
ค าน า 

ในสถานการณ์สาธารณภัยและอุบัติภัยได้ทวีความรุนแรงขึ้น  เกิดการเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากจนประเมินค่าออกมาให้เห็นว่ามีการสูญเสียมิได้  ในบางครั้งการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ  มีความส าคัญยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงต้อง
มีระบบปฏิบัติการและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพจึงต้องมีการระดมความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติ 

แผนเฉพาะกิจเตรียมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม  ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓  นี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการประสานการปฏิบัติงานให้สามารถร่วมมือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ต าบลเกียร์และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวดเร็ว  และสามารถลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดเมื่อเกิดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งการปฏิบัติจะต้องมีการ
น าไปฝึกปฏิบัติการและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละพ้ืนที่ตลอดจนการเตรียมความพร้อมตลอด  
๒๔  ชั่วโมง 

 

                     

 

                                                       นายจิรวัฒน ์  ด ารงกูล 
                                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
เร่ือง                                                                                                   หน้า 
แผนเฉพาะกิจ  เตรียมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์                         ๑  -  ๗          
ภาคผนวก 
ผังการจัดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  (แก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย   
และดินโคลนถล่ม)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  (แก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย   
และดินโคลนถล่ม)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประกาศจุดอพยพหรือสถานที่พักพิงชั่วคราว 
ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  (แก้ไขปัญหา
อุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ค าสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะท างานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบล
เกียร์  (แก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ค าสั่งเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
เครือข่ายสื่อสารประกอบเฉพาะกิจ 
ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยและสถิติการเกิดสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องช่วยเหลือ  ขนย้าย  อพยพ  ก่อนเป็นล าดับแรก 
บัญชีสถานที่ส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ท าเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้องในการประสานงาน 
แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม 
แผนที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม 
ผังพื้นที่เสี่ยงภัยผู้พิการและคนชรา 
แผนการด าเนินงานเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนตามแผนเฉพาะกิจ 
 
                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนเฉพาะกิจ   เตรียมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม  อบต.เกียร์   
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                                                                                                                 . 
อ้างถึง  ๑. พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.๒๕๕๐ 
          ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  พ.ศ.๒๕๕๓ 
          ๓. แผนที่ประเทศไทย  ๑  :  ๕๐,๐๐๐  
 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่ ๑  ต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัด
นราธิวาส  ตั้งอยู่ทางภาคใต้  เหนือระดับน้ าทะเล  ๑๗๕  เมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  ๖๓.๓  ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ  ๓๖,๗๖๒ ไร่  มีลักษณะสภาพพ้ืนที่ภูเขาสูงและปุาเขา  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ       ติดต่อกับต าบลร่มไทร  เริ่มจากยอดเขาจอแบะ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านทรงคีรี 
ทิศใต้           ติดต่อกับต าบลมาโมง  เริ่มจากสันเขากรือซอระหว่างบ้านสายบริษัท 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลสุคิริน  เริ่มจากสะพานคอนกรีตถนนทางหลวงสายแผ่นดิน  สุคิริน  –  แว้ง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลสากอ   เริ่มจากสันเขาบนถนนทางหลวงสายสากอ  –  บาเลาะมาตอ   
ข้อมูลประชากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  มีประชากรทั้งสิ้น  ๓,๖๔๓  คน  จ าแนกเป็นชาย  ๑,๘๙๗  
คน  หญิง  ๑,๗๔๖  คน  มีจ านวนทั้งสิ้น  ๑,๐๑๔  ครัวเรือน จะเห็นได้ว่าจ านวนประชากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  มีอัตราเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

ปี  ๒๕๖๒  (ปีปัจจุบัน)  เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๖๑  (ปีที่ผ่านมา)  จ านวน  ๓๖  คน  จ านวน  ๑๒      
ครัวเรือน    ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  เช่น  การเกิด   การตาย   
การย้ายถิ่นฐาน  ของประชากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ท่ีมา  :  ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร  อ าเภอสุคิริน   เมื่อวันที่  ๓๐  กันายน  ๒๕๖๒) 

ลักษณะการประกอบอาชีพ 
ประชากรร้อยละ  ๙๘  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ประกอบอาชีพท าสวนเนื่องจากสภาพ

ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก  เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี  ๗๑,๗๗๖  บาท 
๑. สถานการณ์ 

๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป 
         กรมอุตุนิยมวิทยา  ได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ว่าฤดูฝนจะเริ่ม

ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณเดือนตุลาคม  ช่วงต้นฤดูฝนโดยเฉลี่ยจะมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์สูง 
ในทั่วทุกภาคส่วนของประเทศไทย  และปริมาณฝนจะเพ่ิมข้ึนสูงกว่าปกติในช่วงฤดูฝนในพ้ืนที่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม)  อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือ
เคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยตอนบนหรือเคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทย  ๑  -  ๒  ลูก  ซ่ึง
จะท าให้มีพายุรุนแรง  ฝนตกบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นท่ีอาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน  
น้ าปุาไหลหลากและน้ าล้นตลิ่งได้ 
 



-๒- 
 

๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ 
  (๑.) ลักษณะภูมิภาค 
  ต าบลเกียร์มีเพียง  ๒  ฤดู  เท่านั้น  คือ  ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  -  เดือน

มิถุนายนและฤดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  –  เดือนมกราคม  โดยเฉพาะในช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
-  ธันวาคมของทุกปี  จะมีฝนตกหนักมากท าให้เกิดน้ าท่วมหลายพื้นท่ีในต าบลเกียร์ 

 (๒.) ลักษณะภูมิประเทศ 
  ต าบลเกียร์  มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง  เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ าหลาย

สายจากสภาพดังกล่าวท าให้ฝนตกซุกเกือบทั้งปีและในช่วงปลายปี  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  –  เดือน
ธันวาคม จะมีฝนตกหนักมากเป็นเหตุให้การระบายน้ าของแม่น้ าแต่ละสายไม่ทันท่วงทีท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน  
น้ าปุาไหลหลากและเนื่องจากต าบลเกียร์เป็นภูเขาจึงท าให้โคลนจากภูเขาถล่ม  สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
๒. นโยบาย 

๒.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒ เพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัย วาตภัย  และโคลนถล่ม 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  และ
ทันต่อสถานการณ์ 

๓.๒ ให้หน่วยงานต่างๆ  ประสานงานและให้ความช่วยเหลือภายใต้การประสานงานของกอง
อ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือนต าบลเกียร์  
๔. ภารกิจ 

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของรัฐและ
ประชาชนอันเนื่องจากอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม  ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  การ
ด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งที่ เสียหายให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือที่อยู่อาศัยตลอดจนการประกอบอาชีพ
ผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
 
๕. ระบบการปฏิบัติ  ประกอบด้วย  ๓  ขั้นตอน  ดังนี้ 

๕.๑ การด าเนินการก่อนเกิดภัยหรือภัยใกล้จะเกิด 
ในสถานการณ์ปกติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและซักถามความเข้าใจในภารกิจของตนเอง

พร้อมทั้งเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมอยู่เสมอ  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกโอกาสที่สา
ธารณภัยเกิดข้ึนอย่างรุนแรง 

๕.๒ การด าเนินการขณะเกิดภัย 
กรณีเกิดสาธารณภัยอย่างรุนแรงให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น  ออกค าสั่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการ

เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นมีโครงสร้างศูนย์ตามที่ได้ก าหนดไว้และมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานต่างๆไปประจ าฝุายของแต่ละส่วน  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่บรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างทั่วถึง  ๒๔  ชั่วโมง 

 



-๓- 
 

๕.๓ การด าเนินการภายหลังการเกิดภัย 
เมื่อสถานการณ์ได้กลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว  ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นออกค าสั่งยุติการออก

ปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ เสียหาย
ให้แก่ส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินการตามอ านาจต่อไป 
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

๖.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ 
๑. ปรับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยให้เป็นปัจจุบัน 
ปรับข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย  วาตภัย  หรือดินโคลนถล่ม  เป็นประจ าที่ได้

