โครงการฟน ฟูผูประสบอุทกภัย
สนองน้ําพระทัยในหลวง จังหวัดอางทอง
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
----------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดทรงมีพระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ
ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม
2553 ณ พระทีน่ ั่งอัมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสารที่ 5 ธันวาคม 2552 ความตอนหนึ่งวา
“ความสุข ความสวัสดีของขาพเจาจะเกิดขึน้ ได ก็ดวยบานเมืองของเรามีความเจริญ มั่นคง เปนปกติสุข...
ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสัมฤทธิ์ผลเปนจริงได ก็ดวยทุกคนทุกฝายในชาติมุงที่จะปฏิบัติหนาที่ของตน
ใหเต็มกําลัง ดวยสติรูตัว ดวยปญญา รูคิด และดวยความสุจริต จริงใจ โดยเห็นแกประโยชนสว นรวมยิ่ง
กวาสวนอื่น”
จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ดังกลาว เปนเครื่องแสดงให
ประจักษชัดแลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ มีพระราชหฤทัยแนวแนที่ทรงเห็นความสุขของ
ประชาชนเปนที่ตั้ง ยิ่งกวาความสุขของพระองคเอง และมีพระประสงคใหทุกคนทุกฝายรวมมือกันปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มความสามารถ ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของสวนรวม
จังหวัดอางทอง จึงไดนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั มาเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ซึ่งเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องตั้งแตเกิดพายุโซนรอน “มิดอนเล” ทําใหเกิดฝนตกชุกหนาแนนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ
ภาคเหนือตอนลาง และภาคกลาง ทําใหน้ําไหลลงเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ บางสวนไดไหลลงสูแมน้ํา
เจาพระยา สงผลใหจังหวัดอางทองไดรับผลกระทบจากน้ําทวม และไดประกาศพืน้ ที่ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดอางทอง จํานวน 5 อําเภอ คือ อําเภอเมือง ปาโมก วิเศษชัยชาญ ไชโย และโพธิ์ทอง
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ซึง่ ตอมาในชวงระหวางวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2553 มีปริมาณฝนตกในพืน้ ที่
คอนขางมาก มีการระบายน้าํ ในระบบชลประทานเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เกิดผลกระทบจากการระบายน้ํา
โดยน้ําไดเออลนเขาทวมในเขตชุมชนและพื้นที่การเกษตรเพิ่มมากขึ้น จังหวัดไดประกาศพื้นที่ประสบภัย
พิบัติฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดอางทอง เพิ่มอีก 2 อําเภอ ไดแก อําเภอแสวงหา และสามโก เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2553 ในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยดังกลาวจะบรรลุผลสําเร็จได จําเปนอยางยิ่งที่ตอง
บูรณาการหนวยงานทุกหนวยงานที่เกีย่ วของ ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
ซึ่งจังหวัดอางทองไดนอมนํามาเปนแนวทางในการปฏิบตั ิงานตลอดมา
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วัตถุประสงค
1. เพื่อนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั มาเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย โดยการบูรณาการการทํางานของหนวยงาน
ทุกภาคสวน อยางเต็มความสามารถ ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของสวนรวม
2. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
วิธีดําเนินการ
1. การดําเนินการกอนเกิดอุทกภัย
1.1 จัดทําและปรับปรุงขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัย รวมทั้งขอมูลพื้นที่ปลอดภัย
เพื่อรองรับการอพยพโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อางทอง โครงการชลประทานจังหวัดอางทอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอางทอง ที่ทําการปกครองจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
