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ค ำน ำ 
 

ปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติได้กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอันน ามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างมหาศาลและเป็นปัญหาซ้ าซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยพิบัติ    
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงข้ึนเป็นล าดับ การเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์สาธารณภัย
ต่างๆ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติปี ๒๕63 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
แนวทางการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัยโดยความร่วมมือแบบบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิศาสตร์สภาพสังคมแต่ละทอ้งทีเ่พื่อให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอีกทั้งให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 255๘ และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550 สอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ .ศ. 2560 และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ในสถานศึกษา 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตผุล 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจส าคัญและจ าเป็นทีจ่ะต้องมีการเตรียมการรองรบั

สถานการณ์ไว้ตั้งแต่ยามปกติเพื่อป้องกันอันตรายหรือลดความเสียหายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินจากภัยที่ไม่
ว่าจะเกิดจากธรรมชาติเช่นอุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหวฯ หรือมผีู้ท าใหเ้กิดข้ึนเช่นการเกิดอัคคีภัยจากการใช้ไฟฟ้า
การลอบวางเพลงิการลอบวางระเบิดล้วนเป็นภัยที่ก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดย
ส่วนรวมทีจ่ะต้องด าเนินการหาวิธีป้องกันและระงับเหตุทีเ่กดิข้ึนโดยเร็วพรอ้มทัง้ให้ความช่วยเหลือตลอดจนการรกัษา
ความสงบเรียบร้อยเพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเรว็ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้มีการเตรียมพร้อมส าหรบัการเกิดเหตุ
สาธารณภัยในหนว่ยงาน ในสถานศึกษา ซึ่งในส่วนของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา ไดม้ีการจัดเตรียมและ
หาวิธีป้องกันหรือบรรเทาเพือ่ลดความเสียหายและเตรียมการด้านการแก้ไขปญัหาอปุสรรคและการฟื้นฟบููรณะไว้
ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2560 และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ 

ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงจัดท าแผนเตรียมการป้องกัน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด  
ประจ าปี 2563 ข้ึน 

วัตถุประสงค ์
เพื่อทุกกลุม่ทุกหน่วย ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 1  และ  

สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทากรณีเกิดเหตสุาธารณภัยในหน่วยงาน/
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพประสทิธิผล 

นิยำมศพัท ์
“สาธารณภัย” หมายถึง อทุกภัย อัคคีภัย วาตภัย โคลนถล่ม แผ่นดินไหว ตลอดจนภัยอื่นๆอันมีมา

เป็นสาธารณะไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูท้ าให้เกิดข้ึนหมายรวมถงึการก่อวินาศกรรมซึง่ก่อให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนหรือของรัฐ 
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บทท่ี 2  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพืน้ฐานจังหวัดอุทัยธาน ี

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดอุทัยธานี 
 1.1 ความเป็นมา  

เมืองอุทัยธาน ีมีหลักฐานทางดา้นประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรยืนยันไว้ว่า เป็นที่อยู่อาศัย 
ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว โดยพบหลักฐานยืนยันในหลายพื้นที่ เช่น โครงกระดูก 
เครื่องมือหินกะเทาะจากหินกรวดและภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขาปลาร้าต านานเก่าเล่าว่า ในสมัยสุโขทัย
เจริญรุ่งเรือง นั้น “ท้าวมหาพรหม” ไดเ้ข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า คือ อ าเภอหนองฉางในปัจจุบันนี้ แล้วพาคนไทย
เข้ามาอยูท่่ามกลางหมู่บา้นคนมอญ และคนกะเหรี่ยง จึงเรียกว่า “เมืองอู่ไทย”เรียกช่ือตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ซึ่ง
พากันตั้งบ้านเรือนอยู่อยา่งหนาแน่น มีพืชพันธ์ุ และอาหาร ที่อุดมสมบูรณ์กว่าแห่งอื่น ต่อมากระแสน้ าเปลี่ยนทางเดิน
และเกิดกันดารน้ า เมืองอู่ไทยจึงถูกทิ้งร้าง จนในที่สุด “พะตะเบิด” ไดเ้ข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทยโดยขุดที่เก็บกักน้ าไว้
ใกล้เมืองและพะตะเบิดได้เป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเป็นคนแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองอู่ไทย ต่อมาได้เรียกกันเป็น 
"เมืองอุไทย" คาดว่าเพี้ยนไปตามส าเนียงชาวพื้นเมืองเดิม ไดม้ีฐานะเป็นหัวเมืองด่านช้ันนอกมีพระพลสงครามเป็นนาย
ด่านแม่กลองและพระอนิทรเดชเป็นนายด่านหนองหลวง (ปัจจุบัน แม่กลอง คือ อ าเภออุ้มผาง และหนองหลวง คือ ต าบล
หนองหลวง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก) คอยดูแลพม่าที่จะยกทัพมาตามเส้นทางชายแดนดา่นแม่ละเมา ต่อมาในสมัย 
พระเอกาทศรถ (พ.ศ.2148-2163) ไดโ้ปรดให้บัญญัติอ านาจการใช้ตราประจ าต าแหนง่ มีบัญชาการตามหัวเมือง นั้น  
ไดร้ะบุในกฎหมายเก่าลักษณะพระธรรมนูญว่า “เมืองอุไทยธานี เป็นหัวเมืองขึ้นแก่มหาดไทย” เมืองอุไทยธาน ี  
เป็นเมืองที่อยู่บนที่ดอนและลึกเข้าไป ไม่มีแม่น้ าสายใหญ่ และไม่สามารถติดตอ่ทางเรือได ้ดังนั้นชาวเมืองอุไทยธานี  
จึงต้องขนข้าวบรรทุกเกวียนมาลงที่แม่น้ า  จึงท าให้พ่อค้าพากันไปตั้งยุ้งฉางรับซื้อข้าวที่ริมแม่น้ าจนเป็นหมู่บ้านใหญ่ 
เรียกว่าหมู่บา้น“สะแกกรัง”เนื่องจากเป็นพื้นที่มีป่าสะแกข้ึนเต็มริมน้ า และมีต้นสะแกใหญ่อยู่กลางหมู่บา้นบ้านสะแกกรัง 
ชาวจีนเรียกเพี้ยนเป็น “ซิเกี๋ยกั้ง”    เป็นตลาดซื้อข้าวทีม่ีพ่อค่าคนจีนนิยมไปตั้งบ้านเรือนและยุ้งฉาง ต่อมาในระยะหลัง
ไดม้ีเจ้านายและขุนนางมาตั้งบ้านเรือนอยู่ เพราะความสะดวกในการกะเกณฑ์สิ่งของส่งเมืองหลวง ซึ่งเป็นจ าพวก  
มูลค้างคาว ไม้ซุง กระวาน และช้างป่า อีกทั้งยังมีช่องทางในการค้าข้าวอีกดว้ย พ.ศ. 2376 ข้าราชการชาวกรุงเทพฯ  
ผู้ซึ่งไดร้ับการแตง่ตั้งให้เป็น พระยาอุไทยธานี เจ้าเมืองอไุทยธานีในสมัยนั้น ไดเ้ห็นว่าบา้นสะแกกรังเป็นตลาดใหญ่ มีผู้คน
อพยพเข้ามาอยูก่ันอย่างหนาแน่น อีกทั้งเป็นสถานที่ที่ชาวอุไทยธานีติดต่อค้าขายข้าว และไม้ซุง กับพ่อค้าที่นั่นมานานแล้ว 
จึงคิดตั้งบ้านเรอืนเพือ่ค้าขายประจวบกับเวลานั้น เจ้าเมืองไชยนาทเป็นเพื่อนกัน จึงขอตั้งบ้านเรือนที่ริมแม่น้าสะแกกรัง 
เนื่องจากผูค้นมาติดตอ่ราชการและมาค้าขายกันมาก ทั้งนี ้เนื่องจากเจ้าเมืองไม่กล้าข้ึนไปเมืองอุไทยธานีเก่า อ้างว่า กลัว
ไข้ปา่ จึงเป็นเหตุให้พากันอพยพมาอยู่กันมากข้ึน พ.ศ. 2391 ไดม้ีการแบ่งเขตดินแดนเมืองอุไทยธานี และเมืองไชยนาท
โดยตัดเขตบ้าน สะแกกรัง ทางฝั่งคลองฟากใต้ ตั้งแตท่้ายบ้านสะแกกรังไปจดเมืองอุไทยธานีเก่า โอนที่นั่นจากเมืองไชยนาท 
เป็นของเมืองอุไทยธานี ดังนั้นเมืองอุไทยธานี จึงตั้งอยู่ที่ปลายสุดเขตแดนเมืองมโนรมย์ ข้างใตบ้้านลงมาสักคุ้งน้ าหนึ่งก็
เป็นแดนเมืองไชยนาท พ.ศ. 2441 เมืองอุไทยธานี ข้ึนกับมณฑลนครสวรรค์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยน เป็น
ข้ึนกับมณฑลอยุธยา สุดท้ายมีการประกาศเลิกมณฑลปี พ.ศ. 2476 และก าหนดให้จังหวัดเป็นหน่วยปกครองส่วน
ภูมิภาค  (ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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อุทัยธานีเมืองพระชนกจักรี 

พระชนกจักรี มีพระนามเดิมว่า นายทองดี เป็นบุตรคนโตของ   จมื่นมหาสนิท (ทองค า) ต่อมาได้
เป็นพระราชนิกูล ปลัดทูลฉลองมหาดไทย ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ กรุงศรีอยุธยา สืบเช้ือสาย มาจาก
เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)  ถือก าเนิดที่บ้านอุไทธานี เมืองอุไทธานี หรือจังหวัดอุทัยธานีในปัจจุบันภายหลังย้ายไป
อยูก่รุงศรีอยุธยารับราชการจนได้ต าแหนง่เป็นพระอักษรสนุทรศาสตร์ เสมียนตรากรมมหาดไทยมีหน้าที่ร่างพระราช
สาสน์ตราและรักษาพระราชลัญจกร (ตราประจ าพระเจ้าแผ่นดิน) พระอักษรสุนทรศาสตร์ แต่งงานกับคุณดาวเรือง 
หลานสาวพระยาอภัยราชา สมุหนายกมีบุตรธิดา 5 คน คนแรกเป็นหญิง ช่ือ สา คนรองเป็นชายช่ือ ราม คนที่สาม
เป็นหญิง ช่ือ แก้ว คนที่สี่และ ห้าเป็นชาย ช่ือ ทองด้วง และบุญมา ต่อมาพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) ได้
ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราช รามาธิบดี 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ได้น าบรรดาศักดิ์สุดท้าย คือ พระบิดา “พระยาจักรีศรีองค์
รักษ์” มาใช้เป็นช่ือราชวงศ์จักรี และได้สถาปนา พระอัฐิพระบิดาข้ึนเป็น "สมเด็จพระชนกาธิบดี" ใน พ.ศ. 2338
จังหวัดอุทัยธานีได้สร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมชนกนาถบนยอดเขาแก้ว (เขาสะแกกรัง) บ้านสะแกกรัง 
ซึ่งเป็นสถานที่เกิดไว้เป็นอนุสรณ์ แล้วเสร็จในปี 2522 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชด าเนินทรง
เปิดพระวิสูตรพระอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2522 ปัจจุบัน รูปพลับพลาจัตุรมุขหน้าบรรณศาลาตราจักรี ซึ่ง
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ บนยอดเขาแก้ว ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ า
จังหวัดอุทัยธานี 

1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
ขนาดและท่ีตั้ง 
จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ตอนล่างสุดของภาคเหนือ อยูร่ะหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 56 ลิปดาเหนือถึง 

15 องศา 47 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 89 องศา 59 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 7 ลิปดาตะวันออก 
บริเวณลุ่มน้ าสะแกกรังทางฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ทั้งหมด ๖,๗๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ๔,๒๐๖,๔๐๔ ไร่ มี
พื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 29 ของประเทศ โดยห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชีย 
ประมาณ 206 กิโลเมตร แยกเข้าจังหวัดอุทัยธานีตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ที่บ้านท่าน้ าอ้อย ประมาณ 
16 กิโลเมตร ถึงจังหวัดอุทัยธานี รวมระยะทาง 222 กิโลเมตร จังหวัดอุทัยธานี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ 
หลายจังหวัด ดังนี ้

ทิศเหนือ       ติดอ าเภอชุมตาบง อ าเภอลาดยาว อ าเภอโกรกพระ อ าเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศใต ้          ติดอ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอหนองมะโมง อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาทอ าเภอดา่นช้าง    
                 จังหวัด  สุพรรณบุรี และ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก ติดอ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันตก   ติดอ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 

การเดินทาง สามารถเดินทางไปอุทัยธานีได้หลายเส้นทาง ไดแ้ก่ 
1. จากเส้นทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และแยก

เข้าทางหลวงหมายเลข 333 ตรงทางแยกท่าน้ าอ้อย บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ า 
เจ้าพระยาระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ผา่นหนา้โรงพยาบาลเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดอุทัยธานีรวมเป็น 
ระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร 
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2. เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 32 เช่นกัน เมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่ 30 (อยูใ่นเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 334 และจากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 309 ไปตามเส้นทาง
ข้ามสะพานจังหวัดอ่างทอง จากนั้นมาตามถนนสาย 311 ผา่นจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านจังหวัดชัยนาทที่อ าเภอสรรพยา 
จากนั้นเลี้ยวเข้าเส้นทางหมายเลข 3183 เข้าจังหวัดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทางประมาณ 283 กิโลเมตร 

3. เริ่มต้นจากอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ผา่นจังหวัด 
สุพรรณบุรี ผา่นอ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3183 ผา่นอ าเภอวัดสิงห์ 
เข้าเขตจังหวัดอุทัยธานี บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3265 สายมโนรมย์ - อุทัยธานี เลี้ยวซ้ายเข้าตัว 
จังหวัด รวมระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร 
 

สภาพภูมิประเทศ 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาลาดเทจากทิศตะวันตกลงมาทางทิศตะวันออกทิศตะวันตก เป็น

เทือกเขาสลับซับซ้อน และมีสภาพเป็นพืน้ที่คุ้มครองเป็นป่าสงวนแห่งชาต ิ๙ แห่ง วนอุทยาน ๒ แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
๑ แห่ง และที่ส าคัญมีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (อยู่ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ ๑.๕ ล้านไร่) ซึ่ง 
UNESCO ไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความอุดม
สมบูรณ์      มีสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธ์ุอาศัยอยู่ เช่น ควายป่า วัวแดง กระทิง ช้าง เสือด า เป็นตน้ รวมพื้นที่
ปา่และภูเขา ทั้งหมดประมาณ ๒.๒ ลา้นไร่เศษตอนกลางของจังหวัด เป็นที่ดอนสลับพื้นที่ราบลักษณะเป็นลูกคลื่น
ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่เกิดจากตะกอนที่แม่น้ าพัดพามาและน้ าหลากท่วมพื้นที่ ท าให้มีความเหมาะสมใน
การท าการเกษตร เพาะปลูก มีพื้นที่ประมาณ ๒ ลา้นไร่เศษจากลักษณะพื้นที่ดังกล่าวท าให้จังหวัดอุทัยธานี ประสบ
กับปัญหาขาดแคลนน้ าด้านทิศตะวันตกและหากปีใดมีน้ ามากหรือน้ าหลากจะเกิดน้ าท่วมทางด้านทิศตะวันออก เป็น
ประจ า 

 

สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดอุทัยธานี จัดอยู่ในลักษณะร้อนช้ืน คือ มีอากาศร้อนช้ืนในช่วงฤดูฝนและแห้งแล้ง

ในช่วงฤดูหนาว โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในฤดูฝน และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว ซึ่งแบ่งฤดูตามระยะเวลาได้ดังนี้ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนจัดช่วงเดือนมีนาคมถึง
กลางเดือนพฤษภาคม 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม โดยฝนจะตกด้านทิศตะวันตกมากกว่าด้าน     
ทิศตะวันออก เนื่องจากอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมและดีเปรสช่ัน ฝนตกชุกมากที่สุดในเดือนกันยายน 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม โดยเดือนธันวาคมอากาศจะหนาวและแห้งแล้ง
มากที่สุด 

 

1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
 

การปกครอง 
 

จังหวัดอุทัยธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๘ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
อ าเภอทัพทัน อ าเภอสว่างอารมณ์ อ าเภอหนองฉาง อ าเภอหนองขาหย่าง อ าเภอบ้านไร่ อ าเภอลานสัก และอ าเภอ
ห้วยคต จ านวนต าบล 70 ต าบล จ านวนหมู่บ้าน ๖๔๒ หมู่บ้าน 108 ชุมชน 
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ตารางแสดง เขตการปกครองและพื้นที่ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน 
 

อ าเภอ 
 

ต าบล 
 

หมู่บ้าน 
 

ระยะห่างจาก 
อ าเภอถึงจังหวัด 

เทศบาล 
 

อบต. 
 

พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

เมือง ๑๔ ๘๖ ๒ ๒ 8 ๒๕๐.๑๐๓ 

ทัพทัน ๑๐ ๙๐ ๑๙ ๓ ๔ ๓๒๓.๖๓๓ 

สว่างอารมณ์ ๕ ๖๕ ๓๒ ๓ 3 ๓๔๑.๔๔๑ 

หนองฉาง ๑๐ ๙๗ ๒๒ ๒ ๘ ๓๔๑.๑๘๑ 

หนองขาหย่าง ๙ ๕๓ ๑๐ ๑ ๕ ๓๔๗.๗๗๖ 

บ้านไร่ ๑๓ ๑๓๖ ๘๐ ๒ ๑๒ ๓,๖๒๑.๔๙๒ 

ลานสัก ๖ ๘๔ ๕๔ ๑ ๖ ๑,๐๘๐.๔๔๕ 

ห้วยคต ๓ ๓๑ ๕๐ - ๓ ๔๒๔.๑๗๕ 

รวม ๗๐ ๖๔๒ - ๑๔ ๔๙ ๖,๗๓๐.๒๔๖ 

 
 

โครงสร้างการบริหารราชการของจังหวัด ส่วนราชการในระดับจังหวัดมีหน่วยงาน 2 ลักษณะ คือ
หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด  (ที่ข้ึนตรงต่อ
ส่วนกลาง) ดังนี ้

หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัดอุทัยธานี   มีทั้งสิ้น   41  หน่วยงาน 
หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดอุทัยธานี  มีทั้งสิ้น   31  หน่วยงาน 
หน่วยงานอิสระ       จ านวน     6  หน่วยงาน 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ      จ านวน    15 หน่วยงาน 
ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน มี 3 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1 แห่งเทศบาล

14 แห่ง (เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลต าบล 13 แห่ง) และ องค์การบริหารส่วนต าบล 49 แห่ง 
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ประชากร  
จังหวัดอุทัยธานี ในปี พ.ศ.2558 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 330 ,906 คนเป็นชาย 162,559 คน      

คิดเป็นร้อยละ 49.13 เป็นหญิง 168,347 คน คิดเป็นร้อยละ 50.87 จ านวนครัวเรือน 117,767 ครัวเรือน
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 ที่มา: ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง) 

เมื่อเปรียบเทยีบครวัเรือนต่อจ านวนประชากร จังหวัดมีอัตราเฉลี่ยประชากรอยู่ที่ 2.81 คนต่อครัวเรือน 
ลดลงจาก ปี 2550 ที่ 3.26 คนต่อครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 49.17 คนต่อตารางกิโลเมตร 
อาจกล่าวได้ว่าจังหวัดอุทัยธานีมีการขยายตัวของครัวเรือนที่สูงข้ึนและมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเล็กมากข้ึน 

 

ตารางแสดง สถิติจ านวนประชากรและบ้าน จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2550 - 2558 
 

ปี พ.ศ. เพศชาย เพศหญิง รวม จ านวนบ้าน/หลัง 

2550 161,146 165,829 326,975 100,398 
2551 161,505 166,081 327,586 102,099 
2552 161,568 166,303 327,871 104,066 
2553 161,373 166,586 327,959 106,260 
2554 161,334 166,700 328,034 108,485 
2555 161,735 167,215 328,950 110,882 
2556 162,018 167,518 329,536 113,246 
2557 162,264 167,915 330,179 115,493 
2558 162,559 

   
 

168,347 330,906 117,767 

    ที่มา : ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 

กราฟแสดง จ านวนประชากรแยกตามเพศ และจ านวนบ้าน/หลัง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2550 - 2558 
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  ตารางแสดง จ านวนประชากรรายอ าเภอและเทศบาล ของจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2558 
 

  

 จากข้อมูลในปี พ.ศ.2558 มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล จ านวน 58,510 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.68 และประชากรอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล จ านวน 272,396 คนคิดเป็นร้อยละ 82.32 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอ-เทศบาล จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

อ าเภอเมืองอุทัยธานี 17,172 18,517 35,689 12,644 
อ าเภอทัพทัน 7,915 8,193 16,108 5,061 
อ าเภอสว่างอารมณ์ 15,119 15,110 30,229 10,416 
อ าเภอหนองฉาง 16,925 17,844 34,769 10,976 
อ าเภอหนองขาหย่าง 7,433 8,140 15,573 5,364 
อ าเภอบ้านไร่ 32,023 32,145 64,168 22,849 
อ าเภอลานสัก 27,823 27,737 55,560 17,324 
อ าเภอห้วยคต 10,132 10,168 20,300 6,913 
เทศบาลต าบลหนองสระ 1,012 1,162 2,174 633 
เทศบาลต าบลลานสัก 1,816 1,823 3,639 2,012 
เทศบาลต าบลเมืองการุ้ง 1,045 1,113 2,158 909 
เทศบาลต าบลบ้านไร่ 1,357 1,409 2,766 1,286 
เทศบาลต าบลหนองขาหย่าง 321 348 669 310 
เทศบาลต าบลหนองฉาง 1,411 1,584 2,995 1,759 
เทศบาลต าบลเขาบางแกรก 3,093 3,378 6,471 2,222 
เทศบาลต าบลสว่างอารมณ์ 874 914 1,788 921 
เทศบาลต าบลทัพทัน 4,293 4,740 9,033 3,395 
เทศบาลต าบลตลุกดู่ 5,701 5,843 11,544 3,447 
เทศบาลเมืองอุทัยธานี 7,094 8,179 15,273 9,326 
รวม 162,559 168,347 330,906 117,767 
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ตารางแสดง จ านวนประชากร แบ่งตามเขตที่อยู่อาศัยพ.ศ. 2553 - 2558 

เพศ และ 
เขตการปกครอง 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 

รวม 327,959 328,034 328,950 329,536 330,179 330,906    
ชาย 161,373 161,334 161,735 162,018 162,264 162,559    
หญิง 166,586 166,700 167,215 167,518 167,915 168,347    
ในเขตเทศบาล 59,833 59,444 59,082 58,880 58,768 58,510    
ชาย 28,701 28,515 28,357 28,229 28,159 28,017    
หญิง 31,132 30,929 30,725 30,651 30,609 30,493    
นอกเขตเทศบาล 268,126 268,590 269,868 270,656 271,411 272,396    
ชาย 132,672 132,819 133,378 133,789 134,105 134,542    
หญิง 135,454 135,771 136,490 136,867 137,306 137,854    

ตารางแสดง ประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 

  ชาย หญิง รวม 
รวม 162,559 168,347 330,906 
0-4 ปี 9,274 8,773 18,047 
5-9 ปี 10,062 9,451 19,513 
10-14 ปี 10,138 9,433 19,571 
15-19 ปี 11,407 10,407 21,814 
20-24 ปี 11,209 11,113 22,322 
25-29 ปี 11,258 10,809 22,067 
30-34 ปี 12,222 11,908 24,130 
35-39 ปี 12,420 12,348 24,768 
40-44 ปี 12,764 12,947 25,711 
45-49 ปี 12,868 13,581 26,449 
50-54 ปี 12,020 13,056 25,076 
55-59 ปี 9,788 11,118 20,906 
60-64 ปี 8,042 9,576 17,618 
65-69 ปี 6,227 7,148 13,375 
70-74 ปี 4,451 5,381 9,832 
75-79 ปี 3,275 4,423 7,698 
80-84 ปี 1,966 2,928 4,894 
85-89 ปี 952 1,525 2,477 
90-94 ปี 273 599 872 
95-99 ปี 76 154 230 
100 และมากกว่า 27 52 79 
ผู้ท่ีอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง 1,376 1,285 2,661 
ผู้ท่ีอยู่ระหว่างการย้าย 256 108 364 
ผู้ท่ีมิใช่สัญชาติไทย 208 224 432 
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ภาพแสดงปิระมิดประชากร จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ.2558 

 

 ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

 

จากภาพจะเห็นว่าประชากรกลุ่มอายุ 45-49 ปี เป็นกลุ่มที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นช่วงวัย 
สรุปผลได้ดังนี้ กลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14ปี) คิดเป็นร้อยละ 17.45 กลุ่มประชากรวัยท างาน (อายุ 15-59 ปี) 
คิดเป็นร้อยละ 65.12 และกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) คิดเป็นร้อยละ 17.43 

1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) ณ ราคาประจ าปี 2557 มีค่าเท่ากับ 
28,983 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ที่ 30,067 ล้านบาท เท่ากับ 1,084 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.61 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2557 เท่ากับ 98,544 บาท ลดลงจากในปี 2556     
ที่ 101,953 บาท เท่ากับ 3,409 บาท (เป็นล าดับที่ 5 ของภาคเหนือ และล าดับที่ 36 ของประเทศ) 
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   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปีจ าแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2554 – 2557 

สาขาการผลิต 2554 2555 2556 2557 

ภาคเกษตร   9,440    12,786    13,975    12,598  

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้   9,303    12,644    13,803    12,405  

การประมง   137    142    173    193  

ภาคนอกเกษตร   15,623    16,657    16,092    16,385  

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน   115    155    89    57  

อุตสาหกรรม   5,284    4,689    4,327    4,686  

การไฟฟ้า แก๊สและการประปา   236    283    320    335  

การก่อสร้าง   1,077    1,390    1,269    1,138  

การขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

  2,390    3,120    3,157    3,227  

โรงแรมและภัตตาคาร   53    40    47    53  

การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและการคมนาคม   487    516    515    498  

ตัวกลางทางการเงิน   1,059    1,248    1,241    1,330  

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ   787    822    823    749  

การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศรวมท้ังการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ 

  1,333    1,484    1,192    854  

การศึกษา   2,116    2,119    2,239    2,546  

การบริการด้านสุขภาพและสังคม   443    496    518    548  

การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ   211    239    255    255  

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล   30    55    100    109  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด   25,063    29,443    30,067    28,983  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)   84,556    99,566   101,953    98,544  

ประชากร (1,000 คน)   296    296    295    294  
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การเกษตรกรรม  

สภาพการท าการเกษตรแบ่งเป็น 2 เขตตามลักษณะการชลประทานโดยเขตชลประทานส่วนใหญ่ท านา
เป็นหลักและมีการปลกูไมผ้ลพืชผักและพืชไรอ่ายุสัน้เปน็บางพืน้ที่ได้แก่เขตอ าเภอเมือง หนองฉาง ทัพทัน หนองขาหย่าง
สว่างอารมณ์ลานสักส่วนนอกเขตชลประทานพื้นที่ส่วนใหญ่ท านาและปลูกพืชไร่โดยอาศัยน้ าฝนได้แก่ในเขตอ าเภอ
บ้านไร่ ห้วยคต และทัพทันและบางส่วนของอ าเภอลานสัก  สว่างอารมณ์  หนองขาหย่าง และห้วยคต  ผลผลิต  
ทางการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน 

ตารางแสดง ผลผลิตด้านพืชที่ส าคัญ 
 

รายการ 
ปีเพาะปลูก 2558 

เน้ือท่ีปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

ข้าวนาปี 612,478 423,912 708 

ข้าวนาปรัง 90,089 58,111 687 

อ้อยโรงงาน 443,244 3,330,675 10,425 

มันส าปะหลังโรงงาน 376,055 487,384 3,453 

ยางพารา 36,832 10,243 663 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 78,440 62,638 813 

สับปะรดโรงงาน 20,423 65,822 4,775 

ที่มา :ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
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ตารางแสดง ผลผลิตด้านสัตว์ที่ส าคัญ 
 

ชนิดสัตว์ 
ปี 2558 

จ านวน (ตัว) ปริมาณการผลิต  

โคเนื้อ 34,789 9,595 ตัว 

โคนม 413 799 ตัน 

กระบือ 7,103 961 ตัว 

สุกร 38,772 34,570 ตัว 

ไก่เนื้อ 571,384 5,789,776 ตัว 

ไก่ไข่ 43,127 11,605,000 ฟอง 

ไก่พื้นเมือง 516,013 497,020 ตัว 

เป็ดเนื้อ 6,822 11,758 ตัว 

เป็ดไข่ 97,309 16,218,000 ฟอง 

                             ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ส าหรับด้านการปศุสัตว์ และการประมง มีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด เนื่องจากสภาพพื้นที่เหมาะสม 
เช่น โค กระบือ มีตลาดนัดโค กระบือขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียง ที่อ าเภอทัพทัน นอกจากนี้ มีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา
กระชังในล าน้ าสะแกกรัง โดยเฉพาะปลาแรดที่มีรสชาติอร่อย รวมทั้ง กุ้งขาว และจระเข้ เป็นต้น  

โดยภาคการเกษตร ถือว่ามีความส าคัญกับจังหวัดอุทัยธานี โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ ได้แก่ 
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน โดย            
การด าเนินงานการจัดท าโซนนิ่งภาคการเกษตร ของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การจัดการแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าฯ  มีชนิด
สินค้าเกษตรด้านพืชเศรษฐกิจ รวม 6 ชนิด และด้านปศุสัตว์ 1 ชนิด โดยมีเขตความเหมาะสมการใช้ที่ดินด้า น
เกษตรกรรม ดังนี้ 
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แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 
 

 

