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ภาคผนวก ซ : บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ์
ภาคผนวก ฌ : บัญชีข้อมูลศักยภาพพื้นฐานทางด้านสาธารณสุข 
ภาคผนวก ญ : บัญชีศูนย์พักพิงชั่วคราวหลัก/ส ารอง 
ภาคผนวก ฎ : บัญชีกลุ่มเปราะบาง 
ภาคผนวก ฏ : บัญชีพื้นท่ีเสี่ยงภัย (แยกตามประเภทภัย) 
ภาคผนวก ฐ : บัญชีสารเคมี วัตถุอันตราย 
ภาคผนวก ฑ : ข่ายการติดตอ่สื่อสาร 
ภาคผนวก ฑ-     1 : แผนผังการติดต่อสื่อสารและข่ายวทิยุสื่อสาร  
ภาคผนวก ฑ-     2 : หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 


































































































































































































































































