จัดท าไว้เดิมจะจัดท าพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่เป็นปัจจุบัน  โดยระบุรายละเอียดของพ้ืนที่ๆจ าเป็นต่อการวิเคราะห์ความ
รุนแรงของภัย  เช่น   ชื่อหมู่บ้าน  ต าบล  จ านวนประชากร  จ านวนครัวเรือน  สถานที่ตั้ง  ลักษณะของ
อันตรายที่จะเกิดความเสียหายที่อาจได้รับเส้นทางอพยพและเส้นทางเข้าช่วยเหลือรวมทั้งพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือ
รองรับการอพยพพร้อมทั้งจัดท าแผนที่ประกอบเพ่ือเป็นข้อมูลในการเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ตามล าดับความส าคัญ 

๒. การจัดท าแผนปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม  ประจ า
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  อบต.เกียร์  น าข้อมูลที่ได้รับการท า
พ้ืนที่เสี่ยงภัยที่เป็นปัจจุบัน  มาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและจัดท าแผนปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาต
ภัย  และดินโคลนถล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามความเสี่ยงภัยในแต่ละพ้ืนที่ที่ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยก าหนดขั้นตอนการเตรียมการปูองกัน  การปฏิบัติเมื่อเกิดภัยการ
ประสานงานปฏิบัติ การฟ้ืนฟูบูรณะ  การสื่อสารประชาสัมพันธ์  การอพยพประชาชนและส่วนราชการไว้
ชัดเจน 

๓. การฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  อบต.เกียร์  จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และแก้ไขปัญหา  อุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม  ปีพ.ศ.๒๕๖๓  ที่ได้ท าไว้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเร็วตามระยะเวลา 

๔. การแจ้งเตือนภัย  จัดระบบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ  การพยากรณ์ระดับน้ า  โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕. การประชาสัมพันธ์  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการประชาสัมพันธ์  ข่าวพยากรณ์
อากาศและระดับน้ าเพื่อการกระจายข่าวสารไปยังประชาชน 

๖. การเตรียมการปูองกันศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  อบต.เกียร์  ประสานการ
ปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม  เพ่ือเตรียมการ  ดังนี้ 

-  แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงต่อวาตภัย  และพ้ืนที่เสี่ยงต่อน้ าปุาไหลหลากและดิน
โคลนถล่มทราบ  โดยให้ระมัดระวังอันตรายและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งเตรียมพ้ืนที่และวิธีการอพยพ
ประชาชนและราชการไว้เพ่ือให้สามารถสั่งปฏิบัติการอพยพ  ได้ทันท่วงทีตลอดจนฝึกซ้อมการอพยพเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้แก่ประชาชน 

 
 
 



-๔- 
 

-  จัดเตรียม  ก าลังคน  เครื่องมือเครื่องใช้  เครื่องจักรกล  วัสดุอุปกรณ์  และสถานที่ๆจ าเป็น
ต่อการปูองกันและก าหนดวิธีการปฏิบัติและขั้นตอนในการปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  เช่น  เรือท้องแบน  รถยนต์บรรทุก  เครื่องสูบน้ า  เครื่องจักรกล  เครื่องมือเครื่องใช้ในการกู้ภัย 
กระสอบทราย  เสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  ข้าวสารอาหารแห้ง  ฯลฯ  เพ่ือเตรียมน าไปใช้ในกรณีที่
เกิดภัย 

-  ก าหนดวิธีการปูองกันทุกด้านเพื่อปูองกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย  วาตภัย  และดิน
โคลนถล่ม  ตามโครงการที่ได้ก าหนดการตามปกติและโครงการพิเศษของทางราชการ 

๖.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยหรือภัยพิบัติใกล้จะเกิดขึ้น 
๑. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  

โดยให้ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งหน่วยงานทหารในพ้ืนที่เพ่ือเป็นศูนย์
อ านวยการประสานการปฏิบัติและเตรียมการปูองกันระงับและบรรเทาสาธารณภัยทั้งการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นศูนย์กลางในการ
อ านวยการและประสานการปฏิบัติโดยมีโครงสร้างและหน้าที่  ดังนี้ 

ฝ่ายเตรียมการป้องกันภัย มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ติดตามสถานการณ์  รวบรวมข้อมูล  ประเมินสถานการณ์อุทกภัย  วาตภัย  และ

ดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้น 
๒. เตรียมก าลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. รับและแจ้งเตือนให้ประชาชนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. สรุปรายงานสถานการณ์ต่อกองอ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือนในระดับเหนือขึ้น

ไป 
ฝ่ายปฏิบัติการ  มีหน้าที่ดังนี้ 

๑. ด าเนินการระงับลดอันตรายและบรรเทาภัย  ค้นหาผู้ประสบภัย  และกู้ภัยเมื่อเกิด
อุทกภัย  วาตภัย  หรือดินโคลนถล่ม 

๒. จัดการปฐมพยาบาลให้แก่ผู้ประสบภัยในบริเวณพ้ืนที่เกิดเหตุ 
๓. ด าเนินการอพยพประชาชนและส่วนราชการออกจากพ้ืนที่เกิดภัย 
๔. รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบการจราจรในบริเวณท่ีเกิดภัย 

ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ให้การสงเคราะห์  ช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบภัย

ให้กลับคืนสู่สภาพปกต ิ
๒. บูรณะซ่อมแซมบ้านเรือน  สิ่งก่อสร้าง  สิ่งสาธารณูปโภค  และเส้นทางคมนาคมให้

ใช้การได้ในเบื้องต้น 
๓. รื้อถอนการท าลาย  ท าลายสิ่งปรักหักพังที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
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๒. ระงับภัย  กู้ภัย  บรรเทาภัย  และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับแจ้ง

เหตุว่ามีการเกิดอุทกภัย   
วาตภัย  ดินโคลนถล่ม  ขึ้นในพ้ืนที่ของตนเองแล้วให้ด าเนินการระงับภัย  กู้ภัย  บรรเทาภัย  และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน  ดังนี้ 

๑. ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่ๆส าคัญเป็นล าดับแรก 
๒. จัดตั้งศูนย์อ านวยการส่วนหน้าขึ้นในพ้ืนที่เกิดเหตุหรือใกล้เคียงและจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว

พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าไปยังพ้ืนที่เกิดเหตุ  เพ่ือระงับเหตุกู้ภัยและบรรเทาภัยในเบื้องต้น 
๓. เคลื่อนย้ายทรัพย์สินของประชาชนและราชการไว้ในพ้ืนที่ปลอดภัย 
๔. จัดส่งเครื่องอุปโภค  บริโภค  น้ าดื่ม  ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพเข้าไปยังพ้ืนที่เกิดเหตุ  โดย

เร่งด่วน 
๕. กรณีเกินขีดความสามารถ  ให้ขอรับการสนับสนุนไปยังศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยเขตพ้ืนที่ข้างเคียงหรือกองอ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือน  จังหวัดนราธิวาส  หรือระดับเหนือขึ้นไป 
๖. ส ารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือตามขีดความสามารถของหน่วยงาน 
๗. จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในบริเวณที่อพยพและให้การ

สงเคราะห์ประชาชนซึ่งอาจใช้ก าลังอาสาสมัครและประชาชน  สนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
๘. การรายงานความเสียหายความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ให้รายงานตามห้วงระยะเวลาที่

ก าหนดไปยังกองอ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือนอ าเภอ  เพ่ือจะได้รายงานให้กองอ านวยการปูองกันจังหวัด
และศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม  การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ทราบข้อมูลและสถานการณ์ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  จนกว่าสถานการณ์ยุติ 

๖.๓ ขั้นตอนการฟื้นฟูบูรณะ 
เมื่อเหตุการณ์ยุติลงแล้วให้ด าเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการฟื้นฟูบูรณะ  ดังนี้ 
๑. จัดตั้งหน่วยงานบรรเทาทุกข์ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง  โดยด าเนินการดังนี้ 
    -  ให้การรักษาผู้บาดเจ็บและผู้ปุวย 

                          -  ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังพื้นท่ีปลอดภัย 
                          -  เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในระยะแรก 
                          -  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่บุคคลและสถานที่ร่วมกับหน่วยงาน
รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ 

๒. ส ารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด  ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสิ
สาธารณะประโยชน์ในการรายงานการให้ความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจัดการประชาสัมพันธ์
เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือของทางราชการต่อผู้ประสบภัยเต็มที่และ
เท่าเทียมกัน 

