
 
 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
ที่  52/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม พ.ศ. 2562 

****************** 
 ตามที่ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการจังหวัดแจ้งเรื่องการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยอ้างถึงพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 16 (4) ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานเซนได
เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล                
หาดขาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1. นายบุญรอด  เขียวเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานคณะท างาน 
 2. นายเงิน  คงมั่น   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะท างาน 
 3. นายด า  วันอยู่   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะท างาน 
 4. นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะท างาน 

5. นายสมชาย ศิริอนันไพฑูรย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะท างาน 
 6. นายศรีสวัสดิ์  บุญมา   ก านันต าบลหาดขาม   คณะท างาน 
 7. นางบุญรัตน์  ตกค้าง   หัวหน้าส านักปลัด    คณะท างาน/เลขานุการ 
 8. นางสาวอมรรัตน์  ศิลปศร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นายประมวล  แจ้งประจักษ ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ให้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่ วนต าบล                  
หาดขามให้สอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 -2573 และแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

2. พิจารณาจัดท าร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขาม เป็นไปตามกรอบแนวทางและสอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
พ.ศ. 2558-2573 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550    

 
/3. พิจารณา... 
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3. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วเสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ  
4. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่  18   เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
 
 
   (ลงชื่อ) 
     (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
ที่  53/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม พ.ศ. 2562 

****************** 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จะด าเนินการปรับปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปี 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปี 2562 ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์สาธารณภัยของพ้ืนที่ จึงขอแต่งตั้งคณะท างาน ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ฝ่ายอ านวยการ  
      1.1 นายบุญรอด  เขียวเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานคณะท างาน 
      1.2 นายด า  วันอยู่   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธาน 
      1.3 นายเงิน  คงมั่น   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธาน 
      1.4 นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะท างาน 
          1.5 นางสาวรวีวรรณ  คีรีนิล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  คณะท างาน 
      1.6 นางพรพรรณ  กุญแจนาค  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
      1.7 นายมงคล  พ่วงจาด  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน 
      1.8 นายศุภโชค  ฤกษ์งาม  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุข คณะท างาน 
      1.9. นางบุญรัตน์  ตกค้าง  หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน/เลขานุการ 
  มีหน้าที่ 
  - ฝ่ายอ านวยการ ก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงาน และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปี 2562 ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

2. ฝ่ายเอกสาร 
      2.1 นางบุญรัตน์  ตกค้าง  หัวหน้าส านักปลัด   หัวหน้าชุด 
          2.2 นางสาวอมรรัตน์  ศิลปศร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  รองหัวหน้าชุด 
      2.3 นางสาวบุปผาชาติ  บุญเม่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ 
          2.4 นายประมวล  แจ้งประจักษ์     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที ่
  - จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปี 2562 
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3. ฝ่ายวิชาการ 
    3.1 นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม หัวหน้าชุด 
    3.2 นางบุญรัตน์  ตกค้าง  หัวหน้าส านักปลัด   ผู้ช่วย 

          3.3 นางสาวรวีวรรณ  คีรีนิล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ผู้ช่วย 
      3.4 นางพรพรรณ  กุญแจนาค  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง ผู้ช่วย 
      3.5 นายมงคล  พ่วงจาด  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ผู้ช่วย 
      3.6 นายศุภโชค  ฤกษ์งาม  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ผู้ช่วย 
          3.7 นางสาวอมรรัตน์  ศิลปศร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่ 
      3.8 นางสาวบุปผาชาติ  บุญเม่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ 
          3.9 นายประมวล  แจ้งประจักษ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที ่
  - ด าเนินการจัดหาและรวบรวมข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปี 2562 
  - จัดเนื้อหาวิชาการในการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปี 2562 
  - ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปี 2562    

4. ฝ่ายประเมินผล 
      4.1 นางบุญรัตน์  ตกค้าง  หัวหน้าส านักปลัด   หัวหน้าชุด 
          4.2 นางสาวอมรรัตน์  ศิลปศร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  รองหัวหน้าชุด 
      4.3 นางสาวบุปผาชาติ  บุญเม่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ 
          4.4 นายประมวล  แจ้งประจักษ์     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที ่
  - ประเมินแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครั้งต่อไป ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่  18  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
 
 
   (ลงชื่อ) 
     (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 


