
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
เรื่อง การบังคับใช้แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

......................................................................... 
   ด้วยในสภาวะปัจจุบัน สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจาก
ความแปรปรวน  ของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมขึ้นส่งผลให้    
ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ภัยหนาว และ ภัยจาก
การกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 
 

   การบริหารจัดการสาธารณภัยในช่วงที่ผ่านมา ยังมีปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนหลายประการที่จ าเป็นต้อง
ยกระดับ และพัฒนาให้สู่ระบบสากลรวมทั้งเป็นการรวมพลังประสานความร่วมมือ และระดับทรัพยากรจากทุก
หน่วยงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ  และการประสานงานที่มีเอกภาพ    ตามแผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยหนาวขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และ
หลังเกิดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับหลักกฎหมาย  และสามารถป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันทวงที 
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามได้จัดท าแผนเฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เพ่ือให้การ
ป้องกันและการจัดการสาธารณภัยดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  จึงขอแจ้งให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลท่างามให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานและ
ปฏิบัติตามแนวทางวิธีการปฏิบัติที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการและแผนเฉพาะกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นี้ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่     ๙     เดอืน   ตุลาคม   พ.ศ. 25๖๐ 
 

 

  (ลงชื่อ)                 ผู้อนุมัติแผน 
      (นายศุภณัฏฐ์   เวียงจันทร์) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
                 ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

แผนเฉพาะกจิปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาภยัหนาว   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  

 ป ี๒๕๖๑ 
  

  

  
  

  
  
  

 
 
 

 
 
 

  

  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   

จังหวัดปราจีนบุรี 

                                                                                            โทร. ๐-๓๗๒๑-๖๑๒๐ 

 
 
 
 



 

ค าน า 
 
  ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
วางแผนและเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ดังนั้นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในเชิงรุกจึงเป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญเพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีเหตุร้ายใน
สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้มักจะ
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ นั้น 

  แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขภัยหนาว ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 25๖๑  ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
ในเบื้องต้น เพ่ือให้บรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหายซึ่งเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ ของประชาชนในพ้ืนที่ให้
สูญเสียน้อยที่สุด  ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นตามศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จึงได้ก าหนดจัดท าแผน
เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติและประเมินผลของการปฏิบัติงานอย่าง มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเกิดผลส าฤทธิ์มากที่สุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว   
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖๑ 

( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐    -   ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑) 
*************************** 

 
๑. สถานการณ์ทั่วไป 
 ด้วยลักษณะอากาศของประเทศไทย  ตั้ งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม เป็นต้น ไป ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือลมหนาวจากประเทศจีนจะพัดปกคลุม  ท าให้ อุณหภูมิทางภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน มีอากาศหนาวเย็น และจะสิ้นฤดูหนาวประมาณ
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในแต่ละปี จะมีผู้ประสบภัยหนาวได้รับความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีแผนเฉพาะกิจเพ่ือเตรียมป้องกันและแก้ไขรวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ผู้ประสบภัยหนาวอย่างทันท่วงที    
2. ภารกิจ 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามด าเนินการ
วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจากการ
ประสบภาวะภัยหนาว   

3. การปฏิบัติ 
 3.1 แนวความคิดในการปฏิบัติ 

3.1.1 เพ่ือเป็นการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วน  ในการร่วมมือประสานการแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภาวะภัยหนาว  อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

3.1.2 เพ่ือจัดระบบในการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหา  ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้
ทันต่อเหตุการณ ์  

3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
3.2.1 ขั้นเตรียมการด าเนินการ                               

   (1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามประจ าปี พ.ศ. 25๖๑  

   (๒) ส ารวจพื้นที ่ และครัวเรือนที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว 
   (๓) เตรียมแผนการแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาว   ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านที่ประสบ

ปัญหาภัยหนาว  โดยประสานกับจังหวัดปราจีนบุรี  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี  ตลอดจนขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีที่ประสบภัย 

   (๔) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนเตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาว  และการดูแลรักษา
สุขภาพโดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กและคนชรา 
            3.2.2 ด้านการให้ความช่วยเหลือ 

(1) เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  รายงานข้อมูลจ านวนความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่  ที่ประสบภัย  จ านวนราษฎร  และทรัพย์สินที่เสียหายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
พร้อมรายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ประกาศเขตภัยพิบัติตามนัย ข้อ 16  
แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  2546 

 



(2) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่  การแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาว การ
ช่วยเหลือด้านสุขภาพ 

(๓)  ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอ่ืนอันเกี่ยวเนื่องจากภัยหนาว ได้แก่  การป้องกัน
อัคคีภัย แจกจ่ายน้ าอุปโภค-บริโภค 

  
4. หน่วยปฏิบัติ 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวองค์การบริหารส่ วนต าบล ท่างาม
ประกอบด้วย      
                 

 4.1 หน่วยงานหลัก 
   4.1.1   ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (ส านักงานปลัด)  ท าหน้าที่ฝ่าย   

     อ านวยการของศูนย์อ านวยฯ  ในการจัดระบบบริหารงานประสานงาน   
     อ านวยการ  การก ากับติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ  

   4.1.2   กองช่าง  เป็นก าลังหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจในกรณีฉุกเฉินร่วมกับ 
      สมาชิก  อปพร.  ในพ้ืนที่ 

 

                 4.2 หน่วยงานรอง 
   4.2.1 จังหวัดปราจีนบุรี อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
   4.2.2  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเมืองปราจีนบุรี 
   4.2.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง

ปราจีนบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่างาม 
   4.2.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดเมืองปราจีนบุรี ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปราจีนบุรี

พิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
   4.2.๕ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 

พิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหาย 
 

                 4.3 หน่วยงานสนับสนุน 
             กรณีท่ีปัญหาภัยพิบัติเกินขีดความสามารถของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จะช่วยเหลือบรรเทาให้ขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมไปยังกอง
อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ าเภอเมืองปราจีนบุรี,  กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเมือง
ปราจีนบุรี  เพ่ือประสานขอการสนับสนุนไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดและฝ่ายทหาร 
 
5. ค าแนะน าในการประสาน 

แผนนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ตั้งแต่มี
ประกาศเป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติภัยหนาวเป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

 
 