๓. การซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย  โดยด าเนินการตามที่พิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถ
ซ่อมแซมได้ด าเนินการโดยเร็ว  เพ่ือให้สามารถใช้การได้ตามปกติในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้จัดการรื้อ
ถอนไปเพ่ือปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะความ
เสียหายในเบื้องต้น  โดยงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานทั้งจากเงินทดรองราชการ 

 



-๖- 
 

๕. เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  กรณีเกินขีดความสามารถให้ขอรับ
การสนับสนุนหน่วยเหนือล าดับต่อไป 

๗. หน่วยปฏิบัต ิ
๗.๑ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  มีหน้าที่สั่งการควบคุม  ก ากับ

ดูแลเกี่ยวกับการด าเนินงานและการปฏิบัติงานในการปูองกันและบรรเทาอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม 
ของอ านวยการประสางานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการด าเนินการอ่ืนๆ  ที่จ าเป็น 

๗.๒ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชน
ทราบส ารวจจัดท าบัญชียานพาหนะ  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครรื้อถอนท าลายสิ่งปรักหักพังจัดระบบการติดต่อสื่อสาร  จัดชุดอปพร.  ตลอดจนประสานกับฝุาย
ทหารและหน่วยงานอื่นๆ  เมื่อจ าเป็นรวมทั้งชี้แจงข่าวต่อสื่อมวลชนทุกแขนง 

๗.๓ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสุคิริน  มีหน้าที่ประสานกับกองก าลังกึ่งทหารเพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร้อย  จัดเตรียมเส้นทางส ารวจส าหรับการอพยพ  ตลอดจนก าลังเตรียมการเพ่ือส ารวจโดยประสาน
กับหน่วยงานต ารวจอื่นๆในพ้ืนที่ 

๗.๔ หน่วยย่อย  ทพ.๑๑  ในพ้ืนที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจัดเตรียมเส้นทางส าหรับ
การอพยพตลอดจนจัดก าลังในการอพยพราษฎรไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย 

๗.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ต าบลเกียร์  มีหน้าที่จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  
อุปกรณ์ทางการการแพทย์  รวมทั้งเวชภัณฑ์และจัดหาโลหิตส ารอง  รวบรวมรายชื่อผู้ปุวย  ผู้เสียชีวิตอัน
เนื่องจากอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม  จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรักษาและปูองกันโรคแก่ผู้ประสบ
อุทกภัย วาตภัย  และดินโคลนถล่ม 

๗.๖ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ต าบลเกียร์  มีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องมือ  เครื่องใช้ไว้ให้พร้อมสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา  และสามารถให้การสนับสนุนกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม  ได้ทันทีเม่ือได้รับการร้องขอหรือสั่งการ 
๘. หน่วยงานสนับสนุน 

เป็นหน่วยที่ให้การสนับสนุนทางก าลังพล  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เมื่อได้รับการร้องขอ/ประสานงานของ  กอ.ปพร.สุคิริน 

๘.๑ ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดนราธิวาส 
๘.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๘.๓ ที่ว่าการอ าเภอสุคิริน 
๘.๔ โรงพยาบาลสุคิริน 
๘.๕ ศูนย์อปพร. อ าเภอสุคิริน 
๘.๖ หมวดทางหลวงสุคิริน 
๘.๗ นิคมสร้างตนเองสุคิริน 
๘.๘ ส านักงานเกษตร  ปศุสัตว์  ประมง  อ าเภอสุคิริน 
๘.๙ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

๙. การแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ 
๙.๑ ศูนย์อ านวยการกลาง  ตั้งอยู่  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  มีหน้าที่

วางแผน  อ านวยการควบคุม  สั่งการตลอดจนประสานกับหน่วยงานต่างๆในเขตพ้ืนที่ต าบลเกียร์ 



-๗- 
 

๙.๒ ศูนย์อ านวยการส่วนหน้า  ซึ่งประจ าอยู่ในแต่ละหมู่บ้านดังต่อไปนี้ 
๑. หมู่ที่  ๑  ต าบลเกียร์  ตั้งอยู่ที ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลไอยามู 
๒. หมู่ที่  ๒  ต าบลเกียร์  ตั้งอยู่ที ่ บริเวณมัสยิดบ้านไอร์ยามู (กม.๘) 
๓. หมู่ที่  ๓  ต าบลเกียร์  ตั้งอยู่ที่  โรงเรียนบ้านน้ าใส 
๔. หมู่ที่  ๔  ต าบลเกียร์  ตั้งอยู่ที่  ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทรงคีรี 
๕. หมู่ที่  ๕  ต าบลเกียร์  ตั้งอยู่ที่  บริเวณมัสยิดบ้านสายบริษัท 

๑๐. งานธุรการและงบประมาณ 
๑๐.๑ ก าลังเจ้าหน้าที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และยานพาหนะ  หน่วยงานต่างๆ  ใช้เจ้าหน้าที่ 

เครื่องมือ  เครื่องใช้  ของตนที่มีอยู่ในยามปกต ิ หากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้เสนอความต้องการไป
ตามล าดับขั้นสายงานปกติ 

๑๐.๒ งบประมาณ  ให้ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงานที่ด าเนินการในขั้นต้นโดยให้หัวหน้า
หน่วยงานตามแผนที่ควบคุมการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติการต่างๆ  มีหน้าที่เบิกเงินทดรองราชการตาม
ระเบียบหากไม่เพียงพอให้เสนองบประมาณพิเศษ  ตามล าดับ 
๑๑. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 

๑๑.๑ สายบังคับบัญชา  ในการปูองกันและบรรเทาอุทกภัย  วาตภัย และดินโคลนถล่ม  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.๒๕๕๐ 

๑๑.๒ การติดต่อสื่อสาร 
๑. โทรศัพท/์โทรสาร  ๐-๗๓๗๐-๙๘๘๖ 
๒.  โทรศัพท์  (ห้องดับเพลิง) ๐-๗๓๗๐-๙๘๘๗   
๓. วิทยุ  ๑๖๒.๗๐๐  MHz  นามพญาไพร 
 
 
 

     (ลงชื่อ) 
     (นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 

  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ปฏิบัติหน้าที่ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผังการจัดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
 (แก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

.......................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 
ปลัดองค์บริหารส่วนต าบลเกียร์  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.เกียร์ 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนปฏิบัติการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 

- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 
การแพทย์และสาธารณสขุ 

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

- งานการจราจร 

- งานผจญเพลิง 

- งานโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน 
สะพาน ฯลฯ 

- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี

- งานการขนส่ง 

- งานอพยพ 

- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 

                   ฯลฯ 
 

 

 

 

 
               

ส่วนอ านวยการ 
- งานศูนย์สั่งการ 

- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ และการรายงาน 

- งานติดตามและประเมิน
สถานการณ์ 

- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้า
ระวัง และการแจ้งเตือนภัย 

- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้
การข่าว 

- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์

- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 

                 ฯลฯ 

 

 

 
 

 

ส่วนสนับสนุน 
- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่

จ าเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและ

บัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง 

ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิง

ชั่วคราว 
- งานฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟื้นฟูและงานชุมชน 
- งานส่งก าลังบ ารุง 

ฯลฯ 

 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
เรื่อง  การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   

(แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย  และดินโคลนถล่ม)  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  ๒๕๖๓ 
........................................................................ 

ด้วยช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดา
มันและอ่าวไทย อาจท าให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องขึ้นในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ท าให้
เสี่ยงต่อการเกิดสถานการณอุ์ทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในพ้ืนที่ 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลน
ถล่ม ประกอบรองรับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกียร์ จึงขอเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  (แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย 
และดินโคลนถล่ม)  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓  โดยใช้ห้องส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
เป็นที่ท าการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตั้งอยู่  ณ   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  หมู่ที่  ๑  ต าบลเกียร์  
อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองคก์ารส่วนต าบลเกียร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
  
                     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

       เรื่อง  การก าหนดจุดอพยพหรือสถานที่พักพิงชั่วคราว 
                    ..................................................................... 

ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ได้ประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกียร์  (แก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม)  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  ๒๕๖๓ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  เนื่องจากขณะนี้ได้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและเป็นเหตุให้ในช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม  เกิดอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม  เป็นประจ าทุกปี 

       ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและปูองกันความ
วุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๐  และ  ๒๑  พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  พ.ศ.๒๕๕๐  จึงก าหนดจุดอพยพหรือสถานที่พักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัยของแต่ละพ้ืนที่
พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานและดูแล  ดังนี้ 
หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด จุดอพยพ/สถานที่พักพิง

ชั่วคราว 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและ

ดูแลประสานงาน 
หมาย
เหตุ 

๑ เกียร ์ สุคิริน นราธิวาส - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลไอยามู 

นายณรงค ์ เจ๊ะนาแว 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑ 

 

๒ เกียร ์ สุคิริน นราธิวาส - มัสยิดบ้านไอยามู  (กม.๘) 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู 

นายลุกมัน  สะมะแอ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๒ 

 

๓ เกียร ์ สุคิริน นราธิวาส - โรงเรียนบ้านน้ าใส นายเอกลักษณ์  อาแว 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๓ 

 

๔ เกียร ์ สุคิริน นราธิวาส - ศาลาเอนกประสงค์บ้านทรง
คีร ี

นายศิริวัฒน์  ไชยมณี 
ก านันต าบลเกียร์  หมู่ที่  ๔ 

 

๕ เกียร ์ สุคิริน นราธิวาส - มัสยิดบ้านสายบริษัท นายเจ๊ะอูเซ็ง  สือแม 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๕ 

 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 
 

 
(นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

 
 
 

 



 
 
 
 

    ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ที่  ๔๑๙/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
(แก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม)  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  ๒๕๖๓ 

…………………………………………………………………………………….. 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ได้ประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกียร์  (แก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม)  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓  
เนื่องจากระหว่างเดือนพฤศจิกายน  –  มกราคม  ของทุกปี  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์จะมีปริมาณ
ฝนตกชุกและเกิดฝนตกหนักเป็นประจ าทุกปี  ก่อให้เกิดน้ าปุาไหลหลาก  ดินโคลนถล่มและเกิดลมพัดกรรโชก
แรง  ประกอบกับช่วงนี้ปริมาณฝนตกซุกและจังหวัดนราธิวาสประสานให้เฝูาระวังปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และ
ดินโคลนถล่ม 

เพ่ือให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทันต่อเหตุการณ์  รวมทั้งการฟ้ืนฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ช ารุดเสียหาย  ให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกียร์  จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
(แก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม)  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  ๒๕๖๓  ณ  ห้องส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ดังนี้ 

   ๑. นายจิรวัฒน์       ด ารงกูล        ต าแหน่ง  ปลัด อบต.เกียร์             หวัหน้าคณะท างาน       
   ๒. นางสาวศรียา     เพ็ชรรัตน์       ต าแหน่ง  รองปลัด อบต.เกียร์                 คณะท างาน 
   ๓. นางทิฆัมพร       อินทการ        ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด                   คณะท างาน 
   ๔. นาวรรณา         สิทธิเชาวนะ    ต าแหน่ง  จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน  
                                                           รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง    คณะท างาน 
   ๕. นายวิรัตน์         นาคเพ็ง          ต าแหน่ง  ผอ.กองการศึกษาฯ                คณะท างาน 
   ๖. นายกิตติพงษ์     แสงวรรณลอย  ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง                          คณะท างาน 
   ๗. นายธวัชชัย       ใบจิ               ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   คณะท างาน 
   ๘. นางสาวปวีณา    ใจสมทุร          ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและ 
                                                            แผนช านาญการ                   คณะท างาน 
   ๙. นายสกล         มะสิกะ             ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ คณะท างาน 
   ๑๐. นางรอซีลา     บินมะนอร์         ต าแหน่ง  จพง.ธุรการช านาญงาน           คณะท างาน 
   ๑๑. นายปิยพงษ์    แทนปั้น            ต าแหน่ง  จพง.ปอูงกันฯ ช านาญงาน       คณะท างาน 
   โดยให้มีหน้าที่   ติดต่อประสานงานกับฝุายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย  

และหลังเกิดภัย  ตลอดจนรับเรื่องและเตรียมความพร้อมต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 

/ทั้งนี้.... 



 
-๒- 

 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ที ่ ๔๒๑/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
(แก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย   และดินโคลนถล่ม)  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.   ๒๕๖๓ 

…………………………………………………………………………………….. 
ในห้วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม  ของทุกปี  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล

เกียรจ์ะมีฝนตกชุกและต่อเนื่อง  ท าให้น้ าปุาไหลหลาก  น้ าท่วมขัง  และดินโคลนถล่มทุกปี 
ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และ

ดินโคลนถล่ม  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  พ.ศ.๒๕๖๓  รวมทั้งการประสานการปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน  ให้แก่ผู้ประสบภัยด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเป็นการบูรณา
การให้ความช่วยเหลือจากผู้แทนทางภาคราชการ  ภาคเอกชน  และเครือข่ายประชาชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
ต าบลเกียร์จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๐  และ  ๒๑  ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  จึงขอแต่งตั้งคณะท างานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ประจ าศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ทันท่วงที ดังนี้ 

    ฝ่ายอ านวยการ 
๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์                                    ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
๒. ก านันต าบลเกียร์                                                                       กรรมการ 
๓. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์                                       กรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าใส                                                      กรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒                                                 กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุคิริน                                                       กรรมการ 
๗. หัวหน้าชุด (ฐานย่อย ทพ.๑๑) ฐานทหารบาเลาะมาตอ                           กรรมการ 
๘.  หัวหน้าชุด (ฐานย่อย ทพ.๑๑) ฐานทหารกรือซอ                                 กรรมการ 
๙.  ผู้ใหญ่บ้านต าบลเกียร์ ทุกหมู่                                                        กรรมการ 
๑๐.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ทุกหมู่บ้าน                           กรรมการ 
๑๑.  รองปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์                                           กรรมการ 
๑๒.  ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์                            กรรมการ 
๑๓.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์                                    กรมการ/เลขานุการ 
๑๔.  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแต่ละคณะท างานในการ
ตัดสินใจสั่งการและอ านวยการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  จัดท าแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

 
 

/ฝุาย.... 
 



 
-๒- 

 
ฝ่ายปฏิบัติการ 

๑. คณะท างานฝ่ายติดต่อประสานงาน 
  ๑.๑ นายจิรวัฒน์    ด ารงกลู               ปลัดอบต.เกียร์                  หัวหน้าคณะท างาน 
  ๑.๒ นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์              รองปลัด อบต.เกียร์                     คณะท างาน    
  ๑.๓ นางทิฆัมพร    อินทการ               หน.ส านักปลัดฯ                          คณะท างาน 
  ๑.๔ นายสกล        มะสิกะ                 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       คณะท างาน 
  ๑.๕ นายปิยพงษ์     แทนปั้น               จพง.ปูองกันฯช านาญฯงาน            คณะท างาน 
  ๑.๖ นางรอซีลา     บินมะนอร์             จพง.ธุรการช านาญงาน                 คณะท างาน 
มีหน้าที่  ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ตลอดจนผู้น ากลุ่มต่างๆ  จัดท าประชุม  ค าสั่ง  ประกาศ  เตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์  อ านวยความสะดวก
ด้านต่างๆ  หรือที่ผู้อ านวยการศูนย์ฯมอบหมาย 

๒. คณะท างานฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 
๒.๑ นายวสันต์  แซ่ลิ่ม                          ประธาน อปพร. อบต.เกียร์ หัวหน้าคณะท างาน 
๒.๒ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน                                                                คณะท างาน 
๒.๓ สมาชิกสภา อบต.เกียร์ทุกหมู่บ้าน                                                  คณะท างาน 
๒.๔ โต๊ะอีหม่ามประจ ามัสยิดทุกมัสยิด                                                  คณะท างาน 
๒.๕ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์                                                คณะท างาน 
๒.๖ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน อบต.เกียร์ทุกคน                            คณะท างาน 
๒.๗ พนักงานดับเพลิง อบต.เกียร์ ทุกคน                                                คณะท างาน 
มีหน้าที่  ตรวจตรา  สอดส่องปริมาณน้ า  ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ  ส ารวจพื้นที่เสี่ยง

ภัยพื้นที่อพยพและเส้นทางในชุมชนที่มีความเสี่ยง  เฝูาระวังแจ้งเตือนภัยด าเนินการสื่อสารด้านวิทยุสื่อสาร  
หอกระจายข่าว  เครื่องเสียงประจ ามัสยิดหรือที่ผู้อ านวยการศูนย์มอบหมาย 