 
  - ข้าว   มีความเหมาะสมของที่ดิน  จ านวน 818,793 ไร ่
  - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีความเหมาะสมของที่ดิน  จ านวน 500,083 ไร ่
  - มันส าปะหลัง  มีความเหมาะสมของที่ดิน  จ านวน 666,698 ไร ่
  - อ้อยโรงงาน  มีความเหมาะสมของที่ดิน  จ านวน 1,128,467 ไร ่
  - ยางพารา  มีความเหมาะสมของที่ดิน  จ านวน 446,907  ไร่ 
  - สับปะรดโรงงาน มีความเหมาะสมของที่ดิน  จ านวน 605,446 ไร ่
  - เขตความเหมาะสมด้านประมง (ปลานิล และกุ้งขาว)  จ านวน 407,403 ไร่ 
  - เขตความเหมาะสมส าหรบัเลี้ยงไกเ่นื้อ รวม 7 อ าเภอ 26 ต าบล 

ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 
การอุตสาหกรรม 

จากตารางสถิติโรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535) จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2555-2558 เมื่อเทียบกับ       
ปี 2557 เห็นได้ว่า จ านวนโรงงานในปี 2558 ลดลงจ านวน 39 โรงงาน และมีเงินทุนจดทะเบียนลดลงจ านวน 
358 ล้านบาท โดยมีจ านวนคนงานลดลง 289 คน 

สถิติโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  
(ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535) จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2555 – 2558 

 

รายการ 2555 2556 2557 2558 
โรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียน และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ สิ้นปี 
จ านวนโรงงาน            348               347              353  314 
เงินทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)          6,929          7,126           8,569  8,211 
จ านวนคนงาน (คน)           3,945           3,992        4,146  3,857 
ชาย        2,731  2,765           2,885  2,660 
หญิง           1,214           1,227           1,261  1,197 
โรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใหม่ และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
จ านวนโรงงาน     8                9             8  3 
เงินทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)          2,441      223   1,619  13.20 
จ านวนคนงาน (คน)           279                 81              179  18 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 
 

สถานประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดอุทัยธานี รายอ าเภอ ข้อมูล ณ วันที่  8 กันยายน 2559         
มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 317 แห่ง มีเงินทุนรวมทั้งสิ้น 8 ,232,971,237 บาท คนงานใน
สถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 3,825 คน และแรงม้าเครื่องจักรรวม 1,313,276.88 ประกอบกิจการประเภท
เกษตรมากที่สุดเป็นอับดับต้น รองลงมาคือกิจการประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ และประเภทขนส่ง  

ตารางแสดง สถานประกอบการอุตสาหกรรม จ านวนเงินทุน และจ านวนคนงาน 
 

อ าเภอ สถานประกอบการ 
อุตสาหกรรม 

เงินทุน (บาท) คนงาน (คน) แรงม้า 
เครื่องจักร 

อ าเภอเมืองอุทัยธานี 74 953,190,300 478 11,258.06 
อ าเภอทัพทัน 27 69,437,500 107  4,015.99 
อ าเภอสว่างอารมณ์ 29 3,879,488,000 424 577,108.34 
อ าเภอหนองฉาง 39 585,925,328 1,264 12,295.79 
อ าเภอหนองขาหย่าง 18 118,973,500 168 2,924.44 
อ าเภอบ้านไร่ 64 2,214,124,912 880 695,081.35 
อ าเภอลานสัก 51 367,907,181 344 9,129.56 
อ าเภอห้วยคต 15 43,924,516 160 1,463.35 
รวม 317 8,232,971,237 3,825 1,313,276.88 

    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

การพาณิชยกรรม 

การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดต้ังใหม่ ของจังหวัดอุทัยธานี ประจ าปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 45 แห่ง มีทุน
จดทะเบียนรวม 46.95 ล้านบาท เป็นบริษัทจ ากัด จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
จ านวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่สูงสุด คือ สาขา     
การก่อสร้าง จ านวน 19 แห่ง มีทุนจดทะเบียน 23.30 ล้านบาท รองลงมา คือ สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ 
จ านวน 13 แห่ง มีทุนจดทะเบียน 9.55 ล้านบาท สาขาการผลิต จ านวน 3 แห่ง มีทุนจดทะเบียน 6.10 ล้านบาท 
สาขาการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจจ านวน 3 แห่งมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท 
สาขาการให้บริการชุมชน จ านวน 3 แห่ง มีทุนจดทะเบียน 1.70 ล้านบาท สาขาการไฟฟ้า แก็ส และการประปา 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า จ านวนสาขาละ 1 แห่ง มีทุนจดทะเบียนสาขาละ 1 
ล้านบาท และสาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน จ านวน 1 แห่ง มีทุนจดทะเบียน 0.30 ล้านบาท  

 

 

 



15 
 

แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 
 

จากเดิมในปี 2557 มีสถานประกอบการจ านวน 514 แห่ง จดทะเบียนเพิ่มข้ึนในปี 2558 จ านวน 45 แห่ง 
รวมเป็น 559 แห่ง เลิกกิจการ จ านวน 23 แห่ง โอนย้ายกิจการ จ านวน 4 แห่ง ท าให้คงเหลือสถานประกอบการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 532 แห่ง เงินทุนจดทะเบียนคงเหลือ จ านวน 5,736.17 ล้านบาท 

ตารางแสดง การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ตามหมวดธุรกิจ จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558 
 

อุตสาหกรรม 
บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวม 
แห่ง ล้านบาท แห่ง ล้านบาท แห่ง ล้านบาท 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ - - - - - - 
การประมง - - - - - - 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน - - 1 0.30 1 0.30 
การผลิต 3 6.10 - - 3 6.10 
การไฟฟ้า แก็สและการประปา - - 1 1 1 1 
การก่อสร้าง 3 4 16 19.30 19 23.30 
การขายส่ง ขายปลีกฯ 5 4.10 8 5.45 13 9.55 
โรงแรมและภัตตาคาร 1 1 - - 1 1 
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า - - 1 1 1 1 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการ
ทางธุรกิจ 

3 3 - - 3 3 

การให้บริการชุมชนฯ - - 3 1.70 3 1.70 
รวม 15 18.20 30 28.75 45 46.95 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุทัยธานี 

การเงินและการธนาคาร  

โครงสร้างตลาดการเงินในระบบของจังหวัดประกอบด้วยสถาบันการเงินที่ส าคัญคือธนาคารพาณิชย์ 13 
ส านักงานธนาคารออมสิน 4 สาขาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  1 สาขาธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 8 สาขาและสถานธนานุบาล 1 แห่ง 

1.5 ลักษณะทางสังคม 

การสาธารณสุข 

จังหวัดอุทัยธานี มีจ านวนสถานพยาบาล ในปี พ.ศ.2558 ทั้งหมด 205 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาล
ของรัฐ 8 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 94 แห่ง สถานีอนามัย 1 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 102 แห่ง 
และมีจ านวนเตียงทั้งหมด 720 เตียง  
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แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 
 

ตารางแสดง จ านวนเตียง และจ านวนสถานพยาบาล จ าแนกตามประเภท เป็นรายอ าเภอ พ.ศ.2558 
 

อ าเภอ จ านวน 

เตียง 

โรงพยาบาล 

ของรัฐ 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

ส ถ า นี
อนามัย 

ค ลิ นิ ก ทุ ก
ประเภท 

เมืองอุทัยธานี 350 1 14 1 45 

ทัพทัน 90 1 15 - 7 

สว่างอารมณ์ 30 1 9 - 8 

หนองฉาง 90 1 13 - 12 

หนองขาหย่าง 10 1 8 - 1 

บ้านไร่ 60 1 22 - 13 

ลานสัก 60 1 10 - 11 

ห้วยคต 30 1 3 - 5 

รวม 720 8 94 1 102 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

จ านวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2559)  มี
จ านวนแพทย์ 67 คน แพทย์เฉพาะทาง 44 คน ทันตแพทย์ 34 คน เภสัชกร 46 คน และพยาบาล 675 คน โดย
อ าเภอเมืองอุทัยธานี มีจ านวนแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลมากที่สุด และมีอัตรา
แพทย์ต่อประชากร 1 : 2,981ทันตแพทย์ต่อประชากร 1 : 9,732 เภสัชกรต่อประชากร 1 : 7,194  และ
พยาบาลต่อประชากร1 : 490 
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แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 
 

 

ตารางแสดง จ านวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จ าแนกเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2559 

อ าเภอ 
จ านวนเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์(คน) 

แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 

เมืองอุทัยธานี 29 39 7 18 291 

ทัพทัน 9 1 6 7 90 

สว่างอารมณ์ 4 - 3 3 46 

หนองฉาง 7 2 7 7 64 

หนองขาหย่าง 2 - 2 1 20 

บ้านไร่ 6 - 3 4 66 

ลานสัก 6 1 4 4 64 

ห้วยคต 4 1 2 2 34 

รวม 67 44 34 46 675 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

 จ านวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก ปี พ.ศ.2556 – 2558 
พบว่า สาเหตุการป่วยตามกลุ่มโรคในแต่ละปีไม่แตกต่างกัน โดยในปี 2558 มีโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่อง
ปาก มีจ านวนผู้ป่วยนอกมากที่สุด 135,069 คน รองลงมาคือ โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 
117,674 คน และโรคระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด ตามล าดับ 
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แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 
 

ตารางแสดง จ านวนและอัตราป่วยผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย จังหวัดอุทัยธานี ปี 2556–2558 

กลุ่มสาเหตุการป่วย 
2556 2557 2558 
จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

1. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 137,214 418.29 140,829 428.12 135,069 409.88 
2. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 117,617 358.55 118,086 358.98 117,674 357.09 
3. โรคระบบหายใจ 114,136 347.94 109,898 334.09 105,223 319.31 
4. โรคระบบไหลเวียนเลือด 58,666 178.84 60,196 182.99 61,167 185.62 
5. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการ และเมตะบอลิ
ซึม 

55,326 168.66 57,300 174.19 57,631 174.89 

6. โรคผิวหนัง และเนื้อเย้ือใต้ผิวหนัง 40,495 123.45 39,440 119.90 38,327 116.31 
7. โรคติดเชื้อและปรสิต 28,926 88.18 28,441 86.46 28,985 87.96 
8. โรคระบบสืบพันธุ์ ร่วมปัสสาวะ 18,550 56.55 20,582 62.57 21,673 65.77 
9. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ท าให้ป่วยหรือตาย 24,056 73.33 24,544 74.61 23,277 70.64 
10. โรคหูและปุ่มกกหู 30,747 93.73 29,816 90.64 27,893 84.64 
รวม 625,733 1,907.52 629,132 1,912.55 616,919 1,872.11 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน) 

จ านวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยในตามสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก ปี พ.ศ.2556-2558 พบว่า 
ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึมอื่นๆ มีจ านวนผู้ป่วยในมากที่สุด 11,427 คน 
รองลงมา คือ โรคความดันโลหิตสูง 9,465 คน และโรคระบบกล้ามเนื้อ โรคเบาหวาน ตามล าดับ 

ตารางแสดง จ านวนและอัตราป่วยผู้ป่วยใน จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย จังหวัดอุทัยธานี ปี 2556–2558 

กลุ่มสาเหตุการป่วย 
2556 2557 2558 
จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

1. ค ว าม ผิ ด ป กติ เกี่ ย วกั บ ต่ อ ม ไร้ ท่ อ
โภชนาการและเมตะบอลิซึมอื่นๆ 

13,321 4,060.86 13,138 3,993.92 11,427 3,467.60 

2. โรคความดันโลหิตสูง 10,286 3,135.65 10,478 3,185.29 9,465 2,872.22 
3. โรคระบบกล้ามเนื้อ 5,934 1,808.96 6,736 2,047.73 5,945 1,804.05 
4. โรคเบาหวาน 5,780 1,762.01 5,803 1,764.10 4,836 1,467.52 
5. อาการแสดงสิ่งผิดปกติทางคลินิก 4,849 1,478.20 4,532 1,377.72 4,199 1,274.22 
6. โรคระบบย่อยอาหาร 4,807 1,465.40 4,394 1,335.77 3,788 1,149.50 
7. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและ
ความผิดปกติของกลไกภูมิคุ้มกัน 

4,347 1,325.17 4,142 1,259.16 3,542 1,074.84 

8. โรคติดเชื้อของล าไส้ 4,179 1,273.95 3,930 1,194.71 3,167 961.05 
9. โรคติดเชื้ออื่นๆ 4,858 1,480.94 4,057 1,233.32 3,216 975.92 
10. โรคหัวใจอื่นๆ 3,046 928.56 3,425 1,041.19 3,120 946.79 
รวม 61,407 18,719.70 60,635 18,432.91 52,705 15,993.71 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน) 
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แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 
 

จ านวนการตาย จ าแนกตามสาเหตุการตาย และเพศ ของจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่ปี 2556-2558 จากมรณบัตร 
พบว่าสาเหตุการตายที่มากที่สุด คือ มะเร็งทุกชนิด 328 คน รองลงมา คือ โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 289 คน และโรคหลอด
เลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด ตามล าดับ ซึ่งจ านวนและอัตราการตายส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
ตารางแสดง จ านวนและอัตราการตายต่อประชากรแสนคนจ าแนกตามสาเหตุการตายและเพศ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2556-2558 

สาเหตุการตาย 
2556 2557 2558 
จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

รวม 1,334 406.66 1,321 401.61 1,431 434.25 
1. มะเร็งทุกชนิด 327 99.68 304 92.42 328 99.53 
2. โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 170 51.82 229 69.62 289 87.70 
3. โรคหลอดเลือดสมอง 203 61.88 185 56.24 224 67.97 
4. โรคหัวใจขาดเลือด 127 38.72 119 36.18 133 40.36 
5. ติดเชื้อ / โลหิตเป็นพิษ 93 28.35 115 34.96 125 37.93 
6. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ท าให้ป่วยหรือตาย 112 34.14 89 27.06 106 32.17 
7. โรคไต 68 20.73 75 22.80 76 23.06 
8. อุบัติเหตุจราจร 96 29.27 97 29.49 48 14.57 
9. โรคความดันโลหิตสูง 48 14.63 44 13.38 54 16.39 
10. โรคตับ 90 27.44 64 19.46 48 14.57 

 

สาเหตุการตาย 2556 2557 2558 
ชาย 773 479.13 725 448.27 824 508.59 

1. มะเร็งทุกชนิด 182 112.81 161 99.55 182 112.33 
2. โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 100 61.98 113 69.87 173 106.78 
3. โรคหลอดเลือดสมอง 110 68.18 102 63.07 126 77.77 
4. โรคหัวใจขาดเลือด 76 47.11 69 42.66 80 49.38 
5. ติดเช้ือ / โลหิตเป็นพิษ 42 26.03 54 33.39 62 38.27 
6. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ท่ีท าให้ป่วยหรือตาย 81 50.21 68 42.04 76 46.91 
7. โรคไต 32 19.83 29 17.93 28 17.28 
8. อุบัติเหตุจราจร 76 47.11 79 48.85 21 12.96 
9. โรคความดันโลหิตสูง 13 8.06 15 9.27 36 22.22 
10. โรคตับ 61 37.81 35 21.64 40 24.69 
หญิง 561 336.54 596 356.42 607 362.36 
1. มะเร็งทุกชนิด 145 86.98 143 85.52 146 87.15 
2. โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 70 41.99 116 69.37 116 69.25 
3. โรคหลอดเลือดสมอง 93 55.79 83 49.64 98 58.50 
4. โรคหัวใจขาดเลือด 51 30.59 50 29.90 53 31.64 
5. ติดเช้ือ / โลหิตเป็นพิษ 51 30.59 61 36.48 63 37.61 
6. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ท่ีท าให้ป่วยหรือตาย 31 18.60 21 12.56 30 17.91 
7. โรคไต 36 21.60 46 27.51 48 28.65 
8. อุบัติเหตุจราจร 20 12.00 18 10.76 27 16.12 
9. โรคความดันโลหิตสูง 35 21.00 29 17.34 18 10.75 
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10. โรคตับ 29 17.40 29 17.34 8 4.78 
 กองทุนประกันสังคม 

จากสถิติกองทุนประกันสังคม ของจังหวัดอุทัยธานี พบว่าจ านวนสถานประกอบการปี 2558มีจ านวน 
862 แห่ง ลดลง35 แห่ง จากปี 2557 ที่มีจ านวน 897 แห่งจ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีจ านวน 
10,117 คน เพิ่มข้ึน 127 คน จากปี 2557จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีจ านวน 2,505 คน ลดลง 86 
คน จากปี 2557 และการใช้บริการของผู้ประกันตน มีผู้ใช้บริการกรณีเจ็บป่วยมากที่สุด จ านวน 3,705ราย 
รองลงมาคือกรณีสงเคราะห์บุตร จ านวน 2,453ราย และกรณีอื่นๆ ตามล าดับ 

 ตารางแสดง สถิติกองทุนประกันสังคม จังหวัดอุทัยธานีพ.ศ. 2554-2557 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวนสถานประกอบการ 851 860 886 897 862 
จ านวนผู้ประกันตน ตามมาตรา 
33(คน) 

9,772 9,818 10,219 9,990 10,117 

จ านวนผู้ประกันตน ตามมาตรา 
39 (คน) 

1,766 2,263 2,407 2,591 2,505 

จ า น ว น ก า ร ใช้ บ ริ ก า ร ข อ ง
ผู้ประกันตน 

     

     กรณีเจ็บป่วย (ราย) 2,731 3,350 4,102 3,883 3,705 
     กรณีทุพพลภาพ (ราย) 4 1 6 4 8 
     กรณีตาย (ราย) 71 76 64 72 102 
     กรณีคลอดบุตร (ราย) 793 827 829 738 798 
     กรณีชราภาพ (ราย) 476 448 510 923 455 
     กรณีสงเคราะห์บุตร (ราย) 2,113 2,225 2,246 2,315 2,453 
     ว่างงาน (ราย) 376 234 219 228 300 

 

การศึกษา 

จังหวัดอุทัยธานี ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)มีจ านวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 236 แห่ง ซึ่ง
อ าเภอบ้านไร่มีจ านวนโรงเรียนมากที่สุด 57 แห่ง รองลงมาคืออ าเภอหนองฉาง 35 แห่ง มีจ านวนห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 2,420 
ห้อง เป็นจ านวนห้องเรยีนระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 454 ห้อง ระดับประถมศึกษา จ านวน 1,411 ห้อง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 156 ห้อง และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 196 ห้อง ซึ่งอ าเภอบ้านไร่มีจ านวนห้องเรียนมากที่สุด 
จ านวน 564 ห้อง รองลงมาคืออ าเภอหนองฉาง จ านวน 421 ห้อง 

จ านวนครู รวมทั้งสิ้น 2,489 คนและจ านวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 40,875 คน เป็นจ านวนนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา จ านวน 5,925 คน ระดับประถมศึกษา จ านวน 20,184 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 9,432 คน และ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5,334 คน ซึ่งอ าเภอบ้านไร่มีจ านวนนักเรียนมากที่สุด จ านวน 9,453 คน รองลงมาคือ
อ าเภอหนองฉาง จ านวน 7,987 คน เฉลี่ยครู 1 คน ต่อนักเรียน 16 คน 
ตารางแสดง จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนครู และจ านวนโรงเรียนเป็นรายอ าเภอ จังหวัดอุทัยธานี ปีการศึกษา 2559 
 

อ าเภอ จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนครู จ า น ว น
โรงเรียน ก่อน 

ประถม 
ประถม ม.ตน้ ม.ปลาย รวม ก่อน 

ประถม 
ประถม ม.ตน้ ม.ปลาย รวม 

อ าเภอเมืองอุทัยธาน ี 588 1,933 1,510 983 5,014 51 169 49 32 301 283 27 

อ าเภอทัพทนั 519 1,861 960 597 3,937 51 155 36 20 262 272 27 

อ าเภอสว่างอารมณ ์ 669 2,257 924 324 4,174 49 152 38 16 255 263 27 

อ าเภอหนองฉาง 1,044 3,858 1,683 1,402 7,987 77 236 63 45 421 438 35 

อ าเภอหนองขาหย่าง 130 498 360 243 1,231 23 75 15 16 129 116 15 

อ าเภอบ้านไร่ 1,462 4,637 2,221 1,133 9,453 105 333 84 42 564 566 57 

อ าเภอลานสัก 1,152 3,931 1,366 435 6,884 69 207 53 16 345 396 33 

อ าเภอห้วยคต 361 1,209 408 217 2,195 29 84 21 9 143 155 15 

รวม 5,925 20,184 9,432 5,334 40,875 454 1,411 156 196 2,420 2,489 236 

ที่มา : กลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net) จังหวัดอุทัยธานี ปี 2557 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 46.13 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ที ่45.74ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 41.64 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลีย่ของทั้งประเทศอยู่ที่ 40.70และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 37.29 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ที่ 37.58 
ตารางแสดง ผลสัมฤทธิท์างการเรียน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  จังหวัดอุทยัธานีปี 2554 - 2557 

ระดับชั้น 2554 (ร้อยละ) 2555 (ร้อยละ) 2556 (ร้อยละ) 2557 (ร้อยละ) 

ประถมศึกษาปีที่ 6 50.22 43.11 42.93 46.13 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 40.89 42.14 40.12 41.64 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 34.37 36.22 37.08 37.29 

กราฟแสดง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดอทุัยธานี      
              ปี 2554 - 2557 
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การศาสนา 

ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีจ านวนวัด160 แห่งส านักสงฆ์จ านวน152แห่ง 
โบสถ์คริสต์ 17 แห่ง มัสยิด 2 แห่ง มีจ านวนพระภิกษุทั้งหมดจ านวน 1,576 รูป และสามเณร จ านวน 151 รูป  

ตารางแสดง จ านวนวัด ส านักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2558 

 

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 

 

ด้านแรงงาน 

ก าลังแรงงาน ของจังหวัดอุทัยธานี ปี 2558 มีประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 235,387 คน เป็นผู้อยู่ในก าลัง
แรงงาน จ านวน 158,797 คน แยกเป็นผู้มีงานท า 156,796 คน คิดเป็นร้อยละ 98.74  ซึ่งลดลงกว่าปี 2557 ที่มีอัตราการ
จ้างงานร้อยละ 99.01 มีผู้ว่างงาน จ านวน 440 คน และผู้ที่รอฤดูกาล จ านวน 1,562 คน ซึ่งผู้อยู่ในก าลังแรงงานเพศชาย 
มากกว่าเพศหญิง ส่วนผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน มีจ านวน 76,591 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ท างานที่บ้าน และเรียนหนังสือ 

 
 

อ าเภอ วัด ส านักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ สามเณร 

อ าเภอเมืองอุทัยธานี 39 5 3 1 295 27 
อ าเภอทัพทัน 22 14 1 - 185 5 
อ าเภอสว่างอารมณ์ 10 22 1 - 126 2 
อ าเภอหนองฉาง 30 15 5 - 190 98 
อ าเภอหนองขาหย่าง 22 5 - - 105 5 
อ าเภอบ้านไร่ 16 36 2 - 299 10 
อ าเภอลานสัก 17 42 4 1 304 2 
อ าเภอห้วยคต 4 13 1 - 72 2 
รวมยอด 160 152 17 2 1,576 151 
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ตารางแสดง จ านวนประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศจังหวัดอทุัยธาน ี
                พ.ศ. 2554 – 2558 

สถานภาพแรงงาน 2554 2555 2556 2557 2558 
รวม 

 
 

   
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 262,731 264,779 266,811 234,686 235,387 
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 192,792 195,706 193,825 160,808 158,797 
ผู้มีงานท า 190,497 193,407 192,663 159,544 156,796 
ผู้ว่างงาน 324 302 1,080 566 440 
ผู้ที่รอฤดูกาล 1,971 1,997 82 698 1,562 
ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน 69,938 69,074 72,986 73,877 76,591 

ชาย 
 

 
   

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 126,379 127,292 128,204 110,964 111,184 
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 101,502 104,007 102,899 85,973 85,776 
ผู้มีงานท า 100,237 103,003 102,343 85,493 85,030 
ผู้ว่างงาน 118 147 540 251 156 
ผู้ที่รอฤดูกาล 1,146 856 16 230 590 
ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน 24,877 23,285 25,305 24,991 25,407 

หญิง 
 

 
   

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 136,352 137,488 138,607 123,722 124,204 
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 91,290 91,699 90,926 74,835 73,020 
ผู้มีงานท า 90,260 90,404 90,320 74,051 71,766 
ผู้ว่างงาน 206 155 540 316 284 
ผู้ที่รอฤดูกาล 825 1,141 66 468 971 
ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน 45,061 45,788 47,681 48,887 51,183 

ที่มา : ส านักสถิติแห่งชาติ 

 ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป ที่มีงานท าของจังหวัดอุทัยธานี ในปี 2558 มี 156,796 คน แยกเป็น
อาชีพที่มีผู้มีงานท ามากที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตรและการประมง จ านวน 69,402 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.26 รองลงมา คือ อาชีพข้ันพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ จ านวน 26,306 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.78 และพนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด จ านวน 20,773 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.25 ผู้มีงานท าเพศชาย มากกว่าเพศหญิง 
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แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 
 

ตารางแสดง จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ และเพศจังหวัดอุทยัธานี   
พ.ศ. 2556 - 2558 

อาชีพและเพศ 2556 2557 2558 
รวม 192,663 159,544 156,796 

 1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ 3,496 3,240 3,395 
 2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 7,692 6,530 6,382 
 3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆและอาชีพที่เก่ียวข้อง 3,700 3,502 3,815 
 4. เสมียน 4,930 4,121 3,982 
 5. พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด 26,236 22,726 20,773 
 6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตรและการประมง 100,387 74,602 69,402 
 7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง 14,824 15,621 14,584 
 8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 7,967 7,838 8,156 
 9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 23,389 21,364 26,306 
 10. คนงานซ่ึงมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอ่ืน 41 - - 
ชาย 102,343 85,493 85,030 
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ 2,372 2,210 2,450 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 2,631 2,006 2,186 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆและอาชีพที่เก่ียวข้อง 1,593 1,611 1,656 
4. เสมียน 1,578 1,203 944 
5. พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด 10,111 8,479 7,810 
6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตรและการประมง 55,897 41,826 39,875 
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง 10,233 10,925 10,376 
8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 5,827 5,742 5,628 
9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 12,061 11,491 14,105 
10. คนงานซ่ึงมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอ่ืน 41 - - 
หญิง 90,320 74,051 71,766 
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ 1,124 1,030 945 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 5,061 4,524 4,196 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆและอาชีพที่เก่ียวข้อง 2,107 1,891 2,159 
4. เสมียน 3,352 2,918 3,037 
5. พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด 16,125 14,247 12,963 
6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตรและการประมง 44,490 32,775 29,527 
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง 4,591 4,697 4,209 
8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 2,141 2,097 2,529 
9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 11,328 9,873 12,201 
10. คนงานซ่ึงมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอ่ืน - - - 

ที่มา : ส านักสถิติแห่งชาติ 
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แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 
 

ระดับการศึกษาของผู้มีงานท า ในปี 2558 พบว่าผู้มีงานท าส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าประถม ศึกษา จ านวน 
57,412 คน คิดเป็นร้อยละ 36.62 รองลงมาเป็นผู้มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 36,382 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.20 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 19,909 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 19,694 คน คิดเป็นร้อยละ 12.56 ระดับอุดมศึกษา จ านวน 19,168 คน คิดเป็นร้อยละ 12.22 
ไม่มีการศึกษา จ านวน 4,045 คน คิดเป็นร้อยละ 2.58 และไม่ทราบ จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 
ตามล าดับ 

ตารางแสดง จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2556 – 2558 

ระดับการศึกษา 2555 2556 2557 2558 
1. ไม่มีการศึกษา 5,536 5,007 3,602 4,045 
2. ต่ ากว่าประถมศึกษา 67,884 58,836 59,997 57,412 
3. ประถมศึกษา 46,114 52,682 37,369 36,382 
4. มัธยมศึกษาตอนต้น 
5. มัธยมศึกษาตอนปลาย 

30,007 
19,652 

28,181 
25,073 

19,555 
20,290 

19,909 
19,694 

6. อุดมศึกษา 22,173 23,354 18,378 19,168 
7. การศึกษาอื่นๆ - - - - 
8. ไม่ทราบ - 75 - 186 
รวม 191,366 193,208 159,191 156,796 

        ที่มา : ส านักสถิติจังหวัดอุทัยธานี 

 การว่างงาน ของจังหวัดอุทัยธานี ในปี 2558 มีผู้ว่างงานจ านวน 440 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 ซึ่งมี
การปรับตัวลดลงร้อยละ 0.07 จากปี 2557 ที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.35 และมีผู้ว่างงานเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย แสดงให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัว มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลง 

ตารางแสดง อัตราการว่างงาน จ าแนกตามเพศ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2554 - 2558 

อัตราการว่างงาน  2554  2555  2556   2557   2558  

ชาย 0.12 0.14 0.52 0.29 0.18 
หญิง 0.23 0.17 0.59 0.42 0.39 
รวม 0.17 0.15 0.56 0.35 0.28 

ที่มา : ส านักสถิติแห่งชาติ 

แรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาท างานอย่างถูกกฎหมาย ปี 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวพิสูจน์
สัญชาติและได้รับอนุญาตท างาน มีจ านวน 423 คน คิดเป็นร้อยละ 85.63 รองลงมา คือ ประเภทช่ัวคราว (ม.9) 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 และประเภทคนกลุ่มน้อย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83 ตามล าดับ 
 
 



26 
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ตารางแสดง จ านวนแรงงานต่างด้าว เข้าเมืองถูกกฎหมายคงเหลือจ าแนกตามประเภท และภูมิภาค  
จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2556 – 2558 
 

ปี รวม ชั่วคราว 
(มาตรา 9) 

ชนกลุ่ม
น้อย 

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
ท างานตาม MOU 

แรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติและได้รับ
อนุญาตท างาน 

รวม ลาว กัมพูชา รวม พม่า ลาว กัมพูชา 
2556 385 58 10 1 1 - 316 280 20 16 
2557 461 59 14 1 - 1 358 362 14 11 
2558 494 57 14 - - - 423 350 63 10 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเงียบสงบ ประชาชนมีความสงบสุขในการใช้ชีวิต ดูจากข้อมูลสถิติ
คดีอาญาที่ส าคัญทั้ง 5 ประเภท มีคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ จ านวน 15 ราย คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย 
และเพศ 1๒1 ราย และ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 116 ราย และมีผลการจับกุมเฉลี่ยของแต่ละฐานความผิดใน
ปีงบประมาณที่ดี บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายของการด าเนินงาน 

