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กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
วัน

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2561

แผนการเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง
อ้างถึง
๑. พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
๒. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕8
๓. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2558 (ฉบับทบทวน ปี 2560)
๔. แผนที่จังหวัดอ่างทอง (มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ตารางเมตร)
1.ข้อมูลพืน้ ฐาน
จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย พื้นที่ทั้งหมด ๙๖๘.๓๗๒ ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ ๖๐๕,๒๓๒.๕๐ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทานาข้าว ทาไร่ และทาสวน มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอค่ายบางระจัน อาเภอพรหมบุรี และอาเภอท่าช้าง
จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอผักไห่ และอาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอาเภอบางปะหัน อาเภอมหาราช อาเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอเมืองสุพรรณบุรี อาเภอศรีประจันต์ อาเภอสามชุก
และอาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ร้อยละ ๘๓ ของทั้งจังหวัด เป็นเขตการจัดสรรน้าในระบบชลประทาน โดยมี
แม่น้าสาคัญไหลผ่านสองสาย ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา ไหลผ่านอาเภอไชโย เมืองอ่างทอง และปุาโมก ความยาว
ประมาณ ๔๐ กิ โ ลเมตร แม่ น้ าน้ อ ย ไหลผ่ า นอ าเภอโพธิ์ ท อง และวิ เ ศษชั ย ชาญ ความยาวประมาณ
๕๐ กิโลเมตร และยังมีคลองส่งน้ารวม ๕๒ สาย ยาวรวมประมาณ ๔๖๒ กิโลเมตร คลองระบายน้ารวม ๓๘ สาย
ความยาวประมาณ ๔๐๖ กิโลเมตร มีคลองโผงเผง หรือคลองบางหลวง ผ่านในเขตตาบลโผงเผง อาเภอปุาโมก
ความยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร
จังหวัดอ่างทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อาเภอ 73 ตาบล 513 หมู่บ้าน และการ
ปกครองท้องถิ่น 65 แห่ง ประกอบด้วย
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1
แห่ง
2) เทศบาลเมือง
1
แห่ง
3) เทศบาลตาบล
20 แห่ง
4) องค์การบริหารส่วนตาบล
43 แห่ง
1.2 ตารางแสดงเขตการปกครองและประชากร
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน เทศบาล
อบต.
ครัวเรือน ประชากร (คน)
เมืองอ่างทอง
14
81
3
8
21,053
56,523
วิเศษชัยชาญ
15
126
7
9
21,715
67,046
โพธิ์ทอง
15
110
5
9
17,371
54,159
ปุาโมก
8
47
1
6
9,465
28,759
ไชโย
9
51
2
3
6,853
22,984
แสวงหา
7
61
2
6
10,316
34,920
สามโก้
5
37
1
2
5,747
19,341
รวม
73
513
21
43
92,520
283,732
1.3 แหล่งน้าที่สาคัญประกอบด้วย
1) แม่น้ าเจ้ า พระยา ไหลเข้ า สู่ จัง หวั ด อ่ า งทอง บริ เ วณพื้ น ที่อ าเภอไชโย โดยไหลจาก
ทิศเหนือไปยังทิศใต้ ผ่านอาเภอเมืองอ่างทอง อาเภอปุาโมก เป็นระยะทางยาวประมาณ ๔๐ กิโลเมตร
2) แม่น้าน้อย เป็นลาน้าธรรมชาติ แยกจากแม่น้าเจ้าพระยาที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี เข้าสู่จังหวัดอ่างทองที่ตาบลองครักษ์ อาเภอโพธิ์ทอง ไหลผ่านอาเภอ
วิ เ ศษชั ย ชาญ รวมระยะทางที่ ไ หลผ่ า นจั ง หวั ด อ่ า งทอง ประมาณ ๕๐ กิ โ ลเมตร ถื อ เป็ น แหล่ ง น้ าส าคั ญ
ด้านการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ในเขตอาเภอโพธิ์ทอง และอาเภอวิเศษชัยชาญ
3) คลองส่งน้ า ๑ ขวา (ชัณสู ตร) แยกจากแม่ น้าน้ อยที่ จั งหวั ดสิงห์ บุ รี เข้ าสู่ จั งหวั ดอ่ างทอง
ที่ต าบลสี บัว ทอง อาเภอแสวงหา ผ่า นอ าเภอโพธิ์ท อง อาเภอสามโก้ อ าเภอวิเ ศษชัย ชาญ รวมระยะทาง
ที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ๕๒ กิโลเมตร เป็นแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ง
4) คลองชัยนาท-อยุธยา เข้าสู่จังหวัดอ่างทอง ที่ตาบลไชยภูมิ อาเภอไชโย และผ่านอาเภอ เมือง
อ่างทอง อาเภอปุาโมก รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวั ดอ่างทองประมาณ ๑๘ กิโลเมตร เป็นแหล่งน้าที่สาคัญต่อ
การเกษตรและการอุปโภค-บริโภค
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2. สถานการณ์
2.1 สถานการณ์ทั่วไป
- สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ สถิติการเกิดอุทกภัยย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
ผลกระทบบ้านเรือนราษฏร
ปี
2559

อาเภอ
ปุาโมก
เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ

ไชโย
2560

ปุาโมก

วิเศษชัยชาญ

ตาบล
โผงเผง
บางเสด็จ
ทต.ปุาโมก
โพสะ
ตลาดกรวด
ย่านซื่อ
บางจัก
สี่ร้อย
ม่วงเตี้ย
ท่าช้าง
หัวตะพาน
ไชโย
หลักฟูา
ชัยฤทธิ์
โผงเผง
บางเสด็จ
โรงช้าง
นรสิงห์
ทต.ปุาโมก
บางจัก
สี่ร้อย
ท่าช้าง
หัวตะพาน
ศาลเจ้าโรงทอง