1.2 จัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยระดับจังหวัด และหนวยงาน
ตางๆ ที่ไดรับมอบหมายในฝายตาง ๆ ของศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทก
ภัย จัดทําขั้นตอนหรือรายละเอียดการปฏิบตั ิในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย และการอพยพ
ประชาชนในกรณีจําเปนไวเปนการลวงหนาของหนวยงานเอง โดยมีการ บูรณาการแผนรวมกันกับ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองคกรการกุศล โดยหนวยงานที่เกีย่ วของ
ไดแก โครงการชลประทานอางทอง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอางทอง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อางทอง ที่ทําการปกครองจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
1.3 จัดเตรียมกําลังคน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช รวมทั้งจัดชุดเฝา
ระวัง และชุดเคลื่อนที่เร็วใหพรอมปฏิบัติการไดทันทีเมื่อมีภัยเกิดขึ้น หนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดแก สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอางทอง โครงการชลประทานอางทอง
สํานักงานบํารุงทางอยุธยา-อางทอง สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอางทอง ที่ทําการปกครองจังหวัด
อางทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง การประปาสวนภูมภิ าค ตํารวจภูธรจังหวัดอางทอง
เหลากาชาดจังหวัดอางทอง มูลนิธิ และองคกรการกุศล เปนตน
1.4 การฝกซอมแผนในพืน้ ที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย โดยจังหวัด อําเภอ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น บูรณาการฝกรวมกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
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1.4 การแจงเตือนภัย โดยจัดระบบการรายงานขาวพยากรณอากาศ คําเตือน การ
พยากรณระดับน้ําฝน ระดับน้ําทา ปริมาณการไหลของน้ํา โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก โครงการ
ชลประทานอางทอง สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอางทอง สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอางทอง อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหมกี ารรายงานขอมูลที่จําเปน คือ
(1) ขาวอากาศและคําเตือน มีการคาดหมายกําลังลม ปริมาณฝน และพื้นที่ที่
คาดวาจะเกิดอุทกภัย
(2) ระดับน้ํา มีขอมูลของระดับน้ําในลําน้ําสายตางๆ ระดับสูงสุดและต่ําสุด
บริเวณที่คาดวาจะเกิดน้ําทวม
1.5 จัดตั้งอาสาสมัครแจงเตือนภัย หรือเจาหนาที่เฝาระวัง ติดตามสภาพอากาศจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา หรือจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนั้นตองตรวจสอบและเปน
ผูบันทึกขอมูลปริมาณน้ําฝน ระดับน้ําในแมน้ํา รวมทั้งบริเวณพืน้ ที่ลุมที่เกิดน้ําทวมขังและเฝาระวังภัย
ในชวงวิกฤตอยางใกลชิดตลอดเวลา หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก โครงการชลประทานอางทอง
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอางทอง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.6 จัดหาพืน้ ที่รองรับน้ําและกักเก็บน้ําบนพื้นที่ตนน้าํ ลําธาร พื้นทีล่ ุมน้ําหรือแกมลิง
ตามธรรมชาติ คลองชลประทาน คลองธรรมชาติและแหลงน้ําสาธารณะเพื่อการระบายน้ํา จัดทําเปน
บัญชีโดยประสานกับหนวยงานเจาของพืน้ ที่และประชาชนเพื่อทําความเขาใจในกรณีที่ตองผันน้ําเขา
พื้นที่ หนวยงานที่เกีย่ วของ ไดแก โครงการชลประทานอางทอง สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดอางทอง ที่ทําการปกครองจังหวัดอางทอง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.7 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนติดตามสถานการณ และเฝา
ระวังการใหขอ มูลอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจและปองกันการเขาใจผิด รวมทั้งการรายงานการ