๓. คณะท างานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย 
๓.๑ นายก อบต.เกียร์                                                             หวัหน้าคณะท างาน 
๓.๒ รองนายก อบต.เกียร์ทุกคน                                                          คณะท างาน 
๓.๓ สมาชิกสภา อบต.เกียร์ทุกคน                                                       คณะท างาน 
๓.๔ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่                                                                      คณะท างาน 
๓.๕ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน                                                 คณะท างาน 
๓.๖ ฐานปฏิบัติการ  (หน่วยยอ่ย ทพ.๑๑)  ทุกฐาน                                    คณะท างาน 
๓.๗ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทุกนาย                                            คณะท างาน 
๓.๘ พนักงาน อบต.เกียร์ ทุกคน                                                          คณะท างาน 

 มีหน้าที่สนับสนุนจัดเตรียมก าลัง  วางแผน  ในการปูองกันหรือช่วยเหลือจากภัยต่างๆที่เกิดขึ้น
ตลอดจนจัดเตรียม  ซ่อมแซม  อุปกรณ์  เครื่องมือส าหรับการปูองกัน  รักษาความสงบเรียบร้อย  ความ
ปลอดภัยในชีวิตแลทรัพย์สิน  การจัดระเบียบการจราจรและเขตพ้ืนที่ห้ามเข้า  ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อพยพและอ่ืนๆ  ที่ผู้อ านวยการศูนย์มอบหมาย 

 



/๔.คณะท างาน.... 
-๓- 

 
  ๔. คณะท างานปฐมพยาบาล ประกอบด้วย 

๔.๑ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไอยามู                   หวัหน้าคณะท างาน  
๔.๒ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไอยามู                               คณะท างาน 
๔.๓ อสม.ทุกหมู่บ้าน                                                                       คณะท างาน 

  มีหน้าที ่ ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ประสบเหตุ จัดหาเวชภัณฑ์ต่างๆ  เพ่ือเตรียมความพร้อม
กับสถานการณแ์ละที่ผู้อ านวยการศูนย์มอบหมาย 

 ๕. คณะท างานฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 
                   ๕.๑ ผอ.กองคลัง  อบต.เกียร์                                                      หัวหน้าคณะท างาน 
                   ๕.๒ พนักงานกองคลังทุกคน                                                                คณะท างาน 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย  รวบรวมเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินการ 

 ๖. คณะท างานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย 
๖.๑ ปลัด อบต.เกียร์                                                              หวัหน้าคณะท างาน 
๖.๒ พนักงานส านักปลัดฯ ทุกคน                                                         คณะท างาน 
๖.๓ พนักงานกองการศึกษาทุกคน                                                       คณะท างาน 
๖.๔ พนักงานกองช่างทุกคน                                                              คณะท างาน 

  มีหน้าที่ส ารวจ  ช่วยเหลือ  ผู้ประสบเหตุ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ที่ได้รับความเสียหายและติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ  หรือที่ผู้อ านวยการศูนย์มอบหมาย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ปฏิบัติหน้าที่ 

                                     องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

 

 

 

 

 



 

 

ค าสั่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ที่  ๔๒๐/๒๕๖๒ 

เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
....................................................................... 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เสี่ยงต่อการเกิดภัยจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย  วาตภัย  
และดินโคลนถล่ม  น้ าปุาไหลหลาก  เป็นต้น  โดยเฉพาะในห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปีจะมี
ฝนตกหนักมาก  เกิดน้ าท่วมโคลนถล่ม   ท าให้ประชาชนเดือดร้อนและเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆขึ้นในต าบล  ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ.๒๕๕๐  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยทันต่อเหตุการณ์  รวมทั้งการฟ้ืนฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ช ารุดเสียหายให้คืนสู่สภาพดีพร้อมใช้งาน
ปกต ิ

ดังนั้น  จึงอาศัยอ านาจความในมาตรา  ๒๐  และ  ๒๑  แห่งพระราชปูองกันบัญญัติและ
บรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.๒๕๕๐  และข้อ  ๒๒  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  เมื่อมีเหตุหรือสาธารณภัยต่างๆขึ้น หรือได้รับการ
ร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่หรือการให้ความช่วยเหลือ  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

บัญชีรายช่ืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

ที่อยู่  
ต าแหน่ง 

 
เบอร์โทร บ้านเลขที่ หมู่ ต าบล 

๑ นายวสันต์          แซ่ลิ่ม ๑๒๗ ๕ เกียร ์ ประธาน อปพร.  
๒ นายโกเมท         เจ๊ะตือเงาะ ๓๖/๑ ๓ เกียร ์ รองประธาน อปพร.  
๓ นายแหลม          อินทคีรี ๑๐๗/๑ ๕ เกียร ์ เหรัญญิก  
๔ นายมามะลูเด็ง     เจ๊ะเงาะ ๖๕ ๒ เกียร ์ อปพร.  
๕ นายอับดุลเล๊าะ    อาฮามะ ๖๒ ๒ เกียร ์ อปพร.  
๖ นายอูเซ็ง           โฉมอุทัย ๔๒/๒ ๒ เกียร ์ อปพร.  
๗ นายมีซี            เจ๊ะดาโอะ ๔๒/๓ ๒ เกียร ์ อปพร.  
๘ นายอาแซ         สะมะแอ ๕๘ ๒ เกียร ์ อปพร.  
๙ นายอาทิตย์       เจ๊ะโซ๊ะ ๕๖ ๒ เกียร ์ อปพร.  

๑๐ นายอารีฟูดีน     การี ๔๔/๑ ๒ เกียร ์ อปพร.  
๑๑ นายมะนาเซ      ลีมิง ๖๖/๑ ๒ เกียร ์ อปพร.  
๑๒ นายอาลียะ       ฮามะ ๖๒ ๒ เกียร ์ อปพร.  
๑๓ นายอิบรอฮิม     เจ๊ะโซ๊ะ ๕๖ ๒ เกียร ์ อปพร.  
๑๔ นายมะสาและ    มานุ ๕/๒ ๓ เกียร ์ อปพร.  
๑๕ นายณรงค์ศักดิ์   ตาแก้ว ๙๖ ๓ เกียร ์ อปพร.  



