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แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุวาตภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
***************** 

อ้างถึง    ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

๑.  สถานการณ์       
ในปัจจุบันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนมากมีสาเหตุมาจากมนุษย์ที่ทำลายความสมดุล

ของธรรมชาติก่อให้เกิดความแปรปรวนของธรรมชาติ ทำให้หลายพ้ืนที่จะต้องประสบปัญหาเหตุวาตภัยอ
ย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้รับความเสียหายต่อบ้านเรือนและ
ทรัพย์สิน แล้วยังมีความเสี่ยงต่อชีวิตอีกด้วย 

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ตั้งอยู่โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง  หมูท่ี่ 2  ตำบลบางพลับ  
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  จึงดำเนินการเตรียมการความพร้อมเพ่ือรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุวาต
ภัยและป้องกันเหตุวาตภัย ตลอดจนเป็นแนวทางลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ หรือหากเกิดขึ้นแล้วสามารถ
ป้องกันได้ ลดผลกระทบได้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุวาตภัยของเทศบาลตำบลโพธิ์
ทอง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้มีความพร้อม ตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือป้องกันความเสียหายของประชาชน ทีม่ีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจัยใน

การดำรงชีวิตรวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดภัย 
๒.๒ เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพธิ์ทองเกิดความพร้อมสามารถปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุวาตภัยของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๓ เพ่ือกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไว้ เพ่ือพร้อมต่อการ

ปฏิบัติในขณะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังที่เกิดภัย 
๒.๔ เพ่ือเตรียมการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติ

หลักและหน่วยสนับสนุน ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

๓.ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
๓.๑  การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุวาตภัย  
       ๑) การประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับวาตภัย 
       ๒) การสำรวจตรวจตรา 
       ๓) การประชาสัมพันธ์ป้องกันเหตุวาตภัย 
๓.๒  การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุวาตภัย  
       ๑) การป้องกันตามแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับวาตภัย 
       ๒) การอพยพตามแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับวาตภัย 
       ๓) การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๓.๓  การปฏิบัติภายหลังเกิดเหตวุาตภัย 
      ๑) การสำรวจความเสียหาย  
      ๒) การบรรเทาทุกข์  
      ๓) การฟ้ืนฟูบูรณะ 
      ๔) การควบคุมโรคติดต่อ 
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๔. รายละเอียดการปฏิบัติ 
๔.๑  การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุวาตภยั 
        ๑)  การประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุวาตภัย  เป็นการร่วมกันพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขแผนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
        ๒)  การสำรวจตรวจตราความพร้อมโดยดำเนินการดังนี้ 

  - จัดให้มีคณะเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันเหตุและสำรวจตรวจตราจุดเสี่ยง
เหตุวาตภัย 

- จัดทำแผนการจัดหาเครื่องมืออุปกรณใ์นการระงับเหตุวาตภัย   
- สำรวจเส้นทางอพยพหนีภัย พร้อมกับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการอพยพหนีภัย และ

อ่ืนๆ  
- ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้เมื่อเกิดเหตุ รวมถึงการซ่อม

บำรุง เช่น รถยนต์ เครื่องมือตัดต้นไม้ เครื่องมือซ่อมแซมบ้านเรือน ให้สามารถงานใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- แจ้งเส้นทางอพยพ และขนย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนรับทราบ 
- จัดทำผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน โดยทำป้ายติดให้เห็นชัดเจน 

และท่ัวถึง 
 ๓)  การอบรม  เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุ และการอพยพ กับเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่  
  ๔)  การประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ให้ทุกคนได้มีความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการป้องกันและการอพยพ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงเหตุวาตภัยและการเกิด
โรคติดต่อ  
 ๔.๒)  การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ประกอบด้วย  
                     ๑)  การป้องกันตามแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุวาตภัย 
 -  การแจ้งเหตุ กรณีเกิดเหตุในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ รายละเอียดตาม
ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร และผังการปฏิบัติหน้าที่   
     - บุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ทันที  ดำเนินการช่วยเหลือ
บ้านเรือนประชาชนทีไ่ด้รับความเสียหาย 
          ๒) การอพยพ  เมื่อเกิดภัย ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

       - กำหนดให้มีพ้ืนที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพของประชาชนในเขตเทศบาลฯ  
                            - บุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ควบคุมขนย้ายทรัพย์สินและ
ประชาชน ไปยังพื้นท่ีตามท่ีกำหนดไว้ 
  - ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสบภัยจากทะเบียนบ้านพร้อมรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา หากพบว่ายังอพยพออกจากพ้ืนที่ประสบภัยไม่ได้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือประสานชุด
ปฏิบัติการช่วยเหลือต่อไป 
 - หน่วยปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ในกรณีมีผู้เจ็บป่วย 
บาดเจ็บ และถ้าหนักให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว 
                    ๓) การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 - ผู้มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้องขอความ
ช่วยเหลือ 
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 ๔.๓)  การปฏิบัติภายหลังเกิดเหตุ ประกอบด้วย 
    ๑) การสำรวจพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาและประเมินความเสียหายพร้อมความต้องการด้าน