ตารางแสดง สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จ าแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2558 
 

ประเภทความผิด รับแจ้ง (ราย) จับได้ (ราย) จับ (ร้อยละ) 

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 15 10 66.67 

คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ 121 106 87.60 

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 116 77 66.38 

คดีน่าสนใจ 110 62 56.36 

คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 1,290 1,958 
 

รวม 1,652 2,213 

ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 

 ส่วนคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบกที่เกิดข้ึนในจังหวัดอุทัยธานี ปี 2557 มีจ านวน 245 ราย ซึ่งถือเป็น
สัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร โดยคดีที่เกิดข้ึนมากที่สุด คือ ตัดหน้ารถกระช้ันชิด จ านวน 26 ราย ขับ
ไม่ช านาญ/ไม่เป็น จ านวน ๒2 ราย  

คดีที่ไม่เกิดข้ึนภายในจังหวัด ช่วงระหว่าง ปี ๒๕๕3 - 2557 คือ บรรทุกเกินอัตรา และ เสพสารออก
ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท เช่น ยาบ้า 
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ตารางแสดง สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก  จ าแนกตามสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕3 - 2557
  

จ านวนคดีอุบัติเหตุจาราจรทางบก (ราย) 
ปีงบประมาณ 
2553 2554 2555 2556 2557 

ขับรถเร็วเกินอัตราที่กม. ก าหนด 17 50 17 6 16 
ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 31 15 36 25 26 
แซงรถอย่างผิด กม. 2 7 16 13 15 
ขับรถไม่เปิดไฟ/ไม่ใช้แสงสว่างตามก าหนด 0 2 3 1 0 
ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยว 2 1 4 4 12 
ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางร่วมแยก 1 0 3 2 4 
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ/เคร่ืองหมายจราจร 1 1 2 0 4 
ไม่ขับรถในช่องทางเดินรถซ้ายสุด 4 2 1 2 3 
รถเสียไม่แสดงเคร่ืองหมายหรือสัญญาณ 0 1 1 0 0 
ขับไม่ช านาญ/ไม่เป็น 5 6 15 20 22 
อุปกรณ์ช ารุด 54 32 66 79 0 
เมาสุรา 10 8 13 23 20 
หลับใน 2 2 5 5 5 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2 0 2 0 0 
ไม่สวมหมวกกันน๊อค 8 7 12 6 7 
สัตว์พาหนะวิ่งตัดหน้าเช่น วัว ควาย 1 1 1 1 1 
ขัยรถผิดช่องทาง, ขับคร่อมเส้น 5 4 16 12 7 
ขับรถตามกระชั้นชิด 6 3 18 12 16 
ไม่ยอมให้รถที่มีสิทธ์ิไปก่อน 7 3 7 7 7 
อ่ืนๆ 92 90 160 151 80 
ไม่แจ้ง 78 45 76 67 - 
รวม 328 280 474 436 245 

ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

จากสถิติการรับแจ้งคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕5 – 2558 พบว่า การรับแจ้ง
อุบัติเหตุ ในปี 2558 จ านวน 313 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 29 ราย และประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ 
รถจักรยานยนต์ จ านวน 201 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.22 รองลงมาคือ รถยนต์น่ัง จ านวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 
30.99 โดยทุกๆ ปีผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
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1.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ไฟฟ้า 
สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าของจงัหวัดอุทยัธานี ในปี พ.ศ. 2558 มีการใช้พลังงานไฟฟ้า

อยู่ที่  262,684,660KWh ปริมาณการใช้พลั งงานไฟฟ้ าในบ้ านอยู่ อาศัยมีการใช้พลั งงานมากที่ สุดอยู่ ที่ 
150,543,664KWh หรือ คิดเป็นร้อยละ 57.31ของการใช้พลงังานไฟฟ้าทั้งหมดรองลงมา คือ ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในกิจการขนาดเลก็ โดยมีปริมาณการใช้อยู่ที ่44,831,787KWh คิดเป็นร้อยละ 17.07 ของการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมด ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจการขนาดกลาง โดยมีปริมาณการใช้อยู่ที่ 34,866,280KWh คิดเป็นร้อยละ 
13.27 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจการขนาดใหญ่ โดยมีปริมาณการใช้อยู่ที่ 
24,200,654KWh คิดเป็นร้อยละ 9.21 ของการใช้พลังงานไฟฟา้ทั้งหมด และปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าอื่น ๆ โดยมี
ปริมาณการใช้ อยู่ที่ 8,242,275KWh คิดเป็นร้อยละ 3.14 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2558 
จังหวัดใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มข้ึนจากปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 2.31 
ตารางแสดง สถิติผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ าแนกตามประเภทผู้ใช้           

จังหวัดอทุัยธานี พ.ศ. 2555 - 2558 

ประเภทผู้ใช้ 2555 2556 2557 2558 

จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 94,957 97,571 99,935 102,245 
พลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายและใช้ 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

240,509,650 251,110,569 251,816,418 262,684,660 

บ้านอยู่อาศัย 132,588,473 139,164,304 143,809,132 150,543,664 
กิจการขนาดเล็ก 31,503,030 39,443,837 41,900,631 44,831,787 
กิจการขนาดกลาง 26,826,602 38,269,333 34,305,150 34,866,280 
กิจการขนาดใหญ่ 22,959,432 22,622,234 22,661,870 24,200,654 
อื่น ๆ 26,632,113 11,610,861 9,139,635 8,242,275 

  ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

ประปา 
จังหวัดอุทัยธานีมีส านักงานผลิตประปา 1 แห่ง (การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี) จากสถิติผู้ใช้

น้ าของการประปาส่วนภูมิภาค ของจังหวัดอุทัยธานี ในปี 2558 มีการใช้น้ าประปาที่เพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับปี 2557 
โดยมีผู้ใช้น้ าประปาเพิ่มข้ึนจ านวน 391 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.69 
ตารางแสดง สถิติผู้ใช้น้ า ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดอุทัยธานี  
                ปีงบประมาณ 2554 – 2558 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 
ผู้ใช้น้ า (ราย) 7,424 7,776 8,067 8,343 8,734 
ปริมาณน้ าผลิตจริง (ลูกบาศก์
เมตร) 

1,835,324 2,033,961 2,147,295 2,172,366 
2,311,165 

ปริมาณน้ าขาย (ลูกบาศก์เมตร) 1,456,048 1,663,417 1,753,375 1,770,292 1,867,996 
  ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค  
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การคมนาคมและขนส่ง 
จังหวัดอุทัยธานีมีการคมนาคมและขนส่ง ระหว่างอ าเภอและจังหวัดต่างๆได้ 2 ทางคือทางบกและทางน้ าดังนี้ 
ทางบก การคมนาคมทางบกเป็นที่นิยมของประชากรส่วนใหญ่เนื่องจากมีเส้นทางรถโดยสารประจ าทาง

ระหว่างอ าเภอและจังหวัดต่างๆที่ใกล้เคียงจังหวัดอุทัยธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน
สายเอเชีย 222 กิโลเมตรซึ่งการคมนาคมขนส่งที่ใช้ติดต่อระหว่างจังหวัดหรือภายในสามารถใช้โดยทางรถยนต์ทาง
เดียวโครงข่ายถนนปัจจุบันมีทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทเส้นทางส าคัญๆสรุปได้ดังนี้ 

ทางหลวงหมายเลข เชื่อมโยงระหว่าง ระยะทาง (กม.) 
333  อุทัยธานี-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  15.6  
1090  อุทัยธานี-อ.ลานสัก 57.7  
3011  อุทัยธานี-อ.บ้านไร่ 78.7  
3221  อุทัยธานี-อ.ทัพทัน 15.9  
3220  อุทัยธานี-อ.โกรกพระจ.นครสวรรค์ 18.0  
3265  อุทัยธานี-อ.มโนรมย์จ.ชัยนาท 12.2  
3183  อุทัยธานี-อ.วัดสิงห์จ.ชัยนาท 19.5  
3319  อ.ทัพทันอุทัยธานี-อ.โกรกพระจ.นครสวรรค์ 17.9  
3013  อ.ทัพทันอุทัยธานี - อ.ลาดยาวจ.นครสวรรค์ 45.6  
3211  อ.บ้านไร่อุทัยธานี-อ.หันคาจ.ชัยนาท 55.2  
3230  อ.บ้านไร่อุทัยธานี-อ.ด่านช้างจ.สุพรรณบุรี 13.3  
3282  อ.บ้านไร่อุทัยธานี-อ.ลานสัก 55.2  
3456  อ.ลานสักอุทัยธานี-อ.สว่างอารมณ์จ.อุทัยธานี 34  

 

ทางน้ ามีแม่น้ าสามารถใช้สัญจรติดต่อกับจังหวัดต่างๆได้คือแม่น้ าสะแกกรังไหลผ่านตัวจังหวัดไปบรรจบ
แม่น้ าเจ้าพระยาที่อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทแต่ไม่เป็นที่นิยมของประชากรมากนักเนื่องจากฤดูแล้งล าน้ าจะมีน้ า
น้อยหรือบางช่วงก็แห้งท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ 
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1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรป่าไม้ 
จังหวัดอุทัยธานี ปี 2558 มีเนื้อที่ 4,206,404 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้รวม 2,137,356.62 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 50.81 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ ไม่ใช่ป่า คิดเป็นร้อยละ 49.19 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง
สลับซับซ้อนลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกลงสู่ทิศตะวันออก ตอนกลางพื้นที่เป็นที่เชิงเขา พื้นที่เป็นคลื่นลูกระนาด
สลับกับเขาเตี้ย พื้นที่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดในท้องที่อ าเภอบ้านไร่อ าเภอลานสักและอ าเภอห้วยคต อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยป่าไม้ชนิดต่างๆ ตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ คือ ป่าดิบเขา 
ป่าดิบช้ืน ป่าดิบแล้ง ป่า เต็งรังและป่าเบญจพรรณ ชนิดของไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ไม้ยางนา ไม้กะ
บาก ไม้แดง ไม้ตะเคียนทอง ไม้มะค่าโมง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้เต็ง ไม้รัง ฯลฯ ในอดีตเคยมีการอนุญาตให้ท าไม้ออก
ใช้ประโยชน์โดย บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด เป็นผู้รับสัมปทานท าไม้ ต่อมาในปี พ .ศ. 2532 รัฐบาลได้ตราพระราช
ก าหนดยกเลิกสัมปทานท าไม้ทั่วประเทศ การท าไม้จึงสิ้นสุดและไม่มีการอนุญาตท าไม้ออกจากป่าจนถึงปัจจุบัน 
 พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดได้ถูกจ าแนกให้เป็นป่าตามกฎหมาย โดยมีกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นป่าสงวน
แห่งชาติ จ านวน 8ป่า โดยเฉพาะเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่มีความโดดเด่นในด้านความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มีสภาพป่าทุกชนิด ทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา และป่ าดิบช้ืน ได้รับ
ประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO)เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534  
 

แสดง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามประกาศในกฎกระทรวง 

ชื่อป่าสงวน
แห่งชาต ิ

อยู่ใน
ท้องท่ี
อ าเภอ 

เน้ือท่ีป่า 
ตามกฎ 

กระทรวง 
(ไร่) 

มอบ 
ส.ป.ก.(ไร่) 

ก าหนดเป็นเขต
รักษาฯ 

เน้ือท่ีป่า
สงวน 

คงเหลือ (ไร่) 
หมายเหต ุ

1. ป่าเขาบางแกรก 
และป่าทุง่โพธ์ิ 

หนองฉาง 22,625 - - 22,625.00 
สปก.ขอใช้

พื้นที ่
2. ป่าปลายห้วย

กระเสียว 
บ้านไร ่

และห้วยคต 
160,625 9,688.75 41,875.00 109,061.25 เขตรักษาฯ 

3. ป่าห้วยท่ากวย 
และป่าห้วย

กระเวน 
บ้านไร ่ 170,350 7,001.25 - 163,348.75  

4. ป่าเขาต าแย 
และป่าเขาราว

เทียน 

บ้านไร่ และ
ห้วยคต 

179,375 129,087.00 - 50,288.00  

5. ป่าเขาหลวง
แปลงที่ 2 

ทัพทันและ 
สว่างอารมณ์ 

16,250 1,579.77 - 14,670.23  

6. ป่าห้วยขาแข้ง บ้านไร ่ 1,403,125 - 1,319,375.00 83,750.00 เขตรักษาฯ 
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ชื่อป่าสงวน
แห่งชาต ิ

อยู่ใน
ท้องท่ี
อ าเภอ 

เน้ือท่ีป่า 
ตามกฎ 

กระทรวง 
(ไร่) 

มอบ 
ส.ป.ก.(ไร่) 

ก าหนดเป็นเขต
รักษาฯ 

เน้ือท่ีป่า
สงวน 

คงเหลือ (ไร่) 
หมายเหต ุ

7. ป่าห้วยทับ
เสลาและป่าห้วย

คอกควาย 

บ้านไร ่
ลานสัก 

และห้วยคต 
649,500 204,597.00 327,215.00 117,688.00 เขตรักษาฯ 

8. ป่าเขาพุวันดี 
ป่าห้วยกระเสียว
และป่าเขาราว

เทียน 

สว่างอารมณ์ 
และบ้านไร ่

137,335 124,678.21 - 12,656.79  

รวมป่าสงวนฯ 8ป่า 2,739,185 476,631.98 1,688,465.00 574,088.02  
ที่มา : กรมป่าไม้  
 

ทรัพยากรแร่ธาต ุ
จังหวัดอุทัยธานีมีแร่ธาตุหลายอย่าง เช่น แร่ดีบุก แร่เหล็ก หินอ่อน นอกจากนี้ยังมีแร่อื่น ๆที่กรมทรัพยากร

ธรณีส ารวจพบ มีแร่วุลแฟรม ซีไรท์โคลัมไบท์ แคลไซท์ หินแกรนิต แทนทาไลด์ และดินขาวเป็นต้นในเขตพื้นที่อ าเภอ
บ้านไร่ อ าเภอห้วยคต อ าเภอสว่างอารมณ์ อ าเภอหนองฉางและอ าเภอลานสัก และการท าเหมืองแร่ของจังหวัด
อุทัยธานีมีเฉพาะเหมืองขนาดเล็กแร่ธาตุที่ส าคัญคือหินอ่อนและหินปูนเพื่อเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

 

ทรัพยากรน้้า 
จังหวัดอุทัยธานีมีแหล่งน้ าแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
1.แหล่งน้ าธรรมชาติประกอบด้วยแหลง่น้ าผวิดินและแหลง่น้ าใต้ดินพื้นที่ทัง้หมดของจงัหวัดอุทัยธานีอยู่

ในเขต 4 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าเจ้าพระยามีพื้นที่ทั้งสิ้น 15.05 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด ลุ่มน้ าสะแกกรังมีพื้นที่ทั้งสิ้น 2,312.24 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.77 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ลุ่ม
น้ าท่าจีนมีพื้นที่ทั้งสิ้น 2,085.33 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 31.36 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด และลุ่มน้ าแม่กลองมี
พื้นที่ทั้งสิ้น 2,237.28 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 33.64 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยในแต่ละลุ่มน้ าจะมีล าน้ า
สาขาในจังหวัด ดังนี้ 

- ลุ่มน้ าสะแกกรัง  มีล าน้ าสาขา ได้แก่ล าน้ าแม่วงก์ (แควตากแดด) คลองโพธ์ิ  
ห้วยทับเสลา และล าน้ าสะแกกรังตอนล่าง (แม่น้ าสะแกกรัง) 

- ลุ่มน้ าแม่กลอง   มีล าน้ าสาขา ได้แก่ห้วยขาแข้ง (เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งฝั่งตะวันตก) 
- ลุ่มน้ าท่าจีน  มีล าน้ าสาขา ได้แก่ห้วยกระเสียว (ฝายทัพคล้าย ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่)  

และล าห้วยขุนแก้ว 
- ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ได้แก่ แนวเขตติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานี 
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ส าหรับแม่น้ าล าห้วยสายส าคัญของจังหวัดได้แก่ 

- ล าห้วยทับเสลาต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอบ้านไร่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดไหลผ่านอ าเภอ
ลานสักลงมาถึงบ้านทับเสลาอ าเภอหนองฉางและแยกออกเป็นสองสายสายหนึ่งไหลผ่านอ าเภอทัพทันไปบรรจบ
แม่น้ าแควตากแดดที่บ้านโคกหม้ออ าเภอทัพทันส่วนอีกสายหนึ่งไหลผ่านอ าเภอหนองฉางอ าเภอหนองขาหย่างไป
บรรจบแม่น้ าสะแกกรังที่บ้านปากกะบาดอ าเภอเมืองอุทัยธานีมีความยาวประมาณ 140 กิโลเมตร 

- ล าห้วยคลองโพธ์ิมีต้นน้ าจากภูเขาแม่กะสีในเขตอ าเภอแม่เปินจ.นครสวรรค์ไหลผ่านต าบลพลวงสอง
นางอ าเภอสว่างอารมณ์ไปบรรจบกับแม่น้ าตากแดดที่อ าเภอทัพทันมีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร 

- ล าห้วยขุนแก้วเกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอบ้านไร่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดไหลผ่าน
หมู่บ้านในเขตอ าเภอบ้านไร่อ าเภอหนองฉางอ าเภอหนองขาหย่างและไหลลงแม่น้ าเจ้าพระยาที่บ้านเกาะตาลัดใน
เขตอ าเภอเมืองมีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 

- แม่น้ าแม่วงก์เป็นแหล่งต้นน้ าของลุ่มแม่น้ าสะแกกรังที่เกิดจากเทือกเขาแม่วงก์ในจังหวัดก าแพงเพชร
ไหลผ่านอ าเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์จนมาถึงเขตอ าเภอสว่างอารมณ์ในช่วงที่ไหลผ่านในเขตอ าเภอสว่าง
อารมณ์ผ่านอ าเภอทัพทันอ าเภอเมืองจนถึงบา้นอีเทิง่เรียกว่าแม่น้ าตากแดดและหลังจากช่วงนี้ไปเรียกว่าแม่น้ าสะแก
กรังและไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาที่อ าเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาทมีความยาวประมาณ 180 กิโลเมตรและมีส่วนที่
ไหลผ่านในเขตจังหวัดอุทัยธานีมีความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร 

- ล าห้วยคอกควายเกิดจากเทือกเขาในต าบลแก่นมะกรูดอ าเภอบ้านไร่ไหลผ่านต าบลคอกควายต าบล
ห้วยคตและต าบลวังหินในอ าเภอบ้านไร่มีความยาวประมาณ 53 กิโลเมตร 

- แม่น้ าสะแกกรังมีล าน้ าสาขาหลักคือล าน้ าแม่วงก์ไหลผ่านเทศบาลเมืองอุทัยธานีไปบรรจบแม่น้ า
เจ้าพระยาที่อ าเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาทมีความยาวตลอดสายนับจากต้นน้ าในเทือกเขาแม่วงก์ประมาณ 180 
กิโลเมตรแต่มีช่วงที่ไหลผ่านเขตจังหวัดอุทัยธานีเพียงประมาณ 85 กิโลเมตร 

2. แหล่งน้ าใต้ดินสามารถแบ่งย่อยตามลักษณะของธรณีวิทยาและอุทกวิทยาได้ดังนี้คือบริเวณแถบลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยาอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดติดกับแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณนี้จะเป็นแหล่งน้ าใต้ดินที่มีปริมาณมาก
ที่สุดโดยทั่วไปบ่อที่เจาะลึก 60–300 เมตรจะได้น้ าประมาณ 50-100 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมงคุณภาพของน้ า
โดยทั่วไปคุณภาพดีสามารถน าไปใช้บริโภคและใช้เพื่อการเกษตรได้ บริเวณรอบแอ่งเจ้าพระยาซึ่งอยู่ถัดจากบริเวณ
แถบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยามาทางด้านตะวันตกคุณภาพของน้ าในบริเวณนี้มีคุณภาพดี สามารถน ามาใช้อุปโภคบริโภค
และท าการเกษตรได้ปริมาณน้ าที่น าข้ึนมาได้จะลดลงตามสภาพพื้นที่ 

3. แหล่งน้ าเพ่ือเพ่ือการบริโภคและเพ่ือการเกษตรจากรายงานของส านักงานชลประทานจังหวัด
อุทัยธานี ปี 2558 จังหวัดอุทัยธานี มีจ านวนแหล่งน้ า รวมทั้งสิ้น 3,058 แห่ง แบ่งเป็นอ่างเก็บน้ า จ านวน 41 
แห่ง ฝายคอนกรีต 208 แห่ง ท านบ 5 แห่ง สระ,หนอง,บึง 2,791 แห่ง และ คู,คลอง 13 แห่ง 

ปริมาณน้ าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปีพ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 32,380,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  
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ตารางแสดง จ านวนแหล่งน้ า จ าแนกตามประเภทแหล่งน้ า เป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2558 
 

ที่มา : ส านักงานชลประทานจังหวัดอุทัยธานี 

 

ทรัพยากรดิน 

จากสภาพพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี แบ่งออกเป็น  3 ลักษณะดังนี้ 
1) พื้นที่ราบลุ่ม มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ประมาณ 671,930 ไร่ หรือร้อย

ละ 15.97 ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 21, 24 และ 25 การใช้ประโยชน์
ที่ดินส่วนใหญ่ ท านา 

2) พื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่ เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 3-35 % มีเนื้อที่
ประมาณ 1.47 ล้านไร่ หรือร้อยละ 34.87 ของพื้นที่ทั้งหมด ดินที่พบในบริเวณนี้ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 28, 29, 
31, 33, 35, 37, 38, 40, 44, 46, 49, 52, 55 และ 56 การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกพืชไร่ 
ไม้ผลและไม้ยืนต้น 

3) พื้นที่สูงและภูเขา มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาถึงเป็นพื้นที่ชันมาก มีความลาดเทมากกว่า35 % ข้ึนไป เป็นพื้นที่
ที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ า มีเนื้อที่ประมาณ 1.20 ล้านไร่ หรือ 28.58 % ของพื้นที่ทั้งหมด ดินที่พบบริเวณนี้
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ 

 

 

 

 

อ าเภอ ประเภทแหล่งน้ า รวม 
อ่างเก็บน้ า ฝาย

คอนกรีต 
ท านบ สระ, 

หนอง, บึง 
คู, คลอง 

ใหญ่ กลาง เล็ก 
อ าเภอเมืองอุทัยธานี - - 1 8 - 154 8 171 
อ าเภอทัพทัน - - 9 14 1 384 - 408 
อ าเภอสว่างอารมณ์ - - 5 54 - 571 - 630 
อ าเภอหนองฉาง - - 1 42 - 310 - 353 
อ าเภอหนองขาหย่าง - - - 17 - 345 - 362 
อ าเภอบ้านไร่ - - 13 46 1 474 5 539 
อ าเภอลานสัก 1 - 6 17 1 387 - 412 
อ าเภอห้วยคต - 1 4 10 2 166 - 183 
 รวมยอด 1 1 39 208 5 2,791 13 3,058 
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ประเพณี แหล่งท่องเที่ยว และของฝากท่ีส้าคัญ 

ประเพณีตักบาตรเทโว จัดข้ึนในวันแรม 1 ค่ าเดือน 11 หลังวันออกพรรษาณบริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี 
พระสงฆ์จะรับนิมนต์มารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนโดยสมมุติยอดเขาสะแกกรังเป็นสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ที่
พระพุทธเจ้าเสด็จฯข้ึนไปจ าพรรษาเทศน์โปรดพระพุทธมารดาเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้ว พระพุทธองค์จึงเสด็จ
กลับสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ทั้ง 3 คือบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วโดยเสด็จฯลงที่ สังกัสนครถือเป็นวันที่แดน 
ทั้ง 3 คือสวรรค์มนุษย์และบาดาล (นรก) สามารถมองเห็นกันได้เรียกว่าวันเทโวโรหณะหรือวันเปิดโลก การตักบาตร
เทโวของจังหวัดอุทัยธานีเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านสถานที่และช่ือตามต านานเป็นประเพณีที่ชาว
อุทัยธานีให้ความส าคัญมากมีภิกษุสามเณรไม่น้อยกว่า 300 รูป น าด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จกลับมาจากดาวดึงส์
เดินอุ้มบาตรจากยอดเขาตามบันได 449 ข้ันลงมารับบิณฑบาตด้วยข้าวต้มลูกโยนข้าวต้มมัดข้าวสารอาหารแห้ง ณ 
วัดสังกัสรัตนคีรีหลังจากตักบาตรแล้วเสร็จ จะมีริ้วขบวนรถบุปผาชาติแสดงพุทธประวัติอันสวยงามเข้าสู่ตัวเมืองที่มี
การจัดโต๊ะหมู่ประดับงาช้างให้ประชาชนให้นักท่องเที่ยวกราบสักการะและช่ืนชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดอุทัยธานีตรงกับวันข้ึน  5 ค่ า 
เดือน 5 ตามปฏิทินทางจันทรคติถือว่าเป็นวันสิ้นปีส่วนสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13 เมษายนตามปฏิทินทางสุริยคติถือ
ว่าพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษปกติมีการท าบุญตักบาตรและการละเล่นต่าง ๆตามประเพณีเทศกาลการท าบุญนั้น
ในเวลาเช้าจัดอาหารไปถวายพระอาหารที่จะขาดไม่ได้คือขนมจีนน้ าพริกหรือน้ ายาเป็นของคาวข้าวเหนียวแดง
กะละแมเป็นของหวานมีการบังสุกุลกระดูกญาติผู้ใหญ่อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายกลางวันไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เวลาเย็น     
มีการละเล่นต่างๆทั้งเด็กและผู้ใหญ่เช่นร าวงช่วงชัยมอญซ่อนผ้าไม้หึ่ง วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันที่  13 เมษายน
วันที่ 14 เป็นวันเนา วันที่ 15 เป็นวันเถลิงศก ข้ึนจุลศักราชใหม่มีการท าบุญให้เกิดสิริมงคลการท าบุญตักบาตร
เหมือนวันตรุษมีก่อเจดีย์ทรายสรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้ใหญ่เล่นน้ าปล่อยนกปล่อยปลาในช่วงวันที่  16, 17 และ 
18 เมษายน 

ประเพณีแห่เจ้าของชาวจีนในจังหวัดอุทัยธานีเป็นงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแมท่ี่อยู่ตามศาลต่างๆโดย
ก าหนดงานตามการครบรอบปีของเจ้าแต่ละองค์ซึ่งบางองค์แห่ 5 ปี/ครั้งบางองค์แห่ 12 ปี/ครั้งรวมทั้งการแห่เจ้า
พ่อบุญเถ่ากงและเจ้าพ่อหลักเมืองอุทัยธานีจะมีขบวนสาวงามแห่ผ่านตลาดรอบเมืองและมีการแสดงเชิดสิงโตคณะ
ต่างๆร่วมให้พรกับรา้นค้าชาวจีนในตลาดซึ่งทกุร้านจะตั้งโต๊ะหมู่บชูาประดับงาช้างด้วยหากเปน็งานของเจ้าแม่ทับทิม
จะมีพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงของเจ้าแม่เมื่อครบรอบ 12 ปีและการเข้าทรงลุยไฟ 

ประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีบุญบั้งไฟคือมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวอีสาน ที่อพยพมา
อยู่ที่อ าเภอลานสักและอ าเภอทัพทันจัดข้ึนเป็นประจ าทุกปีที่เข่ือนทับเสลาอ าเภอลานสักมีต านานที่เล่ากันว่าเป็น
การขอฝนจากเบื้องบนให้ตกลงมาเพื่อท านางานน้ีจัดต้นฤดูฝนมีการประกวดขบวนแห่และแข่งขันจุดบั้งไฟข้ึนฟ้าว่า
ใครจะมีข้ึนสูงกว่ากัน 

ประเพณีต้าขนมจีนโบราณณวัดทุ่งนางามต าบลทุ่งนางามอ าเภอลานสักซึ่งชาวบ้านร่วมใจกันอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามเพื่อไม่ให้เลือนหายไปกับยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยใช้กระบวนการผลิต
แบบเก่าทุกข้ันตอน (8 ข้ันตอน) จัดข้ึนในช่วงต้นเดือนเมษายนก่อนถึงวันสงกรานต์ของทุกปีโดยมีการใช้ครกและ
สากอายุมากกว่า 200 ปีต าขนมจีนโบราณ 
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งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จัดข้ึนเป็นประจ าทุกปีระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกต้นราชวงศ์จักรีและส่งเสริม   
การท่องเที่ยวของจังหวัดกิจกรรมที่ส าคัญประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียง  “พระชนกจักรีพระบารมีเกริกฟ้า” 
การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ตระการตาและนิทรรศการให้ความรู้ของส่วนราชการต่างๆ 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดอุทัยธานี 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

 มรดกโลกผืนป่าห้วยขาแข้งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอลานสัก 
 หุบป่าตาดตั้งอยู่ในเขตอ าเภอลานสัก 
 น้ าตกผาร่มเย็นตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบ้านไร่ 
 ถ้ าพุหวายตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบ้านไร่ 
 เขาพระยาพายเรือตั้งอยู่ในเขตอ าเภอลานสัก 
 น้ าตกไซเบอร์ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอห้วยคต 
 เขาปฐวีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอทัพทัน 
 บ่อน้ าพุร้อนสมอทองตั้งอยู่ในเขตอ าเภอห้วยคต 

  

แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 

 พระชนกจักรีตั้งอยู่บนยอดเขาสะแกกรังอ าเภอเมือง 
 เขาสะแกกรังหมุดโลก 
 วัดท่าซุงอ าเภอเมือง 
 วัดอุโปสถารามอ าเภอเมือง 
 ส านักสงฆ์ถ้ าเขาวงตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบ้านไร่ 
 เขาปลาร้าซึ่งมีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ๓๐๐๐ปีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอลานสัก 
 บึงคอกช้างตั้งอยู่ในเขตอ าเภอสว่างอารมณ์ 
 ฮกแซตึ๊งตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 

 