๑๖ นายยาการียา    ยูโซ๊ะ ๕๗/๓ ๓ เกียร ์ อปพร.  
๑๗ นายซูกิฟลี       หะยีเปาะแต ๒/๑ ๓ เกียร ์ อปพร.  
๑๘ นายอารีย์        อาแว ๓๒/๑ ๓ เกียร ์ อปพร.  
๑๙ นายรอยะ       บินบากา ๑๐๘/๑ ๓ เกียร ์ อปพร.  
๒๐ นายมาหะมะ   เจ๊ะหลง ๔/๑ ๓ เกียร ์ อปพร.  
๒๑ นายมูฮ าหมัดรอสดี  เสะ ๕๖ ๓ เกียร ์ อปพร.  
๒๒ นายพาเร๊ะ     เจ๊ะตือเงาะ ๓๔ ๓ เกียร ์ อปพร.  
๒๓ นายดือราแม   บอสู ๓๘ ๓ เกียร ์ อปพร.  
๒๔ นายฮาเล็ม      บินเจ๊ะอาแว ๔๑ ๓ เกียร ์ อปพร.  
๒๕ นายมะยาซิม   อารง ๑๔๕/๒ ๔ เกียร ์ อปพร.  
๒๖. นายสุทิน        บุญเทพ ๑๑๗ ๔ เกียร ์ อปพร.  
๒๗. นายขวัญ        หมัดอาหลี ๑๔๑ ๔ เกียร ์ อปพร.  
๒๘. นายอับดุลเลาะ  ซาแม ๑๕๑ ๔ เกียร ์ อปพร.  
๒๙. นายมันโซ       เจ๊ะเงาะ ๑๒๘ ๔ เกียร ์ อปพร.  
๓๐. นายชนะพล    เบ็ญก้อหลี ๑๒๒ ๔ เกียร ์ อปพร.  
๓๑. นายสุชาติ      จะมะจี ๑๒๖ ๔ เกียร ์ อปพร.  
๓๒. นางสุพาภร     ไชยมณี ๑๑๖ ๔ เกียร ์ อปพร.  
๓๓. นายแวอูเซ็ง     มามะ ๑๓๙ ๔ เกียร ์ อปพร.  
๓๔. นายอุสมัน       มูดอ ๑๓๕ ๔ เกียร ์ อปพร.  
๓๕. นายนูรเด็น      ปะอาเด๊ะ ๑๒๗ ๕ เกียร ์ อปพร.  
๓๖. นายหามะ       สาแม ๘๓ ๕ เกียร ์ อปพร.  
๓๗. นายมุสตากีม    มะยูโซ๊ะ  ๓ เกียร ์ อปพร.  
๓๘. นายนิพนธ์       ขุนสวัสดิ์ ๑๑๐ ๕ เกียร ์ อปพร.  
๓๙. นายเอก          หนูวุ่น ๙๒ ๕ เกียร ์ อปพร.  
๔๐. นายสาเหะไปโซ  สาเหะสะแลแม ๕๗/๑ ๒ เกียร ์ อปพร.  
๔๑. นายไอรี           สาและ ๑๐๓ ๕ เกียร ์ อปพร.  
๔๒. นายเจ๊ะอูเซ็ง     สือแม ๕๘ ๕ เกียร ์ อปพร.  
๔๓. นายนริศ          ไชยธรรม ๕๙/๒ ๕ เกียร ์ อปพร.  
๔๔. นายสถิตย์        รักษา ๘๙ ๕ เกียร ์ อปพร.  
๔๕. นายนิทัศ         พลจรัส ๑๑๑ ๕ เกียร ์ อปพร.  
๔๖. นายวีระพล      ทองค า ๗๘ ๕ เกียร ์ อปพร.  
๔๗. นายศิริวัฒน์      ไชยมณี ๑๑๖ ๔ เกียร ์ อปพร.  
๔๘. นายตอลา        มะยูโซ๊ะ ๑๐/๑ ๓ เกียร ์ อปพร.  
๔๙. นายอารอฟะ     ยะโก๊ะ ๑๐/๑ ๓ เกียร ์ อปพร.  
๕๐. นายเกียรติศักดิ์  บินฮาแว ๑๓๗ ๔ เกียร ์ อปพร.  
๕๑. นายมะนาวี       ลีมิง ๘๘ ๕ เกียร ์ อปพร.  
๕๒. นายบัน           กุมภาว์ ๘๗ ๕ เกียร ์ เลขานุการ  

 
 



ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 

                สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

(นายจิรวัฒน์   ด ารงกูล) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครือข่ายการสื่อสารประกอบแผนเฉพาะกิจ 
                     ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินโคลนถล่ม  ประจ าปี  ๒๕๖๑  –  ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
เครือข่ายส่ือสารในต าบลเกียร์ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                (ลงชื่อ)  
                                                                                                                                        (นายจิรวัฒน์   ด ารงกูล)   
                                                                                                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   

                                                                  

ศูนย์อ านวยการฯ อบต.เกียร์ 

วิทยุ ๑๖๒.๗๐๐ นามพญาไพร 

โทร ๐-๗๓๗๐-๙๘๘๖ 

โทร ๐-๗๓๗๐-๙๘๘๗ 

 

 

หมู่ที่ ๑ 

 

หมู่ท่ี ๕ 

 

หมู่ที่ ๔ 

 

หมู่ที่ ๓ 

 

หมู่ที่ ๒ 



ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและสถิติการเกิดสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
ข้อมูลเสี่ยงภัย 
หมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ ประเภทภัยที่เกิดขึ้น

บ่อยครั้ง/คาดว่าจะเกิด 
๑ เกียร ์ ภูเขา/ล าคลอง อุทกภัย,วาตภัย 
๒ ไอยามู,กูบากูลิง,แบตา,กม.๗ ภูเขา/ล าคลอง อุทกภัย,วาตภัย 
๓ น้ าใส,ไอบือนา ภูเขา/ล าคลอง อุทกภัย,วาตภัย 
๔ ทรงคีรี ภูเขา/ล าคลอง อุทกภัย,วาตภัย 
๕ สายบริษัท,สายบริษัทนอก ภูเขา/ล าคลอง อุทกภัย,วาตภัย 

การประเมินความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
จากข้อมูลส าคัญดังกล่าวเบื้องต้น ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีความเสี่ยงต่อการเกิด

สาธารณภัย ดังนี้ (เรียงล าดับจากความเสี่ยงมากไปหาน้อยตามล าดับ) 
ล าดับที่ ประเภทของภัย ลักษณะของการเกิดภัย 

๑ อุทกภัยและดินโคลนถล่ม - น้ าปุาไหลหลาก จากเทือกเขากรือซอ,จอแบะ 
- น้ าล้นตลิ่ง 

๒ วาตภัย - เกิดพายุหมุนเขตร้อน บริเวณท่ีโล่ง 
๓ ภัยแล้ง - น้ าในแม่น้ าแห้งขอด ฝนทิ้งช่วง 

- น้ าในแม่น้ าซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปา ลดน้อยลงจน
ไม่เพียงพอ ฯลฯ 

สถิติการเกิดสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
อุทกภัย/ดินโคลนถล่ม 

วัน เดือน 
ปี ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย พื้นที่
ประสบภัย 
(หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญ
หาย 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่า
ความ

เสียหาย 
(บาท) 

- - - - - - - - 
      (ท่ีมา  :  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 



วาตภัย 
วัน เดือน ปี 
ที่เกิดภัย 

สาเหตุของการ
เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

จ านวน
บ้านเรือน

เสียหายท้ังหลัง 
(หลัง) 

จ านวน
บ้านเรือน
เสียหาย
บางส่วน 
(หลัง) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

๑๐  ตุลาคม  
๒๕๖๑ 

ลมกรรโชกแรง ๕ - ๑ ๕,๔๔๐ 

๒๘  ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

ลมกรรโชกแรง ๕ - ๑ ๔๒๐ 

๕  พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

ลมกรรโชกแรง ๕ - ๑ ๔๒๐ 

๑๕  พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

ลมกรรโชกแรง ๓ - ๑ ๑,๙๒๔  

๓  กรกฎาคม  
๒๕๖๒ 

ลมกรรโชกแรง ๒,๕ - ๒ ๙๙๐ 

๓๐  กรกฎาคม  
๒๕๖๒ 

ลมกรรกโชก
แรง 

๒,๕   ๕,๒๔๕ 

๘  สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

ลมกรรกโชก
แรง 

๔ - ๑ ๑,๒๖๐ 

๒๗  สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

ลมกรรกโชก
แรง 

๒ - ๑ ๑,๔๔๕ 

๒๓  กันยายน 
๒๕๖๒ 

ลมกรรกโชก
แรง 

๕ - ๑ ๑,๖๙๓ 

(ท่ีมา  : องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือบุคคลที่จะต้องช่วยเหลือ  ขนย้าย  อพยพ  ก่อนเป็นอันดับแรก 
คนชรา 

ที ่ ชื่อ  -  นามสกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ นายพร้อม  เจริญกิจ ๑๑๒  ม.๑ อายุ  ๘๑  ปี 
๒ นางสีตีรอกีเย๊าะ  สูหลง ๑๑๐  ม.๑ อายุ  ๗๕  ปี 
๓ นางสาวมารีเยาะ  สะอิ ๑๑๓  ม.๑ อายุ  ๗๒  ปี 
๔ นายเจ๊ะมะ  อาลี ๑๑๓  ม.๑ อายุ  ๗๗  ปี 
๕ นางแมะแตะ  เจ๊ะโซ๊ะ ๙๓/๔  ม.๒ อายุ  ๘๖  ปี 
๖ นายฮะ  มิงมาแล ๑๗  ม.๒ อายุ  ๘๕  ปี 
๗  นายล้อม  ชูด า ๔๑  ม.๒ อายุ  ๘๔  ปี 
๘ นายยาดง  ซีตือโม ๒๘  ม.๒ อายุ  ๘๓  ปี 
๙ นางเจ๊ะเยาะ  บินกือจิ ๙๒  ม.๒ อายุ  ๘๓  ปี 