ต่างๆ ของประชาชน 
                    ๒) การบรรเทาทุกข์  ปฏิบัติต่อเนื่องจากข้ันตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ดังนี้              
          - ประสานงานหน่วยงาน อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ จังหวัด  ปภ.จังหวัด 
โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หน่วยงานเอกชน  

        - ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์โดยการจัดตั้ง “หน่วยบรรเทาทุกข์” 
          - ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชน 
          - การรักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่อพยพและพ้ืนที่ของประชาชน 

          ๓)  การฟ้ืนฟูบูรณะ 
                 - สำรวจตรวจสอบพ้ืนที่เกิดเหต ุ

        - ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข 
๔) การควบคุมโรคติดต่อ 

                 - ผู้มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินการสำรวจตรวจสอบประชาชนผู้ประสบภัย
ว่ามีสุขภาพเป็นอย่างไรมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเข้ารับการควบคุมหรือไม่ ถ้ามีให้ประกาศเป็นพื้นที่
ควบคุมโรคติดต่อ โดยจัดแบ่งโซนผู้ป่วยให้เป็นสัดส่วนและดำเนินการรักษาโดยเร่งด่วน 
        - ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าร่วมควบคุมโรคและรักษาโรค       
๕. อัตรากำลังบุคลากร 

๕.๑)  บุคลากรเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง แบ่งเป็น 
 ๑) ผู้บริหาร 

๒) ข้าราชการ  
๓) ลูกจ้างประจำ  
๔) พนักงานจ้าง 
๕) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

๖. การแบ่งมอบภารกิจ มีดังนี้ 
๖.๑)   กำหนดการปฏิบัติ  ให้มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในแผนตั้งแต่

ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ  ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยแบ่งชุดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

๑) ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจ คือ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทองโดยตำแหน่งหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ดังนี้ 

- เมื่อได้รับรายงานว่าเกิดเหตุขึ้นก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือประชาชน
ตามท่ีที่กำหนดไว้ 

- สั่งการให้ชุดทำงานด้านต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  
- คอยกำกับดูแลเหตุการณ์แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

๒) ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัด มีหน้าที ่
- ประกาศแจ้งเหตุเพื่อใหป้ระชาชนรับทราบ 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
- ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเพ่ือควบคุมสถานการณ์ตามคำสั่ง

ของผู้อำนวยการศูนย์ 
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- อยู่ประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเพ่ือติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด 
- เตรียมข้อมูลการแถลงข่าวให้ผู้อำนวยการศูนย์ 

๓) ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้า
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีเมื่อได้รับการร้องขอจากประชาชน 

๔) ชุดค้นหาผู้ประสบภัย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและชุดปฏิบัติการ OTOS ทำหน้าที่ค้นหาผู้ติดค้างอยู่ภายในพ้ืนที่ประสบ
ภัย และต้องมีการเคลื่อนย้าย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในลักษณะต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ประสบภัย
ออกจากที่เกิดเหตุมายังจุดอพยพได้อย่างปลอดภัย 

๕) ชุดเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเมื่อมีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่มีค่าที่สำคัญของประชาชนไปยังจุดอพยพ
ได้ทันที พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไม่ให้กีดขวางเส้นทางการอพยพ 

๖) ชุดทะเบียนและข้อมูล ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนและบัตรและและ
เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและวัฒนธรรม ให้ตรวจเช็ครายชื่อตามทะเบียนบ้านที่ประสบภัย คอยรายงานแจ้ง
ผลการตรวจรายชื่อตามทะเบียนบ้านให้ผู้บัญชาทราบตามลำดับชั้น รวมถึงควบคุมไม่ให้ประชาชนกลับเข้า
ไปในพ้ืนที่ประสบภัยอีก  

๗) ชุดปฐมพยาบาล ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ ณ 
จุดอพยพตลอดเวลา โดยจำแนกให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น หากเจ็บป่วยมากให้แจ้งผู้บัญชา ประสาน
การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ป่วย การรักษา และรายงานเป็นระยะ ๆ 
ต่อผู้บัญชา 

๘) ชุดบัญชีและการเงิน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กองคลังทำหน้าที่อำนวยความสะดวก 
ด้านค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งจัดทำบัญชีฎีกา การรับ-การเบิก-การจ่าย เกี่ยวกับเหตุภัยแล้งตามระเบียบการคลัง 

๙) ชุดบูรณะฟ้ืนฟู ประกอบด้วย พนักงานของเทศบาลทั้งหมด ให้ประเมินผลความ
เสียหายจากภัยแล้งว่ามีพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมกี่ครัวเรือนและ
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมกี่หลังคาเรือน  ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถ
ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ภายหลังจากเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยให้ความช่วยเหลือทั้งใน
ด้านเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้น การซ่อมแซม การป้องกันและรักษาโรค และการฟ้ืนฟูด้านจิตใจให้แก่ 
ผู้ประสบภัย รวมทั้ง การฟื้นฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับผลกระทบ เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ภาชนะกักเก็บ
น้ำ เป็นต้น 
๗. การติดต่อสื่อสาร 