ของฝากเมืองอุทัยธานี 

 อ าเภอเมืองอุทัยธานีได้แก่ผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้าคุณภาพช้ันดี (มีดพับหัวเข็มขัด) ยาลมซามิ้นยา
หอมตราทับทิมเครือ่งหอมไทยเดิมทองตะนาวขนมปังไส้สังขยาข้าวเกรียบปลา-กราย ข้าวตังหมูหยอง
ข้าวกุ้งกรอบผลไม้แช่อิ่ม 

 อ าเภอลานสักได้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เครื่องประดับและตกแต่งจากไม้ 
 อ าเภอบ้านไร่ได้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือลายโบราณผ้าฝ้ายทอมือประเภทต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรแปรรูป 
 อ าเภอทัพทันได้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือลายโบราณ 
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1.8 ข้อมูลสถิติท่ีส าคัญเชิงพ้ืนท่ี 

 การเกษตรกรรม 

 จังหวัดอุทัยธานีมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยางพาราและสับปะรดซึ่งข้าวนาปีมีเนื้อที่เพาะปลูก มากที่สุด ที่อ าเภอหนองฉาง รองลงมา คือ อ้อย
โรงงาน และมันส าปะหลัง ส่วนผลผลิต (ตัน) และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) อ้อยโรงงานมีผลผลิตมากที่สุด 

ตารางแสดง ข้อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ของจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2556 – 2558 

 

อ าเภอ 

ข้าวนาปี 

เน้ือที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

เมืองอุทัยธานี 70,529 75,307 75,307 43,645 56,169 55,723 712.72 745.88 746 

ทัพทัน 134,393 138,793 138,793 88,677 96,337 96,338 662.91 694.11 694 

สว่างอารมณ์ 116,044 70,890 147,235 73,545 45,964 88,221 662.17 648.39 650 

หนองฉาง 166,037 155,734 151,795 97,314 117,519 114,042 669.80 754.62 756 

หนองขาหย่าง 51,351 44,766 44,766 31,567 29,260 29,152 626.89 653.63 654 

บ้านไร่ 9,402 3,927 3,927 5,244 2,345 2,345 631.35 597.21 597 

ลานสัก 46,626 42,507 42,507 28,818 33,086 32,853 635.92 778.38 778 

ห้วยคต 7,566 7,963 8,149 4,135 5,178 5,238 620.44 650.37 652 

รวม 601,948 539,887 612,478 372,945 385,858 423,912 652.77 714.70 708 
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อ าเภอ 

ข้าวนาปรัง 

เน้ือที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

เมืองอุทัยธานี 47,589 20,906.00 20,906 34,790 4,863.00 14,565 753.21 700.00 697 

ทัพทัน 82,165 13,300.00 13,300 52,303 4,668.00 9,602 636.57 694.55 722 

สว่างอารมณ์ 38,334 10,044.00 10,044 18,962 6,072.00 6,787 494.66 679.01 676 

หนองฉาง 87,104 30,059.00 30,059 52,459 11,460.00 16,945 618.21 677.16 668 

หนองขาหย่าง 26,010 4,010.75 4,000 15,366 2,085.00 2,521 617.78 632.20 630 

บ้านไร่ 2,439 826.00 826 1,515 - 536 621.50 - 649 

ลานสัก 12,939 8,924.00 8,924 8,800 3,559.00 6,444 690.34 698.35 722 

ห้วยคต 2,872 1,175.00 2,030 1,961 208.00 711 683.06 521.88 605 

รวม 299,452 89,244.75 90,089 186,156 32,915.00 58,111 639.42 681.09 687 

 

พืช 
เน้ือที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

อ้อยโรงงาน 396,140 308,325 453,244 4,371,387 2,994,975 3,330,675 10,753 9,374 10,425 

มันส าปะหลัง 307,015 221,737 376,055 662,768 448,791 487,384 3,638 3,458 3,453 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 105,578 78,690 78,440 87,227 62,073 62,638 865 820 813 

ยางพารา 38,808 36,720 36,832 5,299 3,467 10,243 343 230 663 

สับปะรด 30,949 27,689 20,423 45,157 66,590 65,822 4,748 4,785 4,775 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
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 การปศุสัตว์ 

  จังหวัดอุทัยธานี มีผลผลิตสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ ไก่ เป็ด และห่าน ซึ่งไก่มี
จ านวนผลผลิตมากที่สุด รองลงมาคือเป็ด และ สุกร กระบือ โค แพะ ตามล าดับ 

ตารางแสดง ผลผลิตสัตว์ที่ส าคัญ ของจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2554 - 2558 

ปี โค กระบือ สุกร แพะ ห่าน ไก่ เป็ด 

2554 37,326 19,335 34,055 2,863 210 1,711,594 289,124 

2555 30,069 20,039 43,881 3,222 614 2,160,643 353,028 

2556 20,142 20,037 41,508 4,529 388 1,959,137 313,982 

2557 14,244 15,108 34,952 3,775 - 2,604,341 293,636 

2558 14,074 15,045 36,520 3,775 - 2,630,217 324,331 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี 

 การประมง 

 จังหวัดอุทัยธานี มีการเลี้ยงปลากระชังในล าน้ าสะแกกรัง โดยเฉพาะปลาแรดที่มีรสชาติอร่อย รวมทั้ง 
ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสวาย และปลาทับทิม เป็นต้น ซึ่งจ านวนสัตว์น้ าจืดที่จับได้มากที่สุดในปี 2558 คือ ปลา
นิล ซึ่งจับได้ในอ าเภอเมืองอุทัยธานีมากที่สุด รองลงมา คือ ปลาตะเพียน ปลาสวาย ตามล าดับ 

ตารางแสดง จ านวนสัตว์น้ าจืดที่จับได้ จ าแนกตามชนิดสัตว์น้ าจืด ของจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2554 - 2558 

ปี รวม ปลาช่อน ปลาดุก ปลาสวาย 
ปลา 

ตะเพียน 
ปลานิล ปลาแรด ปลาทับทิม ปลาสลิด อ่ืน ๆ 

2554 1,756.80 150.50 258.00 105.5 626.00 358.50 67.60 90.60 60.30 39.90 

2555 2,248.29 86.50 330.10 459.00 192.45 801.50 135.00 116.00 76.00 51.74 

2556 2,581.76 99.46 221.33 379.60 527.82 921.73 155.24 129.70 87.39 59.49 

2557 2,326.86 89.51 199.20 341.65 474.94 829.58 139.73 120.07 78.66 53.52 

2558 2,303.43 88.52 197.16 338.18 470.25 821.37 138.29 118.83 77.84 52.94 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี 
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การใช้ที่ดิน 

การใช้ที่ดินของจังหวัดอุทัยธานีในปี 2557 มีเนื้อที่ทั้งหมด 4,206,404 ไร่ มีเนื้อที่ป่าไม้คิดเป็น    
ร้อยละ 50.84  ของเนื้อที่ทั้งหมด เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ร้อยละ 38.64 และเนื้อที่ใช้ประโยชน์นอก
การเกษตรร้อยละ 10.52 
  

ตารางแสดง พื้นที่การใช้ที่ดินในจังหวัดอุทัยธานี 

  2554 2555 2556 2557 

เน้ือที่ทั้งหมด (ไร่) 4,206,404 4,206,404 4,206,404 4,206,404 

เน้ือที่ป่าไม้ (ไร่) 2,170,627 2,170,627 2,151,510 2,138,611 

เน้ือที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (ไร่) 1,626,520 1,625,833 1,625,676 1,625,484 

ขนาดของฟาร์ม (ไร่/ครัวเรือน) 42.90 42.60 44.55 44.45 

จ านวนฟาร์ม (ฟาร์ม) 37,911 38,168 36,489 36,567 

เน้ือที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร (ไร่) 409,257 409,944 429,218 442,309 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของจังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของพืชไร่ ในปี พ.ศ.  
2557มีพื้นที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรรวมทั้งสิ้น 1,625,484 ไร่มีพื้นที่การใช้ประโยชน์ด้านพืชไร่            รวม 
764,078 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.01 รองลงมาเป็นพื้นที่ท าการเกษตรด้านนาข้าว รวม 646,069 คิดเป็น    ร้อยละ 
39.75 

ตารางแสดง เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 

  2553 2554 2555 2556 2557 
นาข้าว 666,325 647,094 646,267 646,405 646,069 
พืชไร่ 729,567 764,062 764,558 764,426 764,078 
สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น 114,875 114,544 114,407 114,312 114,694 
สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ 10,774  10,967 10,993 10,938 11,004 
อื่นๆ 89,279 89,853 89,608 89,594 89,639 
เน้ือที่ทั้งหมด 1,610,820 1,626,520 1,625,833 1,625,676 1,625,484 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ความยากจน 

 เส้นความยากจน จังหวัดอุทัยธานี ปี 2557 มีจ านวน 2,303 บาท/คน/เดือน เพิ่มข้ึนจ านวน 20 บาท/คน/
เดือน คิดเป็นร้อยละ 0.88 จากปี 2556 ที่มีจ านวน 2,283 บาท/คน/เดือน 
 จ านวนคนจน จังหวัดอุทัยธานี ปี 2557 มีจ านวน 33,100 คน ลดลง จ านวน 21,700 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.60 จากปี 2556 ที่มีจ านวน 54,800 คน 
 สัดส่วนคนจน จังหวัดอุทัยธานี ปี 2557 ร้อยละ 11.24 ลดลง จ านวน 7.34 จากปี 2556 ที่มีร้อยละ 18.58 
ตารางแสดง เส้นความยากจน จ านวนคนจน และสัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2553 - 2557 

  2553 2554 2555 2556 2557 
เส้นความยากจน (บาท/คน/เดือน) 1,971 2,095 2,161 2,283 2,303 
จ านวนคนจน(พันคน) 60.80 71.46 39.26 54.80 33.10 
สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 20.44 24.11 13.28 18.58 11.24 
 

กราฟแสดง เส้นความยากจน จ านวนคนจน และสัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2553 – 2557 
 

 

1.9 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการตามแผนฯ ท่ีผ่านมา 

 การขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดของจังหวัดอุทัยธานี ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และตั้งเป้าให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ”      
ทุกภาคส่วนได้บูรณาการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก” มุ่งเน้นการท างานใน 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต และด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ส าคัญ 
คือ ประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี 
 การท างานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาของจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับ และค า ช่ืนชมจาก
รัฐบาล เป็นต้นแบบในการท างานจัดทีด่ินท ากินให้ผูย้ากไร้ “อุทัยธานีโมเดล” หรือ ยุทธการทวงคืนผืนน้ าก าจัดผกัตบชวา ขุด
ลอกคูคลอง ลุ่มแม่น้ าสะแกกรงั ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่/วาระพื้นที่ (Area- based) ที่มี
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ความโดดเด่นจากกระทรวงมหาดไทย ในการวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในไตรมาสที่ 
2 (มกราคม – มีนาคม 2559) เป็นต้น รายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

1. ด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย 
 1.1 การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (BIKE FOR DAD) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ประชาชน
ชาวจังหวัดอุทัยธานี กว่า 5,000 คน ร่วมกันปั่นจักรยาน ในเส้นทางสิริมงคล ระยะทาง 29 กิโลเมตร 

 1.2 มหกรรมผ้าทอพื้นเมอืงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม  2559 ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อ าเภอบ้านไร่  โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดงานฯ และพระราชทานโล่รางวัลผู้
ชนะเลิศการประกวดผ้าจกพื้นเมืองระดับประเทศ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559   

 1.3การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของจังหวัด มุ่ ง เน้นการท า งานตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ใน 4 เรื่อง ได้แก่ ด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพ และสิ่ งแวดล้อม เช่น 

  - การเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ณ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ าเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เป็นล าดับที่ 98 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเพื่อเป็นแหลง่การศึกษาเรียนรู้ของประชาชน
ในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรักการอ่าน ตลอดจนเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันการศึกษา ภาค
การศึกษาและประชาชน หรือ "บวร" ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ก่อให้เกิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ที่ประกอบด้วยความมีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงาม น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ได้อย่างยั่งยืนสืบไป 

  - การขยายผลการด าเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชด าริ เป็นการ
ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2559 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 73 
โรงเรียน และโรงเรียนที่ใช้ดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ในการขับเคลื่อน
โครงการอย่างต่อเนื่อง จ านวน 53 โรงเรียน  

- โครงการในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาล มีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 110 โรงเรียน และโครงการสะเต็มศึกษา ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกิดการเรียนรู้แบบ
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ด้านต่างๆ เพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ใช้ทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลติ ปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน และพัฒนาความรู้ไปสู่
เชิงพาณิชย์และการสร้างธุรกิจใหม่   
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 - โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ 9 ต าบลสุขฤทัย อ าเภอห้วยคต ที่เป็นแปลงสาธิต
การเกษตรทฤษฎีใหม่ เน้นการใช้ทรัพยากรดิน และน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์เรียนรู้แหล่งวิชาการด้าน
การเกษตร แก่เกษตรกร เยาวชน และผู้สนใจ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายพันธ์ุพืชพันธ์ุดี  
 - ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี ที่รับสนองกระแสพระราชด ารัส
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาการเรียนรู้ สู่อาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน 
และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การจัดท าแผนพัฒนาศูนย์วงเดือน อาคมสุร
ทัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน/หลักสูตรฝึกอาชีพราษฎร เช่น การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก/โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม การตลาดและผลิตภัณฑ์จากปลาแรด/การบ ารุงรักษาทุเรียน/การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสินเหล็กเพื่อสุขภาพ/การปลูกข้าวหอมอินทรีย์เพื่อวิถีชีวิต คนอุทัย  

 1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของจังหวัด โครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการพัฒนาครูผูส้อนและครูผูดู้แลเด็กเพือ่เสริมสรา้งภูมิคุ้มกนัยาเสพติดในเดก็
ปฐมวัย โครงการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพ
ติด เข้าค่ายเพื่อบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสร้าง และพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติและแก้ปัญหาด้านความมั่นคง  โดยแผนงาน/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ช่วยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ท างานดังกล่าว เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการค่ายเยาวชนอุทัยเดินทางสาย
ใหม่ โครงการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น  

 1.5โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้มี
โอกาสพบปะ เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม คุณธรรม จริยธรรม และอุปนิสัยที่ดีแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ใน
สถานศึกษา บ่มเพาะความรู้ให้เก่งวิชาการ แกร่งในวิชาชีพ เพื่อเป็นการวางรากฐานการศึกษาเพื่อสังคม ที่สอดคล้อง
กับปัญหาในพื้นที่ และภูมิสังคม โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษา
กฎหมาย กติกาที่ดีของสังคม เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน  

 1.6การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการลดอุปสงค์ และอุปทาน การ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักมนุษยธรรม เช่น การจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ 

 1.7 โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด เพื่อต่อยอดโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง เดือนละ 1 ครั้ง ภายใต้แนวคิด 
“บ-ว-ร” มุ่งพัฒนา “บ้าน-วัด-โรงเรียน” สร้างโอกาส สร้างความสุข และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคีในพื้นที่ และขยายผลขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  
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2. ด้านเศรษฐกิจ  

 2.1 การขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ เช่น มาตรการส าคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จ านวน 7 โครงการ วงเงิน  33,620,000 บาท 
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 29,023 คน มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้านบาท) 
จ านวน 70 ต าบลวงเงิน 349,530,100 บาท และโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 200,000 บาท)  จ านวน 642 หมู่บ้าน วงเงิน 128,368,500 บาท 
ซึ่งด าเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยที่ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อก าลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอ่อนแอลง โดยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับต าบลจะช่วยให้เกิด
การจ้างงาน การบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนจากการจัดสรรงบประมาณลงในระดับต าบล 
นอกจากนี้ ได้มีการประเมินผลโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน (มาตรการส าคัญเร่งด่วน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน /มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับต าบล/ โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง) โดย
ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายการประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ ประเด็นการประเมินผล 
ประกอบด้วย (1) รายได้ของประชาชน และภาพรวมของระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ (2) ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
ที่มีความยั่งยืนสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว (3) ความพึงพอใจของประชาชน ผลการประเมินพบว่าประชนมี
ความพึงพอใจในการด าเนินมาตรการของรัฐบาลในระดับมากที่สุด ร้อยละ 87.40 
 2.2 โครงการหนึง่ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยยกระดบัคุณภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP และมุ่งเน้น
การพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกในทุกรูปแบบ รวมทั้งการเช่ือมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาด ทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในภาพรวม ทั้งสิ้น 400,520,083 บาท และพฒันา/ยกระดบั
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไปแล้ว จ านวน296 ผลิตภัณฑ์ ซึง่มีผลิตภัณฑ์ทีส่่งเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึง่
ผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 จ านวน 54 ผลิตภัณฑ์ ผลการคัดสรร ผลดาว ดังนี้ ระดบั 5 ดาว 10 ผลิตภัณฑ์ระดับ 4 
ดาว 26 ผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว 13 ผลิตภัณฑ์ระดับ 1 ดาว 1 ผลิตภัณฑ์  โดยแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด และกลุม่จงัหวัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ช่วยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการท างานดังกล่าว 
เช่น โครงการมหกรรมวิสาหกจิชุมชนจังหวัดอุทัยธานี/โครงการพัฒนาหมูบ่้านตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
โครงการยกระดับการพฒันา OTOP เมืองอู่ไท โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือเพื่อก้าวไปสู่อาเซียน เป็นต้น และ
ผลการประเมินการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของจงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ตัวช้ีวัด “รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP”  
ร้อยละ 15 ค่าคะแนนที่ได้ 5.000   
 2.3 ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อส่งเสริมการผลิต/ระบายสินค้าทางการเกษตร/ลด
ต้นทุนการผลิต/กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น จัดตลาดนัดชุมชน จ านวน 14 แห่ง โดยตลาดนัดชุมชนของจังหวัดที่จัดอย่าง
ต่อเนื่องในทุกวันเสาร์ เน้นการน าผลผลิตจากการเพาะปลูกที่เหลือมาจ าหน่ายภายใต้หลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนเข้มแข็ง และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน  ได้รับความนิยมจาก
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นักท่องเที่ยว /ประชาชน ได้แก่ ตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินตรอกโรงยา อ าเภอเมืองอุทัยธานี ได้รับการคัดเลือกจาก
กระทรวงพาณิชย์เป็น “ตลาดนัดต้องชม” ประจ าปี 2559 
 2.4 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ปัจจุบันเป็นทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และเชิงศิลปวัฒนธรรม มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากข้ึน สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ผู้คนมีความสุข ได้รับการจัดล าดับเป็น “จังหวัดแห่งความสุขของประเทศไทย อันดับที่ 5”จากการจัดอันดับของศูนย์
เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยแผนงาน/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ช่วยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ท างานดังกล่าว เช่น โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวอุทัยธานี โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์ผ้าทอมอืเพื่อก้าวไปสู่อาเซียน 
โครงการเทศกาลปลาแรดอุทัยธานีรสดีที่สุดในโลก ตลอดจนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตัวช้ีวัด “รายได้จากการท่องเที่ยว” ร้อยละ 7 ค่าคะแนนที่ได้ 5.000   
3. ด้านสังคมและลดความเหลื่อมล้ า 

 3.1 โครงการจัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน เป็นพื้นที่เป้าหมายน าร่อง พื้นที่โครงการ 
3,239 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา ในพื้นที่อ าเภอลานสัก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่
ตรวจราชการในพิธีมอบหนังสืออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ า 
จ ากัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 การท างานที่ผ่านมาได้รับค าช่ืนชมจากนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความส าเร็จ
ของโครงการฯ ที่มีการส่งเสรมิการปลกูหม่อนเลี้ยงไหม ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง มีการรวมกลุ่มกันปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแปลง
ใหญ่ 300 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 120 ราย รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ย 
จัดหาตลาด ท าให้เกษตรกรมีรายได้เดือนละ 9,000 – 18,000 บาท/ราย สามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ 
“อุทัยธานีโมเดล” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ได้น าแนวทางไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง 

  3.2 โครงการพื้นที่แปลงใหญ่ต้นแบบ แปลงใหญ่ที่ประสบความส าเรจ็ และเป็นต้นแบบในการท างาน ทั้ง
ในด้านลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด ได้แก่ ระบบส่งเสริมการผลิตโคเนื้อแบบโรงเรือนเลี้ยงรวม ใน
พื้นที่อ าเภอลานสัก สมาชิก 62 ราย โค 240 ตัว และมีการใช้รูปแบบการซื้อขายล่วงหน้า เช่ือมโยงเครือข่าย
สหกรณ์ และมีการบันทึก MOU ร่วมกับบริษัทเอกชน/สหกรณ์ 

 3.3 โครงการกาชาดและมหาดไทยร่วมใจดูแลผู้ยากไร้ ด าเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ป่วย ผู้ยากไร้และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ทั้ง 8 อ าเภอรวม 60 หลัง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2559 
และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสเป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4.1 โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข ตามยุทธการทวงคืนผืนน้ าก าจัดผักตบชวา ขุดลอก คู
คลอง ลุ่มน้ าสะแกกรัง ภายใต้แนวทาง “ประชารัฐ” ในการขุดลอก ปรับสภาพล าน้ า สภาพภูมิทัศน์ รวมถึงการก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ าล าคลอง ที่ถือเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   
 4.2 การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ เช่น การเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆโดยการระดม
สรรพก าลังจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (Area Approach)
ทั้งภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยเฉพาะแนวพื้นที่กัน
ชนของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง      

1) อ่ืนๆ 
การศึกษาผลกระทบของมหาอุทกภัยต่อทัศนคติและพฤติกรรมของครัวเรือนภาคเกษตรสถาบันวิจัย

เศรษฐกิจป๋วยอึ๊งภากรณ์ (ดร.โสมรัศมิ์จันทรัตน์ ผู้เขียนบทความ) ได้มีการศึกษาผลกระทบการเกิดน้ าท่วมในช่วงปี 
พ.ศ. 2554 และผลกระทบของเกษตรผู้ท านาข้าว ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีก็โดนผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยดังกล่าว
เช่นกัน จังหวัดอุทัยธานีได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่รับน้ าที่เกิดการท่วมขังมากกว่า 15 วัน และได้รับผลกระทบมาก
ในช่วงพื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัด ก่อนน้ าจะถูกระบายลงสู่จังหวัดชัยนาท โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบมากเป็น
พื้นที่ติดกับแม่น้ า ซึ่งรายงานนี้สามารถช่วยให้เห็นภาพการเกิดอุทุกภัยที่เกิดจากน้ าหลาก และช่วยในการศึกษาสร้าง
แนวทางการช่วยเหลือของจังหวัดอุทัยธานีได้ในอนาคต 
รูปภาพแสดง แผนภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงถึงขอบเขตและระยะเวลาของน้ าท่วมขังในปี 2554 

 

ท่ีมา :บทความเรื่อง Floods and Farmers : Evidence from the Field in Thailand,   เผยแพร่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559,  
       สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยอ๊ึงภากรณ์ 
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แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 
 

ในงานวิจัยได้สุ่มตัวอย่างครัวเรือนชาวนาจ านวน 426 ครัวเรือนจาก 44 หมู่บ้าน และได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 (มีการศึกษาควบคู่กันกับครัวเรือนชาวนาในประเทศกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจาก
มหาอุทกภัยในปี 2554 เช่นกัน) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะครัวเรือนฐานะปานกลาง มีการพึ่งพาตนเองในการป้องกันและ
รับมือกับภัยพิบัติ (self-insurance) น้อยลง ท าให้มีการเพิ่มการคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการพึ่งพิงความ
ช่วยเหลือของภาครัฐ อีกนัยหนึ่งก็คือผลการศึกษาน้ีสะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่มาตรการเยียวยาต่าง ๆ ของรัฐอาจ
ไปลดแรงจูงใจในการพึ่งตนเองของครัวเรือน ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถของครัวเรือนในการรับมือกับภัยพิบัติใน
อนาคต มาตรการต่าง ๆ ของรัฐจึงควรมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มครัวเรือน และมุ่งเป้าไปเฉพาะครัวเรือนที่มี
ข้อจ ากัดในการรับมือกับภัยพิบัติ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการสร้างแรงจูงใจที่
ผิดกับครัวเรือนบางกลุ่ม 

2. ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมีความต้องการซื้อประกันภัยธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนฐานะยากจนและปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการที่มหาอุทกภัยท าให้มีการเพิ่มข้ึนของความ
ไม่ชอบความเสี่ยง และการคาดการณ์ถึงการเกิดมหาอุทกภัยในอนาคต ที่ส าคัญ พบว่าการคาดการณ์ความเป็นไปได้
ที่จะพึ่งพิงความช่วยเหลือจากรัฐไม่ได้มีผลลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความต้องการซื้อประกันภัย ซึ่งผลการศึกษานี้มี
ความแตกต่างกับงานวิจัยเชิงประจักษ์อื่น ๆ ที่พบว่าบทบาทของรัฐในช่วงเวลาเกิดภัยพิบัติอาจไปลดแรงจูงใจให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดประกันภัย (Raschky et al. 2013) ผลการศึกษานี้อาจสะท้อนว่าการพัฒนา
ตลาดและผลิตภัณฑ์การประกันภัยธรรมชาติและพืชผลทางการเกษตรในประเทศไทยให้มีความยั่งยืนอาจมีความ
เป็นไปได้ เพราะน่าจะได้รับความสนใจและตอบสนองเป็นอย่างดีจากภาคครัวเรือน ภาครัฐและสถาบันการเงินจึง
ควรเร่งรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีประสิทธิภาพและราคาเป็นธรรม 

3. ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมีการออมและการลงทุนทั้งในและนอกภาคเกษตรลดลง 
โดยเฉพาะครัวเรือนฐานะยากจน ซึ่งผลการศึกษาว่าการออมที่ลดลงนั้นมีความสอดคล้องกับการที่มหาอุทกภัยท าให้
ความไม่อดทน (impatience) ของครัวเรือนเพิ่มข้ึน ส่วนผลการศึกษาว่าการลงทุนลดลงนั้นก็สอดคล้องกับการที่
ครัวเรือนชาวนามีความไม่ชอบความเสี่ยงมากข้ึนและการปรับข้ึนการคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการเกิดมหา
อุทกภัยในอนาคต LSC ยังพบอีกว่าการคาดการณ์ถึงการพึ่งพิงความช่วยเหลือของรัฐมีผลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อการการลงทุน (แต่ว่าครัวเรือนกลุ่มนี้มิได้มีการปรับเปลี่ยนการคาดการณ์ดังกล่าวเมื่อได้รับผลกระทบจากมหา
อุทกภัย) ผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงประจักษ์อื่น ๆ ที่สรุปว่าเพราะเหตุนี้ ภัยธรรมชาติและความไม่
แน่นอนอื่น ๆ จึงเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ครัวเรือนติดกับดักความยากจน มาตรการช่วยเหลือและส่งเสริมการบริหาร
จัดการและรับมือกับภัยธรรมชาติจึงควรเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายส่งเสริมการลงทุนและความสามารถใน
การแข่งขันของครัวเรือนเกษตร 
 

 

 

 

 



๔๗ 
 

แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

ข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๓๓๓  สาย
อุทัยธานี – ท่าน้ าอ้อย เลขที่ 87 หมู่ที่ 2 ต าบลสะแกกรัง อ าเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์  
๖๑๐๐๐  เขตการปกครองประกอบด้วยอ าเภอเมืองอุทัยธานี , อ าเภอหนองขาหย่าง , อ าเภอทัพทัน และอ าเภอสว่าง
อารมณ์ มีบทบาท  และภารกิจหลักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึดหลักการพัฒนา  ส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  แก่ประชากรวัยเรียน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ึนพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล โดยการกระจายอ านาจการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 8 กลุ่ม ๑ หน่วย คือ กลุ่มอ านวยการ , กลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทและการสื่อสาร , กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ , กลุ่มบริหารงาน
บุคคล , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,กลุ่มกฎหมายและคดี 
และหน่วยตรวจสอบภายใน  

การติดต่อประสานงาน 
  กลุ่มอ านวยการ  09 1028 9707   
 กลุ่มนโยบายและแผน   09 1028 9701 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 08 1886 5982 
  กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 09 1028 9709 
  กลุ่มบรหิารงานบุคคล  09 1028 9706 
 กลุ่มกฎหมายและคดี  09 1028 9706 
 กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 09 1028 9705 
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  09 1028 9703 
  หน่วยตรวจสอบภายใน  09 1028 9702 
 

          
 

 
 



๕๐ 
 

 แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑               
                    

                                                                                                                                                                   โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 

ว่าง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นางสาววัชนันท์  เดชอ าพร 

ก.ต.ป.น.  เขตพื้นท่ีการศึกษา 

นายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ 

 

 รองฯ วุฒิภัทร  จูมโสดา 

นางฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์ 

กลุ่มอ านวยการ 
 

 

รองฯนิรันดร  สขุสุวานนท์ 

นายธงชัย  มั่นสุข 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

รองฯประสพชัย ชาญธัญญกรณ์  

นางสุริยา  วรสิทธิ ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รองฯ วฒุิภทัร  จูมดสดา 

นางจินตนา  เนียมมา 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

รองฯนิรันดร            
สุขสวุานนท์ 

 จ.ส.อ.ช านิ  นุ่มสุข 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ฯ 
 รองฯ วุฒิภัทร  จูมโสดา 

นายสุพจน์  มธุรส 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 

รองฯ วุฒิภัทร  จูมโสดา 

นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ประธานกลุ่มโรงเรียน 

รงเร 
กลุ่มเมือง 1กลุ่มเมือง 2 กลุม่หนองขาหย่าง    กลุ่มทัพทัน 1    กลุ่มทัพทัน 2 กลุ่มทัพทัน 3 

 

 

 

ประธานกลุ่มโรงเรียน 

รงเร 
กลุ่มสว่างฯ 1   กลุ่มสว่างฯ 2  กลุ่มสว่างฯ 3    
กลุ่มทัพทัน 1    กลุ่มทัพทัน 2 กลุ่มทัพทนั 3 
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รองฯประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ 

 
นายโฆษิต  รักษาทรัพย์ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 



๔๙ 
 

 แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑               
                    

แผนท่ีเขตบริการด้านการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนที่แสดงพื้นทีร่ับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 

 

 

 

 

 

 

อ ำเภอเมือง 

อ ำเภอหนองขำหยำ่ง 

 
อ ำเภอทพัทนั 

อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 



๕๐ 
 

 แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑               
                    

ภาพท่ี 3 แผนที่แสดงสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1

 

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 

แผนที่ทีต่ั้งโรงเรียนในสังกดั 
อ าเภอเมืองอทุัยธานี( 14 ต าบล 23 โรงเรียน )  

 

โรงเรียนบ้านเนินตูม 

โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 

โรงเรียนวัดจกัษา 

โรงเรียนวัดหาดทนง 

โรงเรียนวัดสะพานหิน 

โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 

โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 

โรงเรียนวัดอัมพวัน 

โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง 

โรงเรียนบ้านท่าซุง 

โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 

โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 

 

โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 

โรงเรียนวัดหนองแก 
โรงเรียนวัดหนองพังค่า 

โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 

โรงเรียนวัดตานาด 

โรงเรียนวัดบุญลือ 

โรงเรียนวัดโนนเหล็ก 
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 

โรงเรียนวัดหนองตางู 

         สัญลักษณ์  
    หมายถึง โรงเรียนขนาดเลก็ 
    หมายถึง โรงเรียนขนาดกลาง 
    หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่ 
     

น 



๕๑ 
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๕  แสดงข้อมูลเขตบรกิารด้านการศึกษา ในเขตอ าเภอหนหนองขาหย่าง 

แผนที่ทีต่ั้งโรงเรียนในสังกดั  
อ าเภอหนองขาหย่าง ( 9 ต าบล 12 โรงเรียน ) 

 
 
 

 

โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 

โรงเรียนวัดดอนกลอย 

โรงเรียนวัดห้วยรอบ 

โรงเรียนวัดหนองแฟบ 

โรงเรียนวัดหนองเข่ือน 

โรงเรียนวัดทุ่งพ่ึง 

โรงเรียนวัดท่าโพ 

โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 

โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 

โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 
โรงเรียนบ้านปากดง 

น 

สัญลักษณ์   
  หมายถึง โรงเรียนขนาดเลก็ 
  หมายถึง โรงเรียนขนาดกลาง 
หมายถึง โรงเรียนสังกดั สพม. 
 
