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ค าน า 
 

  ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และทวีความรุนแรง
อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในทุกพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
และสังคมโดยรวมเป็นจ านวนมากนับมูลค่ามิได้ ซึ่งในขณะนี้พบว่าประชาชนมีการใช้รถ ใช้ถนนเป็นจ านวนมาก
ท าให้ปริมาณการจราจรบนถนนทางหลวงสายต่าง ๆ หนาแน่น และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงมากขึ้น
เรื่อย ๆ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนยังคงมีให้เห็นเป็นประจ าและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึน
ตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้จะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามอย่างยิ่งที่ จะแก้ปัญหา
อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการฝึกอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเต็มที่เต็มก าลังความสามารถแล้วก็ตาม 
แต่อุบัติเหตุทางถนนก็ยังไม่ลดลงตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ มีการศึกษาจากหลายหน่วยงานพบว่า สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนมีอยู่หลายประการ เช่น ความประมาท ขับขี่ในขณะที่เมาสุรา ความไม่เข้าใจกฎจราจร ความ
เคยชิน ขาดแรงกระตุ้น ขาดจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่เคารพกฎจราจร ไม่มีการป้องกันที่ถูกต้อง ฯลฯ 
ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากคนทั้งสิ้น ดังนั้น เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ ให้
ลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถลดอุบัติเหตุทาง
ถนนได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน พ.ศ.2554 ข้อ 22 ในท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนอัน
สมควรให้มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขึ้น เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดให้มีศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเรียกว่า “ศปถ.อปท.” โดยมีผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
และให้มีคณะกรรมการ ศปถ.อปท. ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ 
โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เข้าร่วมเป็นกรรมการและมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๑. สภาพพื้นที่ 

 1.1 ประวัติ 
  ต าบลท่างามตั้งเมื่อ ปี 2489 ราษฎรอพยพมาจากอ าเภอศรีมหาโพธิ์ มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริม
แม่น้ า อาชีพหลัก คือ ท านา และประมง ต่อมามีราษฎรจากอ าเภอเมืองปราจีนบุรีได้ไปตั้งบ้านเรือนจนตั้งเป็น
ต าบลท่างามในปัจจุบัน สาเหตุที่ตั้งชื่อต าบลท่างามเพราะมีล าน้ าเป็นทรายขาวเรียบริมแม่น้ าบางปะกง 

 1.2 ลักษณะพื้นที่ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๔ ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต าบล          
ท่างาม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 35.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
21,893.75 ไร่  

 ๑.3 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตต าบลดงพระราม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ทิศใต ้  ติดต่อกับเขตต าบลหาดยาง อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ต าบลบางเดชะ 
   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตต าบลหาดยาง อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี     
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และต าบลรอบเมือง อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
   จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 1.4 แผนที่ 
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๑.5 เขตการปกครอง 
          องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ 
 

 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร  

รวม ชาย หญิง 
๑ บ้านลาดเค้า 197 1,461 525 1,986 
๒ บ้านคลองตาหลวง 123 177 163 340 
๓ บ้านท่างาม 77 197 180 377 
๔ บ้านท่างาม 191 300 327 627 
๕ บ้านคุ้งโรงนา 84 122 142 264 
๖ บ้านกระแจะ 36 60 47 107 
๗ บ้านหุบงิ้ว 111 147 158 305 
๘ บ้านหาดสะแก 50 77 80 157 
๙ บ้านหาดสะแก 83 137 152 289 

๑๐ บ้านหาดสะแก 83 140 152 292 
๑๑ บ้านหาดสะแก 37 74 81 155 
๑๒ บ้านคลองวัว 744 551 735 1,286 

รวม 1,816 3,443 2,742 6,185 
   

 จ านวนประชากรแยกตามวัย 
  - เด็ก  ชาย  492 คน หญิง 467 คน รวม 959 คน 
  - วัยท างาน ชาย 2,256 คน หญิง 1,658 คน รวม 3,910 คน 
  - ผู้สูงอายุ ชาย 695 คน หญิง 617 คน รวม 1,312 คน 
 จ านวนผู้พิการ  ชาย 87 คน  หญิง 76 คน  รวม 163 คน 

 ๑.6 โรงงานอุตสาหกรรม  -ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่- 

          ๑.7 ด้านการศึกษา 
    
ที ่

 

ระดับการศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนประชากร  

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 
๑ อนุบาล - - - -  
๒ ประถม โรงเรียนวัดเลียบ 10 9 19  
  โรงเรียนวัดหาดสะแก 51 42 93  

๓ มัธยม - - - -  
๔ อาชีวะ - - - -  
๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.แสงส่องหล้า 13 12 25  
  ศพด.วัดเลียบ 12 6 18  
  ศพด.อบต.ท่างาม 8 7 15  

๖ อ่ืน ๆ      
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       1.8 ด้านสาธารณสุข 

 

ประเภทบริการ 
 

ชื่อสถานบริการ 
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 
 

หมายเหตุ 

รพ.สต. รพ.สต.ท่างาม 4  

รพ.ประจ าอ าเภอ - -  

รพ.ศูนย์ฯ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 1,200  

รพ.เอกชน - -  

สถานพยาบาลอ่ืน ๆ - -  

 
 ๑.9 เส้นทางคมนาคม 
         องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง อ าเภอ และจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์บนถนน
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ (สุวินทวงศ์) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ (สุวรรณศร) และทางหลวงชนบทหมายเลข 
๓๐๐๘ (ทล.ชบ.ปจ. ๓๐๐๘) 
 

   
 ๑.10 สถิติอุบัติเหตุทางถนน ย้อนหลัง 3 ปี 

 ปี 
สถิต ิ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด หมายเหตุ 

เกิด เจ็บ ตาย 
๒๕60 - - - - เก็บข้อมูลไม่ได้ 
๒๕61 10 7 1 เมาแล้วขับ  
๒๕62 15 5 3 เมาแล้วขับ  
รวม 25 12 4   

 
 ๑.11 อ่ืน ๆ 
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แผนงาน 
โครงการปฏิบัตกิารป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ปี 2564 

 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ สถานที่ด าเนินการ

ตามโครงการฯ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
จะแล้วเสร็จ 

ว.ด.ป. 

ภาพถ่าย
กิจกรรม/
โครงการ 

ว.ด.ป. งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 
เทศกาลส าคัญ 

ต าบลท่างาม - 200,000 รายได้ 
อปท. 

ตลอดปีงบประมาณ  

2 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.ท่างาม - 100,000 รายได้ 
อปท. 

เม.ย. - ก.ย. 63  

3 โครงการฝึกอบรมหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย OTOS 
 

อบต.ท่างาม - 100,000 รายได้ 
อปท. 

เม.ย. - ก.ย. 63  

  
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนองค์การบรหิารส่วนต าบลท่างาม ปี 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนองค์การบรหิารส่วนต าบลท่างาม ปี 2564 
 

บัญชรีายชื่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  
บุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  

และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. ในเขต อ.เมือง 
 

ล าดับที ่ ประเภทส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์ติดต่อ 

1 ผู้อ านวยการท้องถิ่น จ่าเอกรัตนโชติ  จ ารูญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

081 940 6487 

2 ก านัน นางส าราญ  หงษ์ทอง 
นางแสงทอง  ศิริรัตน์ 
นางประชุม  วานิชสรไกร 
นายนิพนธ์ ยุวัฒนะ 
นางสาวนิตยา  อิ่มอวบ 
นายส าราญ  ทาบุญมา 

ก านันต าบลท่างาม 
สารวัตก านัน 
สารวัตก านัน 
แพทย์ประจ าต าบล 
ผู้ช่วยก านันต าบลท่างาม (หมู่ 7) 
ผู้ช่วยก านนัต าบลท่างาม (หมู่ ๗) 

061 636 5131 
089 096 2357 
089 985 9788 
098380 9835 
086 898 9770 
098 262 3716 

3 ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

นายบวร  คณาสุข 
นางนารี  วิรุฬศักดิ ์
นางเสมอ   มีสิน 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 1 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 1 

092 786 8424 
098 368 2767 
092 409 6699 

นายบัญชา  โต๊ะยี ่
นางสาวอภิญญา  มานพ 
นางพรรณิกา  ดางาม 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 2 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 2 

086 149 8126 
081 683 3805 
087 135 1700 

นายนิมิตร์  บัวชุม 
นางสาวศกุนนี  ข าเกิด 
นางอารี  แสวงคุณ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 3 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 3 

