
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนเตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
อทุกภยัและดนิโคลนถล่ม 

ประจ าปี 2563 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ปี 2563 

 
อ้างถึง  1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 
 3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2558 
 

1. สถานการณ ์
กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ เรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2563 ว่าฤดูฝนของประเทศไทย    

ในปีนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพ้ืนที่     
ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับ ทิศทางลมระดับผิวพ้ืนถึงความสูง 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ซึ่งพัดน า ความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5.0 
กิโลเมตรขึ้นไป  ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมลมตะวันตกเฉียงเหนือปกคลุมประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยา จึง
ถือได้ว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ 

ส าหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้  จะมีฝนตกต่อไปอีกถึง
เดือนกลางเดือนมกราคม        
 
2. สถานการณ์เฉพาะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีพื้นที่ประมาณ 87.52 ตารางกิโลเมตร  สภาพพ้ืนที่ตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งท าให้มีฝนตกชุกกระจายทั่วไป ช่วงระหว่าง
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง และน้ าท่วมฉับพลันตามลักษณะภูมิประเทศของแต่ละ
พ้ืนที ่  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนแบ่งตามลักษณะพ้ืนที่ เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. พ้ืนที่ราบสลับภูเขา           
มีปริมาณฝนตกชุกเนื่องจากมีพ้ืนที่เป็นป่าเขาสลับพ้ืนที่ราบระหว่างภูเขา เป็นพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะประสบปัญหาวาตภัย 
ดินถล่ม น้ าท่วมขัง และดินสไลด์  2. พื้นที่ราบลุ่ม เป็นพ้ืนที่เสี่ยงที่คาดว่าจะประสบปัญหาอุทกภัย น้ าท่วมขัง และน้ าท่วม
ฉับพลันได้   

 
ตารางลักษณะของพ้ืนที่เสี่ยง 
 

ที ่ ต าบลแก่งเสี้ยน 
ลักษณะของพ้ืนที่เสี่ยง 

วาตภัย ดินโคลนถล่ม น้ าท่วมฉับพลัน อุทกภัย น้ าท่วมขัง 
พ้ืนที่ราบสลับภูเขา 
1 บ้านหนองสองตอน ⁄ ⁄   ⁄ 
2 บ้านหนองจอก ⁄ ⁄   ⁄ 
3 บ้านตรอกมะตูม ⁄ ⁄   ⁄ 
พ้ืนที่ราบลุ่ม 
4 บ้านท่าดินสอพอง   ⁄ ⁄ ⁄ 

 
 
 



 
-2- 

 
3. หลักการปฏิบัติ 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยนเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย    
 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เตรียมพร้อมรับสถานการณ์

อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม  ดังนี้ 
4.1 ขั้นเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 
 4.1.1 การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
  1) เมื่อเกิดภัยขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดภัย ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนจัดตั้งศูนย์

บัญชาการเหตุการณ์องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (อุทกภัย) ขึ้น  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์  โดยก าหนดให้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นห้องปฏิบัติการ (War 
room)  ในการบัญชาการในยามฉุกเฉิน 

  2) มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับส่วนราชการต่างๆ พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละฝ่าย ตามแผนภูมิที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  ผังโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (อุทกภัย) 

 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
(การจัดการสาธารณภัย ระดับ 1) 

(ผู้อ านวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน) 

ที่ปรึกษา/ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ศูนย์ประสานกี่ปฏิบตัิ (ท่ีท าการปกครองจังหวัด) 
ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม 

 (ส านักงานประชาสมัพันธ์จังหวัด) 

ฝ่ายปฏิบตัิการ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายการเงิน 
และสนบัสนุน 

- ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน      
- ผู้อ านวยการกองช่าง       
- ประธาน อปพร.  
- สมาชิก อปพร. ทุกคน 
- นักวิชาการศึกษา 
- บุคลากร 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นายช่างโยธา  
- พนักงานจ้างของ อบต.  
 แก่งเสี้ยนที่ได้รับมอบหมาย 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห ์
  นโยบายและแผน
 

  

 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 - รองนายก อบต.แก่งเสี้ยน (คนที่ 1) 
 - รองนายก อบต.แก่งเสี้ยน (คนที่ 2) 
 - ปลัด อบต.แกง่เสี้ยน 
 - ผู้อ านวยการกองคลงั   
 - ผู้อ านวยการกองช่าง  
 - หัวหน้าส านักปลัด    
- สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

 

ฝ่ายวางแผนฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

- ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน      
- ประธาน อปพร.  
- นักวิชาการศึกษา 
- บุคลากร 
- นักพัฒนาชุมชน 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห ์
  นโยบายและแผน
 

  

- ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน      
- ประธาน อปพร.  
- สมาชิก อสม. ทุกคน 
- นักวิชาการศึกษา 
- บุคลากร 
- นักพัฒนาชุมชน 
- พนักงานจ้างของ อบต.  
  แก่งเสี้ยน ทุกคน 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห ์
  นโยบายและแผน
 

  

- ผู้อ านวยการกองคลัง       
- นักวิชาการคลัง  
- นักวิชาการเงินและบญัชี 
- พนักงานจ้างกองคลงั  
- สมาชิก อสม. ทุกคน 
- นักพัฒนาชุมชน
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3) ระดมสรรพก าลัง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร และทรัพยากรจากหน่วยงาน

ต่างๆ  เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์กู้ภัย (ภาคผนวก ก)  เพ่ือเตรียมพร้อมปฏิบัติการรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดิน
ถล่ม 

4) จัดประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง กรณีเกิดเหตุการณ์ในพ้ืนที่และสรุป
สถานการณ์ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

4.1.2. การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 
1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามค าเตือนจากกรมอุตุนิยม และค าเตือนจากกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งติดตามข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
(www.ndwc.go.th) กรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (www.disater.go.th)  
ตลอด 24 ชั่วโมง 
     2) ตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ าฝน ระดับน้ าในแม่น้ า รวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ลุ่ม ที่มักจะเกิดน้ า
ท่วมขังในพ้ืนที่เป็นระยะๆ ตลอดจนเฝ้าระวังและประสานการใช้ประโยชน์จากอาสาสมัครต่างๆ  เช่น “มิสเตอร์เตือนภัย”  
ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม 
     3) ประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินล่ม หรือความเป็นไปได้ที่เกิดอุทกภัย 
วาตภัย และดินถล่ม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ndwc.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.disater.go.th/


 
3.1 หน้าที่ของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

(1) อ านวยการปฏิบัติงานป้องกัน ระงับ และบรรเทาภัยเมื่อเกิดเหต ุ
(2) รวบรวมรายงาน สรุปเหตุการณ์ และสถานการณ์เสนอต่อผู้อ านวยการท้องถิ่นและหน่วยเหนือ 
(3) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในและนอกพ้ืนที่เพ่ือขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกินขีด 
     ความสามารถในการปฏิบัติการระงับและบรรเทาภัย 
(4) ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการ

สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย   
 

3.2   การจัดโครงสร้างของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
5.2.1  ฝ่ายเตรียมการป้องกัน มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ภัยทีอ่าจเกิดข้ึน 
(2) เตรียมก าลังเจ้าหน้าที่ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันภัย 
(3) รับและแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(4) สรุปรายงานเหตุการณ์ต่อผู้อ านวยการท้องถิ่นชั้นเหนือขึ้นไป 

5.2.2  ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ด าเนินการระงับและบรรเทาภัย การค้นหาและกู้ภัยเมื่อเกิดภัย 
(2) จัดการปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุภัยในท้องที่ 
(3) ด าเนินการอพยพประชาชนและส่วนราชการออกจากพ้ืนที่อันตราย 
(4) รักษาความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบจราจรในบริเวณท่ีเกิดภัยฝ่ายพลเรือน 

5.2.3  ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ มีหน้าที่ดังนี้ 
1) ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพประชาชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติ 
2) บูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคมให้ใช้การได้ในเบื้องต้น 
3) รื้อถอน ท าลายสิ่งปรักหักพังที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4) ให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย และจัดการสาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัย 

5.2.4   ฝ่ายอ่ืน ๆ ตามที่ ผู้อ านวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เห็นสมควร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-4-   

 
 

 แผนภูมิที่  1  ผังโครงสร้างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
   

 
   

   

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลอืผู้ประสบภยั 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
(ผู้อ านวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วยต าบลแก่งเสี้ยน) 

   

      

คณะที่ปรึกษา 

  

ส่วนสนับสนุน          

             

          

 - ท้องที่ใกล้เคียง 

 - มูลนิธิและองค์กร 

 - เอกชนหน่วยงานอื่น 

          

          

             

             

             

ฝ่ายอ านวยการ 

  

ฝ่ายประสานงาน 
การช่วยเหลือ 

  

ฝ่ายรับบริจาค 

และบัญช ี

  

ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ       

               

               

             
- งานธุรการ 
- งานจัดก าลังสนับสนุน 
- งานงบประมาณและพัสดุ 
- งานศูนย์สั่งการ 
- งานประชุม 
- งานประสานการปฏิบัติ 
  อ่ืน ๆ 

- งานประสานเครื่องมือเครื่องใช้ 
- งานประสานหน่วยพยาบาล 
- งานเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค 
- งานระดมอาสาสมัคร 
- งานประสานการขนส่ง 
 

 - งานต้ังศูนย์รับบริจาค 
- งานจัดสรรเงินและ 
  สิ่งของบริจาค 
- งานบัญชีและการเงิน 