ม่วงเตี้ย
ไผ่จาศีล
ไผ่ดาพัฒนา
ไผ่วง
สาวร้องไห้
หลักแก้ว
ตลาดใหม่

หมู่บ้าน
หมู่ 1-7
หมู่ 1,6
ชุมชนย่อย ที่ 1,3,9,10

หมู่ 6,8
หมู่ 1,2
หมู่ 4
หมู่ 1-4,6-13
หมู่ 1,3-7
หมู่ 1,2
หมู่ 3,5,6
หมู่ 2-4,6-7
หมู่ 1,2
หมู่ 1,2
หมู่ 1
หมู่ 1-8
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 3,6
หมู่ที่ 4
ชุมชนที่ 1,3,7-10

หมู่ที่ 1-14
หมู่ที่ 1 - 7
หมู่1-6
หมู่ที่ 1-7
หมู่ 1-3,6-11
หมู่ที่ 1,2,3,5
หมู่ที่ 1-8
หมู่ที่ 1-8
หมู่ที่ 1-2,4-6
หมู่ที่ 6
หมู่1-4,6-7
หมู่ 5

ครัวเรือน
468
8
111
7
21
1
460
103
5
20
25
7
32
4
653
3
7
6
490
1,133
572
325
95
217
73
455
518
36
3
99
2
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เมืองอ่างทอง
ปี

อาเภอ

2560

โพธิ์ทอง

ไชโย

จาปาหล่อ
บ้านแห
ตลาดกรวด
ตาบล
โพสะ
ย่านซื่อ
บ้านรี
มหาดไทย
ปุางิ้ว
คลองวัว
อินทประมูล
อ่างแก้ว
บ่อแร่
โคกพุทรา
องค์รักษ์
สามง่าม
หนองแม่ไก่
โพธ์รังนก
บางเจ้าฉ่า
ทางพระ
หลักฟูา
ราชสถิตย์
ไชยภูมิ
ชัยฤทธิ์
ไชโย
เทวราช
จรเข้ร้อง
ชะไว

หมู่ 1,6-7
หมู่ 4
หมู่ 1,2
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 6,8
หมู่ 2,4
หมู่ 4
หมู่ 1-6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 4-5
หมู่ที่ 4-5
หมู่ที่ 1-2,4-5
หมู่ที่ 1,3-4
หมู่ที่ 1-7
หมู่ที่ 6,8
หมู่ที่ 1-2
หมู่ที่ 1,6
หมู่ที่ 1-2
หมู่ที่ 1,7,8
หมู่ที่ 1-6
หมู่ที่ 1-3
หมู่ที่ 1-4
หมู่ 1,2,3,5,6,7
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1,2,3,5,6
หมู่ที่ 1,2,4,5,7
หมู่ที่ 1,3,,4,5,6
หมู่ที่ 1-3

86
1
25
ครัวเรือน
7
7
4
114
3
5
34
32
48
45
10
41
29
60
31
51
92
50
125
15
33
43
113
61

ผลกระทบพื้นที่การเกษตร
ปี

อาเภอ

ตาบล

ข้าว
(ไร่)

พืชสวน
(ไร่)

พืชไร่
(ไร่)

คาดว่าจะ
เสียหาย(ไร่)

เกษตรกร
(ราย)

รายละเอียดตาบล
ที่ได้รับความเสียหาย

2559

แสวงหา

6

1,230

8

33

524

139

แสวงหา,จาลอง, วังน้าเย็นห้วย
ไผ่,ศรีพราน,บ้านพราน

โพธิ์ทอง

11

3,087

6

-

2,194

184

ปุาโมก

6

343.75

162.75

18.5

348.25

174

องค์รักษ์,บางเจ้าฉ่า,อ่างแก้ว,
ทางพระ,ระมะสัก,โพธิ์รังนก,
สามง่าม,อินทประมูล,บางพลับ,
หนองแม่ไก่,บางระกา
โผงเผง,บางเสด็จ,โรงช้าง,
ปุาโมก,นรสิงห์,สายทอง

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
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2560

ไชโย

8

536

50

-

319

34

วิเศษชัยชาญ

9

1,638

21

-

1590

162

เมืองอ่างทอง

10

575

124

-

360

65

ไขโย

3

631

-

-

-

53

โพธิ์ทอง

9

5,005

-

-

-

360

เมืองอ่างทอง

7

362

-

-

-

45

วิเศษชัยชาญ

6

195

-

-

-

17

ปุาโมก

5

527

-

-

-

407

จานวนกระชัง

เกษตรกร
(ราย)

จรเข้ร้อง,ชัยฤทธิ์,ชะไว,ตรีณรงค์
,ราชสถิตย์,เทวราช,ไชโย,ไชยภูมิ
บางจัก,ไผ่ดาพัฒนา,หลักแก้ว,สี่
ร้อย,คลองขนาก,ไผ่จาศีล,ท่า
ช้าง,ไผ่วง,ตลาดใหม่
ศาลาแดง,ตลาดหลวง,จาปา
หล่อ,ย่านซื่อ,บ้านแห,คลองวัว
,ปุางิ้ว,ตลาดกรวด,หัวไผ่

ชัยฤทธิ์,ราชสถิตย์,เทวราช
อิ น ทประมู ล ,ทางพระ,บ่ อ แร่ ,
ค าหยาด,บางเจ้ า ฉ่ า,สามง่ าม,
หนองแม่ไก่,บางระกา,โพธิ์รังนก
ตลาดหลวง,ย่านซื่อ ,ศาลาแดง,
มหาดไทย,คลองวั ว,จ าปาหล่ อ
,หัวไผ่
บางจั ก ,ไผ่ ด าพั ฒ นา,สี่ ร้ อ ย,
ท่าช้าง,หัวตะพาน,ไผ่จาศีล
ปุ า โ ม ก , โ ผ ง เ ผ ง , ส า ย ท อ ง ,
บางปลากด,บางเสด็จ