๑๐ นางแยแลขอ  มะสะ ๑๐๗  ม.๒ อายุ  ๘๓ ปี 
๑๑ นายหะมะ  มะสะ ๑๐๗  ม.๒ อายุ  ๘๓  ปี 
๑๒ นายวามุ  วาจิ ๖๙/๑  ม.๒ อายุ  ๘๑  ปี 
๑๓ นายมะ  เหงเล๊าะ ๘๒/๑  ม.๒ อายุ  ๘๒  ปี 
๑๔ นางมือลีเยาะ  สะริกี ๙๘๐๙  ม.๒ อายุ  ๘๑  ปี 
๑๕ นางสีตีปีเยาะ  สแลแม ๓๖  ม.๒ อายุ  ๘๑  ปี 
๑๖ นายดือเลาะ  เจ๊ะเงาะ ๙๒/๕  ม.๒ อายุ  ๗๙  ปี 
๑๗ นางกือเยาะ  เจ๊ะแต ๘๒/๑  ม.๒ อายุ  ๗๙  ปี 
๑๘ นายลาเตะ  การี ๕๕  ม.๒ อายุ  ๗๘  ปี 
๑๙ นางตีบีเดาะ  ส าบือรอ ๓  ม.๒ อายุ  ๗๖  ปี 
๒๐ นางบีเด๊าะ  มะสาแม ๘๑/๑  ม.๒ อายุ  ๗๖  ปี 
๒๑ นางปิอ๊ะ  โตะตาหยง ๑๐๔/๒  ม.๒ อายุ  ๗๖  ปี 
๒๒ นางตีเมาะ  มะแซ ๔๖  ม.๒ อายุ  ๗๖  ปี 
๒๓ นายอาแวหะมะ  สะมะแอ ๕๘  ม.๒ อายุ  ๗๕  ปี 
๒๔ นางตีเมาะ  สาลาแม็ง ๗๐/๔  ม.๒ อายุ  ๗๕  ปี 
๒๕ นายรอฮี  บินเด็ง ๖๔  ม.๒ อายุ  ๗๕  ปี 
๒๖ นางเจะมะ  ลีเงาะ ๑๐๒/๒  ม.๒ อายุ  ๗๕  ปี 
๒๗ นางแมะงอ  ยะโล๊ะ ๒๒  ม.๒ อายุ  ๗๔  ปี 
๓๘  นางตีเมาะ  บินนุ ๖๐/๒  ม.๒ อายุ  ๗๔  ปี 
๒๙ นายมะแอ  สาเมาะ ๖๓  ม.๒ อายุ  ๗๔  ปี 
๓๐ นายเจ๊ะอารง  บินย๊ะโก๊ะ ๙๖  ม.๒ อายุ  ๗๔  ปี 
๓๑ นายเจ๊ะแมะ  เจ๊ะนุห์ ๕  ม.๒ อายุ  ๗๓  ปี 
๓๒ นางรอเม๊าะ  สาเมาะ ๖๓  ม.๒ อายุ  ๗๓  ปี 
๓๓ นายสาและ  อาแว ๓  ม.๒ อายุ  ๗๓  ปี 
๓๔ นางสีตีมีเนาะ  ลามานุง ๑๑/๑  ม.๒ อายุ  ๗๒  ปี 



๓๕ นางสีตีหม๊ะ  สาเล็ง ๑๐๓  ม.๒ อายุ  ๗๒  ปี 
๓๖ นางหนูเทียน  ชูด า ๔๑  ม.๒ อายุ  ๗๑  ปี 
๓๗ นายย๊ะยา  บินมะดีเย๊าะ ๑๒/๑  ม.๒ อายุ  ๗๑  ปี 
๓๘ นางปาตีเมาะ  ยะโก๊ะ ๗๒  ม.๒ อายุ  ๗๑  ปี 
๓๙ นางสาวเลาะ  ดอเลาะ ๕๕  ม.๒ อายุ  ๗๑  ปี 
๔๐ นางสีตีรอปีย๊ะ  สีสตางค์ ๙๖/๑  ม.๒ อายุ  ๗๑  ปี 
๔๑ นางเพ่ิม  ลายทอง ๒๙  ม.๒ อายุ  ๗๐  ปี 
๔๒ นางเจ๊ะตือเงาะ  เจ๊ะเงาะ ๓๖  ม.๒ อายุ  ๙๑  ปี 
๔๓ นายดือเลาะ  ซูซีแว ๖  ม.๓ อายุ  ๘๕  ปี 
๔๔ นายสาแม  เจะมะ ๑๒๑  ม.๓ อายุ  ๘๒  ปี 
๔๕ นางสะดีเยาะ  โสเลาะ ๑๒๑  ม.๓ อายุ  ๘๑  ปี 
๔๖ นางแมะเยาะ  อูเซ็ง ๕๙  ม.๓ อายุ  ๘๐  ปี 
๔๗ นายดอเลาะ  มะลี ๓๗  ม.๓ อายุ  ๗๙  ปี 
๔๘ นางฮาเสาะ  ยามานอ ๖  ม.๓ อายุ  ๗๘ ปี 
๔๙ นายเจ๊ะมะ  บือราเฮง ๔๙/๒  ม.๓ อายุ  ๗๘  ปี 
๕๐   นายดาโอ๊ะ  แฉะ ๑๒  ม.๓ อายุ  ๗๘  ปี 
๕๑ นายอับดุลเลาะ  อามิง ๕๒  ม.๓ อายุ  ๕๒  ปี 
๕๒ นางสอเดาะ  ยูโซ๊ะ ๔๐  ม.๓ อายุ  ๗๗  ปี 
๕๓ นางตีเมาะ  ดาโอ๊ะ ๔๑  ม.๓ อายุ  ๗๕  ปี 
๕๔ นางเจ๊ะซง  มะลิลา ๔๙  ม.๓ อายุ  ๗๕  ปี 
๕๕ นางลีเม๊าะ  ดาฮารี ๑๐  ม.๓ อายุ  ๗๕  ปี 
๕๖ นายอุเซ็ง  ถุวอมาซอ ๓๒  ม.๓ อายุ  ๗๕  ปี 
๕๗ นางยาเราะห์  มะลี   ๓๗  ม.๓ อายุ  ๗๕  ปี 
๕๘ นางซียะ  สตาปอ ๘๗  ม.๓ อายุ  ๗๕  ปี 
๕๙ นายนาอิ  มะยูโซ๊ะ ๑๐/๑  ม.๓ อายุ  ๗๔  ปี 
๖๐ นายลาเต๊ะ  หะยีมะ ๙/๑  ม.๓ อายุ  ๗๒  ปี 
๖๑ นางมีเนาะ  ลาเตะ ๑๓๘/๑  ม.๓ อายุ  ๗๒ ปี 
๖๒ นางแลฮอ  วุธิศักดิ์ ๕  ม.๓ อายุ  ๗๑  ปี 
๖๓ นายวาลี  ยาลา ๕๑  ม.๓ อายุ  ๗๐  ปี 
๖๔ นายดอแมง  เจะเงาะ ๙๔  ม.๓ อายุ  ๗๐  ปี 
๖๕ นายบัสเดน  ยามาเจริญ ๑๒๒  ม.๔ อายุ  ๘๓  ปี 
๖๖ นายนิ  โต๊ะหลง ๑๓๑  ม.๔ อายุ  ๘๑  ปี 
๖๗ นายใยหนั่น  ถนอมผล ๑๑๑  ม.๔ อายุ  ๘๐  ปี 
๖๘ นางสลาเม๊าะ  กุงเทะ  ๑๓๙  ม.๔ อายุ  ๗๘  ปี 
๖๙ นางแลขอ  เจ๊ะบอง ๑๓๗/๑  ม.๔ อายุ  ๗๕ ปี 
๗๐ นางปะเส๊าะ  สาแล๊ะ ๑๒๕/๑  ม.๔ อายุ  ๗๔  ปี 
๗๑ นายอาแซ  สาแล๊ะ ๑๔๖  ม.๔ อายุ  ๗๔  ปี 