087 139 0223 
087 694 5075 
098 994 5788 

นางค าเอี้ย  ม่วงสังข์   
นางมณีวรรณ  เหมยพรม 
นางประมวล  พูลประสาท 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 4 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 4 

088 485 6233 
093 615 2995 
081 775 0561 

นายดิเรก  มานพ  
นางนุชรี  สุขอรุณ 
นางอรวรรณ  กล่ าบุตร 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 5 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 5 

087 618 5718 
081 151 5597 
089 554 5348 

นายบัณดิษฐ ์  วงษ์นิกร  
นางสาววจี  แสวงด ี
นายกอบชัย  พูลประสาท 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 6 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 6 

088 208 8099 
081 437 2390 
080 805 7743 

นางดารัตน์  เสมาทอง 
นายชัยพร  จุไร 
น.ส.จันทร์จริา  จันทร์แจ้ง 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ ๘ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ ๘ 

 089 253 2260 
084 947 7812 
098 387 8260 

นายกิตติพันธ์   เหลาเพ็ชร 
นางสาวอารีสา นาคตระกูล 
นายปริญญา  เดชสภุา 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 9 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 9 

098 370 9472 
081 578 3828 
085 432 9332 

นายสมทรง  ไหมทอง 
นายสมโภชน์  ธนุศิลป ์
นางสุรินทร์   ไหมทอง 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 10 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 10 

095 112 2248 
098 516 2303 
062 834 4759 



         แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนองค์การบรหิารส่วนต าบลท่างาม ปี 2564 
 

 
ล าดับที ่ ประเภทส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์ติดต่อ 

 ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

นางวรรณา  ม่วงสังข ์
นายท านอง  พุ่มพวง 
นางพยนต ์ พงษ์ปัญญา 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 11 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 11 

062 554 0318 
081 403 3620 
086 006 8099 

นางธนวรรณ  ออประทีป 
นางสาวนริสา  มานพ 
นายด าเนิน  วาณิชสรไกร 
นางอนงค์  มานะจิตร ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 12 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 12 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 12 (ผรส.) 

087 132 4283 
098 981 7991 
090 778 2650 
089 110 8066 

4 สมาชิก อบต.ท่างาม นายวิชัย  บุตรสันต ์
นายเกษม  นวลจันทร ์

ประธานสภา อบต. ท่างาม 
รองประธานสภา อบต. ท่างาม 

081 7829109 
085 434 0894 

นายบุญเชิด  สงวนศร ี สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 1 085 434 0894 
นายอมร  ต่อแตม้ 
นายอดิเรก  สถติย ์

สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 2 
สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 2 

089 048 2546 
086 156 8363 

นายสายชล  มาตรา สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 3 092 847 8927 
นางจิตรา  ปล้องทอง 
นายสิรภพ  นวลจันทร ์

สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 4 
สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 4 

084 566 4304 
092 396 0798  

นายสมาน  ค ารอด 
นายสุดใจ  รอดศิร ิ

สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 5 
สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 5 

088 840 3908 
081 294 1702 

นายรัฐศาสตร์  วงศ์นิกร 
น.ส.ปาริชาติ  ยุวัฒนะ 

สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 6 
สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 6 

089 545 2614 
087 587 3977 

นายสมศักดิ์  อ่ิมอวบ สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 7 087 986 3402 
นายวรรทนกิจ  ศิร ิ
นางดารารตัน์  ข าด ี

สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 8 
สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 8 

087 507 0177 
086 042 0506 

นายประวติร์  ศิรริัตน์   สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 9 089 250 8567 
นายกตัญญู  ไหมทอง 
นางจินตนา  เทียนด า 

สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 10 
สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 10 

095 112 2248 
087 141 5095 

นายลิขิต  ตระกูลบุญถนอม 
นางอุมาพร  กลิ่นพิพัฒน์ 

สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 11 
สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 11 

081 459 9503 
064 176 0955 

นายสมบญุ  บุดด ี สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 12 087 132 4283 
5 ส านักปลดั อบต. จ่าเอกรัตนโชติ  จ ารูญ 