 

โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที ่117 

 

          สัญลักษณ์  
    หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็ก 
    หมายถึง โรงเรียนขนาดกลาง 
    หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่ 
     

น 



๕๒ 
 

 แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑               
                    

 

  

  
 

 

 

 

แผนที่ทีต่ั้งโรงเรียนในสังกดั 
อ าเภอทพัทนั ( 10 ต าบล 23 โรงเรียน ) 

 

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 

โรงเรียนวัดตลุกดู ่

โรงเรียนวัดหนองนกยูง 

ชื่อต าบล 
ขนาด ร.ร. สังกัด สพป.อน.1 

สพม.42 
เล็ก กลาง ใหญ ่

โคกหม้อ - 1 - - 
หนองยายดา 2 - - - 
หนองหญ้าปล้อง 1 - - - 
หนองกลางดง 2 - - - 
เขาขี้ฝอย 1 - - - 
ทัพทัน - - 1 1 
ทุ่งนาไทย - - - - 
หนองกระทุ่ม 6 1 - - 
หนองสระ 1 - - - 
ตลุกดู่ 6 3 - 1 
รวม 10 ต าบล 19 5 1 2 

 

โรงเรียนบ้านคอดยาง 

โรงเรียนวัดหนองสระ 

โรงเรียนวัดดงพิกุล 

โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 

โรงเรียนบ้านหนองเมน 

โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 

โรงเรียนบ้านท่าดาน 

โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 

โรงเรียนวัดวังสาริกา 
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 

โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

โรงเรียนวัดเขาปฐวี 

โรงเรียนบ้านวังเตย 

โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 

โรงเรียนบ้านเนินเคว่า 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 

โรงเรียนบ้านหัวดง 

โรงเรียนบ้านหนองขุย 

โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 

 

สัญลักษณ์  
     หมายถึง โรงเรียนขนาดเลก็ 
     หมายถึง โรงเรียนขนาดกลาง 
     หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ ่
     หมายถึง โรงเรียน สังกัด สพม. 

น 

ชื่อต าบล 
ขนาด ร.ร. สังกัด สพป.อน.1 

สพม.42 
เล็ก กลาง ใหญ ่

โคกหม้อ - 1 - - 
หนองยายดา 2 - - - 
หนองหญ้าปล้อง 1 - - - 
หนองกลางดง 2 - - - 
เขาขี้ฝอย 1 - - - 
ทัพทัน - - 1 1 
ทุ่งนาไทย - - - - 
หนองกระทุ่ม 6 1 - - 
หนองสระ 1 - - - 
ตลุกดู่ 6 3 - 1 
รวม 10 ต าบล 19 5 1 2 

 

ภาพท่ี ๖   แสดงข้อมูลเขตบรกิารด้านการศึกษา ในเขตอ าเภอทัพทัน 
 

น 

         สัญลักษณ์  
    หมายถึง โรงเรียนขนาดเลก็ 
    หมายถึง โรงเรียนขนาดกลาง 
    หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ ่
     



๕๓ 
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แผนที่ทีต่ั้งโรงเรียนในสังกดั 
อ าเภอสว่างอารมณ์ (5 ต าบล 25 โรงเรียน ) 

 

โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 

โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 

โรงเรียนบ้านหนองกี่ 

โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ ์
โรงเรียนบ้านหนองยายดา 

โรงเรียนวัดดงแขวน 

โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 

โรงเรียนบ้านหนองแว่น 

โรงเรียนบ้านสระนารายณ ์สาขาบ้านหนองตะคลอง 

โรงเรียนบ้านสระนารายณ ์

โรงเรียนบ้านวังเกษตร 

โรงเรียนบ้านคลองข่อย 

โรงเรียนบ้านหนองรัก 

โรงเรียนบ้านทุ่งมน 

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 

โรงเรียนบ้านบ่อยาง 
โรงเรียนวัดดอนหวาย 

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ ์

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 

โรงเรียนบ้านหนองเข้ 

โรงเรียนวัดวังบุญ 

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 

โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 

น 

 

สัญลักษณ์  
     หมายถึง โรงเรียนขนาดเลก็ 
     หมายถึง โรงเรียนขนาดกลาง 
 
 
 

          สัญลักษณ์  
    หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็ก 
    หมายถึง โรงเรียนขนาดกลาง 
    หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่ 
     

โรงเรียนบ้านเนินก้าว 

 

ภาพท่ี ๗   แสดงข้อมูลเขตบรกิารด้านการศึกษา ในเขตอ าเภอสว่างอารมณ์ 



๕๔ 
 

 แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑               
                    

 
 

  ข้อมูลกลุ่มโรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ก าหนดให้สถานศึกษารวมกลุ่ม เพื่อให้

โรงเรียนในสังกัดได้ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ จ านวน 9 กลุ่มโรงเรียน มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 82 
โรงเรียน 3 สาขา เป็นโรงเรียนของรัฐ จ านวน 82 โรงเรียน 3 สาขา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำเภอเมือง 

กลุ่มโรงเรียนเมือง กลุม่ที่ 1 
จ านวน  11 โรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียนเมือง กลุม่ที่ 2 
จ านวน  12 โรงเรียน 

1. โรงเรยีนบ้านภูมิธรรม 
2. โรงเรยีนอนบุาลเมืองอุทยัธานี 
3. โรงเรยีนบ้านดงยางใต ้
4. โรงเรยีนบ้านเกาะเทโพ 
5. โรงเรยีนวัดอัมพวัน 
6. โรงเรยีนวัดสังกัสรัตนคีร ี
7. โรงเรยีนชุมชนวัดท่าซงุ 
8. โรงเรยีนบ้านเนินตูม 
9. โรงเรยีนวัดอุโปสถาราม 

10. โรงเรยีนวัดจักษา 
11. โรงเรยีนบ้านท่าซุง*** 

 

1. โรงเรยีนวัดหนองตางู*** 
2. โรงเรยีนวัดโนนเหล็ก 
3. โรงเรยีนบ้านหนองโพธ์ิ 
4. โรงเรยีนวัดหนองแก 
5. โรงเรยีนอนบุาลวัดหนองเต่า 
6. โรงเรยีนวัดสะพานหิน 
7. โรงเรยีนวัดบุญลือ 
8. โรงเรยีนวัดบุญลือ  สาขาเขาพระแวง 
9. โรงเรียนวัดตานาด 
10. โรงเรียนวัดหาดทนง 
11. โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 
12. โรงเรียนวัดหนองพงัค่า 

 
 
 



๕๕ 
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อ ำเภอหนองขำหย่ำง 

กลุ่มโรงเรียนหนองขาหย่าง  
จ านวน  12 โรงเรียน 

1. โรงเรยีนวัดดอนกลอย 
2.   โรงเรียนวัดท่าโพ*** 
3. โรงเรยีนอนบุาลหนองขาหย่าง 
4. โรงเรยีนวัดทุ่งพึง่ 
5. โรงเรยีนวัดหนองระแหงเหนือ 
6.  โรงเรียนบ้านปากดง 
7.  โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 
8.  โรงเรียนบ้านหลมุเข้ามิตรภาพที่117 
9. โรงเรยีนวัดหนองเข่ือน 
10. โรงเรยีนวัดหนองแฟบ 
11. โรงเรยีนวัดห้วยรอบ 
12. โรงเรยีนวัดทุ่งปาจาน 

 

 

อ ำเภอทัพทัน 

กลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ 1 
จ านวน  7 โรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ 2 
จ านวน  8 โรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ 3 
จ านวน  8 โรงเรียน 

1. โรงเรยีนบ้านหนองเมน  
2. โรงเรยีนวัดท่ามะขามปอ้ม 
3. โรงเรยีนชุมชนบ้านโคกหม้อ 
4. โรงเรยีนบ้านท่าดาน 
5. โรงเรยีนอนบุาลทัพทัน*** 
6. โรงเรยีนวัดทุ่งนาไทย 
7. โรงเรยีนวัดดงพิกลุ 

1. โรงเรียนวัดหนองสระ 
2. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
3. โรงเรียนบ้านคอดยาง 
4. โรงเรียนบ้านหัวดง 
5. โรงเรียนบ้านหนองขุย 
6. โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 
7. โรงเรียนบ้านเนินเคว่า*** 
8. โรงเรียนวัดวังสาริกา 

 

1. โรงเรยีนบ้านโป่งเกง้  
2. โรงเรยีนบ้านวังเตย 
3. โรงเรยีนบ้านวังเตย สาขา บ้านสาล ี
4. โรงเรยีนบ้านหนองไผ่*** 
5. โรงเรยีนวัดเขาปฐวี 
6. โรงเรยีนวัดตลุกดู ่
7. โรงเรยีนวัดหนองนกยงู 
8. โรงเรยีนบ้านสวนขวัญ 

 



๕๖ 
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หมายเหต*ุ**  โรงเรียนประธานกลุ่มโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

อ ำเภอสว่ำงอำรมณ ์

กลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์กลุ่มที่ 
1 

จ านวน  8 โรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ ์
กลุ่มที่ 2 

จ านวน  ๙ โรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์  
กลุ่มที่ 3 

จ านวน  ๘ โรงเรียน 

1. โรงเรยีนชุมชนบ้านทุ่งสงบ*** 
2. โรงเรยีนบ้านเขาทองหลาง 
3. โรงเรยีนบ้านทุ่งมน 
4. โรงเรยีนบ้านหนองเข้ 
5. โรงเรยีนวัดวังบุญ 
6. โรงเรยีนบ้านวังเกษตร 
7. โรงเรยีนบ้านคลองข่อย  
8. โรงเรยีนบ้านหนองรกั 

1. โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์*** 
2. โรงเรียนบ้านเนินก้าว 
3. โรงเรียนบ้านหนองยายดา 
4. โรงเรียนวัดดงแขวน 
5. โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 
6. โรงเรียนบ้านสระนารายณ์  

สาขา บ้านหนองตะคลอง 
7. โรงเรียนบ้านหนองแว่น 
8. โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 
9. โรงเรียนวัดดอนหวาย 

1. โรงเรยีนบ้านหนองตะเคียน 
2. โรงเรยีนบ้านบ่อยาง 
3. โรงเรยีนบ้านหนองชุมเห็ด 
4. โรงเรยีนบ้านหนองกี ่
5. โรงเรยีนบ้านเขาผาลาด 
6. โรงเรยีนบ้านหนองแขวนกูบ 
7. โรงเรยีนบ้านหนองสมบรูณ์ 
8. โรงเรยีนวัดเขาหินเทิน*** 



๕๗ 
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จ านวนโรงเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

 

 

 

 

 ขนาดโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

การจัดการโดยโรงเรียนของรัฐ 
 *โรงเรียนเอกเทศ 
 *โรงเรียนหลกั 
 *โรงเรียนสาขา 
 *โรงเรียนมาเรียนรวม 

83 แห่ง 
55 แห่ง 
13 แห่ง 

3 แห่ง 
13 แห่ง 

จ าแนกตามจ านวนนักเรียน 4 ขนาด 
 *  ขนาดเล็ก  (นักเรียน 1 – 120 คน) 
 *  ขนาดกลาง  (นักเรียน 121 – 600 คน) 
 *  ขนาดใหญ ่  (นักเรียน 601 – 1,500 คน) 
 *  ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนข้ึนไป) 
 
จ าแนกตามขนาด  7 ขนาด 

  ขนาดที่ 1  (นักเรียน 1 – 120 คน) 
  ขนาดที่ 2  (นักเรียน 121 – 200 คน) 
  ขนาดที่ 3  (นักเรียน 201 – 300 คน) 
  ขนาดที่ 4  (นักเรียน 301 – 499 คน) 
  ขนาดที่ 5  (นักเรียน 500 – 1,499 คน) 
  ขนาดที่ 6         (นักเรียน 1,500 – 2,499 คน) 
  ขนาดที่ 7  (นักเรียน 2,500 คน ข้ึนไป) 
 โรงเรียนขยายโอกาส 
 โรงเรียนประชารัฐ 
 โรงเรียนอนบุาล 3 ขวล 

 

 

  

 

 

 
61 โรงเรียน 
20  โรงเรียน 
  2  โรงเรียน 
   -  โรงเรียน 
 
 
61 โรงเรียน 
11 โรงเรียน 
  7 โรงเรียน 
  ๒ โรงเรียน 
  2 โรงเรียน 
  -  โรงเรียน 
  -  โรงเรียน 
18  แห่ง 

27 แห่ง 

18 แห่ง 

 

 

 

 

 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 

2 ครอบครัว 



๕๘ 
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 จ านวนนักเรียน 

 

 

 

 

 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล 1-2)              2,039 คน/183ห้อง 
ระดับประถมศึกษา                                ๖,263 คน/523 ห้อง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                805 คน/54   ห้อง 

 

นักเรียนปีการศึกษา 2563 (10 พ.ย. 62 ) ๙,148 คน/761 ห้อง 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                 ๑ คน 
รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา             2 คน 
ผู้อ านวยการกลุม่/ ผู้อ านวยการหน่วย   9  คน 
ศึกษานิเทศก์                                                               7   คน 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น                                     28 คน 
ลูกจ้างประจ า                                              9 คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว                                                 8 คน 

พนักงานราชการ       1 คน 

 

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2562)      

    65 คน 

 130คน 

 

ผู้บรหิารสถานศึกษา                             61  คน 

รองผูบ้รหิารสถานศึกษา                        2  คน 

ครู                                                                473  คน 

ลูกจ้างประจ า/ พนักงานราชการ(ครูผูส้อน)                293  คน 
    ลูกจ้างช่ัวคราว/ ครูอัตราจ้าง                                                
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา 
(10 พฤศจิกายน 2562)   829    คน 

 



๕๙ 
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ข้อมูลการประสบภัย ปี 2562 
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

และสถานศึกษาในสังกัด 

หน่วยงาน/โรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากภัย 

ภัยแล้ง 

  จ านวน  34 โรงเรียน 

วาตภัย 

 . จ านวน   5   โรงเรียน   

อัคคีภัย  

  จ านวน    - โรงเรียน  

อุทกภัย  

  จ านวน    - โรงเรียน 
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อ.เมืองอุทัยธานี  

ชื่อ สถานศึกษา ท่ีต้ัง รายละเอียดผลกระทบและความ
เดือดร้อน 

การช่วยเหลือท่ีได้รับจาก
หน่วยงานในพื้นท่ี 

ความช่วยเหลือท่ีต้องการ 

ร.ร. อนุบาลเมืองฯ อน. อ.เมืองอุทัยธานี -น้ าประปาไม่พอใช้ เทศบาลเมืองอุทัยธานี งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. วัดสังกัสฯ อ.เมืองอุทัยธานี -น้ าประปาไม่พอใช้ เทศบาลเมืองอุทัยธานี งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. บ้านดงยางใต ้ อ.เมืองอุทัยธานี --น้ าประปาไม่พอใช้ อบต.ต าบลทา่ซงุ งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. วัดอุโปสถาราม อ.เมืองอุทัยธานี -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.สะแกกรงั งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. วัดบญุลือ อ.เมืองอุทัยธานี -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.เนินแจง งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. วัดบญุลือสาขาเขาพะแวง อ.เมืองอุทัยธานี -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.เนินแจง งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. วัดสะพานหิน อ.เมืองอุทัยธานี -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.หาดทนง งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. วัดเนื้อร้อน อ.เมืองอุทัยธานี -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.หนองพักคา่ งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. วัดโนนเหล็ก อ.เมืองอุทัยธานี -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.โนนเหล็ก งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

     

อ.หนองขาหย่าง  
ชื่อ สถานศึกษา ท่ีต้ัง รายละเอียดผลกระทบและ

ความเดือดร้อน 
การช่วยเหลือท่ีได้รับจาก

หน่วยงานในพื้นท่ี 
ความช่วยเหลือท่ีต้องการ 

ร.ร.วัดดงขวาง อ.หนองขาหย่าง -น้ าประปาไม่พอใช้ อบต.ดงขวาง งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. วัดท่าโพ อ.หนองขาหย่าง -น้ าประปาไม่พอใช้ อบต.ท่าโพ งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. บ้านหลุมเข้าฯ อ.หนองขาหย่าง --น้ าประปาไม่พอใช้ อบต.หลุมเข้า งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. บ้านปากดง อ.หนองขาหย่าง -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.หลุมเข้า งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. วัดดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.ดอนกลอย งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร.วัดหนองระแหงเหนือ อ.หนองขาหย่าง -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.หนองไผ ่ งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. วัดทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.ทุ่งพึ่ง งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

     

อ.ทัพทัน 
ชื่อ สถานศึกษา ท่ีต้ัง รายละเอียดผลกระทบและความ

เดือดร้อน 
การช่วยเหลือท่ีได้รับจาก

หน่วยงานในพื้นท่ี 
ความช่วยเหลือท่ีต้องการ 

ร.ร. หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.หนองกระทุ่ม งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. บ้านหนองขุย อ.ทัพทัน -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.หนองกระทุ่ม งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. บ้านหนองแห้ว อ.ทัพทัน -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.หนองกระทุ่ม งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร.บ้านเนินเคว่า อ.ทัพทัน -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.หนองกระทุ่ม งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. วัดวังสาริกา อ.ทัพทัน -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.หนองกระทุ่ม งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. บ้านวังเตยสาขาบ้านสาล ี อ.ทัพทัน -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ เทศบาลต าบบตลกุดู ่ งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. บ้านหนองไผ่ อ.ทัพทัน -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ เทศบาลต าบบตลกุดู ่ งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร.วัดตลุกดู ่ อ.ทัพทัน -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ เทศบาลต าบบตลกุดู ่ งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. บ้านสวนขวัญ อ.ทัพทัน -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ เทศบาลต าบบตลกุดู ่ งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร.บ้านวังเตย อ.ทัพทัน -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ เทศบาลต าบบตลกุดู ่ งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

 

สถานศึกษาประสบภัยแล้ง 
ปีงบประมาณ  ๒๕63 

 



๖๑ 
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อ.สว่างอารมณ์ 
ชื่อ สถานศึกษา ท่ีต้ัง รายละเอียดผลกระทบและความ

เดือดร้อน 
การช่วยเหลือท่ีได้รับจาก

หน่วยงานในพื้นท่ี 
ความช่วยเหลือท่ีต้องการ 

ร.ร. วัดวังบุญ อ.สว่างอารมณ ์ -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.ต าบลไผ่เขียว งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. บ้านวังเกษตร อ.สว่างอารมณ ์ -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.ต าบลไผ่เขียว งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. บ้านคลองข่อย อ.สว่างอารมณ ์ -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.ต าบลไผ่เขียว งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. อนุบาลสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ ์ -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ เทศบาลต าบลสว่างฯ งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. บ้านสระนายรายณ์ สาขา
หนองตะคลอง 

อ.สว่างอารมณ ์ -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.ต าบลหนองหลวง งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร.วัดเขาดาวเรือง อ.สว่างอารมณ ์ -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.ต าบลหนองหลวง งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร. บ้านเขาผาลาด อ.สว่างอารมณ ์ -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.พลวงสองนาง งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

ร.ร.บ้านหนองแขวนกูบ อ.สว่างอารมณ ์ -ขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ อบต.พลวงสองนาง งบประมาณซ่อม/สรา้งถังเก็บน้ า 

 
 
 
 
 

ชื่อ สถานศึกษา ท่ีต้ัง รายละเอียดผลกระทบ
และความเดือดร้อน 

การช่วยเหลือท่ีได้รับจาก สพป.
อุทัยธานี เขต ๑ 

ความช่วยเหลือท่ีได้รับจาก สพฐ. 

ร.ร.บ้านคลองข่อย อ.สว่างอารมณ ์ -ประสบวาตภัย งบประมาณ 50,300 บาท  
ร.ร.วัดเขาปฐวี อ.ทัพทัน -ประสบวาตภัย งบประมาณ 47,1๐๐ บาท - 

ร.ร.บ้านหนองโพธิ ์ อ.เมืองอุทัยธานี -ประสบวาตภัย งบประมาณ 20,5๐๐ บาท - 
ร.ร.วัดหนองตางู อ.เมืองอุทัยธานี -ประสบวาตภัย งบประมาณ   168,1๐๐ บาท - 
ร.ร.บ้านวังเกษตร อ.สว่างอารมณ ์ -ประสบวาตภัย เสนอขอแต่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบฯ - 

     
    งบประมาณ 286,000 บาท 

 
 
 
 
 

 

สถานศึกษาประสบวาตภัย 
ปีงบประมาณ ๒๕62 

 

ปีงบประมาณ ๒๕62 
สถานศกึษาประสบอคัคีภัย ไม่มี   
สถานศกึษาประสบอทุกภัย  ไม่มี 
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บทท่ี 3 
แผนเตรียมการป้องกันภยัพบิตัทิางธรรมชาติ 

ในส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอทุัยธานี เขต 1 และสถานศกึษา 
 

แนวปฏิบัติในการจัดท ามาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษา 

 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขการเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนและสร้างความเสียหายต่อ
อาคาร ชีวิต และทรัพย์สิน ในส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 จึงจัดท ามาตรการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1. จัดให้มรีะบบป้องกันความปลอดภัยในสถานทีร่าชการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 1.1 ศึกษาสภาพทั่วไปของอาคารสถานที่อปุกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 1.2 ก าหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขภัยในรูปแบบต่างๆ 
 1.3 ประสานเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในบรเิวณที่ตั้งเพือ่สร้างการมสี่วนร่วม 
 1.4 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ 
2. ก าหนดแผนรักษาความปลอดภัย 
 2.1 จัดให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยประจ าวันและใหม้ีเจ้าหน้าทีร่ักษาการณ์เพื่อดูแล 
 อาคารสถานที่ทัง้ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
 2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อระงับเหตุภัยและภัยคุกคามอื่นๆ 
 2.3 จัดให้มจีุดเฝ้าระวังการเดินทางเข้า – ออกสถานที่และมีระบบตรวจสอบอย่างเครง่ครัด 
 2.4 ก าหนดแผนแจ้งเหตุ การระงบัเหตุ และการประสานภาคีเครือข่าย 
3. ด าเนินมาตรการ 
 3.1 ขอความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐเอกชนประชาชนให้เป็นแนวร่วมในการป้องกันเหตุและ 
 รักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยใหม้ีส่วนร่วมในการด าเนินการตลอดเวลาหากพบเห็นสิ่ง 
 ผิดปกติให้แจ้งให้ทราบทันท ี
 3.2 ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและบรรเทาการเกิดสาธารณภัยในหน่วยงานอย่าง 
 เคร่งครัดทั้งนีก้ารด าเนินการใดๆให้ใช้ความระมัดระวังและรดักุม 
 3.3 หากเกิดเหตุภัยหรือภัยคุกคามอื่นๆในสถานศึกษาในสงักัดให้รายงานโดยด่วน 
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การประเมินความเสี่ยงภัยของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

  จากข้อมลูสถิติการเกิดภัยของสถานศึกษาทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่ผ่านมา รวมทั้งภัยที่คาดว่ามี
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน มีหลายภัยพิบัติ แต่ที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุทัยธานี เขต 1  พิจารณา
ก าหนดภัยพิบัติไว้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนรบัมือไว้ 5 ภัยพิบัติ คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  1. อัคคีภัย 
   
  2. อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
 
  3. ภัยจากพายุฤดูร้อน 
 
 4. ภัยแล้ง 
 
  5. แผ่นดินไหว  
  
 

1. อัคคีภัย 

ความหมาย 
 อัคคีภัยหมายถึงภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดแูลท าใหเ้กิดการติดต่อ
ลุกลามไปตามบรเิวณที่มีเช้ือเพลงิเกิดการลุกไหม้ต่อเนือ่งสภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้า
การลกุไหมท้ี่มีเช้ือเพลิงหนุนเนื่องหรือมีไอของเช้ือเพลงิถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะ
มากยิ่งข้ึน 
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แนวปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยในสถานศึกษา 

 

การเตรียมการป้องกัน 
 

 
1. ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าใน อาคารเรียน หอประชุม  
    บ้านพักครูและอาคารอื่นๆในโรงเรียนว่าสายไฟและอปุกรณ์ไฟฟ้ายังใช้การได้ดี 
    หรือไม่หากพบว่าสายไฟเก่าอุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุดอาจเกดิกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได ้
   ให้โรงเรียนของบประมาณไปยังต้นสังกัดเพือ่เปลี่ยนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม ่
2. ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงเรียนมกีารช ารุดหรือไม่หากมีการช ารุด 
  ห้ามน ามาใช้งานหากมีความจ าเป็นต้องใช้ให้น าไปซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพดี 
  ปลอดภัยก่อนและไม่ควรใช้เครื่องไฟฟ้าหลายอย่างพรอ้มกันในสายพ่วงเส้นเดียว 
3. ให้โรงเรียนมีการซ้อมแผนอพยพนกัเรียนไปอยู่ในที่ทีป่ลอดภัยในกรณีเกิด 
    เพลงิไหมโ้รงเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. ให้ทางโรงเรียนจัดหาและเตรยีมอปุกรณ์ในการดับเพลงิไว้ประจ าที่โรงเรียน 
     เช่น ถังดับเพลิง ถังน้ า ทีจ่ะใช้ดับเพลิงเป็นต้น 
5. ประสานส่วนราชการองค์กรหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ  
     ให้มสี่วนร่วมในการสอดส่องดูแลและป้องกันอัคคีภัย 
6. จัดท าที่ตัง้และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยดับเพลิงในพื้นที่และบุคคลส าคัญ 
    ในการประสานขอความช่วยเหลือมีความรู้ในการระมัดระวังปอ้งกันระงบัเหต ุ
    หนีภัยจากอัคคีภัยและการแจง้เตือนภัยโดยใหม้ีแผนปฏิบัติและฝึกซอ้มอย่าง 
    สม่ าเสมอ 
7. จัดใหม้ีเวรรักษาการณ์ดูแลอย่างเครง่ครัดและหากมีเหตุการณ์ผิดสงัเกตให้รบี 
    รายงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องโดยด่วน 
8. จัดเตรียมเครือ่งมอือุปกรณ์ในการดบัเพลงิช้ันต้น เช่น น้ า ทราย กระป๋องน้ า 
    เชือกบันได ขวาน ไม้มือเสือฯลฯ ตลอดจนเครือ่งดบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบั.    
    ประเภทสื่อทีท่ าใหเ้กิดอัคคีภัยไว้ในที่สะดวกให้พร้อมใช้งานได้ง่ายและ 
    ตรวจสอบให้มสีภาพการใช้งานได้ตลอดเวลาหากมีไมเ่พียงพอควรมีการ 
    ประสานขอการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
9. ให้มีการตรวจและดูแลการจัดเก็บเอกสารวัสดทุี่อยู่ภายในอาคารและบริเวณ 
    โดยรอบใหเ้รียบรอ้ยเพือ่ไม่ใหเ้ปน็แหล่งเช้ือเพลงิ 
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การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 

1.ประสานขอความช่วยเหลือหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ 
แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจในทอ้งที ่
2.เคลื่อนย้ายนักเรียนไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย 
 

ขั้นตอนฟ้ืนฟูบูรณะ 
 

1. รายงานเหตุการณ์ให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบ 
    เบื้องต้นโดยด่วนด้วยแบบรายงานเบื้องต้น 
2. ส ารวจความเสียหายของสถานศึกษาโดยละเอียด 
    เพื่อประโยชน์ในการใหก้ารช่วยเหลือ 
3. ให้ความร่วมมือกบัเจ้าพนักงานสอบสวนเขต 
    ท้องที่ในการสอบสวนสาเหตกุารเกิดเพลิงไหม้ 
4. รายงานความเสียหายใหห้น่วยงานต้นสังกัด 
    ทราบเพือ่ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 
    การบรหิารด้านฉุกเฉิน  การปฏิบัติงานใน 
    สถานศึกษา 
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2. อุทกภัยและโคลนถล่ม 

