
 
 
 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
ที่   164 /๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
………………………………………………….. 

 
  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย          
พ.ศ. ๒๕๕๐  ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขต   
ท้องถิ่นของตน  โดยมีผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น  เป็นผู้รับผิดชอบในฐำนะ
ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น และมีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรจังหวัด  และผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ  ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย   

 เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันตลอดจนกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำควำม
เดือดร้อน  แก่ผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์  และด ำเนินกำรฟ้ืนฟูบูรณะ               
สิ่งสำธำรณะประโยชน์ที่ช ำรุดเสียหำยให้กลับคืนสู่สภำพเดิมโดยเร็วที่สุด  โดยเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำ     
สำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ขึ้น  ดังนี้ 
 

  ๑.  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่   ผู้อ ำนวยกำร 
  ๒.  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่    รองผู้อ ำนวยกำร 
  ๓.  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ ่   กรรมกำร 
  4.  ก ำนันต ำบลกลำงใหญ่   กรรมกำร 
  5.  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่    กรรมกำร 
  6.  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  กรรมกำร 
  7.  ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 2   กรรมกำร 
  8.  ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 4   กรรมกำร 
  9.  เกษตรประจ ำต ำบลกลำงใหญ่  กรรมกำร 
  10. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลกลำงใหญ่ กรรมกำร 
  11. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกลำงใหญ่  กรรมกำร 
  12. พัฒนำกรประจ ำต ำบลกลำงใหญ่  กรรมกำร 
  13. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่   กรรมกำร 
  14. หัวหน้ำส ำนักปลัด   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร/เลขำนุกำร 
    ๑5. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร       ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที ่    
   ๑. อ ำนวยกำร  ควบคุม  สนับสนุนและประสำนกำรปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำ       
สำธำรณภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ               
             / 2. จัดท ำแผน... 
 

ภาคผนวก  ฎ 



    - ๒ - 
 
   ๒. พิจำรณำทบทวน  ปรับปรุง  และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมควำมเสี่ยงภัยด้ำนต่ำงๆ   
ให้สอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด      
  ๓. ก ำหนดแนวทำง/กำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย  กำรเตรียมควำม
พร้อมรับมือกับสำธำรณภัยของกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ในพ้ืนที ่
   ๔. เฝ้ำระวัง  ติดตำม  ประเมินและวิเครำะห์สถำนกำรณ์สำธำรณภัย  เมื่อเกิดหรือคำดว่ำ
จะเกิดสำธำรณภัยขึ้น  ในกำรจัดระดับสำธำรณภัยระดับ ๓  ให้เสนอผู้อ ำนวยกำรต ำบล จัดตั้งศูนย์บัญชำกำร
เหตุกำรณ์ต ำบลขึ้น  เพ่ือเผชิญเหตุสำธำรณภัยในพื้นท่ี 
   ๕. รวบรวมและจัดท ำคลังข้อมูลทรัพยำกรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพ้ืนที่ 
   ๖. ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน  และต ำบลข้ำงเคียง  โดยให้
และรับกำรสนับสนุนทรัพยำกร  เพื่อช่วยเหลือในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
   ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยมอบหมำย 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี ้ เป็นต้นไป 
 

             สั่ง     ณ    วันที่    5    กรกฎำคม   พ.ศ.  ๒๕60 

 

                     (นำยวิลำศ  ไชยดี) 
           ผู้อ ำนวยกำรกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 



 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
ที่   165 /๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
………………………………………………….. 

 

  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภั ย          
พ.ศ. ๒๕๕๐  ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขต   
ท้องถิ่นของตน  โดยมีผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น  เป็นผู้รับผิดชอบในฐำนะ
ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น และมีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรจังหวัด  และผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ  ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย   

 เพ่ือให้เกิดควำมเรียบร้อยสมบูรณ์ในกำรพิจำรณำทบทวน  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ข้อมูล     
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ของ    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อีกทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและบรรเทำควำม
เดือดร้อน  แก่ผู้ประสบภัยให้เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์  โดยเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  จึงได้แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำ     
สำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ขึ้น  ดังนี้ 
 

    1.  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่           ประธำนกรรมกำร 
    2.  หวัหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล           รองประธำนกรรมกำร 
    3.  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง            กรรมกำร 
    4.  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง            กรรมกำร 
    5.  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม           กรรมกำร 
    6.  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                         กรรมกำร / เลขำนุกำร 
      7.  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน           ผูช้่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที ่    
  1. พิจำรณำทบทวน  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลด้ำนสำธำรณภัย
ให้เป็นปัจจุบัน  และจัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ตำมควำมเสี่ยงภัยด้ำน
ต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด      
  2. รวบรวมและจัดท ำคลังข้อมูลทรัพยำกรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพ้ืนที่ 
  3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยมอบหมำย 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี ้ เป็นต้นไป 
 

             สั่ง     ณ    วันที่    5    กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕60 
 

                     (นำยวิลำศ  ไชยดี) 
           ผู้อ ำนวยกำรกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 

ภาคผนวก  ฎ 