ผลกระทบด้านการประมง
ปี

อาเภอ

ตาบล

2559 ปุาโมก
2560

-

หมู่บ้าน

โผงเผง
หมู่ 1-6
บางเสด็จ หมู่ 1-6
ทต.ปุาโมก ชุมชนย่อย 10
-

436
352
54
-

62
51
2
-

คาดว่าจะเสียหาย
(กระชัง)

110
26
0
-

2.2 สถานการณ์เฉพาะ ข้อมูลพื้นฐานปี 2561
1) ข้อมูลพื้นที่การเกษตร จังหวัดอ่างทองมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 456,134 ไร่
เกษตรกร 32,289 ราย โดยแบ่ งเพาะปลูก จานวน 284,873 ไร่ แบ่ ง เป็น พื้ นที่เพาะปลูกข้าว จานวน
238,147 ไร่ พืชไร่ จานวน 16,684 ไร่ พืชสวน จานวน 30,042 ไร่
2) ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบ แยกเป็น
- พื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่ชุมชน
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
ครัวเรือน
ปุาโมก
ปุาโมก
ชุมชนย่อย ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
3,396
เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
ชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทอง
5,617
ศาลเจ้าโรงทอง หมู่ 1,2,3,4,7,8 บางส่วน 5,6 ทั้งหมู่บ้าน
วิเศษชัยชาญ
2,827
ไผ่จาศีล
หมู่ 2,3,4,5 บางส่วน
ไชโย
ไชโย
ชุมชนย่อย 1 - 25
3,616

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
- พื้นที่การเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์)
อาเภอ
แสวงหา
โพธิ์ทอง
ปุาโมก
ไชโย
วิเศษชัยชาญ
เมืองอ่างทอง

ตาบล
6
11
6
8
9
10

รายละเอียดตาบลที่ได้รับความเสียหาย
แสวงหา,จาลอง, วังน้าเย็นห้วยไผ่,ศรีพราน,บ้านพราน
องค์รักษ์,บางเจ้าฉ่า,อ่างแก้ว,ทางพระ,ระมะสัก,โพธิ์รังนก,สามง่าม,อินทประมูล,บางพลับ,หนองแม่ไก่,บางระกา
โผงเผง,บางเสด็จ,โรงช้าง, ปุาโมก,นรสิงห์,สายทอง
จรเข้ร้อง,ชัยฤทธิ์,ชะไว,ตรีณรงค์,ราชสถิตย์,เทวราช,ไชโย,ไชยภูมิ
บางจัก,ไผ่ดาพัฒนา,หลักแก้ว,สี่ร้อย,คลองขนาก,ไผ่จาศีล,ท่าช้าง,ไผ่วง,ตลาดใหม่
ศาลาแดง,ตลาดหลวง,จาปาหล่อ,ย่านซื่อ,บ้านแห,คลองวัว,ปุางิ้ว,ตลาดกรวด,หัวไผ่

- ศาสนสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น -ไม่มี3) ระบบการกักเก็บน้า อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ข้อมูลระบบชลประทาน
พื้นที่บ่อบาดาล ฝาย ฯลฯ ที่สาคัญในปี 2561 ( ตามภาคผนวก 7 )
3. ภารกิจ
กองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด อ่ า งทอง เป็ น หน่ ว ยงานกลาง
ในการอานวยการและประสานงาน มีกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอและเทศบาล
ให้การสนับสนุน เข้าระงับเหตุ และช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เมื่อเกิดภัย เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือคาดว่า
จะเกิดขึ้น ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยมีส่วนราชการ และบุคลากร
จากส่วนราชการ องค์กรเอกชน อาสาสมัคร เข้าร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ตามฝุายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น
เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้ นที่จังหวัดอ่างทอง สถานการณ์ความรุนแรง
ของภัยระดับ ๒ ให้ กอ.ปภ.จว. ปรับโครงสร้างเป็น ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
จังหวัด เพื่อบริหารจัดการอุทกภัย ระดมสรรพกาลัง อานวยการ ประสานการปฏิบัติ จนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ
3.1 การปกปูองพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่อุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
๑) เตรียมความพร้อมและดาเนินการปูองกันหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อพื้นที่เขตเมืองพื้นที่
เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่เสี่ยงภัย
๒) ดารงสถานะ ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่
ประสบภัยให้สามารถใช้การได้ในระหว่างเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
หน่วยงานหลัก : สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง สานักงานการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง สานักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
พื้นที่การเกษตร ประสานการปฏิบัติเมื่ อเกิดสาธารณภัยที่ มีผลกระทบต่อด้านการเกษตร
ติดตามเฝูาระวัง ประเมินสถานการณ์ และแจ้ง เตือนภัยแก่เกษตรกร สารวจและติดตามความเสียหายด้าน
เกษตรกร เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรที่ประสบภัย
หน่วยงานหลัก : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด
3.2 การปกปูองดูแล ชีวิต และทรัพย์สิน ดังนี้
๑) ประ สาน การปฏิ บั ติ ใ น การ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อย และความปลอดภั ย
ของประชาชน สถานที่สาคัญทางเศรษฐกิจ เขตเมือง และชุมชน ในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
๒) วางแผนการรั กษาความปลอดภัย และความช่ว ยเหลือ ด้า นเทคนิ คต่า ง ๆ รวมถึง การ
สนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
๓) ควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปูองกันและปราบปรามการกระทาผิด ที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศ
๔) ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การจัดการศพ การติดตามผู้สูญหายและการ
ส่งกลับ
๕) จัดระบบจราจรในบริเวณพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
หน่วยงานหลัก : ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง
3.3 การบริหารจัดการน้าในพื้นที่ โดยเร่งตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้าฝน ระดับน้าในแม่น้าสูงหรือ
ต่ากว่าตลิ่ง บริเวณพื้นที่มักเกิดน้าท่วมขังเป็นระยะ ๆ ตลอดจนเฝูาระวังและประสานการใช้ประโยชน์จาก
อาสาสมัครต่าง ๆ เช่น “มิสเตอร์เตือนภัย ” ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมเฝูาระวัง และติดตาม
สถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัย หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัย และ
รายงานสถานการณ์ไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง
หน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ ส านั กงานปู องกั น และบรรเทาสาธารณภัย จั ง หวัด อ่ า งทอง โครงการ
ชลประทานจังหวัดอ่างทอง และที่ทาการปกครองอาเภอ ทุกอาเภอ
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การปฏิบัติ
4.1 แนวความคิดในการปฏิบัติ
1) การดาเนินการของกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ต้องการให้ กอง
อานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภับอาเภอ/เมือง/เทศบาล/อบต. นาไปปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดเล็ก (ความรุนแรงระดับ 1) ให้ปฏิบัติ ดังนี้
เมื่อเกิดอุทกภัยที่มีสถานการณ์สาธารณภัยขนาดเล็ก (ความรุนแรงระดับ 1) ซึ่งอาจมี
ผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายตาบล นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารตาบล ในฐานะ
ผู้อานวยการท้องถิ่น นายอาเภอ ในฐานะผู้อานวยการอาเภอ เข้าควบคุมสถานการณ์ตามลาดับ
(2) กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง (ความรุนแรงระดับ 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ผู้อานวยการจังหวัด เข้าควบคุมสถานการณ์
- เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย มีความรุนแรงของสาธารณภัยขนาดกลาง (ความรุนแรงระดับ 2)
ขยายเป็ นบริ เวณกว้ างครอบคลุ มพื้น ที่หลายต าบลหรื ออาเภอ ซึ่ ง องค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ นและอาเภอ
ได้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากทรัพยากรในแต่ละด้านที่มีอยู่ใน
พื้นที่จนผ่านพ้นสถานการณ์ภัยพิบัติแล้ว เกินขีดความสามารถของผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ
ที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยลาพัง หรือโดยเร็ว ให้ผู้อานวยการอาเภอ ขอรับการสนับสนุนจากผู้อานวยการ
จังหวัด เพื่อพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์ กรณีผู้อานวยการจังหวัดเข้าควบคุม
สถานการณ์ ให้โอนการบังคับบัญชาจาก ผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ ไปขึ้นกับผู้อานวยการ
จัง หวัด เมื่อ ผู้อานวยการจังหวัด เข้ าควบคุ มสถานการณ์ ให้จั ง หวัดสนับ สนุ นการปฏิบั ติ ในการเผชิญ เหตุ
สาธารณภัย แต่ละด้านอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดอ่างทอง เป็น
ศูนย์บัญชาการ สั่งการ ควบคุมสถานการณ์อุทกภัย ตามแนวทางการปฏิบัติที่กาหนดไว้ในแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2558