ความหมาย 
 อุทกภัยหมายถึงเหตุการณ์ทีม่ีน้ าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติซึ่งมสีาเหตุจาก
ปริมาณน้ าฝนมากจนท าใหม้ีปริมาณน้ าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพ
ปกติจนเกินขีดความสามารถการระบายน้ าของแม่น้ าล าคลองโคลนถลม่หมายถึงมวลดินหรอื
หินไถลเลื่อนลงจากพื้นทีสู่งลงสู่พื้นที่ต่ า การเคลื่อนตัวดังกลา่วอาจพัดพาต้นไม้บ้านเรือน
รถยนต์สิ่งปลกูสร้างอื่นๆช ารุดเป็นอันตรายตอ่ชีวิตและทรพัย์สินสิง่แวดล้อมตัง้แต่เดือน
พฤษภาคมของทุกปเีป็นต้นไปเข้าสู่ฤดูฝนเป็นช่วงมรสมุมฝีนตกชุกและปริมาณมากซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอุทกภัยหรือน้าท่วมในที่ลุม่โดยเฉพาะในพื้นทีร่ิมแม่น้าเจ้าพระยา, แควตากแดด  
 

การเตรียมการป้องกัน 
 

1. ติดตามข่าวการแจ้งเตอืนภัยการรายงานข่าว 
พยากรณ์อากาศค าเตือนการพยากรณ์ระดับ 
น้ าฝนระดบัน้ าท่าปริมาณการไหลของน้ าโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรธรณี 
กรมประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด ,อ าเภอ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. วางแผนเคลื่อนย้ายทรัพยส์ินจัดท าทะเบียนจัดล าดบั 
ความส าคัญของทรัพยส์ินเพื่อการขนย้ายในล าดบั 
ก่อน-หลังจัดเตรียมก าลังคนวัสดุ อปุกรณ์ เครื่องมอื 
เครื่องใช้ ชุดเฝ้าระวัง 
3. หาวิธีป้องกันทกุด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ 
จากอุทกภัยวาตภัยและโคลนถล่ม 
 

แนวปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยและโคลนถล่ม 



67 
 

 แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยและโคลนถล่ม 
 

 
1.อพยพทรัพยส์ิน นักเรียน สัตว์เลี้ยง ข้ึนไปอยู่ในที่
สูงทีม่ั่นคงแข็งแรง 
2.ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของท้องถ่ินให้ความช่วยเหลือ 
ในเบื้องต้น 
 

ขั้นตอนฟ้ืนฟูบูรณะ 
 

1.รายงานเหตุการณ์ใหผู้้บังคับบญัชาทราบเบือ้งต้น 
โดยด่วนด้วยแบบรายงานเบื้องต้น 
2.ส ารวจความเสียหายของสถานศึกษาโดยละเอียด 
เพื่อประโยชน์ในการให้การช่วยเหลือ 
3. ประมาณการและรายงานขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณ 
4. รายงานเหตุการณ์กรณีนักเรียนได้รบัผลกระทบ 
จากอุทกภัยและโคลนถล่ม 
5. ขอรับการสนบัสนุนการช่วยเหลือฟื้นฟ ู
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3. พายุฤดูร้อน 

ความหมาย 
 พายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนอง (Thunderstorms) เป็นพายุที่เกิดข้ึนในช่วงฤดูร้อน 
มักเกิดราวเดือนมีนาคมถงึเดือนเมษายนหรือในช่วงก่อนเริม่ต้นฤดูฝน พายุฤดูร้อนน้ันจะท าให้
การหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็วจึงเปน็สาเหตุให้เกิดพายฝุนฟ้าคะนองอย่างหนัก 
ลมพายุพัดอย่างแรงโดยมีฟ้าแลบ ฟ้ารอ้งและฟ้าผ่า เกิดข้ึนหรือในบางครัง้อาจมีลกูเห็บตกลงมา
ด้วยมักเกิดในระยะสั้นๆซึง่บ่อยครั้งมีความเร็วลมเกิน 100 กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมงแต่ฝนที่ตกนั้น
จะตกไม่นานเพียงแค่ประมาณ 2 ช่ัวโมงก็จะหยุดไปและกินพื้นที่แคบๆประมาณ 10-20 
ตารางกิโลเมตรเมื่อฝนหยุดตกแล้วอากาศจะเย็นลงและท้องฟ้าจะเปิดอีก 
 

การเตรียมการป้องกัน 
 

 
1. ติดตามข่าวการแจ้งเตอืนภัยการรายงานข่าวพยากรณ์ 
อากาศค าเตือนการพยากรณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก ่
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. หาวิธีป้องกันทกุด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากพายุ 
ฤดูร้อนเช่นปิดประต ู– หน้าต่างให้แน่นหนา ดับไฟในเตา 
ปิดวาล์วแก๊ส ปลดสะพานไฟฟ้า 
 

แนวปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุฤดูร้อน 

การเตรียมการป้องกัน 
 

แนวปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุฤดูร้อน 
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การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุพายุฤดูร้อน 
 

 
  1.พยายามคุมสติให้ดีขณะมลีมพายุ 
  2.ไม่ควรออกมานอกอาคาร 
  3.ไม่ควรหลบใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจจะผ่าลงมาได้ 
     เนื่องจากฟ้าจะมักผ่าลงมาในจุดที่สงูมากกว่า 
  4.งดเว้นการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดและ 
     โทรศัพท์มือถือช่ัวคราวเพราะในช่วงที่เกิดพายุ 
     ฝนฟ้าคะนองมักเกิดฟ้าผ่าอาจท าให้เกิดอันตราย 
     ถึงข้ันเสียชีวิตได้ 
 

ขั้นตอนฟ้ืนฟูบูรณะ 
 

 
1.รายงานเหตุการณ์ใหผู้้บังคับบญัชาทราบเบือ้งต้นโดย 
   ด่วนด้วยแบบรายงานเบื้องต้น  
2. ส ารวจความเสียหายของสถานศึกษาโดยละเอียด 
    เพื่อประโยชน์ในการใหก้ารช่วยเหลือ 
3. หากมีสิง่หักพงั ต้นไมล้้มควรเกบ็หรอืจัดการให้ปลอดภัย 
4.หากมีทอ่ประปาแตกไม่ควรใช้น้ าประปาเพราะอาจท าให ้
   เกิดโรคได้ควรรีบแจง้เจ้าหน้าทีท่ราบ 
5.หากมีเสาไฟฟ้าล้ม สายไฟขาด อย่าเข้าใกล้ ให้ท า 
   เครื่องกีดขวางเพื่อแจ้งอันตรายและแจ้งเจ้าหน้าที่มา 
   จัดการโดยเร็ว 
6.จัดท าประมาณการและรายงานขอรบัการสนับสนุน 
   งบประมาณ 
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4. ภัยแล้ง 

ความหมาย 
 ภัยแล้งคือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ าในพื้นที่ใดพื้นทีห่นึง่เป็นเวลานานจน
ก่อให้เกิดความแห้งแล้งและสง่ผลกระทบต่อชุมชนเกิดจากความแห้งแลง้ของลมฟ้าอากาศ
อันเกิดจากการที่มปีริมาณฝนน้อยหรือฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นทีเ่ป็น
บริเวณกว้างท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าดืม่น้ าใช้พืชพันธ์ุไม้ต่างๆขาดน้ าไม่สามารถ
เจริญเตบิโตได้ตามปกติเกิดความเสียหายและผลกระทบอยา่งกว้างขวาง 
 

 
1.ส ารวจและจัดหาภาชนะเกบ็กักน้ า 
2. ซ่อมแซมภาชนะเก็บกกัน้ าที่ช ารุดใหม้ีสภาพพร้อมใช้งาน 
3. ตรวจสอบระบบประปาในโรงเรียน 
4. ประสานและจัดท าเครือข่ายเช่ือมโยงระบบสง่น้ าจาก 
    ภายในเช่นประปาหมู่บ้าน ประปาอนามัย ประปาต าบล 
    เทศบาลฯลฯ 
5. ประสานท้องถ่ินเพื่อขอใช้น้ าน าสง่น้ าเพือ่จัดเก็บในภาชนะ 
    ของโรงเรียน 
6. ประสานคณะกรรมการบริหารการใช้น้ าประจ าหมู่บ้านเพื่อ 
    ขอใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า 
7. แสวงหาแหล่งน้ าขนาดเล็กบรเิวณใกล้เคียงโรงเรียนเช่น 
   บ่อน้ าตื้นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กทีส่ามารถใช้ได้ในช่วงภาวะ 
   วิกฤติ 
 

 
แนวปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากภัยแล้ง 
 

การเตรียมการป้องกัน 
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การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยแล้งในสถานศึกษา 

1. ประสานท้องถ่ิน กองอ านวยการป้องกันภัยฝา่ย 
พลเรือนเขตท้องที่เครอืข่ายเช่ือมโยงระบบส่งน้ า 
จากภายในและแหล่งน้ าใกล้เคียงเพือ่ขอใช้น้ า 
หรือน าส่งน้ าจัดเกบ็ในภาชนะของโรงเรียน 
2. รายงานการเกิดสภาวะภัยแล้งในโรงเรียนและ 
การแก้ไขปัญหาของโรงเรียนพร้อมทั้งปัญหาและ 
อุปสรรคให้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 เพื่อรายงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานขอรับการ 
สนับสนุนเพือ่แก้ไขปัญหาวิกฤติ 
 

ขั้นตอนฟ้ืนฟูบูรณะ 
 

 
1. ส ารวจความเสียหายของสถานศึกษาโดยละเอียด 
เพื่อประโยชน์ในการให้การช่วยเหลือ 
2. รายงานตามล าดับเพื่อประสานการช่วยเหลือ 
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5. แผน่ดนิไหว 

ความหมาย 
 แผ่นดินไหวเกิดจากการเคลือ่นตัวโดยฉับพลันของเปลอืกโลกในประเทศไทยมกีาร
เกิดจาก 2 สาเหตุใหญ ่คือ  

1. แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหลง่ก าเนิดจากภายนอกประเทศ ส่งแรงสั่นสะเทือน
มายังประเทศไทย โดยมีแหล่ง ก าเนิดบรเิวณตอนใต้ของประเทศจีน พม่า ลาว ทะเลอันดามัน 
ตอนเหนือของเกาะสมุาตราโดยบรเิวณที่จะรู้สกึถึงแรงสั่นสะเทือนได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ 
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ  

2. แผ่นดินไหวที่เกิดจากแนวรอยเลือ่นภายในประเทศไทยทีย่ังมีพลัง  
 

 
แนวปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว 

 

การเตรียมการป้องกัน 
 

 
1.จัดกจิกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกบั
เรื่องแผ่นดินไหว และการปฏิบัติตนขณะเกิดเหต ุ 
2.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนและแนะน าให้พ้นจากอันตราย และฝกึทักษะ
การปฐมพยาบาลแก ่นักเรียน คร ูและบุคลากร  
3.จัดให้มกีารฝึกซ้อมการหลบภัยจากแผ่นดินไหวแก่นักเรียน ครู และ
บุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
4.ตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรบัปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
มั่นคงแข็งแรง  
5.เตรียมแผนการสือ่สารในกรณีฉุกเฉินและการประสานงานขอรับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  
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การปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 

 
1.เมื่อเกิดเหตุการณ์ ให้ส่งสัญญาณเตือนภัยและอพยพ
นักเรียนบุคลากรไปยงัพื้นทีป่ลอดภัย  
ครูประจ าช้ันตรวจสอบรายช่ือนักเรียนและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา  
2.ปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รบับาดเจบ็ ณ จุดเกิดเหตุและน าส่ง
โรงพยาบาลหากจ าเป็นต้องรับการรกัษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง  
3.ก าหนดเขตควบคุม ห้ามผู้ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใน
พื้นที่อันตราย  
4.ประสานงานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล ฝา่ยปกครอง หน่วยบรรเทา 
สาธารณภัย  
 

ขั้นตอนฟ้ืนฟูบูรณะ 
 

1. กรณีมีความเสียหายเกิดข้ึน ให้รายงานเหตุการณ์ให้
ผู้บังคับบญัชาทราบเบือ้งต้นโดยด่วน ด้วยแบบรายงาน
เบื้องต้น  
2.ตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรบัปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่งคงแข็งแรง  
3. ประมาณการความเสียหาย รายงานขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต้นสังกัด 
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 การบริหารแนวปฏบิตัิในการเตรียมความพร้อมรบัมือภัยพบิัตทิางธรรมชาติในสถานศึกษา 
  ในการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยพบิัติในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพบงัเกิดผลกระทบเสียหายน้อยทีสุ่ดจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดมีีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงก าหนดวงรอบการปฏิบัตทิี่มีประสิทธิภาพดังนี ้
  1. การป้องกันและการลดผลกระทบ 
  2. การเตรียมพร้อม 
  3. การเกิดภัยพบิัต ิ
  4. การฟื้นฟบููรณะ 
  5. การพัฒนา 
 

 1. การป้องกันและการลดผลกระทบการด าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือประวิงเวลาการเกิดภัยพิบัติหรือ
มุ่งลดผลกระทบลดความเสียหายความรุนแรงเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินสถานที่ส าคัญก าแพงป้องกันน้ า
ล้นตลิ่งเพื่อป้องกันน้ าท่วม ,  การท าแนวกันไฟ,  การใช้มาตรการทางกฎหมายก าหนดพื้นที่หวงห้าม,   การพัฒนา
สิ่งปลูกสร้างให้ทนต่อแผ่นดินไหว,การออกระเบียบการควบคุมการออกแบบก่อสร้างอาคารมองใกล้ตัวเรามาอีกนิดก็
คือระบบการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารที่ในทางทฤษฏีมีกฎหมายควบคุมอาคารอยู่ครอบคลุมการป้องกันพอสมควรแต่
ในทางปฏิบัตกิารตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งสภาพของระบบป้องกันยังไม่เข้มงวดเห็นได้จากเมื่อเกิดอัคคีภัยหลาย
ครั้งก็จะมีการค้นพบความบกพร่องของระบบต่างๆเช่นระบบฉีดน้ าอัตโนมัติที่อาจจะมีให้เห็นแต่แรงดันไม่พอหรือ
ระบบช ารุดใช้การไม่ได้,ทางหนีไฟทีไ่ม่ได้มาตรฐานทางแคบเกินไปไฟฉุกเฉินใช้การไม่ได้เจ้าของอาคารหรือผู้รับผิดชอบ
ต้องมีจริยธรรมและมีความตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งเหล่านี้ไม่ควรลดรายจ่ายเรื่องเหล่าน้ีเพียงเพื่อผลก าไรของ
ตนเองซึ่งในข้ันตอนนี้ต้องการการบูรณาการทรัพยากรทุกส่วนอย่างจริงจังโดยเฉพาะการวางแผนในทุกด้านเช่นการ
ป้องกันน้ าท่วมควรร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน ,หาข้อมูลสถิติปริมาณน้ าในแต่ละห้วง,เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง
ระบบการระบายน้ าของเมอืง ,ดูแผนที่ภูมิศาสตร์ว่าน้ าที่จะท่วมในแต่ละหว้งมาจากไหน , ติดต่อจังหวัดข้างเคียงหรอื
หน่วยเหนือในเรื่องที่พื้นที่ตนเองท าไม่ได้เช่นการระบายน้ าต่อจากพื้นที่ที่รับผิดชอบเพราะน้ าบนแผ่นดินไม่หายไปไหน
เพียงแต่เปลี่ยนที่อยู่เป็นภัยที่มีความต่อเนื่องเกี่ยวพันกับพื้นที่ข้างเคียงดังนั้น การวางแผนจากคนคนเดียวหรือความรู้สึก
แบบที่บางหน่วยงานท าแบบใช้แรงงานจ านวนมากนั้น เช่น การให้ผู้บริหารระดับสูงหรือนักการเมืองท้องถ่ินมาเดินดูและ  
ช้ีแนวการวางกระสอบทรายสร้างเข่ือนกันน้ าโดยไม่ได้คิดตามหลักวิชาการปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นสภาพภูมิประเทศ , เส้นทาง
การระบายน้ าและแหลง่ทีม่าที่แทจ้รงิของน้ าที่เป็นสว่นเกนิและที่ส าคัญไม่ได้คิดวางแผนจากทกุสว่นที่เกีย่วข้องท าใหเ้มือ่เกิด
เหตุการณ์มีผลกระทบที่ไม่คาดคิดเกิดข้ึนจ านวนมากเช่นการกั้นน้ าจากอีกแห่งไปยังพื้นที่อีกแห่งโดยไม่ได้ช้ีแจงให้พื้นที่  
ที่ต้องได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้า,การสูญเสียทรัพยากรจ านวนมากโดยไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆได้เป็นต้นในทาง
ปฏิบัติการป้องกันมักจะไม่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นตัวเมืองเชียงใหม่และหาดใหญ่เคยประสบ
ปัญหาน้ าท่วมตอนที่น้ าหลากทุกส่วนงานแห่กันวางแผนป้องกันกันอุตลุดตอนนี้คลองระบายน้ าในตัวเมืองหลายแห่งมีวัชพืช
น้ า,ตื้นเขินทั้งดินโคลนและขยะคงไม่มีอะไรอธิบายไปได้ดีกว่าค าว่า ”ไฟไหม้ฟาง”  
 
 
 
 
 



75 
 

 แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

 

 2. การเตรียมพร้อมหมายถึงมาตรการต่างๆที่เตรียมข้ึนเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาครูนักเรียน ,องค์กร,ชุมชน
หรือประชาชนสามารถที่จะเผชิญและรับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล (Effectively) มาตรการที่ใช้ได้แก่การ
จัดท า,ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ, การจัดให้มีระบบแจ้งเตือน, การอพยพนักเรียน, การจัดระบบการ
ติดต่อสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน, การฝึกอบรมซักซ้อมทดสอบระบบต่างๆโดยการปฏิบัติในข้ันนี้จะมี 
  2.1 การแจ้งเตือน “Warning” 
  2.2 การปฏิบัติช่วงช้ีชัดว่าจะเกิดเหตุภัยพิบัติ ( Threat )  
  2.3 การเฝ้าระวัง( Precaution )  
  ในข้ันตอนนี้ในภาคธุรกิจในต่างประเทศเริ่มมีการตื่นตัวโดยเฉพาะในเรื่องมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ    
การเตรียมแผนเผชิญเหตุการณ์ซักซ้อมอุปกรณ์เตือนภัยปัญหาที่มักเกิดข้ึนของการเตรียมการประการหนึ่งคือการซักซ้อมที่
ในระบบราชการของไทยจะเน้นที่การสรา้งภาพความสวยงามความพร้อมมากว่าการฝึกใหเ้ห็นข้อผดิพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนจรงิ
ต้องยอมรับความจรงิว่างานตอบสนองต่อภัยพิบัติเป็นงานที่มีแต่เสมอตัวคนที่ท าต้องเสียสละแล้วเข้าใจภาพเหตุการณ์ความ
วุ่นวายที่เกิดข้ึนจากสถานการณ์หากการสร้างภาพสถานการณ์การฝกึทีส่มจรงิมกีารวางระบบการฝึกที่ไม่ใช่การสาธิตหรือการ
แสดงก็จะช่วยให้พบข้อบกพร่องตั้งแต่ยามปกติแต่คงจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติเรื่องการซ้อมแบบสาธิตได้ยากเพราะกลายเป็น
ค่านิยมหลักของค าว่า “ การแสดงความพร้อมไปแล้ว ” ภาพจากสื่อคงจะบอกได้ดีว่าทุกครั้งที่มีการซ้อมต้องเรียกสื่อไปดู
และออกมาแถลงว่าตนเองพร้อมแต่ที่จริงแล้วยังต้องปรับปรุงอีกมากซึ่งหากยังไม่ยอมรับความจริงก็คงต้องเผชิญกับ
ชะตากรรมเช่นนี้ต่อไป 
 

 3. การเกิดภัยพิบัติในข้ันนี้จะเป็นการปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติอาจะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(Emergency Respond) โดยปกติจะให้ความส าคัญกับการช่วยชีวิตและการป้องกันทรัพย์สินเสียหายมาตรการที่น ามาใช้
ได้แก่ 
  3.1 การปฏิบัติตามแผนเป็นการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และช้ีแจงให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนผู้ประสบภัยหัวใจส าคัญคือการฝกึซอ้มการปฏิบัติอย่างจรงิจงั
และที่ส าคัญคือการตั้งจุดบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ให้ได้จะต้องเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ด้วยยานพาหนะที่มีอยู่มีที่ปลอดภัย  
มีเครื่องมือสื่อสาร แผนที่ แผนผัง ฐานข้อมูลที่พร้อมที่จะประสานความช่วยเหลือซึ่งโดยทั่วไปการช่วยแบบท้องถ่ินของไทย   
จะลืมการตั้งจุดนี้หรือไม่ให้ความส าคัญ(เป็นเพราะอาจจะต้องไปรอรับเจ้านาย)ท าให้ระดับผู้บริหารผู้น าทุกคนจะแห่ลงไป
ท างานเลยโดยขาดการวางแผนประสานงานและเกิดความสับสนในการบริหารจัดการบัญชาการมองเห็นภาพรวมและใช้
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมข้อได้เปรียบของการตั้งจุดบัญชาการเหตุการณ์คือจะท าให้สถานศึกษานั้นๆ รู้ว่าระดับของภัย
ขนาดไหน , ที่ใด ใครเดือดร้อนบ้างทรัพยากรในการบรรเทาสาธารณภัยของตนเองมีเท่าไรและต้องการเพิ่มเติมอีกเท่าไร     
แค่ไหน จะท าให้สะดวกในข้ันต่อไป 
  3.2 การใช้ระบบป้องกันคือการใช้ระบบที่ได้วางแผนเตรียมการไว้ในการรับผลกระทบที่เกิดข้ึน 
  3.3 การอพยพคือการเคลื่อนย้ายคนออกจากพื้นที่ที่ก าลังจะเกิดภัยพิบัติหรือมีแนวโน้มจะเกิดภัยพิบัติ
ไม่ใช่เกิดแล้วค่อยอพยพแบบที่เป็นอยู่เพือ่รักษาชีวิตหรือทรัพย์สินทีส่ามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสามารถกระท าตั้งแต่ก่อนหรือ
ในระหว่างที่ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติไม่มากพอที่จะเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่มีความเสี่ยงมากต่อชีวิตผู้ช่วยเหลือซึ่งต้อง
อาศัยการวางแผนตั้งแต่ในข้ันที่ 1 โดยการค านวณเวลาและจุดตัดสินใจจะต้องจะพิจารณาจากเวลาเคลื่อนย้ายปกติไม่ได้
เพราะยานพาหนะ, ถนน , แรงงานคนขนของมีจ ากัดเวลาการอพยพจะมากกว่าการเดินทางปกติหลายเท่าตัวดังนั้นการ
ตัดสินใจมีความส าคัญมากจะต้องตัดสินใจจากการคาดการณ์ไม่ใช่ตัดสินใจจากการเห็นภัยเพราะส่วนมากแล้วจะไม่มีทาง
ทันเวลา,หากไม่มีแผนในข้ันที่ 1การอพยพนี้จะโกลาหลแบบที่เป็นอยู่ในหลายพื้นที่ข้อดีของการน าคนมาที่จุดอพยพคือจะ
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สามารถส่งความช่วยเหลือได้ง่ายในทรัพยากรที่จ ากัด , ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ าหรือการอพยพเมื่อน้ าข้ึนท่วมในช่วงที่
เรือต้องกระจายไปแจกของหลายๆบ้านท าให้เมื่อถึงเวลาต้องอพยพเนื่องจากสถานการณ์บังคับกระท าไม่ได ้
  3.4 การค้นหาช่วยชีวิต (ค้นหา,กู้ภัย ) คือการค้นหาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตระหว่างหรือหลังเกิดภัยพิบัติ
เป็นงานที่ต้องให้ความเร่งด่วนเป็นล าดับแรกในห้วง 24-72 ชม. หลังเกิดเหตุข้ึนอยู่กับชนิดและความร้ายแรงของภัยพิบัติ
เจ้าหน้าที่จะต้องก าหนดแผนไว้เสมอ 
  3.5 การแจกจ่ายอาหารและยารักษาโรคการปฐมพยาบาลและการจัดที่พักพิงช่ัวคราวส้วมเคลื่อนที่การ
บริหารจัดการของเสียคือการให้ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตกับผู้ประสบภัยหรือผู้อพยพจากพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดภัย
พิบัติโดยความเร่งด่วนจะเป็นล าดับหลังจากการกู้ภัยเพราะในห้วง 6 ช.ม .แรกความต้องการอาหารน้ าอาจจะไม่มากเท่ากับ
การการช่วยชีวิตคนที่ตกอยู่ในอันตรายอพยพคนเป็นความเร่งด่วนแรก 
  3.6 การส ารวจและประเมินความเสียหายคือการปฏิบัติเพื่อส ารวจความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่อาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันทั้งชนิดความต้องการปรมิาณความต้องการนอกจากนี้ยังเกี่ยวพัน
ในข้ันของการฟื้นฟูอย่างมากเป็นข้ันตอนที่ท าให้ใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดได้อย่างเหมาะสมการส ารวจและประเมินจะมี
ประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลที่ต้องท าไว้ตั้งแต่ข้ันที่ 1 
 

 4. การฟ้ืนฟูบูรณะ เป็นการช่วยเหลือสถานศึกษา นักเรียน ชุมชนที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติภายหลังที่
ภัยพิบัติผ่านพ้นไปอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าตั้งแต่หลายเดือนจนถึงหลายปีเป็นข้ันตอนที่จะเช่ือมโยงบรรดากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติและการพัฒนาประเทศเข้าด้วยกันเพื่อให้มั่นใจว่าผลของภัยพิบัติจะสะท้อนไปสู่การวางนโยบายที่
เหมาะสมข้ันตอนนี้ครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้ประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติและการวางโครงการพัฒนาในอนาคต 
 

 5. การพัฒนา เป็นข้ันตอนที่สืบเนื่องเกี่ยวข้องกบัข้ันการฟื้นฟบููรณะโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับแผนการพัฒนา
สถานศึกษาในภาพรวมผลของภัยพิบัติจะต้องน ามาพิจารณาในการปรับแผนในการพัฒนาสถานศึกษาในทุกแง่มุมอาคาร
สถานที่ด้านวิชาการในเรื่องการเรียนการสอนเป็นต้น 
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การบริหารเหตกุารณ์ฉุกเฉิน 
 1. ค าแนะน า  
  เหตุการณ์ฉุกเฉินคือเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดข้ึนมผีลให้นักเรียนโรงเรียนเจ้าหน้าที่หรือเหตุการณ์ต่างๆนั้น
รวมทั้งสิ่งที่อาจจะเกิดทางธรรมชาติหรือมนุษย์เป็นคนท าใหเ้กิดอบุัติเหตผุลโดยรวมคือท าความเสียหายบาดเจ็บล้มตายหรือท า
ให้การปฏิบัตงิานเสียหายหรือต้องหยุดขาดการต่อเนื่องของกิจการฉะนั้นโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนและฝึกอบรมครู
และนักเรียนเจ้าหน้าที่ในการทีจ่ะสามารถตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่อาจจะเกิดข้ึน 
 
เหตุการณ์ฉุกเฉินส่วนบุคคล Personal Emergency เหตุการณ์ฉุกเฉินทางกายภาพ Physical Emergency 
- การคุกคามอย่างรุนแรง - สารเคมหีก รั่วไหล แผ่นดินไหว เพลงิไหม้ น้ าท่วม    

แก๊สรั่ว ไฟฟ้าดับ พายุฝนฟ้าคะนอง 
- การบุกรุกโดยคนร้ายท่ีมีอาวุธ  
- การขู่วางระเบิด  
-การบาดเจ็บสาหัสหรือตาย  
-การบุกรุก  
-เหตุการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย ์  
- เด็กหาย  
 
 2.หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการป้องกันสาธารณภัยใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบ้ริหารการศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 

o จัดให้มีการท าแผนฉุกเฉินโดยมีขั้นตอนที่
สามารถครอบคลุมแก้ไขสถานการณ์ให้
ความคุ้มครองในความปลอดภัยของ
นักเรียนและเจ้าหน้าที ่

o ท าการปรบัปรุงแก้ไขแผนตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นประจ าทกุป ี

o มั่นใจว่ามีการทดสอบแผนสม่ าเสมอ 

o ให้ด าเนินการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานสนบัสนุนอื่นๆอย่างสม่ าเสมอ 
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ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

o เข้าร่วมในการฝึกอบรมด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนให้
ทันสมัยอยูเ่สมอ 

o เป็นผู้น าขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน 
o แนะน าแนวทางนโยบายแก้ไขปรับปรุงให้กบัผูบ้รหิาร

สถานศึกษา 
o แต่งตั้งผู้อ านวยการฉุกเฉินหากจ าเป็น 
o สนับสนุนแนะน าแนวทางในการพัฒนาแผนตอบโต้เหตุ

ฉุกเฉินและการฝึกอบรม 
o พัฒนาประสานงานการเตรียมการฝึกอบรมใหก้ับเจ้าหน้าที่

ต่างๆ 
o ให้ความร่วมมือในการเตรียมแผนฉุกเฉิน 
o จัดให้มีการฝึกแผนฉุกเฉินทบทวนแก้ไขปรบัปรุงแผน 
o จัดให้มทีี่เกบ็อุปกรณ์ฉุกเฉินและอปุกรณ์อื่นๆทีจ่ าเป็นในการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
o ให้ความร่วมมือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่นๆ 
 

เจ้าหน้าที่อืน่ๆและคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

o สนับสนุนในการพัฒนาแผนตอบโตเ้หตุฉุกเฉิน 
o เข้าร่วมในการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการตอบโต้

เหตุฉุกเฉิน 
o เป็นผู้น านักเรียนขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน 
o อบรมเด็กนกัเรียนนักศึกษาในการป้องกันดูแลตนเอง

และเพือ่นๆก่อนเกิดเหตรุะหว่างเกิดเหตุและหลังเกิด
เหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติต่างๆ 

o เข้าร่วมในการฝึกแผนฉุกเฉิน 
o เข้าร่วมฝกึอบรมในการปฐมพยาบาล 
o จัดให้มีการดูแลบ ารงุรกัษาอุปกรณ์เครือ่งมอือุปกรณ์