 - งานปฏิบัติการฟื้นฟูบูรณะ 
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

              

 

ฝ่ายแจ้งเตือน 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ 

สื่อสาร 

 

ฝ่ายรักษาความสงบ 

เรียบร้อย 

 

    

 

 
           

             

             

 - งานเวรยาม 
- งานแจ้งเตือนภัยและเฝ้าระวัง 
- งานประสานการพยากรณ์อากาศ 
  และอุทกศาสตร์ 

 - งานประชาสัมพันธ์ 
- งานตอบโต้การข่าว 
- งานระบบการสื่อสาร 

 - งานป้องกันการโจรกรรม 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานจราจร 
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ตารางท่ี  2   หน่วยงานปฏิบัติการร่วมประจ าศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 

1.  ฝ่ายอ านวยการ 
 

ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน และปลัด อบต. 
 

2.   ฝ่ายแจ้งเตือนภัย 
 

ประกอบด้วย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, อปพร. 

3.   ฝ่ายประสานการช่วยเหลือ ประกอบด้วย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, อปพร., ส านักปลัด อบต.   

4.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
สื่อสาร 
    4.1  งานประชาสัมพันธ์ 
    4.2  งานสื่อสาร 

 
 
ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์, ส านักปลัดฯ 
ประกอบด้วย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, อปพร. 

5.ฝ่ายรับบริจาคและบัญชี ประกอบด้วย, กองคลัง  

6.   ฝ่ายรักษาความสงบ 
      เรียบร้อย 

ประกอบด้วย   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ต ารวจภูธรเมืองกาญจนบุรี   

7.  ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
 

ประกอบด้วย กองช่าง, กองสาธารณสุข, งานพัฒนาชุมชน 

8.   ส่วนสนับสนุน 
 

ประกอบด้วย หน่วยงานต่างใน อบต.แก่งเสี้ยน, อบต. ใกล้เคียงท่ีไม่ได้ประสบภัย 
มูลนิธิและ ภาคเอกชน  หน่วยงานอื่น ๆ  ตามที่จ าเป็น 

9.   คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ตามที่ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
แต่งตั้ง 
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การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยภัยและดินโคลนถล่ม 
   

1. กล่าวท่ัวไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อาจต้องเผชิญกับอุทกภัยและดินโคลนถล่ม  เพ่ือเตรียมความพร้อม
ที่จะรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้  อาจท าให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก      
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม  จึงได้ก าหนดแผนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ  เพ่ือให้สามารถด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิด  
อุทกภัย ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือเป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ไว้ให้พร้อมการปฏิบัติงาน        
ในระยะก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย  และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

3.1.1 การแจ้งเตือนภัย  โดยให้เจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้องติดตามระบบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ
การพยากรณ์ระดับน้ า  โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  ได้แก่  สถานีอุตุนิยมวิทยา
กาญจนบุรี  ส านักงานชลประทานกาญจนบุรี  และเขื่อนต่าง ๆ  ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี   

3.1.2 การประชาสัมพันธ์  ให้งานประชาสัมพันธ์ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวเพ่ือกระจายข่าวสาร
ไปยังส่วนราชการและประชาชน   

3.1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เตรียมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
ดังนี้ 

1) แจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและดินโคลนถล่ม และพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
น้ าป่าไหลหลากทราบให้ระมัดระวังและจัดเตรียมพ้ืนที่และวิธีการอพยพประชาชน  

2) จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์จ าเป็น  สถานที่ ยานพาหนะที่ใช้ในการ
ป้องกันภัย  เช่น  รถยนต์บรรทุก  เครื่องสูบน้ า  เครื่องจักรกล  เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การกู้ภัย  กระสอบทราย  เสื้อผ้า  เครื่องนุ่มห่ม  ยารักษาโรค  ข้าวสารอาหารแห้ง  
เพ่ือเตรียมไว้น าไปใช้ในกรณีที่เกิดภัย 

3) พิจารณาหาวิธีการป้องกันทุกด้าน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและดิน
โคลนถล่ม จากโครงการที่ได้ด าเนินการตามปกติและโครงการพิเศษของทางราชการ 

3.1.4  ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ  เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานการเตรียมการป้องกันและ  
          บรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
 

3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 
 3.2.1  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนปฏิบัติหน้าที่ตามแผนนี้  เมื่อได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดอุทกภัย
และดินโคลนถล่มในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ให้ด าเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน  ดังนี้ 
  1)  การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ท่ีส าคัญเป็นล าดับแรก 
  2)  การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการไปไว้ในพ้ืนที่ปลอดภัย 
  3)  จัดส่งเครื่องอุปโภค  บริโภค  น้ าดื่ม  ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพเข้าไปยังพ้ืนที่เกิดเหตุโดย 
                     เร่งด่วน   




