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
(๒) หน่วยงานหลักประจาฝุายต่าง ๆ เช่น ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ ฝุายแจ้งเตือนภัย
เป็นต้น รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝุายอานวยการทราบ และสรุปรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสั่งการต่อไป
(๓) ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการให้ความช่ วยเหลือ พร้อมทั้ง ความ
ต้องการรับการสนับสนุน (ถ้ามี) และรายงานให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ทราบ
ทุกวันจนกว่าสถานการณ์ภัยจะยุติ
2) ขั้นตอนการปฏิบัติที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมในพื้นที่
จะต้องปฏิบัติ มีดังนี้
ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่าง ๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงาน เข้ารายงานตัวที่ศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจ และพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ
(1) การปฏิบั ติ การค้ นหาระยะ 24 ชั่ ว โมงแรก (1 วั น ) เน้น การค้ น หาผู้ ร อดชี วิ ต
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้าดื่ม อาหารปรุงสาเร็จ เสื้อผ้า ให้ปฏิบัติดังนี้
- ก าหนดเขตและกั นเขตพื้ นที่ ป ร ะสบภั ย ห้ า มไม่ ใ ห้ ผู้ ไ ม่ มี ห น้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบเข้าพื้นที่ประสบภัย
- สนธิกาลังเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้
 สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
 สั่ ง การให้ เ ครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น เช่ น รถส่ อ งไฟ รถยก รถตั ก
รถแทรกเตอร์ เครื่องมือตัด รถกู้ภัย รถปิคอัพ เครื่องสูบน้า เรือ ฯลฯ เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย
- อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง ตามความจาเป็นของสถานการณ์อุทกภัย
- กรณีพื้นที่ ใดเป็นพื้น ที่วิกฤต ไม่สามารถเข้ าพื้นที่ โดยทางรถยนต์ หรื อทางเรื อ
ได้ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยทหารหรือตารวจในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
- จั ดสถานที่ อยู่ อ าศั ยชั่ วคราวแก่ ผู้ป ระสบภัย ที่บ้ า นเรือ นเสีย หายอย่ างเร่ ง ด่ ว น
เป็นลาดับแรก จัดระเบียบสถานที่อพยพ พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ
- ระดมกาลัง แพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลใกล้เ คีย ง เข้ าช่ วยปฏิ บัติ ง าน
ในพื้นที่ประสบภัย
- กรณีที่โ ครงสร้า งพื้น ฐานได้ รับความเสีย หายให้เ ร่ ง ซ่อมแซมเส้น ทางคมนาคม
ระบบสื่อสาร ไฟฟูา และประปาแล้วแต่กรณี ให้สามารถใช้การได้หรือจัดทาระบบสารองเพื่อให้ชุดปฏิบัติการ
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
- จัดเตรียมเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหาอาหารปรุงสาเร็จ
น้าดื่ม เครื่องยังชีพที่จาเป็นให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง
(2) การปฏิบัติการค้นหาระยะ 24 - 48 ชั่วโมง (1 - 2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งบ้านพักชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ ให้ปฏิบัติดังนี้
- สารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อกาหนดมาตรการช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดทาบัญชีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- สนับสนุนและส่ง กาลังบารุง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติง าน ด้านการรักษาพยาบาล เช่น
โลหิต ยา และเวชภัณฑ์ ที่จาเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสารองให้เพียงพอ
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- จัดส่งปัจจัยสี่ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น อาหาร น้าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม มายัง
สถานที่อพยพชั่วคราว
- ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่รับผิดชอบที่ชารุดเสียหายจากอุท กภัย พร้อมทั้ง
ติดปูายเตือนหรือวางแผงปิดกั้นช่องทางการจราจร ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ จัดเจ้าหน้าที่ตารวจ
หรืออาสาสมัครอานวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย
- รักษาความสงบเรียบร้อย และจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย และพื้นที่อพยพ
- ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัยจากอุทกภัยขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและเป็นแหล่งข้อมูล
พร้อมประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต
(3) การปฏิบัติการค้นหาระยะ 48 - 72 ชั่วโมง (2 - 3 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต
การสืบหาญาติการรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน
และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ให้ปฏิบัติดังนี้
- กรณี มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จ านวนมากจั ด เตรี ย มสถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ เ ก็ บ รั ก ษาศพใน
ระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บ
รักษาหลักฐาน และเตรียมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
- การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการทางการแพทย์
- ติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด ตลอดจน
ประสานการช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น ความต้องการเบื้องต้น
(4) การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ 72 ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง 3 วันขึ้นไป) ให้พิจารณา
สนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เป็นลาดับแรก ก่อนการปฏิบัติการค้นหาระยะ
24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) และการปฏิบัติการค้นหาระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ตามลาดับโดยเน้น
การช่ วยเหลือ ชี วิ ตคนก่ อน ตามด้ ว ยทรั พ ย์สิ น พร้ อ มทั้ง สนั บสนุ น การปฏิบั ติ ง านให้ ครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง
ตลอดจนการสับเปลี่ยนกาลังพล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
5. การเตรียมความพร้อม
5.1 การเตรี ย มความพร้ อ มก าลั ง พล เจ้ า หน้ า ที่ เครื่ อ งจั ก รกลสาธารณภั ย ของหน่ ว ยงาน
ทั้งหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ/องค์กรสาธารณกุศล การ
ติดตามสถานการณ์ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ สถานการณ์ความรุนแรงของภัย
ระดับ ๒ ให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ปรับโครงสร้างเป็น ศูนย์บัญชาการ
เหตุ ก ารณ์ ปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย จั ง หวั ด โดยมี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ อ านวยการศู น ย์
และใช้สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่ างทอง เป็นที่ตั้งมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
1) มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงาน ได้แก่ ส่วนอานวยการ ส่วนปฏิบัติการ และ
ส่วนสนับสนุน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2558 และเป็นไปตามทิศทางภายใต้กรอบการบริหารจัดการ ตามแผนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติในแนวทางที่เป็นเอกภาพ ตามแผนงาน
ต่างๆ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วยพื้นที่จานวน 7 อาเภอ 70
ตาบล 468 หมู่บ้าน
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3) ระดมสรรพก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ เจ้ า พนั ก งาน และอาสาสมั ค ร และทรั พ ยากร
จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ยานพาหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้า เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการรับสถานการณ์
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีเปูาหมายหลักเพื่อปูองกันมิให้เกิดอุทกภัย ร้ายแรงขึ้นจนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อ ชีวิตและทรั พย์สินของประชาชน หรือของรัฐ หรือหากเกิ ดภัยร้ายแรงอันส่ง ผลมาจากอุทกภั ย
ที่เกิดขึ้น ต้องสามารถบรรเทาอันตรายหรือลดความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
4) จั ด ประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ และสรุ ป สถานการณ์ อุ ท กภั ย ประจ าวั น
ณ ห้องประชุมสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
หรื อ สถานที่อื่ น ตามความเหมาะสม เพื่ อ ติด ตามประเมิ นสถานการณ์ สั่ ง การจนกว่า สถานการณ์ อุท กภั ย
จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ รวมถึงการร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรับทราบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแนวทางและข้อสั่ง การ พร้อมกันทั่วประเทศ
โดยการบู ร ณาการจากหน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ยงานด้ า นการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อาทิ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยที่ประชุมประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ทุกท่าน) และหัวหน้าส่วนราชการ
ทั้งในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง อาเภอ ทุกอาเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการศูนย์อานวยการ
เฉพาะกิจอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการและนาไปปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
5.2 การแจ้ ง เตื อ นภั ย ให้ ติ ด ตามสภาวะอากาศ ปริ ม าณฝน ช่ อ งทางการแจ้ ง เตื อ นการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ตรวจสอบข้อมูลและรายงานสถานการณ์ภัยไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปูองกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย ทางระบบสื่ อ สารหลั ก หมายเลขโทรศั พ ท์ และโทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๖๒๖0-2
ระบบสื่อสารรอง คลื่นความถี่วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ๑๖๒.๘๐๐ MHz หรือคลื่นความถี่วิทยุสื่อสารระบบ
HF/SSB ๗.๖๖๕ MHz นามเรียกขาน “ปภ.อ่างทอง” พร้อมทั้งรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทันที
๑) แจ้งข่าวเตือนภัยล่วงหน้าผ่านหน่วยงานไปยัง อาเภอ/เทศบาล/องค์การบริหาร ส่วนตาบล
ที่คาดว่าจะเกิดอุทกภัย ให้เฝูาระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
2) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ ประชาชนโดยตรงผ่านข่ายการสื่อสารของทาง
ราชการ สื่อมวลชน วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ฯลฯ
3) ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ และภาคเอกชน ในเขตพื้นที่จัง หวัดให้เตรียมพร้อม
รับสถานการณ์อุทกภัย
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่า งทอง สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอ่างทอง โครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง และที่ทาการปกครองอาเภอ ทุกอาเภอ
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน สานักชลประทานที่ 12 ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายอาสาสมัคร
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6. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน

ผังการจัดหน่วยปฏิบตั ิ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอ่างทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้บัญชาการ
หัวหน้า สนง.ปภ.จ.อ่างทอง เป็นเลขาฯ
ผู้บัญชาการทหาร …………………………………….… รายงาน
ประสาน
.......................................................หน่วยสนับสนุนอืน่ ๆ
ประสาน

สั่งการ

หน่วยทหารในพื้นที่

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ
นายอาเภอ เป็นผู้บัญชาการ

บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่
เข้าประจาศูนย์ฯ อาเภอ
เพื่อปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

ศูนย์ปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน อปท.
นายกเทศมนตรีเมือง/นายกเทศมนตรีตาบล/
นายก อบต. เป็นผู้อานวยการ

เข้าระงับเหตุและรายงาน
ให้ศูนย์ฯ อาเภอทราบ ทุกระยะ

พืน้ ทีเ่ กิดภัยพิบตั ิจังหวัดอ่างทอง
6.1 กาลังพลของทหาร
ในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น จะต้องมี
การประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน รวมทั้งดารงการสื่อสารระหว่าง
กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูองกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
จัดการสาธารณภัยของกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัด (กอปภ.จ.) กองอาน วยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ (กอปภ.อ.) กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น
(กอปภ.ทม./ทต.อบต.) และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับฯ
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- หน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอ่างทอง คือ มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี
โดยมอบ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยประสาน โทรศัพท์ 0-3532-0989 และมี
นายทหารจากมณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรีมาประจาในพื้นที่ คือ พันตรีจีระพันธ์ แจ่มจ่าย รองผู้บังคับ
การกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-0051916
6.2 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศล
แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศล ดาเนินการดังนี้
1) ประสานจัดเจ้าหน้าที่ ประสานงาน กับศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์แต่ละละดับ (กรณีเกิ ดสา
ธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่าง
มีเอกภาพ
2) จัดทาแผนประสานงานกับองค์กรการสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศลในจังหวัดจัด
เจ้าหน้าที่ประสานงานกับสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อม
อุปกรณ์และกาลังคนที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้
3) ส านั กงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวั ดอ่ างทองและส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด
อ่างทอง ร่วมกับองค์กรการกุศลจัดทาแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อการ
ปฏิบัติงาน ขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยในแต่ละระดับ
4) กรณี เมื่ อเกิ ดภั ยพิ บั ติ ขึ้ น ถ้ าองค์ กรสาธารณกุ ศลไปถึ ง พื้ นที่ ประสบภั ยก่ อน เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่อันตราย พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดาเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย
5) กรณี ไ ด้ รั บ การประสานจากส านั ก งานปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด หรื อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ตารวจ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล ให้องค์การสาธารณกุศลจังหวัดจัดชุด
เคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ
6) กรณีหลังเกิดภัยพิบัติ ให้องค์กรสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสานหน่วยแพทย์และ
พยาบาล อีกทั้งรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งลาเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ
7. แนวทางปฏิบัติร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท
กองอานวยการปูองกันละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) ประสานศูนย์ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท ให้การสนับสนุน ตามการร้องขอ โดยศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต
16 ชัยนาท มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) การปูองกันและลดผลกระทบและการเตรียมพร้อม ให้ความรู้ คาแนะนา ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน
และจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันสาธารณภัย รวมทั้งบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครเพื่อการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดปฏิบัติการ ERT
2) การจัดการในภาวะฉุก เฉินและเผชิญ เหตุ โดยอ านวยการปฏิบัติ ให้ความช่ วยเหลือแก่
ผู้ประสบภัยและพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่ โดยสนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือสื่อสารและชุดเผชิญเหตุ
3) การบรรเทาทุ ก ข์ แ ละการฟื้ นฟู สนั บ สนุ น และปฏิ บั ติ ก ารฟื้ น ฟู ส ภาพพื้ น ที่ สนั บ สนุ น
ทรัพยากรในการปรับปรุงและฟื้นฟูที่อยู่อาศัย
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8. การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ใด และพื้นที่ผู้อยู่อาศัยที่จะก่อให้เกิดอันตราย หรือกีด
ขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ผู้อานวยการจัง หวัด ผู้อานวยการอาเภอ
ผู้อานวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย มีอานาจสั่งอพยพผู้อยู่ในพื้นที่นั้นออกไปเฉพาะเท่าที่
จาเป็น และเมื่อได้รับแจ้งเตือนภัยจาเป็นต้องอพยพ ให้อาเภอ/ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลัก ในการอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ให้หน่วยทหารในเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยสนับสนุนการ
อพยพ ภายใต้การสั่งการของผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่นและเจ้าพนักงานที่
ได้รับมอบหมาย ตามลาดับแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนอพยพ ดังนี้
1) จั ด ให้ มี ส ถานที่ ป ลอดภั ย และที่ อ ยู่ อ าศั ย ชั่ ว คราวแก่ ผู้ ป ระสบภั ย ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ โดยจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน
2) จัดกลุ่มผู้ประสบภัยโดยแบ่งประเภทของบุคคลตามลาดับเร่งด่วน เช่น ผู้ปุวยทุพลภาพ คน
พิการ คนชรา เด็ก และสตรีตามลาดั บ และด าเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กาหนดไว้แผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2558
3) อพยพประชาชนและสั ตว์ เลี้ ยงไปสู่ พื้น ที่ป ลอดภั ย การอพยพประชาชนออกจากพื้ น ที่
อันตรายให้ดาเนินการเท่าที่จาเป็น และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ให้พึงระมัดระวังมิให้เกิดผลเสียหายทางด้าน
จิตวิทยามวลชนด้วย
4) จัดระเบียบสถานที่อพยพและอานวยความปลอดภัย และจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย
ในสถานที่อพยพ อาจขอกาลังอาสาสมัครจากผู้อพยพ หรืออาสาสมัครอื่น ๆ
5) จัดให้มีเครื่องอุปโภค บริโภคพื้นฐาน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค
6) จั ด ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นผู้ อ พยพ เพื่ อ เป็ น การตรวจสอบจ านวนผู้ ที่ ยั ง ติ ด ค้ า งอยู่
ในพื้นที่เสี่ยงภัย
7) จัดให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัย
8) ปูองกัน เฝูาระวัง และควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง ร่างกาย และจิตใจของประชาชน
ผู้ประสบภัย
9) อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ อ พยพ เช่ น เครื่ อ งอุ ป โภค-บริ โ ภคการปฐมพยาบาล
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การดูแลรักษาความสะอาด การจัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของ
บริจาค ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
10) แจ้ง ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ การเกิด อุทกภัย ให้ ผู้อพยพทราบเป็น ระยะ ๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล
11) การอพยพกลับ เมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อานวยการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายประกาศยุติสถานการณ์ภัยให้รีบแจ้งผู้อพยพ เพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง

จุดอพยพผูพ้ กั พิงผูป้ ระสบอุทกภัย จังหวัดอ่างทอง
สัญลักษณ์

สัญลักษณ์

จุดอพยพ (จุด)
รองรับคน
(คน)
ตาบล
สถานที่
เมืองอ่างทอง 1. ต.โพสะ
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา 2,000
(9 จุด)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
2. ต.บ้านรี
- วัดรุ้ง หมู่ที่ 1
700
3. ต.บ้านอิฐ
- วัดช้าง หมู่ที่ 3
800
4. ต.ตลาดกรวด - วัดสุวรรณเสวริยาราม หมู่ที่ 3
800
5. ต.ย่านซื่อ
- วัดโบสถ์ หมู่ที่ 4
500
6. ต.ศาลาแดง - วัดท้ายย่าน หมู่ที่ 3
500
7. ต.ปุางิ้ว
- วัดไทรย์ หมู่ที่ 7
600
8. ต.มหาดไทย - วัดลิ้นทอง หมู่ที่ 3
700
๙. ต.จาปาหล่อ - โรงเรียนโยธินบูรณะ หมู่ที่ 6
800
อาเภอ

อาเภอ
ไชโย 1.
(5 จุด)
2.
3.
4.

สัญลักษณ์

อาเภอ

จุดอพยพ (จุด)
ตาบล
สถานที่
ต.ตรีณรงค์ - วัดบ้านปุา
- โรงเรียนวัดบ้านปุา
ต.ชัยฤทธิ์
- ศาลาประชาคมอาเภอไชโย
ต.ราชสถิตย์ - วัดดอนกระต่ายทอง
ต.เทวราช - วัดเทวราช

ตาบล
วิเศษชัยชาญ 1. ต.หัวตะพาน
(2 จุด)
2. ต.สี่ร้อย

จุดอพยพ (จุด)
สถานที่
- ปั้มน้ามัน ปตท. ริมถนน
สายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ
- ริมถนนสายคลองขุน-สามเรือน

รองรับคน
(คน)
1,000
1,000
1,000
1,000

รองรับคน
(คน)
500
500

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
สัญลักษณ์

สัญลักษณ์

จุดอพยพ (จุด)
รองรับคน
(คน)
ตาบล
สถานที่
ปุาโมก 1. ต.บางปลากด - ศาลาการเปรียญวัดแสนสุข (ชุมชนย่อยที่ 8)
2,000
(22 จุด)
- ศาลาการเปรียญวัดแจ้ง (ชุมชนย่อยที่ 9)
2,000
- ที่ว่าการอาเภอปุาโมก (ชุมชนย่อยที่ ๑๐)
500
2. ต.ปุาโมก
- อาคารโรงเรียนวัดโบสถ์ (ชุมชนย่อยที่ 4)
3,000
- พื้นที่ตลอดนัดเสี่ยโสภณ (ชุมชนย่อยที่ 3)
1,000
- พื้นที่ข้างโรงพยาบาลปุาโมก (ชุมชนย่อยที่ 3 ) 1,000
3. ต.บางเสด็จ - อาคารโรงเรียนบางเสด็จ (หมู่ที่ 2)
1,000
- อาคารโรงเรียนวัดสระแก้ว (หมู่ที่ 6)
1,000
4. ต.โรงช้าง
- ศาลาวัดศรีมหาโพธิ์ (หมูที่ 4)
500
- ที่ว่าการอาเภอปุาโมก (ชุมชนย่อยที่ 10)
200
- ศาลาวัดลาดเค้า (หมู่ที่ 7)
500
5. ต.นรสิงห์
- อาคารเอนกประสงค์ (หมู่ที่ 4)
400
- ศาลาวัดปราสาท (หมู่ที่ 2)
500
- วัดพายทอง (หมู่ที่ 1)
500
6. ต.สายทอง - โดมที่หนองเจ็ดเส้น (หมูที่ 6)
500
- วัดเกตุ (หมู่ที่ 5)
500
7. ต.เอกราช - ถนนหน้า อบต.เอกราช (หมู่ที่ 5)
1,000
- อาคารเอนกประสงค์ อบต.เอกราช (หมู่ที่ 5)
300
- ถนนหมู่บ้านทากลอง (หมู่ที่ 6)
1,000
8. ต.โผงเผง
- ศาลาการเปรียญวัดพิจารณ์โสภณ (หมู่ที่ 8)
1,000
- อาคารมูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์
800
(หมู่ที่ ๑๐)
- อบต.โผงเผง (หมู่ที่ 9)
600
อาเภอ