เปิดปิดน้ าไฟฟ้าโทรศัพท์ต่างๆให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
o จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษา

และรายงานแนะน าแนวทางแก้ไข 
o สนับสนุนช่วยเหลือครูอาจารย์และนักเรียนนกัศึกษาเช่น

การตามหาเด็กหาย 
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 3.  4 R ส าหรับด าเนินการเร่ิมแผนฉุกเฉิน 
  ลด Reduction จัดให้มีการป้องกันเตรียมการ 
  พร้อม Readiness จัดให้มีการฝึกความพร้อม 
  ตอบโต ้Response ให้รู้ถึงวิธีการตอบโต้เหตุฉุกเฉินต่างๆ 
  ฟื้นฟู Recovery ตรวจสอบท าตามแผนที่วางไว้หลังจากเกิดเหตุการณ์ท าให้ทุกคน 
มีส่วนร่วมจะเป็นการท าให้แผนฉุกเฉินและแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินสามารถปฏิบัติได้จริง 
 

 4. การเตรียมความพร้อม Readiness  
  รับฟังให้ค าแนะน าปรึกษาในการจัดท าแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินโดยให้ทุกคนได้ท าความ
เข้าใจกับปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดข้ึนในการที่จะหามาตรการป้องกันและลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด
แก่ชีวิตและทรัพย์สินแผนที่จะท านี้เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยหากเกิดเหตุข้ึนถึงแม้ว่าในแต่ละสถานศึกษาจะมีแบบแผน
ที่อาจจะแตกต่างกันในด้านของสภาพแวดล้อมใดๆก็ตามแต่หัวข้อหลักในแผนฉุกเฉินนั้นจะต้องมีหัวข้อส าคัญที่
ประกอบด้วย 
  - ตารางรายช่ือเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ ที่มีหน้าที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  - แผนภูมิของสถานศึกษา 
  - รายละเอียดข้ันตอนการช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่เด็กผู้มาติดต่อผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง 
  - ตารางการปฐมพยาบาล 
  - ข้อมูลการปฏิบัติของผู้มาติดต่อ 
  - ข้ันตอนการอพยพหนีรวมทั้งหน้าที่ของผู้น าการปฏิบัติการการแก้ไขเหตุการณ์ 
 

                                 
 

 

 
 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.knowtosurvive.org/index.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjmz6Dlse_MAhWKt48KHSmbBO0QwW4IFTAA&sig2=oSTkm-L8sD0snh-WaOyeaw&usg=AFQjCNHSnqzWYYiWcVjQzyFJpci6fPk73w
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สิ่งท่ีสถานศึกษาควรจัดให้มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฐมพยาบาล 

 การฝกึอบรมเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ให้สามารถท าการ
ปฐมพยาบาลและมจี านวนสัดส่วนทีพ่อดีกบันักเรียน
นักศึกษา 

 มีการทบทวนการอบรมการปฐมพยาบาลทกุปี 
 แจ้งใหทุ้กคนรบัทราบว่าใครคือผูท้ี่รบัผิดชอบในการ

ปฐมพยาบาลของสถานศึกษา 
 จัดให้มหี้องพยาบาลหนึ่งห้องต่อนักเรียนหนึ่งร้อยคน 
 จัดให้มีอปุกรณ์เวชภัณฑ์เพียงพอต่อจ านวนคนและมี

ครอบคลมุในทุกๆอาคารและพื้นทีเ่ช่นโรงฝึกงานสระ
ว่ายน้ าห้องปฏิบัตกิาร 

 จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลในกรณีที่ไปศึกษานอก
โรงเรียน 

 

การฝึกอพยพฉุกเฉินหนีภัย 

  
 การฝกึซ้อมมีความส าคัญมากเพราะว่าจะเป็นการท า 
ให้มั่นใจว่าครูอาจารยม์ีความรู้ความเข้าใจสามารถที่จะ 
ปฏิบัติตนเมือ่เกิดเหตุได้และยงัเป็นการทดสอบแผนฉุกเฉิน 
ที่ได้ท าไว้ว่าสามารถท าได้สมจรงิอย่างที่ต้องการหรือไมก่าร 
ฝึกซ้อมสามารถร่วมท ากบัเจ้าหน้าที่ดบัเพลิงกู้ภัยของ 
เทศบาลของพื้นที่ที่รบัผิดชอบสถานศึกษาน้ันๆ 
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เจ้าหน้าที่ดแูล 

 จะต้องมีเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์รบัผิดชอบดูแล
ช่วยเหลือผู้คนที่ประจ าอยู่ในแต่ละสถานที่เพื่อท าการปิด
ไฟฟ้าน้ า แก๊สแล้วแต่กรณีถ้าหากมีลฟิท์ข้ึนลงภายในตึก
จะต้องมีค าสั่งห้ามใช้เด็ดขาดและจะต้องแน่ใจว่าไม่มีบุคคลใด
ติดอยู่ภายในอาคารนั้น 

การจัดท าแผนภูมิและแผนผังพื้นที่ 

ในแผนฉุกเฉินจะต้องมีแผนภูมิของอาคารสถานทีท่ั้งหมดของ
สถานศึกษาซึ่งต้องมีรายละเอียดประกอบด้วยรายการต่าง ๆ 
ดังนี ้
 อาคารเรียน 
 จุดรวมพลของแตล่ะเขต 
 จุดต าแหน่งของสญัญาณฉุกเฉิน 
 เครื่องมืออปุกรณ์ดบัเพลิงชนิดต่าง ๆ 
 ทางหนีไฟ 
 ที่เกบ็เวชภัณฑ์ 
 โทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
 รายช่ือจ านวนของเจ้าหน้าที่ตอบโต้เหต ุ

 
หมายเหตแุผนภูมิควรมีการช้ีแจงรายละเอียด ช่ือถนนที่ตั้ง, 

ประตูทางออกบันได,ทางลง,แผงควบคุมไฟฟ้า,โรง
อาหาร,ที่เกบ็แกส๊ น้ ามัน 
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ข้อมูลฉุกเฉิน 

 เจ้าหน้าที่ครูอาจารย์นักเรียนหรือทุกคนเมื่อเข้ามาท าการ
ติดต่อจะต้องทราบถึงข้อมลูแนวทางปฏิบัติในกรณีทีเ่กิดเหตุ
ฉุกเฉินซึง่อาจจะประกอบด้วย 
 - ปา้ยแผนภูมิที่ตั้งบอกเส้นทางการอพยพหนีภัยของทกุ 
พื้นที่จุดนัดหมายทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟ 
 - ปา้ยแสดงอปุกรณ์ดับเพลิงชุดปฐมพยาบาล 
 - ข้อมูลฉุกเฉินต่างๆสมุดคู่มอืในการแก้ปญัหาการ 
ทดสอบการฝึกอบรม 
 - แผนข้อมูลฉุกเฉินต่างๆสาหรับผู้มาติดตอ่ 
 - ข้ันตอนการปฐมพยาบาลของเหตบุาดเจบ็ต่าง  ๆ

 

การฝกึอบรม 

 จะต้องท าการฝึกอบรมมีข้อมูลประวัติการฝึกอบรมในเรือ่ง
ของการปฏิบัตเิมื่อเกิดเหตุให้กบัเจ้าหนา้ที่ครอูาจารย์ทกุคนเช่น 
 - ลูกจ้างเจ้าหน้าทีบ่รรจุใหม ่
 - นักเรียนนักศึกษาใหม ่
 - ในกรณีที่มาการเปลี่ยนแปลงข้อมลูรายละเอียดใหม ่
 - ทบทวนการฝกึอบรมประจ าป ี
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 5. การตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
  สถานศึกษาจะต้องจัดใหม้ีการจัดท าแผนฉุกเฉินในการบริหารเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่อาจจะเกิดข้ึน 
 

 6. การฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม 
  คณะอ านวยการบรหิารสถานศึกษาจะต้องจัดให้มีการประชุมปรกึษาหารอืหาข้อสรปุข้อแก้ไขข้อ
ช้ีแนะหากว่าแผนที่เขียนไมส่ามารถที่จะแก้ไขได้หลังจากการฝึกซ้อมก็สามารถแก้ไขได้เพื่อทดสอบในการฝึกซอ้มครัง้
ต่อไปรวมทัง้การแก้ไขเหตุทีอ่าจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

ตารางการตรวจสอบความพร้อมในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน 
 

ที่ รายการ มี ไม่มี 
๑. รายนามของเจ้าหน้าที่ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน   
๒. รายช่ือของเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาทัง้หมด   
๓. ตารางการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน   
๔. รายงานการทดสอบการซ้อมแผนฉุกเฉินความถ่ีในการทดสอบ   
๕. รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและเกิดเหตุฉุกเฉิน   
๖. รายช่ือโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รฐัที่เกี่ยวข้องหากเกิดเหต ุ   
๗. แผนภูมิแผนที่ของสถานศึกษาสถานีต ารวจ   
๘. แผนรองรบัในการช่วยเหลือผู้ทีพ่ิการทางร่างกาย   
๙. ห้องปฐมพยาบาลหากว่ามีจ านวนนักเรียนนกัศึกษาเจ้าหน้าที่กว่า 100 คน   
๑๐. มีเจ้าหน้าทีผ่่านการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลหากมีนักเรียนเจ้าหน้าที่มากกว่า 50 คน   
๑๑. สถานที่สาหรบัปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์   
๑๒. ปา้ยบอกสัญญาณฉุกเฉิน – ความปลอดภัยทั่วบริเวณ   
๑๓. รายละเอียดการตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉินในแต่ละกรณี   
๑๔. มีหลกัฐานยืนยันว่าได้มีการอบรมประชุมใหก้ับเจ้าหน้าที่ครอูาจารย์ทีเ่กี่ยวข้องทุกคน   
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แผนที่เสี่ยงภัย จงัหวัดอทุยัธานี 
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     แผนที่แสดงพื้ นที่เกิดอุทกภยั ต ำแหน่งที่ตั้งเคร่ืองวดัปริมำณน ้ำฝน และเคร่ืองไซเรน จงัหวดัอทุยัธำนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 

สญัญลกัษณ ์

  ต ำบล 

  อ ำเภอ 

  พ้ืนที่ประสบอุทกภัย ปี 2545 

  พ้ืนที่ประสบอุทกภัย ปี 2546 

พ้ืนที่ประสบอุทกภัย ปี 2547 

  พ้ืนที่ประสบอุทกภัย ปี 2545-2546 

  พ้ืนที่ประสบอุทกภัย ปี 2546-2547 

  พ้ืนที่ประสบอุทกภัย ปี 2545&2547 

  พ้ืนที่ประสบอุทกภัย ปี 2545-2547 

ต ำแหน่งที่ต้ังเคร่ืองวัดปริมำณน ำ้ฝน ปี 2546 

  ต ำแหน่งที่ต้ังเคร่ืองวัดปริมำณน ำ้ฝน ปี 2547 

  ต ำแหน่งที่ต้ังเคร่ืองวัดปริมำณน ำ้ฝน ปี 2548 

  ต ำแหน่งที่ต้ังเคร่ืองไซเรน ปี 2546 

  ต ำแหน่งที่ต้ังเคร่ืองไซเรน ปี 2547 

  อบรมชุมชนด้ำนอุทกภัย 

 

แหล่งข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     ศูนย์อ ำนวยกำรกำรบรรเทำสำธำรณภัย 

     ส ำนักมำตรกำรป้องกันสำธำรณภัย 

     ส ำนักสงเสริมกำรป้องกันสำธำรณภัย 
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ข้อมูลรอยเลือ่นที่มีพลังของประเทศไทย  
 

สรุป ข้อมูล: จากกรมทรัพยากรธรณีวิทยา พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนท่ีมีพลัง  
๑๔ รอยเลื่อน โดยกระจายอยู่ใน ๒๒ จังหวัดได้แก ่

1. รอยเลื่อนแม่จันพาดผ่านอ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย จงัหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแมจ่ัน อ าเภอเชียงแสน 
และอ าเภอเชียงของ จงัหวัดเชียงราย ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้มีความยาวประมาณ  
101 กิโลเมตร 
          2.รอยเลื่อนแม่อิงพาดผ่านอ าเภอเทงิ อ าเภอขุนตาล และอ าเภอเชียงของ จงัหวัดเชียงราย 
ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 57 กิโลเมตร 
          3. รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอนพาดผ่านอ าเภอเมืองแม่ฮอ่งสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในแนวทิศเหนือ-ใต้  
มีความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร 
          4. รอยเลื่อนเมย วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนอื พาดผ่านตั้งต้นจากล าน้ าเมย ชายแดนพม่า  
ต่อไปยังห้วยแมท่้อ ล าน้ าปงิ จังหวัดตาก ไปถึงจังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ และสิ้นสุดทีจ่ังหวัดอุทัยธานี  
ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนอื มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร 
          5. รอยเลื่อนแม่ทาพาดผ่านอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน และอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
ในแนวโค้งไปทางทิศตะวันออก มีความยาวประมาณ 61 กิโลเมตร  
          6. รอยเลื่อนเถินพาดผ่านอ าเภอแม่พริก อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง และอ าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ 
ในแนวโค้งในไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร 
          7. รอยเลื่อนพะเยาพาดผ่านอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และอ าเภอเมอืง จงัหวัดพะเยา 
ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนอื-ตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านทศิเหนือของรอยเลื่อนท่าสี มีความยาวประมาณ 
23 กิโลเมตร 
          8.รอยเลื่อนปัวพาดผ่านพื้นที่อ าเภอสันติสุข อ าเภอท่าวังผา อ าเภอปัว อ าเภอเชียงกลาง และ 
อ าเภอทุ่งช้าง ของจังหวัดน่านในแนวเหนือ-ใต้  ด้วยความยาวประมาณ  130 กิโลเมตร     
          9. รอยเลื่อนอุตรดิตถ์พาดผ่านอ าเภอเมือง อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอุตรดิตถ์ อ าเภอนาหมื่น  
อ าเภอนาน้อย อ าเภอเวียงสา และอ าเภอแม่จริม จงัหวัดน่าน ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนอื-ตะวันตกเฉียงใต้ 
มีความยาวประมาณ  150 กิโลเมตร 
          10. รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์พาดผ่านอ าเภอทองผาภูมิ และอ าเภอสงัขละบุรี จงัหวัดกาญจนบุร ี
ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนอื-ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 
          11. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์พาดผ่านอ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอ าเภอหนองปรอื 
จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวโค้งเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร 
          12. รอยเลื่อนเพชรบูรณ์พาดผ่านอ าเภอหนองไผ่ อ าเภอเมือง อ าเภอหล่มสัก และอ าเภอหลม่เก่า จงัหวัด
เพชรบรูณ์ ประกอบด้วยรอยเลื่อนบริวารในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ กับแนว 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้สลับกัน มีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร 
          13. รอยเลื่อนระนองพาดผ่านพื้นที่ตั้งแต่ จังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบ คีรีขันธ์ และพังงา  
มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร   
          14. รอยเลื่อนคลองมะรุ่ยพาดผ่านอ าเภอบ้านตาขุน อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอทบัปุด 



87 

 

            แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 

อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา พาดผ่านไปตามทะเลอันดามัน ระหว่างอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กับอ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพงังา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนอื-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร 
 



๘๘ 
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แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

ปี ๒๕63 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 
 



๘๙ 
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ความเป็นมา 

  สถานการณ์โลกในกระแสโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไมห่ยุดยั้งในทุกมิติ 
โดยเฉพาะมิติด้านสังคม สงัคมไทยในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด ทางการเมอืง การ
ขาดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติมากขึ้น หรือมิติด้านสิ่งแวดล้อมจากกสภาวะวิกฤติโลกร้อน   การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติอย่างรุนแรง เช่น     มหาอุทกภัยในปี 
พ.ศ.๒๕๕๔  ภัยแล้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ซึ่งฉุดรั้งในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ
ชีวิตเป็นอย่างมากทั้งการเริม่เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ แล้วนั้นเป็นประเด็นท้าทายที่
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้องสร้างองค์ความรู้ให้สมารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ  ให้พร้อมต่อการแข่งขัน 

  หลักการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ คือ การทีส่่วนราชการสามารถน าบทเรียนสถานการณ์ความรุนแรงส าคัญ
ที่ผ่านมา มาปรบักระบวนการท างานใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องการบริการประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจหลกัของ
ราชการ หรอืงานบรกิารประชาชนที่ส าคัญสามารถด าเนินงาน หรือใหบ้รกิารได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะ
ประสบกับวิกฤตการณ์หรอืภัยพิบัติต่าง ๆ ตามกรอบแนวทางการด าเนนิการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ๔ 
ข้ันตอน คือ 

๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจใหก้ับส่วนราชการ 
๒) การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการจัดท าแผนรองรับการด าเนินภารกิจการ

ให้บรกิารประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) 
๓) การซักซ้อมแผนและน าไปปฏิบัติได้จริง 
๔) การสง่เสรมิให้มกีารบรหิารจัดการอย่างยั่งยืน ในสภาวะวิกฤต 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ การด าเนินการบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ 

เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลกัหรืองานบรหิารที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ต้องให้ความส าคัญกับการท างานเป็นอย่างยิง่ จึงมีแนวทางและมาตรการที่ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐทั้งระดบักรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกจิ 
ด าเนินการบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ โดยมอบหมายใหส้ านักงาน ก.พ.ร.เป็นหน่วยงานหลักใน
การสนับสนุนการด าเนินการให้แก่หน่วยงานของรัฐส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ จงึได้
ด าเนินการจัดท าแผนบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตข้ึน เพื่อน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะ
วิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสุด การจัดท าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
จึงเป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะช่วยให้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ สามารถรบัมือกบัเหตุการณ์
ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และท าใหก้ระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) กลบัมาด าเนินการได้ตามปกติ 
หรือตามระดบัการให้บริการที่ก าหนดไว้ อันจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึนกับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสงักัดได ้
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
1) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
2) เพื่อให้ มกีารเตรียมความพร้อมในการรบัมือกับสภาวะวิกฤต 
3) เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะวิกฤตที่เกิดข้ึน 
4) เพื่อให้ความเช่ือมั่นกับบุคลากรและสถานศึกษาในสงักัดและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ในศักยภาพของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ แม้
ต้องเผชิญกับเหตกุารณ์ร้ายแรงและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยกัน 

 
ขอบเขตของแผนบริหารความพร้อมตอ่สภาวะวิกฤต 
  แผนบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ฉบับนี้ ใช้เพื่อรองรบัสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ และโรงเรียนในสงักัด 
ตามเหตุการณ์ต่อไปนี ้

๑) เหตุการณ์อัคคีภัย 
๒) เหตุการณ์อุทกภัยดินโคลนถล่ม 
๓) เหตุการณ์พายุฤดูร้อน 
๔) เหตุการณ์ภัยแล้ง 
๕) เหตกุารณ์ภัยแผ่นดินไหว 

 
การวิเคราะหท์รพัยากรที่ส าคญั 
  สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมหีลากหลายรปูแบบ ดังนั้น เพื่อใหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ สามารถบรหิารจัดการการด าเนินงานขององค์กรใหม้ีความต่อเนื่อง การ
จัดหาทรัพยากรทีส่ าคัญจงึเป็นสิง่จ าเป็น และตอ้งระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง ซึง่การเตรียมการทรัพยากรที่ส าคัญ 
จะพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : เหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนท าใหส้ถานที่ปฏิบัตงิาน
หลักไดร้ับความเสียหายหรอืไม่สามารถใช้สถานทีป่ฏิบัติงานหลักได้และสง่ผลใหบุ้คลากรไม่
สามารถเข้าไปปฏิบัตงิานได้ช่ัวคราวหรือระยะยาว 

๒. ผลกระทบด้านวัสดุอปุกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดสง่วัสดุอปุกรณ์ทีส่ าคัญ : เหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนท าให้ไมส่ามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ทีส่ าคัญ หรือไม่สามารถจัดหา / จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญได ้

๓. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ : เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนท าใหร้ะบบงาน
เทคโนโลยี หรอืระบบสารสนเทศหรือข้อมลูทีส่ าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัตงิานได้
ตามปกต ิ

๔. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก : เหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนท าใหบุ้คลากรหลักไมส่ามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

๕. ผลกระทบด้านการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสงักัด 
 
 

 



๙๑ 
 

แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

 
ทีมงานแผนบริหารความพร้อมตอ่สภาวะวิกฤต 
  การขับเคลื่อนการท างานตามแผนบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดจึงไดม้ีการจัดต้ังศูนย์บริหารความพรอ้มต่อสภาวะวิกฤต และจัดท าค าสัง่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 ที่ 78 /2563  ลงวันที่  13  เมษายน  2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
องค์ประกอบทีส่ าคัญ : ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 เป็นประธาน 
กรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ที่ดูแลกลุ่มอ านวยการ 
เป็นรองประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ทกุกลุม่ /หน่วย ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการเพื่อ
ร่วมมือผลกัดัน ก ากับ ติดตาม ปฏิบัติงาน และแก้ไขกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉิน ใหส้ามารถบรหิารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต และกลับสูส่ภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ของทีมงานบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ใหบุ้คลากรส ารองรับผิดชอบท าหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
 
ตารางที่ 1 รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทมีงานบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นางฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่ม

อ านวยการ 

08 1785 8446 หัวหน้าทีมงาน
บรหิารความ
พร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต 

นางอัชรา  มณีรอด 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
นางกัณณิกา  ระบอบ 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

08 6449 0304 
 
08 3212 2261 

นางก่ิงแก้ว  จรุงธนะกดิจ 
ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นโยบายและแผน 

08 1972 0276 
 

หัวหน้าทีมงาน
บริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต 

นางอรัญญา  จิวะชาติ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายเสน่ห์  อ่องแช่ม 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

08 1705 8208 
 
08 8282 8133 

นางสุริยา  วรสทิธ์ิ 
ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บรหิารงานบุคคล 

08 1973 9106 หัวหน้าทีมงาน
บรหิารความ
พร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต 

น.ส.อุษา  จิตสิขเรศ 
นักทรัพยากรบุคลช านาญการพิเศษ 
นางวราภรณ์  คณทา 
นักทรัพยากรบุคลช านาญการ 

08 1379 7107 
 
08 1280 6585 

 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นางจินตนา  ก๋งพยา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม 

บรหิารงานการเงินและ
สินทรพัย ์

09 5640 5481 หัวหน้าทีมงาน
บรหิารความ
พร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต 

นางสิริภัค  บุญอาจ 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
นางกาญจนา  สมัครเขตการณ์ 
นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ 
นางสลิตา  ภู่วิภาดาวรรธน์ 
เจา้พนกังานการเงินและบัญช านาญงาน 
 

08 6935 2639 
 
08 0518 0829 
 
08 1727 8155 

นางสาววัชนันท์  เดชอ าพร 
ผู้อ านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

09 1549 9491 หัวหน้าทีมงาน
บริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต 

นางสาวอุทุมพร  อุ่นต้ิว 
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

09 1028 6788 
 
 

นายธงชัย  มั่นสุข 
ผู้อ านวยการกลุ่ม 

นิเทศติดตาม
ประเมินผล 

08 ๑๕๓๔ ๔๑๑๗ หัวหน้าทีมงาน
บรหิารความ
พร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต 

นายวิเชียร  คนึงหมาย 
ศึกษานิเทศก ์
นางณัฐกมล  พูลเขตรกรม 
ศึกษานิเทศก ์
นายนิสรรค์  นาควิสุทธ์ิ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

09 7327 8059 
 
08 ๙๒๖๘ ๗๙๕๖ 
 
08 1971 8735 

จ.ส.อ.ช านิ  นุ่มสุข 
ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
 

 หัวหน้าทีมงาน
บรหิารความ
พร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต 

นางสุนทรี  นวกุล 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 
นางวิลาวรรณ์  มั่นสุข 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

08 1971 2039 
 
08 1534 9568 

นางสาทิพย์  จริตรมัย ์
นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการพิเศษ 

 

08 1280 5286 
 

หัวหน้าทีมงาน
บรหิารความ
พร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต 

นายประสงค ์ บ ารุงรัตน์ 
ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ 
นายชัยณรงค์  สาหร่าย 
ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ 
นายอุดม  แก่นไถ 
ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ 
 

08 0344 6365 
 
08 1324 2425 
 
06 4353 8947 

นายสุพจน์  มธุรส 
ผู้อ านวยการศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

08 1886 5982 หัวหน้าทีมงาน
บรหิารความ
พร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต 
 
 

นายประสาน  อรุณศรสีุขสันต ์
ช่างครุภัณฑ ์
 

08 9272 2286 
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ขั้นตอนการบริหารความพรอ้มต่อสภาวะวิกฤต และกอบกูก้ระบวนการ ตามแผนบริหารความ

พรอ้มต่อสภาวะวิกฤต ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาอุทัยธานี เขต 1 
 

 วันที่ 1 (ภายใน 24 ช่ัวโมง) การตอบสนองต่อเหตกุารณ์ทันทีในการปฏิบัติการใด ๆ ใหบุ้คลากรของทกุ
กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผน
เผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงาน และคณะกรรมการบรหิารความพร้อมตอ่สภาวะวิกฤตจังหวัด
อุทัยธานี ก าหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤตตาม
กระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในส่วนราชการ โรงเรียนใน
สังกัดทราบและรายงาน 
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบรหิาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 

- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
และทุกกลุม่/หน่วย/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง
(หัวหน้าทมีบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตของส านักงาน) 

 

(1) จัดประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 เพื่อ
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อ
การด าเนินงาน การให้ความ
ช่วยเหลือการเรียนการสอน 
(2) ทบทวนกระบวนงานของ
สถานศึกษาในสังกัด 

- กลุ่มอ านวยการ (ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบรหิารความพร้อมตอ่สภาวะ
วิกฤตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1) 
- ทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง 
(หัวหน้าทมีบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตของส านักงาน) 

 

สรปุรายช่ือบุคลากร โรงเรียนใน
สังกัด ที่ได้รบัผลกระทบต่อสภาวะ
วิกฤต 

- กลุ่มอ านวยการ (ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบรหิารความพร้อมตอ่สภาวะ
วิกฤตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1) 
- ทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง 
(หัวหน้าทมีบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตของส านักงาน) 

 

 
 
 
 



๙๔ 
 

แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รายงานประธานกรรมการบรหิาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต ๑ ทราบ
ในประเด็น ดังนี้ 
 จ านวน และรายช่ือบุคลากรที่
ได้รับผลกระทบต่อสภาวะวิกฤต 
 จ านวนสถานในสังกัดที่ได้รบั
ผลกระทบต่อสภาวะวิกฤต 
 จ านวนนักเรียนในสงักัดที่ได้รบั
ผลกระทบต่อสภาวะวิกฤต 

- กลุ่มอ านวยการ (ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบรหิารความพร้อมตอ่สภาวะ
วิกฤตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1) 
 
- ทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง 
(หัวหน้าทมีบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตของส านักงาน) 

 

สรปุใหผู้้อ านวยการศูนย์เฝ้าระวัง 
อ านวยการ การให้ความช่วยเหลือ
ทุกวัน 

- กลุ่มอ านวยการ (ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบรหิารความพร้อมตอ่สภาวะ
วิกฤตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1) 
 

 

 



แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  แบบรายงานเหตุการณ์เบื้องต้น 

แบบรายงานการแก้ไขปญัหาภัยแล้ง 
แบบรายงานเหตุการณ์กรณีนักเรียนได้รบัผลกระทบ 

        จากอุทกภัยวาตภัยและโคลนถล่ม 
แบบรายงานกรณีสถานศึกษาเกิดเหตุเพลงิไหม้ 

  เอกสารหลัก ๆ ที่ต้องใช้ประกอบการเสนอของบประมาณ 
        กรณี สถานศึกษาประสบภัยพบิัติทางธรรมชาติ 

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
        ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 

  ประกาศจัดต้ังศูนย์การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง  
         อ านวยการ ประสานงาน การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา  
         ที่เกิดสภาวะวิกฤตการณ์ ประจ าปี ๒๕63 

  ประกาศจัดต้ังศูนย์การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เตรียมความพร้อม 
         รับมือภัยพิบัติ ประจ ากลุม่โรงเรียน 

เอกสารอ้างอิง 
  คณะผู้จัดท ารูปเลม่ 

 
 
 



แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

 
 

แบบรายงานเหตุการณเ์บือ้งตน้ 
 

  ที่....................................... วันที่.................................................. 
 
  เรียนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 
   1. เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน.......................................................................................... 
   2. วันเวลาที่เกิดเหต.ุ.......................................................................................... 
   3. สถานที่เกิดเหต.ุ.............................................................................................. 
   4. รายละเอียดของเหตุการณ์............................................................................... 
   5. ผลเสียหายที่เกิดข้ึน......................................................................................... 
   6. ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหา.............................................................................. 
   7. แนวโน้มของเหตกุารณ์(ถ้ามี)................................................................................ 
   8. เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบต่อการรายงานเหตุการณ์ (ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท)์ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
  
 (ลงช่ือ)..................................................................... 
 (................................................) 
 ต าแหน่ง................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหลัก ๆ ท่ีต้องใช้ประกอบการ
เสนอของบประมาณ 

กรณี สถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติ 
1. บันทึกการอยูเ่วร ยาม 
2. ค าสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเสียหายจาก.... 
3. บันทึกรายงานความเสียหา หรือ

รายงานการประชุม จากก.. 
4. ภาพถ่าย (ภาพสี ที่ชัดเจน) 
5. แบบประมาณราคาวัสดุและค่าแรง 

ปร/4 ปร/5  ปร/6 รปูแบบ Excel 
ส่งเอกสาร   2 ชุด 

 

 

 



แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

แบบรายงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 
 1.โรงเรียน ........................................................................... 
 2. ภาชนะเก็บน้ าในโรงเรียน 
  oประเภทภาชนะ .....................................................จ านวน ....................................... 
  สภาพภาชนะ ( ) ดี ( ) ช ารุดสามารถซอ่มได ้( ) ช ารุดไม่สามารถซ่อมได้ 
  oประเภทภาชนะ .....................................................จ านวน ....................................... 
  สภาพภาชนะ ( ) ดี ( ) ช ารุดสามารถซอ่มได ้( ) ช ารุดไม่สามารถซ่อมได้ 
  oประเภทภาชนะ .....................................................จ านวน ........................................ 
  สภาพภาชนะ ( ) ดี ( ) ช ารุดสามารถซอ่มได ้( ) ช ารุดไม่สามารถซ่อมได้ 
 3. แหล่งน้ าที่โรงเรียนประสานงานขอใช้ ............................................................................................... 
 .................................................................................................... ......................................................... 
 4. แหล่งน้ าที่โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือ.................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 5.สถานการณ์ของปัญหาภัยแล้งในโรงเรียน........................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... .... 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 6. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของโรงเรียน................................................................................................... 
 ..................................................................................... ........................................................................ 
 7.การช่วยเหลือของหน่วยงานในทอ้งถ่ิน................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 8. ปัญหาและอปุสรรค............................................................................................................................. .. 
 9. ความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติม............................................................................................................. 
 