นางสาวสุพรรษา  อากาศ 
นายบวรเดช  เสสตุา 
นางสาวอัญชลี   ดุนขุนทด 
นายภรินท์  วงศ์จินดา 
นางสาวณปภัช  หอมจันทร ์
นางสาวภคพร  ฉิมชาต ิ
นายอรรถพงษ์  เจนรัมย ์
นางสาวศรินธร  บัวศรจีันทร ์
นายมานะชัย  แก้วบุดด ี
นายสนั่น  สถิตย ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
หัวหน้าส านักปลัด อบต.ท่างาม 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักพัฒนาชุมชน 
นิติกร  
นักจัดการงานท่ัวไป 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
ภารโรง 

081 940 4687 
063 914 4562 
085 439 4509 
093 326 7003 
086 916 1329 
087 246 2132 
063 782 3942 
084 876 7369 
085 641 5528 
091 556 2269 
061 531 7309 
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ล าดับที ่ ประเภทส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์ติดต่อ 

6 กองช่าง นายปริญญา  พ่ึงรอด 
นายพิชิต  กล้าสงคราม 
นายปริญญา  พัดงาม 
นางสาวเรวดี  โฉมงาม 
นายประเวศ  วงศ์เพ็ชร 
นางจตุรง  พลช ู
นายอนุพงษ์  คงเหล็ก 
นายคงคา  สงวนศร ี

ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 
พนักงานขับรถบรรทุกขยะมลูฝอย 
คนงานประจ ารถขยะ 
คนงานประจ ารถขยะ 

097 325 5800 
083 418 9898 
098 461 6066 
092 581 8912 
091 579 8615 
084 871 1508 
094 972 8181 
094 768 8556 

7 กองคลัง 
 

นางกัญญภา  พิมพงษ ์
นางรุ่งตะวัน นงนุช 
นายวีรศักดิ์  สืบเหม 
นางอโนมา  บุญชม 
นางนิตยา  ส าเนียงเสนาะ 
นางสาวนงลักษณ์  สมมาตร ์

ผู้อ านวยการกองคลัง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
นักวิชาการพัสด ุ
นักวิชาการเงินและบญัชี 
ผู้ช่วยจัดเก็บรายได ้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ

092 421 4978 
089 245 7062 
098 721 6659 
092 448 0569 
089 245 7062 
087 988 6123 

8 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นางธนิกานต์  กองส ี
นายวิสุทธิ์  เช้ือสุข 
นางสาวนันทรินทร์  สัตย์ธรรม 
นางสุชาดา  นวลจันทร ์
นางทองใบ  ต่อแต้ม 
นางวรรณี  วงษ์พาศกลาง 
นางสุลี  ช่างเก็บ 

นักวิชาการศึกษา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 

082 709 3340 
081 381 1543 
088 349 3343 
083 803 9446 
062 498 7305 
081 590 6344 
062 498 7305 

9 รพ.สต.ท่างาม นายประสิทธิ  เจริญนพกิจ ผู้อ านวยการ รพสต.ท่างาม 037-571052 

 
 

บัญชีรายช่ือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่และข้างเคียง 
 

ล าดับที ่ ประเภทส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์ติดต่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

อบต.ไมเ้ค็ด 
อบต.บ้านพระ 
อบต.รอบเมือง 
อบต.ดงพระราม 
ทต.นาปรือ 
ทม.ปราจีนบรุ ี
ทม.ปราจีนบรุ ี
อบต.ดงขี้เหล็ก 

นายวุฒิชัย  มณีงาม (เป้) 
นายมานะ  ร้อยพวง (พี่นะ) 
นายเมฆิน  นลิยุบล (พี่เจ๋ง) 
นายเสกสัญ  ทวีสุข (พี่เสก) 
นายอเนก  ปานะโปย (พี่เนก) 
นายอดิศักดิ์  โอสถผสม (พ่ีโบ๊ท) 
จ.ส.อ.จักร์พงษ์  บุษบงค์ 
พ.จ.อ.เจษฎา  จูเซยีน (พี่จ๊อด) 

จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน 
จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน 
จพง.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน 
จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน 
นักพัฒนาชุมชน (รก.ปภ.) 
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน 
จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน 

088 217 6480 
๐๘๗ ๑๓๒ ๔๕๒๑ 
๐๙๕ ๘๘๙ ๑๔๒๕ 
๐๘๖ ๓๖๘ ๓๒๓๔ 
๐๙๗ ๑๘๔ ๖๑๐๒ 
๐๘๑ ๒๕๑ ๓๙๐๖ 
๐๘๐ ๕๖๖ ๗๓๑๓ 
๐๙๓ ๒๖๒ ๔๐๐๐ 

 
 