พยากรณอากาศและระดับน้ํา เพื่อกระจายขาวสารไปยังสวนราชการและประชาชน หนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดแก สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอางทอง ที่ทําการปกครองจังหวัดอางทอง
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอางทอง เครือขายวิทยุชุมชนทุกแหง เคเบิลทีวีอางทอง อําเภอ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประโยชนในการปองกันภัยเปนการลวงหนา
1.8 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทองที่ สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาภัยจาก
อุทกภัย เตรียมการดังนี้
(1) ความรับผิดชอบดานประชาชน กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเขตทองที่ แจงเตือนภัยประชาชน ผูอาศัยริมแมนา้ํ และพื้นทีเ่ สี่ยงตอน้ําปาไหลหลากทราบ
ใหระมัดระวังอันตราย รวมทั้งเตรียมพื้นทีแ่ ละวิธีการอพยพประชาชนและสวนราชการไวใหสามารถ
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สั่งปฏิบัติการอพยพไดทันที
(2) ความรับผิดชอบดานเครือ่ งมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณที่จําเปนสถานที่
ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทองที่ และสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตาง ๆ เตรียม
เครื่องมือเครื่องใชสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณที่จาํ เปนในการปองกันภัย เชน เรือทองแบน
รถยนตบรรทุก เครื่องสูบน้ํา เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใชในการกูภัย กระสอบทราย เสื้อผา
เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ขาวสาร อาหารแหง น้ําดื่ม เพื่อเตรียมไวนําไปใชในกรณีที่เกิดภัย
(3) หาวิธีการปองกันทุกดานเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ตาม
โครงการที่ไดดําเนินการตามปกติและโครงการพิเศษของทางราชการ
1.9 เมื่อกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทองที่พิจารณาเห็นสมควร
ก็ใหจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจขึ้น เพื่อเปนศูนยประสานงานการเตรียมการปองกันและบรรเทาภัย
2. การดําเนินการระหวางเกิดอุทกภัย
2.1 จัดตั้งศูนยขอมูลภัยพิบัติในศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ โดยจัดทําบอรดแสดงพื้นที่
ผูประสบภัย พื้นที่ที่คาดวาจะประสบภัย ขอมูลความเสียหายดานชีวิต อัตรากําลัง เครื่องมือ เครื่องใช
ยานพาหนะ เครื่องจักรกลที่เขาไปปฏิบัติการชวยเหลือ ขอมูลการชวยเหลือเบื้องตน จุดเสนทางคมนาคม
ที่ถูกตัดขาด พื้นที่ปลอดภัย จํานวนประชาชนที่ประสบภัย ฯลฯ
2.2 ติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ทั้งขายหลักและขายสํารองทุกระบบ ให
สามารถติดตอสื่อสารไดตลอด 24 ชั่วโมง และจัดใหมีระบบสื่อสารพิเศษที่สามารถใชงานไดในกรณีที่
ระบบสื่อสารทุกระบบใชงานไมได
2.3 แบงมอบภารกิจของศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ของจังหวัด โดยกําหนดเจาภาพ
รับผิดชอบใหชัดเจน มีเจาหนาที่สวนราชการตางๆ ปฏิบัติหนาที่ประจําศูนยตามความจําเปนและขนาด
ความรุนแรงของภัย ดังนี้
(1) ฝายบัญชาการและอํานวยการ
(2) ฝายปฏิบัติการคนหาผูส ูญหายและกูภ ัย
(3) ฝายจัดหาอาหารและเครือ่ งดื่ม
(4) ฝายจัดหาที่อยูอาศัย
(5) ฝายซอมแซมเสนทางคมนาคม
(6) ฝายซอมแซมระบบไฟฟา/ประปา/โทรศัพท
(7) ฝายรับ-แจกจายสิ่งของพระราชทาน/สิ่งของบริจาค
(8) ฝายประสานการชวยเหลือ
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(9) ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม
(10) ฝายประชาสัมพันธ
(11) ฝายรักษาพยาบาล
(12) ฝายรับเรื่องราวรองทุกข
(13) ฝายติดตามประเมินผล
(14) ฝายฟนฟูบูรณะ และทําความสะอาด
2.4 มีการประชุมศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ในระดับจังหวัด อยางนอยวันละ 1 ครั้ง
เพื่อมอบภารกิจ รับทราบผลการปฏิบัติและแกไขปญหาอุปสรรค
2.5 ใหศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ใหความสําคัญในการจัดหนวยงาน/ทีม