๗๒ นายอาแว  สะนิ ๙๗  ม.๔ อายุ ๗๒  ปี 
๗๓ นางสีตี  อาแวกือแฉะ ๑๔๙  ม.๔ อายุ  ๗๒  ปี 
๗๔ นายมาหะมะ  แซมะแซ ๑๔๙  ม.๔ อายุ  ๗๒  ปี 
๗๕ นางไหมตีน๊ะ  หมุดอารี ๑๑๙  ม.๔ อายุ  ๗๑  ปี 
๗๖ นางตีเม๊าะ สาแม ๑๓๖ อายุ  ๘๖  ปี 
๗๗ นายอาแซ  บากา ๖๗  ม.๕ อายุ  ๙๐  ปี 
๗๘ นางนาวา  บินเจ๊ะอาลี ๑๕๙  ม.๕ อายุ  ๙๐  ปี 
๗๙ นางตีบ  ขุนสวัสดิ์ ๑๐๕  ม.๕ อายุ  ๘๘  ปี 
๘๐ นางแมะ  เจ๊ะหมิ ๘๖  ม.๕ อายุ  ๘๘ ปี 
๘๑ นายวาเฮง  กะมียอ ๗๒/๓  ม.๕ อายุ  ๘๘  ปี 
๘๒ นายอาแซ  มะยะ ๑๒๘  ม.๕ อายุ  ๘๔  ปี 
๘๓ นางบุตร  อินทคีรี ๑๐๙  ม.๕ อายุ  ๘๓  ปี 
๘๔ นางลีเม๊าะ  เจ๊ะโซ๊ะ ๑๒๙  ม.๕ อายุ  ๘๒  ปี 
๘๕ นางจบ  อินทคีรี ๑๐๙  ม.๕ อายุ  ๘๑  ปี 
๘๖ นายแวมูซอ  ปอเจาะ ๑๒๔  ม.๕ อายุ  ๘๐  ปี 
๘๗ นางมีเนาะ  เจ๊ะและ ๒๔  ม.๕ อายุ  ๘๐  ปี 
๘๘ นางมีเนาะ  วาเลาะ ๑๗  ม.๕ อายุ  ๘๐  ปี 
๘๙ นายวิมล  อิทคีรี ๘๘/๑  ม.๕ อายุ  ๗๘  ปี 
๙๐ นายท านอง  ไชยธรรม ๕๙/๒  ม.๕ อายุ  ๗๘  ปี 
๙๑ นายมะเย็ง  เจะลอ ๒  ม.๕ อายุ  ๗๘  ปี 
๙๑ นางเจะบีเด๊าะ  เจ๊ะยะ ๒  ม.๕ อายุ ๗๗  ปี 
๙๒ นางมีเดาะ  อาแด ๑๒๓  ม.๕ อายุ  ๗๗  ปี 
๙๓ นายเพม  ทองย้อย ๒๕  ม.๕ อายุ  ๗๗  ปี 
๙๔ นายฮามิง  มะแอ ๔๕  ม.๕ อายุ  ๗๖  ปี 
๙๕ นายสะมะแอ  ยูโซ๊ะ ๑๔๓  ม.๕ อายุ  ๗๕  ปี 
๙๖ นายมะยูโซ๊ะ  เปาะจิ ๑๘๐  ม.๕ อายุ  ๗๔  ปี 
๙๗ นายอุเซ็ง  อูมา ๑๖๗  ม.๕ อายุ  ๗๔  ปี 
๙๘ นางสาวมีเนาะ  สาแม็ง ๙๐  ม.๕ อายุ  ๗๓  ปี 
๙๙ นางแมเย๊าะ  เจ๊ะหมิ ๘๖/๑  ม.๕ อายุ  ๗๒  ปี 

๑๐๐ นางนิแย  ดือราแม ๓  ม.๕ อายุ ๗๑  ปี 
๑๐๑ นางสลาเมาะ  เจ๊ะหะมะ ๑  ม.๕ อายุ  ๗๐  ปี 
๑๐๒ นายดือราแม  มามุ ๕๐  ม.๕ อายุ  ๗๐  ปี 

 

 

 



คนพิการ 
๑ นางสาวซูไบดะ  มะยูโซ๊ะ ๘๐/๑  ม.๒ อายุ  ๕๑  ปี 
๒ นางสาวรอฮานี  สุหลง ๘๐/๑  ม.๒ อายุ  ๒๓  ปี 
๓ นายอายิยี  บือซา ๔๓  ม.๒ อายุ  ๕๐  ปี 
๔ นายมะหะเพาซี  มะสาแม ๗๔  ม.๒ อายุ  ๓๕  ปี 
๕ นางสีตีปีย๊ะ  สีสตางค์ ๙๖/๑  ม.๒ อายุ  ๗๓  ปี 
๖ เด็กชายมูฮัมหมัดอัรฟาน  สามูนิง ๓๙  ม.๒ อายุ  ๗  ปี 
๗ นางตีเย๊าะ  ตะมะดิง ๔๒/๒  ม.๒ อายุ  ๖๑  ปี 
๘ นายเจ๊ะอารง  บินยะโก๊ะ ๙๖  ม.๒ อายุ  ๗๖  ปี 
๙ นางสาวรูสนี  อูมา  (บินบือราเฮง) ๔๒  ม.๓ อายุ  ๔๔  ปี 

๑๐ นายอันรัน  หะยีมะ ๙/๑  ม.๓ อายุ  ๒๙  ปี  
๑๑ นางสาวสือนะ  ดาโอ๊ะ ๑๐๑  ม.๓ อายุ  ๔๔  ปี 
๑๒ เด็กชายซามียัม  สาและ   ๑๓๒  ม.๓   อายุ  ๑๓  ปี 
๑๓ นายอุเซ็ง  ถุวอมาซอ ๓๒  ม.๓ อายุ  ๗๕  ปี 
๑๔ นางสาวตีเมาะ  สุหลง ๓๘/๒  ม.๓ อายุ  ๕๓  ปี 
๑๕ นายเซ๊ะ  ถุวอมาซอ ๓๒  ม.๓ อายุ  ๖๙  ปี 
๑๖ นายดือรอนิง  บินลอแม  ๑๐๐  ม.๓ อายุ  ๖๕  ปี 
๑๗ นายมะนาเซ  เจ๊ะนุห์ ๑๐๙/๕  ม.๓ อายุ  ๔๒  ปี 
๑๘ นางบีเด๊าะ  หะแว ๑๔๖  ม.๔ อายุ  ๖๘ ปี 
๑๙ เด็กหญิงนูรีซา  บินฮาแว ๙๘/๑  ม.๔ อายุ  ๑๑  ปี 
๒๐ นายมูฮัมหมัดเพายัม  วามิง ๑๔๓/๑  ม.๔ อายุ  ๓๕  ปี 
๒๑ เด็กหญิงฟิรเดาซ  สาและ ๙๙  ม.๔ อายุ  ๕  ปี 
๒๒ เด็กหญิงยัสมิน  มีเด็ง ๑๔๕/๒  ม.๔ อายุ  ๖  ปี 
๒๓ นางมีเน๊าะ  วาเลาะ ๑๗  ม.๕ อายุ  ๘๑  ปี 
๒๔ นางจบ  อินทคีรี ๑๐๙  ม.๕ อายุ  ๘๒ ปี 
๒๕ เด็กชายซาบูดิง  กะลูแป ๔๘  ม.๕ อายุ  ๒๐  ปี 
๒๖ นางมุกดา  ทองค า ๗๔  ม.๕ อายุ  ๖๐  ปี 
๒๗ นางมีเนาะ  เจ๊ะและ ๒๔  ม.๕ อายุ   ๘๑  ปี  
๒๘ นางบีเดาะ  อาแด ๑๒๓  ม.๕ อายุ  ๗๙  ปี 
๒๙ นายสะมะแอ  สนิ ๘๕/๑  ม.๕ อายุ  ๖๘ ปี 
๓๐ นายเจ๊ะกา  แวบือซา ๑๑๖/๓  ม.๕ อายุ  ๕๔ ปี 
๓๑ นายอาหามะ  มะแซ ๖๘/๑  ม.๕ อายุ  ๕๖  ปี 
๓๒ เด็กชายอาลียัน  สตอปา ๔๗/๑  ม.๕ อายุ  ๗  ปี 
๓๓ นางสาวสีตีฟาตีฮาร์  อีลา ๑๗๐  ม.๕ อายุ  ๑๗  ปี 
๓๔ นางยาเราะ  สะมะแอ ๕๖  ม.๕ อายุ  ๖๒  ปี 
๔๕ นายยีติง  เจ๊ะโก๊ะ ๔๗  ม.๕ อายุ  ๔๗  ปี 
๓๖ นายอูเซ็ง  อูมา ๑๖๗  ม.๕ อายุ  ๗๖ ปี 



๓๗ นายอาหมะ  ซะฮา ๓๑/๑  ม.๕   อายุ  ๑๗  ปี 
๔๓ นายมูฮัมหมัดอาฟีกี  เจะมะ ๑๓๓/๑  ม.๕ อายุ  ๑๖ ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


