค์ สมาชิก อบต. หมู่ 9 089-0496415 

 
ประจำหมูท่ี ่10 บ้านบางตนีเปด็ 
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นายสมบูรณ์ เสียงอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 081-9814730 
2 นางสมหมาย เสียงอ่อน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 087-3678249 
3 นายนิรุธ สบายใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 080-2769751 
4 นายณรงค์ กำเหนิดโทน สมาชิก อบต. หมู่ 10 089-8091096 
5 นางสาววัชรีวรรณ เจริญชัยพฒัน์ สมาชิก อบต. หมู่ 10 081-8565472 
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ประจำหมูท่ี ่11 บ้านคลองเกา่ 
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นางสาวสุวิภา พงษเ์ซียงซา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 085-1266039 
2 นางกนกพร กุ้ยเขียว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 061-9467243 
3 นางอัญชลี เครือสินธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 095-5045682 
4 นายวิทยา เนียมพิบูลย์ สมาชิก อบต. หมู่ 11 086-1626874 
5 นายพิสิทธิ์ นวลจันทร สมาชิก อบต. หมู่ 11 088-8487192 

 
ประจำหมูท่ี ่12 บ้านนดัตาวา่ย 
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นางดุษฎี ยมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 081-8534644 
2 นางอารยา ศรเดช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 092-6524790 
3 นายสมศักดิ์ เกตุลักษณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 - 
4 นายฉลอง นาคสิทธิ์ ผรส. - 
5 นายชล เครือบุตรสินธิ สมาชิก อบต. หมู่ 12 098-5654737 

 
กำลงัพลอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืน 
ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ หมายเลขโทรศัพท ์

1 นายประชุม คงมณี หัวหน้าชุดอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 086-1659301 
2 นายสมบูรณ์ พิมลเกตุ อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 083-5595121 
3 นายกิตติ แก้วบังเกิด อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 092-8533012 
4 นายสมโภชน์ เที่ยงตรง อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 087-1700288 
5 นายนิรุธ สบายใจ อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 087-3712899 
6 นายประเชิญ เกตุโชติ อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 090-4342744 
7 นายวิรัญ ไทยน้อย อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 098-2476358 
8 นายนันตกานต์ คงมณี อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 082-9263525 
9 นายชล เครือบุตรสนธิ อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 098-5654737 

10 นางละมัย พุ่มเทยีน อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 061-8706703 
11 นายรังสรรค์ สุวรรณมณี อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 092-3454410 
12 นายโสภณ นาคแคล้ว อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 095-5988444 
13 นายอนันต์ กรสวัสดิ์ อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 063-4039550 
14 นายประยูร แสงภู อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 094-8306682 
15 นายวิจินต์ ทองสุวรรณ อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 098-2787924 
16 นายศิริชัย ผึ้งน้อย อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 086-7510215 
17 นายวิสุทธิ์ พุ่มประดิษฐ์ อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน - 
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2. วสัดอุุปกรณท์ีใ่ชใ้นการป้องกนัโรคประจำตำบลบางขนัแตก 
 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน  
วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการปอ้งกนัและควบคุมโรคติดตอ่ที่มอียูเ่ดิม 

1 เครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  2 เครื่อง 
วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการปอ้งกนัและควบคุมโรคติดตอ่ทีจ่ดัซือ้เพิม่เตมิ 

1 เครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  4 เครื่อง 
2 ชุด (PPE) 10 ชุด 
3 เครื่องวัดอุณหภูมิ 17 เครื่อง 
4 เจลแอลกอฮอล์ -ขนาด 500 มล. 30 ขวด 

-ขนาด 300 มล. 26 ขวด  
-ขนาด 20 ลิตร 4 แกลลอน  
 

5 หน้ากากอนามัย 8,800 ชิ้น 
6 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ยาฆา่เชือ้ เดทตอล 

- ขนาด 500 มล. จำนวน 6 ขวด 
แอลกอฮอล ์ชนดินำ้ 
-ขนาด 20 ลิตร 4 แกลลอน 
-ขนาด 3.8 ลิตร 5 แกลลอน 
ไฮเตอร ์ 
-ขนาด 600 มล. 24 ขวด 

7 อ่ืนๆ ระบ.ุ.......................................... คลอรนี  
-ขนาด 25 ลิตร 2 แกลลอน 

 
ยานพาหนะส่วนกลางและพนกังานขับรถ 
 

ลำดับที ่ ประเภทรถ ทะเบยีนรถ พนกังานขบัรถ หมายเลขโทรศัพท ์
1 รถยนต์ส่วนกลาง  กข 8465 สส. นายนพดล ตุ้มสิทธิ์ 081-0191817 
2 รถยนต์ส่วนกลาง  บจ 7535 สส. นายภานุวัตน์ จูเนียม 085-3819274 
3 รถยนต์ส่วนกลาง  กข 1561 สส. นายนรภัทร เกตุสกุล 096-1765641 
4 รถยนต์ส่วนกลาง  บจ 3591 สส. นายโสภณ นาคแคล้ว 095-5988444 
5 รถจักรยานยนต์ 1กข 4368 สส. นายมนตรี สิงหกุล 094-9952411 
6 รถจักรยานยนต์ 1กค 562 สส. นายภานุวัตน์ จูเนียม 085-3819274 
7 รถจักรยานยนต์ 1กค 563 สส. นายนรภัทร เกตุสกุล 096-1765641 
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ภาคผนวก 
 
1. แผนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 