ดําเนินการ รีบเรงดําเนินการในเรื่องดังนี้
(1) การจัดทําระบบฐานขอมูลผูเสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหาย ความเสียหาย
การใหความชวยเหลือ การประสานงาน การบริหารจัดการรับ – จายสิ่งของบริจาค และการชวยเหลือ
ผูประสบภัยทีช่ ัดเจนเปนปจจุบัน
(2) การชวยเหลือและกูภ ัย
(3) การคนหาผูสูญหาย
(4) การซอมแซมระบบสื่อสาร/ไฟฟา/ประปา
(5) การเปดเสนทางคมนาคมในจุดวิกฤต
(6) การรับ – จายเครื่องอุปโภค/น้ํา
(7) การจัดหาที่อยูอาศัยชัว่ คราว และการซอมแซมบานเรือนราษฎร
(8) การรักษาพยาบาลและการควบคุมโรค
(9) การรื้อถอน ทําลาย สิ่งปลักหักพัง และเศษซากตนไม
(10) การสํารวจความเสียหาย และการจายเงินชวยเหลือ
(11) การประเมินพื้นที่ที่อาจเกิดภาวะน้ําทวม น้ําทวมขัง และพื้นที่รองรับการ
อพยพ
2.6 สนธิกําลังจากทุกภาคสวน ทั้งในพืน้ ที่และพืน้ ที่ใกลเคียง ไดแก หนวยทหาร
ตํารวจภูธร ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน หนวยอาสาสมัคร และ อปพร. องคกรการกุศล หนวยกูชพี กูภ ยั (OTOS) ทั้งบุคลากร กําลังพล
เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ เครื่องจักรกลและอากาศยาน และเครือ่ งมือสื่อสารตาง ๆ เขาปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ทนั ที ภายใตการอํานวยการกํากับและสั่งการจากผูบัญชาการเหตุการณ
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2.7 จัดใหมกี ารแถลงขาวแกสื่อมวลชนที่เปนศูนยรวมขาวสารเดียวกัน เพื่อให
สื่อมวลชนนําเสนอขางแกประชาชนไดอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน
2.8 การปฏิบัติการใหยึดถือหลักดังนี้
(1) การชวยชีวิตผูประสบภัย ใหถือวาเปนหนาที่ที่สําคัญเปนลําดับแรก
(2) การเคลื่อนยายทรัพยสนิ ของประชาชนและทรัพยสินของทางราชการไปไว
ในพื้นที่ปลอดภัย
(3) จัดสงเครื่องอุปโภค บริโภค น้ําดื่ม ที่จําเปนตอการดํารงชีพเขาไปยังพื้นที่
เกิดเหตุโดยเรงดวน
(4) กรณีที่เกินขีดความสามารถ ใหขอรับการสนับสนุนไปยังกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นเหนือขึ้นไป หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
ทองที่ใกลเคียง
(5) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทีไ่ ดรบั การรองขอการ
สนับสนุน ใหสงความชวยเหลือดานตาง ๆ เชน กําลังเจาหนาที่ เครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณ เครื่อง
อุปโภค บริโภค เวชภัณฑ ยารักษาโรค ไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุไดโดยตรง
(6) สํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือตามขีดความสามารถของตน
(7) จัดระบบการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในบริเวณพืน้ ที่
อพยพ และใหการสงเคราะหราษฎร ซึ่งอาจใชกําลังประชาชนสนับสนุนการปฏิบัตงิ านตามความ
เหมาะสม
(8) การรายงานความเสียหายและความชวยเหลือผูประสบภัย ใหดําเนินการ
เปนระยะไปยังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พรอมกับกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงราชอาณาจักร เพื่อใหหนวยเหนือไดทราบขอมูลอยางเปนปจจุบันจนกวา
เหตุการณจะยุติ
2.9 หนวยสนับสนุน ไดแก หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม หนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ องคกรการกุศล และองคกรประชาชน รวมทั้ง
ประชาชน โดยใหมกี ารประสานงาน ดังนี้
(1) หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแหงชาติ
รัฐวิสาหกิจ ใหประสานงานเพื่อใหการสนับสนุนกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอางทอง
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(2) หนวยงานในพื้นที่อนื่ ๆ ใหประสานงานเพื่อใหการสนับสนุนกับกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รองขอ หรือกองอํานวยการเขตทองที่ที่เกิดเหตุไดโดยตรง
(3) เมื่อกําลังของหนวยสนับสนุนมาถึงแลว ใหรายงานตอผูอํานวยการทองถิ่น