๘.๑) การสื่อสาร กรณีภาวะปกติใช้ระบบโทรศัพท์ปกติ/โทรศัพท์เคลื่อนที่  
๘.๒) กรณีฉุกเฉินใช้วิทยุสื่อสารคลื่นความถี่หลัก VHF/FM นามเรียกขาน ศูนย์อ่างแก้ว ความถี่

หลัก ๑๖๒.๕๕๐ MHz  
๘.๓)  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุวาตภัย  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง พ.ศ. ๒๕๖4 หน้า 5 
 

๘. การรายงาน 
๙.๑) หน่วยปฏิบัติการทุกหน่วยต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพร้อม

ทั้งข้อสังเกต (ถ้ามี) 
๙.๒) หน่วยปฏิบัติงานต้องรายงานความเสียหายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา 

   
 
  
                                                  (ลงชื่อ)     ผู้เสนอแผน 

           (นางสาวศรัญญา  นาคบัณฑิตย์) 
                                                              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
  
     (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจแผน 

                (นางวิมล   นาคบัณฑิตย์) 
                                                                หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
      
  
     (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบแผน 

                (นางพเยาว์   ขำประไพ) 
                                                             หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
   
     (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติแผน 

               (นายญาณเวทย์   สอนสม) 
                                                             ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
            นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง 
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ภาคผนวก ก.  การติดต่อสื่อสาร 
 
 ๑. หน่วยชุดปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
  โทรศัพท์  ๐๓๕-๖10478      
             สายด่วน  ๑๙๙   

     วิทยุสื่อสาร ความถี่หลัก  ๑๖๒.๕๕๐  MHz   
     นามเรียกขาน ศูนย์อ่างแก้ว 

๒. หน่วยงานภายในเพื่อการประสานงาน 
 

ที ่ หน่วยงาน โทรศัพท์/โทรสาร ความถี่ 
MHz 

นามเรียกขาน 

๑ สำนักปลัดเทศบาล ๐๓๕-๖10611 ๑๖๒.๕๕๐  
๒ กองคลัง ๐๓๕-610711 ๑๖๒.๕๕๐  
๓ กองช่าง ๐๓๕-610712 ๑๖๒.๕๕๐  
๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๐๓๕-610723 ๑๖๒.๕๕๐  
๕ กองการศึกษาและวัฒนธรรม ๐๓๕-610722 ๑๖๒.๕๕๐  
๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ๐๓๕-610478 ๑๖๒.๕๕๐ ศูนย์โพธิ์ทอง 
๗ ห้องกู้ชีพ ๐๓๕-๖๙๑๖๖๙ ๑๖๒.๕๕๐ ศูนย์โพธิ์ทอง 
 

๓. หน่วยงานภายนอกเพื่อการสนับสนุนในการช่วยเหลือด้านอัคคีภัย 
  

ที ่ หน่วยงาน โทรศัพท์/โทรสาร 
ความถี่ 
MHz 

นามเรียกขาน 

๑ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ๐๓๕-๖10688  ศูนย์ FR 
๒ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง 035-691000  ศูนย์โพธิ์ทอง 
๓ อำเภอโพธิ์ทอง ๐๓๕-610314  ศูนย์ทองกวาว 
๔ ปภ.จังหวัดอ่างทอง ๐๓๕-616260-3   
๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๐๓๕-691507   
๖ การประปาส่วนภูมิภาค ๐๓๕-611662   
๗ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว ๐๓๕-610586   
๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ๐๓๕-691593   
๙ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ๐๓๕-610669   

10 เทศบาลเมืองอ่างทอง 035-612710  ศูนย์รวงทอง 
11 เทศบาลตำบลแสวงหา 035-695252  ศูนย์รวงผึ้ง 
12 เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ 035-631199  ศูนย์ชัยชาญ 
13 เทศบาลตำบลป่าโมก 035-661347  ศูนย์นางฟ้า 
14 เทศบาลตำบลเกษไชโย 035-647511  ศูนย์เกษไชโย            
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 ผังส่ือสารชองเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองอำนวยการป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 
 โทรศัพท์ 035-616260-2 

วิทยุสื่อสารความถี่ 150.150  MHz 
การไฟฟ้าภูมิภาค 
สาขาโพธิ์ทอง 

โทรศัพท์ 035-
691507 

  
 

กองอำนวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
โทรศัพท์ 035-610341 

วิทยุสื่อสารความถี่ 162.125  MHz 

กองอำนวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

โทรศัพท์ 035-610478 
โทรสาร 035-610611  

วิทยุสื่อสารความถี ่162.550  MHz 
 

การประปาส่วนภูมภิาค 
สาขาอ่างทอง 

โทรศัพท ์035-611662 
 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 

โทรศัพท์ 035-610688 
สายด่วน ๑๖๖๙ 
วิทยุสื่อสารความถี ่ 
150.150  MHz 

 

 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนธิิร่วมกตัญญ ู
วิทยุสื่อสารความถี ่ 
146.530  MHz 

 
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง 
โทรศัพท ์035-691000 

วิทยุสื่อสารความถี ่ 
152.800  MHz 

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

อบต. อ่างแก้ว 
โทรศัพท์  035-610586 