 
       (ลงช่ือ)..................................................................... 

 (................................................) 
  ต าแหน่ง................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

แบบรายงานเหตุการณ์กรณีนักเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและโคลนถล่ม 
รายชื่อนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและโคลนถล่ม 

โรงเรียน................................................................ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 
 
 

 (ลงช่ือ)..................................................................... 
 (................................................) 

 ต าแหน่ง................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ชื่อ -สกุล ชั้น นักเรียน บดิา
เสียชีวิต 

มารดา
เสียชีวิต 

บดิา-
มารดา
เสียชีวิต 

ที่พักอาศัยเสียหาย ชุด
นักเรียน
เสียหาย 

เคร่ือง
เรียน

เสียหาย 

หมาย
เหตุ เสียชีวิต สูญ

หาย 
บาดเจ็บ บาดเจ็บ บางส่วน ท้ังหมด 

  สาหัส เล็กน้อย 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

เอกสารหลัก ๆ ท่ีต้องใช้ประกอบการ
เสนอของบประมาณ 

กรณี สถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติ 
1. บันทึกการอยู่เวร ยาม 
2. ค าสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเสียหายจาก.... 
3. บันทึกรายงานความเสียหา หรือ

รายงานการประชุม จากก.. 
4. ภาพถ่าย (ภาพสี ที่ชัดเจน) 
5. แบบประมาณราคาวัสดุและค่าแรง 

ปร/4 ปร/5  ปร/6 รปูแบบ Excel 
ส่งเอกสาร   2 ชุด 

 

 

 



แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

แบบรายงานกรณีสถานศกึษาเกดิเหตุเพลิงไหม้ 
โรงเรียน................................................................ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาอุทัยธาน ีเขต 1 
................................................................. 

 
๑. เรื่อง  แจ้งเหตุการณ์ไฟไหม ้
๒. เรียน  ........................................................................................... 
๓. เหตุการณ์ไฟไหม้  เกิดเมื่อ  วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ..................เวลา............... 
๔. สถานท่ีเกิดเหตุ 

๔.๑....................................................................................................... 
๔.๒....................................................................................................... 
๔.๓....................................................................................................... 
๔.๔....................................................................................................... 
๔.๕................................................................................. ...................... 

๕. ประมาณการความเสียหายเบ้ืองต้น 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 

๖. ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ........................................................... 

 
      ลงชื่อ     ผู้รายงาน 
       (................................................) 
     ต าแหน่ง..................................................................................... 
 
     วันท่ีรายงาน............................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหลัก ๆ ท่ีต้องใช้ประกอบ 
การเสนอของบประมาณ 

กรณี สถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติ 
1. บันทึกการอยู่เวร ยาม 
2. ค าสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการ  
ตรวจสอบความเสียหายจาก.... 
3. บันทึกรายงานความเสียหาย หรือ 

รายงานการประชุม  
4. จากภาพถ่าย (ภาพสี ที่ชัดเจน) 
5. แบบประมาณราคาวัสดุและค่าแรง 

ปร/4 ปร/5  ปร/6 รปูแบบ Excel 
ส่งเอกสาร   2 ชุด 

 

 

 



แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหลัก ๆ ที่ต้องใช้ประกอบการเสนอของบประมาณ 
กรณี สถานศึกษาประสบภัยพิบัติทาง 

ธรรมชาติ 
 

1. บันทึกการอยู่เวร ยาม 
2. ค าสั่งแต่งต่ังคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายจาก.... 
3. บันทึกรายงานความเสียหา หรือรายงานการประชุม จากก.. 
4. ภาพถ่าย (ภาพสี ที่ชัดเจน) 
5. แบบประมาณราคาวัสดุและค่าแรง ปร/4 ปร/5  ปร/6 

รูปแบบ Excel 
 

 
ส่งเอกสาร   2 ชุด 

 

 

 



แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารอ้างอิง 

*  แผนบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕60 

*  แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖4 

 

 

 



แผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕63  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๑ 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีปรึกษา 

*  นายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์       รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑        รักษาราชกานแทน  
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 

*  นายวุฒิภัทร  จูมโสดา          รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑         

ผู้จัดท ารูปเล่ม 

*  นางฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพเิศษ   (ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ) 
*   นางสาทิพย์  จริตรัมย ์            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพเิศษ 
*   นางกัณณิกา  ระบอบ             นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

 

 



คำส่ังสำนักงานเซตพ้ืนท่ีการสิกษาประถมสิกษาอุทัยธานี เซต ๑ 
ท่ี ๗๘/ ๒๕๖๓

เร่ือง แต่งด้ังคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ปี ๒๕๖๓

การดำเนิบการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตซององค์การเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
หรืองานบริหารที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต ซี่งเปีนกระบวบการที่ต้องให้ความสำคัญกับการทำงาน 
เป็นอย่างยิ่ง การดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ ตามที่ ก.พ.ร. เสนอ และมอบหมายให้ 
สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสบุนการดำเนินการให้แก่หน่วยงานของรัฐ สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขึ้น เพื่อ 
นำไปใฃ้เนการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
การจ ัดทำแผนบริหารความพร้อมต ่อสภาวะวิกฤตจึงเป ็นส ิ่งสำค ัญ ท ี่จะช ่วยให ้สำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 
ประถมศึกษาอุท ัยธานี เขต ๑ สามารถรับมือกับเหตุการณ ์อุกเฉินที่ไม ่คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญ 
( ( น ิ ! ป ธ น ร ! ก 655 ธโ00655) กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ อันจะช่วยให้ 
สามารถลดระดับความรนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัดได้

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งดั้งคณะกรรมการบริหารความ 
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธาน
๒. นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต ๑ รองประธาน
๓. รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ทุกคน กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
๖. ประธานกลุ่มโรงเรียบทุกกลุ่มโรงเรียน กรรมการ
๗. นางสาทิพย์ จริตรัมย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๘. นางอัซรา มณีรอด นักประซาสัมพันธ์ซานาญการพิเศษ กรรมการ
๙. นางอรัญญา จิวะชาติ นัก่วิ เคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
๑๐. นายเสน่ห์ อ่องแช่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
๑๑. น.ส.อุษา จิตรสิฃเรศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๑๒. นางวราภรณ์ คณทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
๑๓. นางสิริภัค บุญอาจ นักวิซาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการ

/ ๑๗. นางกาญจนา...



๑๔. นางกาญจนา สมัครเขตการณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
๑๕. นางสสิตา ภู่วิภาดาวรรธน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ
๑๖. นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก่ กรรมการ
๑๗. นางณฐกมล ทูลเขตรกรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
๑๘. นายนิสรรค์ นาค'วิสุทธ้ิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
๑๙. นางสุนทรี นวกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ
๒๐. บางวิลาวรรณ์ มั่นสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
๒๑. นายประสาบ อรุณศรีสุขสันต์ ช่างครุภัณฑ์ (พนักงานราชการ) กรรมการ
๒๒. นายประสงค์ บำรุงรัตน์ ช่างไฟฟ้า ๔ กรรมการ
๒๓. นายชัยณรงค์ สาหร่าย ช่างไฟฟ้า ๔ กรรมการ
๒๔. นายอุดม แก่นไถ ช่างไฟฟ้า ๔ กรรมการ
๒๕. นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขาบุการ
๒๖. นางกัณณิกา ระบอบ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการ ผลักดัน กำกับ ติดตาม ปฏิบัติงาน แก่ไข และกู้คืนสถานการณ์ 
อุกเอิน ให้สามารถบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

ส่ัง ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ-ศ. ๒๕๖๓

(นายประสพชยั ชาญธญัญกร.ณ)์
รองผู้อำนวยการสำนัก'ทนเขด,พ้ืนท่ึการศึก'อา'ประถมศึกษา รักษทา1ชการแทน 

ผู้ฮวนวยภ')5สำนักงามเขดพ้ีนทการศึกษวประถมคึกใ*าอุทัยธในี เขค ๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
ท ี.่..................  วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง ประกาศจัดต้ังศูนย์เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ และศูนย์เรียนรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน รองๆ ทุกคน , ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย
ตามที่ สำน ักงาบเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศึกษาอ ุท ัยธาน ี เขต ๑ ได้จ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการ 

เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพ ิบ ัต ิทางธรรมชาติ ปี ๒๕๖๓  ̂ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต ๑ และตามแผนงฺานโครงการ กำหนดให้ จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัต ิ 
ทางธรรมชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธาน เขต ๑  จำนวน ๑ ศูนย์ และศูนย์การเรียนรู้การ 
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพ ิบ ัต ิทางธรรมชาติประจำอำเภอ จำนวน ๙ ศูนย์ และกำหนดโรงเรียนประธานกลุ่ม 
โรงเรียน เป็นศูนย์ฯ ด้งกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว บ้ัน

ในการบ ี้ เพ ื่อให ้การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับม ือก ับภ ัยพ ิบ ัต ิทางธรรมชาติ ปี ๒๕๖๓ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธฺานี เขต ๑ จึงประกาศจัดตั้ง ศูนย์เตรียม 
ความพร้อมเผชิญสถานการณ ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุท ัยธานี เขต ๑ 
จำนวน ๑ ศูนย์ และศูนย์เรียนรู้ด ้านภัยพ ิบ ัต ิทางธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ประจำกลุ่มโรงเรียนละ ๑ ศูนย์ 
(โรงเรียนประธานกลุ่ม) จำนวน ๙ ศูนย์การเรียนรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้งบี้

๑. ศูนย์เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

๒. ศ ูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับม ือภ ัยพ ิบ ัต ิทางธรรมชาติ อำเภอเม ืองอ ุท ัยธาน ี 
จำนวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ 
๒.๑ โรงเรียนบ้านท่าซุง 
๒.๒ โรงเรียบวัดหนองตางู

๓. ศูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ อำเภอหนองชาหย่าง 
จำนวน ๑ กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าโพ

๔. ศูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ อำเภอทัพทัน 
จำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
๔.๑ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 
๔.๒ โรงเรียนบ้านเนินเคว่า 
๔.๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๕. ศูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ อำเภอสว่างอารมณ์ 
จำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
๕.๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 
๕.๒ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 
๕.๓ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

V # '
(นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์)

รองผู้อำนายการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมคึกนารักษาราซการแทน 
ผู้อำบายการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ®



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษๅอุทัยฐาบี เขต ๑ 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝืาระวัง อำนวยการ ประสานงาน การให ้ความช่วยเหลือ 

และแก้!,ขปีญหาที่เก ิดสภาวะวิกฤตการณ ์ ประอำปี ๒๕๖๓

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานใบภารกิจหลักหรืองาบบริหารที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลจึงมีแนวทางและมาตรการที่กำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น องค์การมหาซน และ 
รัฐวิสาหกิจ ดำเน ินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร.
เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินการให้แก'หน่วยงาบของรัฐ สำนักงานเซตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุท ัยธาน ี เขต ๑ จึงได้ต ั้งศ ูนย์เฝ ืาระวังการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต โดยทำหน้าที่ 
เป ็นศูนย์อำนวยการ ประสานงาน การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปึญหาที่เกิดสภาวะวิกฤต ส่งเสริมสนับสนุบ 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสภาวะวิกฤต ตลอดจนติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาบให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธภาพ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์เฝ็าระวังการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต ๑ ที่ควบคุม กลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติ'หน้าที่เป็นผู้บัญ'ซาการแผนฉุกเฉิน เมื่อเกิดวิกฤตการณ์จะต้อง 
ขออนุมิติไซ้แผนฉุกเฉิน โดยศูนย์ฯ ตั้งอย่กลุ่มอำนวยการ สำนักงาบเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 
โทร ๐ ๙๑๐๒๘๘๗๐๗ โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๐๙

ประกาศ ณ' วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประสืพขัย ชาญธัญญกรณ์)
รองผู้อำนวยการสำ'นัก'ทนเขตพ้ืนท่ี!าารศึกษาปร!̂ มสืกอา รักนารา™™'’̂

ผูอาฆรยภารสำจักงานเขตพ้ืน^ก '^ กษาประ0ม*กษา3จัยธ™ เขด ®



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษาประถมสิกษาอุทัยธานี เขต 6
เร่ือง ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเตรึยมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมขาติ

กลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ่ม ๑

ด้วยป้จจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติได้กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอับนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต 
และทรัพย์สินอย่างมหาศาลและเป็นป้ญหาซํ้าซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยพิบัติ 
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ การเตรียมพร้อมเพื่อรับ?(ถานการณ์สาธารณภัย 
ต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาซน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติปี ๒๕๖๓ 
ขึ้นเพ ื่อเป ็นแนวทางในการบ้องกันและบรรเทาภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติและแนวทาง การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ทั้งบี้เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงคในการจัดทำแผนๆ ดังกล่าว จึงขอประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
ท างธรรม ช าต ิ ป ระจำกล ุ่ม โรงเร ียบ เม ือ งอ ุท ัยธาน ี กลุ่มท ี่ ๑ ป ระจำป ี ๒๕๖๓ โดยท ำห น ้าท ี่เป ็น ศ ูน ย ์ 
อำน วยการ ประสาบงานการส ่งเสริมจัดหน ่วยเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ ์ภ ัยพ ิบ ัต ิทาง 
ธรรมชาติ พร้อมท ั้งสร้างเครือข ่ายในการแลกเปลี่ยนเรียบรู้ร ่วมก ับระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียบเม ือง 
อุท ัยธานี กลุ่มที่ ๑  ในการให้ความช่วยเหลือและแกั!ขป็ญหา รวมทั้งสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
พิบัติ ตลอดจนการประสานงาน ในการติดตามประเมินผล และรายงาบผล การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง ปฏิบัติหน้าที่เป ็นผู้อำนวยการศูนย์ 
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ และกำหนดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ กลุ่มโรงเรียบเมืองอุทัยธานี กลุ่มที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้านท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศ ณ วับที่ ๑๓ เมษาย'นพ.ศ. ๒๕๖๓

V * '
(นายประสพขยั ชาญธญัญกรณ)์

รองผู้อำนวยการลำนักงานเขตบ้ีนทีการศึกษาประถมศึกษา รักษาราขการแทน
ผุ้อานวยการสำนักงานเขตบ้ีนทีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานิ เจต ด



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสิกษาอุท ัยธานี เขต ๑  
เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนเการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

กลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ่ม ๒

ด้วยป็จจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติได้กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอัมนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต 
และทรัพย์สินอย่างมหาศาลและเป็นป็ญหาชํ้าซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยพิบัติ 
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ การเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์สาธารณภัย 
ต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติปี ๒๕๖๓ 
ขึ้นเพ ื่อเป ็นแนวทางในการปีองกันและบรรเทาภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติและแนวทาง การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนๆ ดังกล่าว จึงขอประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรัชมือภัยพิบัติ 
ท างธรรม ช าต ิ ป ระจำกล ุ่ม โรงเร ียน เม ือ งอ ุท ัยธาน ี กลุ่มท ี ๒ ป ระจำป ี ๒(ะ๖๓ โดยท ำห น ้าท ี่เป ็น ศ ูน ย ์ 
อำน วยการ ประสานงานการส ่งเสรีมจัดหน ่วยเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ ์ภ ัยพ ิบ ัต ิทาง 
ธรรมชาติ พร้อมท ั้งสร้างเครือข ่ายในการแลกเปลี่ยนเรียบรู้ร ่วมก ันระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเม ือง 
อุท ัยธานี กลุ่มที่ ๒ ในการให้ความช่วยเหลือและแกั!ฃปีญหา รวมทั้งสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
พิบัติ ตลอดจบการประสานงาน ในการติดตามประเมินผล และรายงานผล การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียบวัดหนองตางู ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ 
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ และกำหนดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ กลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ่มท่ี ๒ ณ โรงเรียนวัดหนองตางู อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เ ^ / '
(นายประสพขยั ขาญธญัญกรณ)์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกอาประถมศึกอา รักษาราซการแทบ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกอาประถมศึกอาอุทัยฐาปิ เขต ๑



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเต่รียมศวา*ภิพ้อมรับมีอภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กลุ่มโรงเรียนหนองขาหย่าง

ด้วยน้จจุบันภัยพิบัติทางธรรมซาติได้กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอันนำมาซี่งความสูญเสียทั้งชีวิต 
และทรัพย์สินอย่างมหาศาลและเป็นป็ญหาซํ้าซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยพิบัติ 
ที่ส่งผลกระทบใบวงกว้างและมีแนวโน้มทวิความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ การเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์สาธารณภัย 
ต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิบของประซาซน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติปี ๒(ะ๖๓ 
ขึ้นเพ ื่อเป ็นแนวทางในการน้องกันและบรรเทาภัยพิบ ัติทางธรรมชาติและแนวทาง การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงคัใบการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว จึงขอประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
ทางธรรมซ าต ิ ป ระจำกล ุ่มโรงเร ียน ห น องขาห ย ่าง ป ระจำป ี ๒๕๖๓ โดยท ำห น ้าท ีเป ็น ศ ูน ย ์อำน วยการ 
ประสานงานการส่งเสริมจัดหน่วยเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมซาติ พร้อมทั้ง 
สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มหนองขาหย่างในการให้ความช่วยเหลือ 
และแก้ไขน้ญหา รวมทั้งสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจบการประสาบงาน ใบการ 
ติดตามประเมินผล และรายงาบผล การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดย 
มีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโพ ปฏิบ ัติหน้าที่เป ็นผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ 
และกำหนดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพ ิบ ัติทางธรรมซาติ กลุ่มโรงเรียนหนองขาหย่าง 
ณ โรงเรียนวัดท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายบ พ.ศ. ๒๕๖๓

1เ ^ ' '
(บายประสพขยั ชาญธญัญกรณ)์

รองผู้อำนวยการลำจักงานเขตข้ึนท่ีการศึกษรปร8ก^กษา รักษ'1ราขการแทน
ผู้ลำนวยการลำจักงานเขตข้ึนท่ีการศึกษาปร8ก*1ศึกษาจทัยฐาท ี่เฃค ®



ประกาศสำนักงาบเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  
เร่ือง ประกาศจัดดั้งศูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับมีอภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่ม ๑

ด้วยป้จจุบันภัยพิบัติทางธรรมซาติได้กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอันนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต 
และทรัพย์สินอย่างมหาศาลและเป็นป้ญหาซํ้าซากโดยเอพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยพิบัติ 
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ การเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์สาธารณภัย 
ต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประซาซน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ ์ภัยพิบัติทางธรรมซาติปี ๒๕๖๓ 
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกับและบรรเทาภัยพิบ ัติทางธรรมซาติและแนวทาง การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ซองหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาบเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เซต ๑ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว จึงขอประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียบรู้การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาต ิ ประจำกลุ่มโรงเรียนท ัพท ัน กลุ่มที่ ๑  ประจำป ี ๒๕๖๓ โดยทำหน ้าท ี่เป ็น ศ ูน ย ์อำน วยการ 
ประสานงานการส่งเสริมจัดหน่วยเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมซาติ พร้อมทั้ง 
สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียบทัพทัน กลุ่มที่ ๑ ใบการให้ 
ความช ่วยเหล ือและแก ้ไขป ีญ ห า รวมท ั้งสน ับสน ุนการให ้ความช ่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิ ตลอดจนการ 
ประสาบงาน ในการติดตามประเมินผล และรายงานผล การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทัพทัน ปฏิบ ัต ิหน้าท ี่เป ็นผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมทั้งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประจำศูนย์ และกำหนดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมซาติ กลุ่ม 
โรงเรียบทัพทัน กลุ่มที่ ๑ ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ-ศ. ๒๕๖๓

V * '
(นายประสพขยั ชาญธญัญกรณ)์

รองผู้อำนวยการสำปักงานเขตข้ึนท่ึการภกอาประกมภกอ'1 รักษาราฯกางแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตข้ึฬ่การตึกนาประ&มศึกษาอุทัยธานี เขต ®



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษาประถมสิกษาอุทัยธานี เขต ๑
เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนเการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมซาติ

กลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่ม ๒

ด้วยป้จจุบันภัยพิบัติทางธรรมซาติได้กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอันนำมาซี่งความสูญเสียทั้งชีวิต 
และทรัพย์สินอยำงมหาศาลและเป็นป้ญหาซํ้าซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยพิบัติ 
ที่ส่งผลกระทบใบวงกว้างและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ การเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์สาธารณภัย 
ต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชองประซาซน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ ์ภัยพิบัติทางธรรมซาติปี ๒๕๖๓ 
ขึ้นเพ ื่อเป ็นแนวทางในการป้องกับและบรรเทาภัยพิบ ้ติทางธรรมซาติและแนวทาง การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเอิน 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงคัในการจัดทำแผนๆ ดังกล่าว จีงขอประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
ทางธรรมซาต ิ ประจำกลุ่มโรงเรียนท ัพท ับ กลุ่มที่ ๒ ประจำป ็ ๒๕๖๓ โดยทำหน ้าท ี่เป ็น ศ ูน ย ์อำน วยการ 
ประสานงานการส่งเสริมจัดหน่วยเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิป้ติทางธรรมชาติ พร้อมทั้ง 
สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ ๒ ในการให้ 
ความข ่วยเหล ือและแก ้ไขป ้ญ ห า รวมท ั้งสน ับสน ุนการให ้ความช ่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิ ตลอดจนการ 
ประสานงาน ในการติดตามประเมินผล และรายงานผล การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพ โดยมืผ ู้อำนวยการโรงเรียนบ ้านเน ิบเคว่า ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่เป ็นผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมทั้งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประจำศูนย์ และกำหนดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมซาติ กลุ่ม 
โรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านเนินเคว่า อำ๓ อทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศ ณ วับที่ ๑๓ เมษายน พ-ศ. ๒๕๖๓

น̂ '
(นายประสพขยั ซาญธญัญกรณ)์

รองผู้จำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการคึกบาประถมคึกบา เกบาราขการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการคึกบาประถมคึกบาอุทัยธาฐ เขต ©



ประกาศสำนักงาบเขตพื้นที่การสิกษาประถมสิกษาอุทัยธานี เขต ๑
เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมขาติ

กลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่ม ๓

ด้วยป็จจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติได้กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอันนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต 
และทรัพย์สินอย่างมหาศาลและเป็นป็ญหาซํ้าซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติจากอุทกภัยและดิบโคลนถล่มเป็นภัยพิบัติ 
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ การเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์สาธารณภัย 
ต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยใบชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติปี ๒๕;๖๓ 
ขึ้นเพ ื่อเป ็นแนวทางในการปีองกันและบรรเทาภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติและแนวทาง การแก้!รสถานการณ ์อุกเฉิน 
ชองหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนๆ ดังกล่าว จึงขอประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาต ิ ประจำกลุ่มโรงเรียบท ัพท ัน กลุ่มที่ ๓ ประจำป ี ๒๕:๖๓ โดยทำหน ้าท ี่เป ็น ศ ูน ย ์อำน วยการ 
ประสานงานการส่งเสริมจัดหน่วยเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมทั้ง 
สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียบรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มที ๓ ใบการให้ 
ความช ่วยเห ล ือและแก ้!ฃป ีญ ห า รวมท ั้งสน ับสน ุนการให ้ความช ่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิ ตลอดจนการ 
ประสานงาน ใบการติดตามประเมินผล และรายงานผล การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่เป ็นผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมทั้งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประจำศูนย์ และกำหนดตั้งศูนย์การเรียบรู้ การเตรียมความพร้อมรัชมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่ม 
โรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ ๓ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศ ณ วับที่ ๑๓ เมษายน พ-ศ. ๒๕๖๓

น*'
(นายประสพชยั ขาญธญัญกรณ)์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา รักบาราขการแหน
ผู้อำนวยการสำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ©



ประกาศสำนักงาบเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  
เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

กลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์ กลุ่ม ๑

ด้วยป้จจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติได้กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอับนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต 
และทรัพย์สิบอย่างมหาศาลและเป็นป้ญหาซํ้าซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยพิบัติ 
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมืแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ การเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์สาธารณภัย 
ต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประซาซน และสำนักงานเซตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ ์ภัยพิบัติทางธรรมซาติป็ ๒๕๖๓ 
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกับและบรรเทาภัยพิบ ัติทางธรรมซาติและแนวทาง การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนๆ ดังกล่าว จึงขอประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
ทางธรรมซาติ ประจำกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ ์ กลุ่มที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยทำหน้าที่เป ็นศูนย์อำนวยการ 
ประสาบงานการส่งเสริมจัดหน่วยเรียบรู้ การเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมซาติ พร้อมทั้ง 
สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียบรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์ กลุ่มที่ ๑ ในการ 
ให ้ความซ ่วยเหลือและแก้ไขป ้ญหา รวมทั้งสนับสบุนการให้ความข่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิ ตลอดจบการ 
ประสูานงาน ในการติดตามประเมินผล และรายงานผล การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนขุมซนบ้านทุ่งสงบ ปฏิบัติหน้าที่เป ็นผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมทั้งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประจำศูนย์ และกำหนดตั้งศูนย์การเรียบรู้ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมซาติ กลุ่ม 
โรงเรียบสว่างอารมณ ์ กลุ่มที่ ๑  ณ โรงเรียนขุมซนบ้านทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศ ณ วับที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

น*'
(บายประสพชยั ชาญธญัญกรณ)์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ีนทีการคึกอาประกนคึกอา รักษาราซการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตทีนที'การคึกอาประกมคึกอาอุ#ยฐๅที 1ขต 8



ประกาศสำนักงาบเขตพื้นที่การศึกษาประถมสิกษาอุท ัยธานี เขต ©
เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนเการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์ กลุ่ม ๒

ด้วยป้จจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติได้กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอับนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต 
และทรัพย์สิบอย่างมหาศาลและเป็นป้ญหาซํ้าซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยพิบัติ 
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ การเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์สาธารณภัย 
ต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยใบชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติปี ๒๕๖๓ 
ขึ้นเพ ื่อเป ็นแนวทางใบการป้องกับและบรรเทาภัยพิบ ัติทางธรรมชาติและแนวทาง การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนๆ ดังกล่าว จึงขอประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ ประจำกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ ์ กลุ่มที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยทำหน้าท ี่เป ็นศูนย์อำนวยการ 
ประสานงานการส่งเสริมจัดหน่วยเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมทั้ง 
สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์ กลุ่มที่ ๒ ในการ 
ให ้ความช่วยเหลือและแก้ไขป ้ญหา รวมทั้งสนับสบุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิ ตลอดจนการ 
ประสาบงาน ในการติดตามประเมินผล และรายงานผล การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพ โดยมืผ ู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ ์ ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่เป ็นผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมทั้ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ และกำหนดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
กลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์ กลุ่มที่ ๒ ณ โรงเรียบอนุบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประสพชยั ขาญธญัญกรณ)์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ?!กบ'ฟร:ะ:ฒคึกบา รักบาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกน'1ปร8กนศึกน'10,ท่ีย์5'ณ์ สเศ ®



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา'ชระถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรันนีอภัยพิบัติทางธรรมขาติ

กลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์ กลุ่ม ๓

ด้วยป้จจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติได้กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอันนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต 
และทรัพย์สินอย่างมหาศาลและเป็นป้ญงฑซํ้าซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติจากอุทกภัยและดิบโคลนถล่มเป็นภัยพิบัติ 
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดัน การเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์สาธารณภัย 
ต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและทร้พย์สิบของประซาซน และสำนักงานเซตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมซาติปี ๒๕๖๒๓ 
ขึ้นเพื่อเป ็นแนวทางในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติและแนวทาง การแกไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ทั้งบี้เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงคในการจัดทำแผนๆ ดังกล่าว จึงขอประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียบรู้การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ ประจำกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ ์ กลุ่มที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยทำหน้าท ี่เป ็นศูนย์อำนวยการ 
ประสานงานการส่งเสริมจัดหน่วยเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมทั้ง 
สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์ กลุ่มที่ ๓ ในการ 
ให ้ความช่วยเหลือและแก้ไชป ้ญหา รวมทั้งสนับสนุนการใหความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิ ตลอดจนการ 
ประสานงาน ในการติดตามประเมินผล และรายงานผล การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพ โดยมีผ ู้อำนวยการโรงเรียนวัดเซาห ินเท ิน ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่เป ็นผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมทั้งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประจำศูนย์ และกำหนดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่ม 
โรงเรียนสว่างอารมณ ์ กลุ่มที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ-ศ. ๒๕๖๓

ท ั้^ '

(นายประสพชยั ชาญธญัญกรณ)์
รองผู้จำนวยการสำนักงานเขต'พ้ืนท่ีการ'ตึก,ษาประ!ถม'ตึก'ษารัเโ!บารา'!)การแทบ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตข้ึนท่ีการศึกษาประกมศึกษาอุทัยธานี เขต ต