เขตทองที่ ณ ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเพื่อประสานการปฏิบัติ
(4) ใหปฏิบัติงานตามการสั่งการของผูอํานวยการทองถิ่นแตละทองที่ หรือ
ผูไดรับมอบหมาย และรายงานสถานการณใหผูอํานวยการทองถิ่นเขตทองที่เจาของพื้นที่หรือผูไดรับ
มอบหมายทราบทุกระยะ
3. การดําเนินการหลังน้ําลด (การฟนฟูบูรณะ)
เมื่อเหตุการณยุติลงแลว ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทองที่
ปฏิบัติตามขั้นตอนการฟนฟูบูรณะ ดังนี้
3.1 ใหการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย โดยสถานพยาบาลในระดับอําเภอ เพื่อ
รักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก เมื่อเกินขีดความสามารถใหจัดสงไปยังสถานพยาบาลระดับ
จังหวัดหรือสถานพยาบาลอื่นที่สามารถใหการรักษาพยาบาลได
3.2 สํารวจความเสียหายทุกดานอยางละเอียด ทั้งดานชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนและสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อประโยชนในการใหความชวยเหลือ
3.3 จัดการประชาสัมพันธเพื่อฟนฟูสภาพจิตใจ และสรางความเชื่อมั่นในการใหความ
ชวยเหลือของทางราชการตอผูประสบภัยอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน
3.4 การซอมแซมสวนที่เสียหาย โดยดําเนินการตามที่พิจารณาเห็นวาเปนสิ่งที่
สามารถซอมแซมไดและดําเนินโดยเร็ว เพื่อใหสามารถใชการไดตามปกติ ในกรณีทไี่ มสามารถ
ซอมแซมได ใหจดั การรื้อถอนออกไปเพือ่ ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึน้
3.5 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทองที่ที่เกิดเหตุดําเนินการ
ฟนฟูบูรณะความเสียหายในเบื้องตนโดยงบประมาณที่อยูในความรับผิดชอบ กรณีทเี่ กินขีดความสามารถ
ใหขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือตามลําดับ
3.6 การจายเงินชวยเหลือผูประสบภัยตามระเบียบฯ ทีม่ ีขอมูลชัดเจนแลว ใหจาย
ทันที เชน คาจัดงานศพ คารักษาพยาบาล คาเครื่องครัว เปนตน
หวงระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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งบประมาณทีใ่ ช
1. ในภาวะปกติ ใชจายจากงบปกติของหนวยงาน
2. เมื่อมีการแจงเตือนภัย หรือเกิดภัยพิบัติขนึ้ ใชจายจากเงินทดรองราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และ
แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
หนวยงานรับผิดชอบ
1. หนวยงานหลัก ไดแก สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอางทอง
2. หนวยงานสนับสนุน ไดแก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนวยอาสาสมัคร องคกรการกุศล หนวยกูชีพกูภยั (OTOS) ทุกแหง
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. จังหวัดสามารถนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั มาเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน ในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย โดยการบูรณาการการทํางานของ
หนวยงานทุกภาคสวน ไดอยางเต็มความสามารถ และสมประโยชนของทางราชการ
2. หนวยงานตางๆ สามารถบูรณาการในปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ เปนวาระในการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

ผูเสนอโครงการ

(นายวินติ ย ปยะเมธาง)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอางทอง
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2553

(นายฉัตรณรงค ศิริพร ณ ราชสีมา)
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอางทอง
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2553
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ผูเห็นชอบโครงการ

(นายปญญา คําพรเหลือ)
รองผูวาราชการจังหวัดอางทอง
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2553

ผูอนุมัติโครงการ

(นายวิศว ศะศิสมิต)
ผูวาราชการจังหวัดอางทอง
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2553