อาเภอ
แสวงหา
(2 จุด)

ตาบล
1. ต.สีบัวทอง
2. ต.แสวงหา

จุดอพยพ (จุด)
สถานที่
- อาคารเอนกประสงค์บริเวณ
ฟาร์มตัวอย่างตาบลสีบัวทอง
- ที่ว่าการอาเภอแสวงหา

รองรับคน
(คน)
1,000
1,000

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
สัญลักษณ์

อาเภอ
โพธิ์ทอง
(25 จุด)

ตาบล
1. ต.โพธิ์รังนก
2. ต.บ่อแร่
3. ต.สามง่าม
4. ต.อ่างแก้ว

5. ต.บางพลับ

6. ต.อินทประมูล

7. ต.บางเจ้าฉ่า
8. ต.บางระกา

9. ต.องครักษ์

จุดอพยพ (จุด)
รองรับคน
(คน)
สถานที่
- ศาลาการเปรียญวัดข่อย
200
- สถานีอนามัยตาบล
30
- ศาลาการเปรียญวัดบุญเกิด
300
- หมู่ที่ 1-2 ศูนย์จักสาน
30
- หมู่ที่ 1-3 ริมถนน (ที่พักชั่วคราว)
50
- หมู่ที่ 4-6 ศาลาการเปรียญ
300
วัดโพธิ์เกรียบ
- หมู่ที่ 1-4 อบต.อ่างแก้ว
30
- หมู่ที่ 5-7 โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี
1,000
- หมู่ที่ 1-3 ศาลาการเปรียญวัดเกาะ
150
- หมู่ที่ 4-6 ศาลาการเปรียญวัดท่าอิฐ
300
- หมู่ที่ 1 ศาลาการเปรียญวัดน้าอาบ
100
- ศาลาการเปรียญวัดท่าตลาด
100
- หมู่ที่ 3-4 ที่ว่างบ้านผู้ใหญ่สนอง
50
(ที่พักพิงชั่วคราว)
- หมู่ที่ 5-6 (ที่พักพิงชั่วคราว)
50
- หมู่ที่ 7 ศาลาการเปรียญวัดใหม่บุญศิริ
100
- หมู่ที่ 1-8 ริมถนนสายชัณสูตร-เสนา
50
(ทีพ่ ักชั่วคราว)
- หมู่ที่ 1, 2, 4 และ 6 (ที่พักริมถนน
50
ที่พักพิงชั่วคราว)
- หมู่ที่ 3-7 ศาลาการเปรียญ
150
วัดสามประชุม
- ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์
100
- หมู่ที่ ๑ ศาลาการเปรียญวัดท่าสามัคคี
200
- หมู่ที่ 2 ที่พักชั่วคราวริมถนน
50
- หมู่ที่ 3 ศาลาการเปรียญวัดจุฬามณี
150
- หมู่ที่ 4 ศาลาการเปรียญวัดทองกลาง
100
- หมู่ที่ 5-7 อบต.องครักษ์
30
- หมู่ที่ 8ศาลาการเปรียญวัดเขา
100
แก้วและริมถนน (ที่พักชั่วคราว)
50

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง

จุดอพยพ/ศูนย์พักพิง รองรับผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอ่างทอง

- แนวทางการปฏิบัติ
๑) ประสานงานและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
๒) สนับสนุนการแจกจ่ายสิ่งของจาเป็นต่อการดารงชีพให้แก่ผู้ประสบภัย
๓) สนับสนุนงานด้านการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย
4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการด้านสาธารณภัย
๕) วางแผนการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย การดูแลบุคคลที่ต้องได้รับการปฏิบัติเป็น
กรณีพิเศษ การฟื้นฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัย และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
๖) ให้บริการสาธารณกุศล
๗) กาหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ว่างงานเนื่องจากการเกิดสาธารณภัย
๘) ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่พิการทุพพลภาพ และเจ็บปุวย หรือบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ขณะเกิดภัย
หน่วยงานหลัก : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
9. การดูแลรักษาสถานที่สาคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
จังหวัดอ่างทอง รักษาสถานที่สาคัญโดยมีการจัดเวรเฝูาระวังพร้อมติดตามสถานการณ์รายงานให้
ผู้อานวยการจังหวัดทราบทุกระยะพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าและวางกระสอบทรายเป็นแนวปูองกันตลอดแนวจุด
เสี่ยงที่จะเกิดเหตุ
10. การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
จัดแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์อุทกภัย ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชน
ได้รับทราบสถานการณ์ภัยเป็นระยะ ๆ เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ประชาสั มพันธ์จังหวัดอ่างทอง บริษัทอ่างทองเคเบิลทีวี จากัด สมาคม
สื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง ศูนย์ข่าววิหคจังหวัดอ่างทอง และชมรมวิทยุจังหวัดอ่างทอง
หน่วยงานสนับสนุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11. การรักษาความปลอดภัย
๑) ประสานการปฏิบั ติ ใ นการรั กษาความสงบเรี ย บร้ อ ย และความปลอดภั ย ของประชาชน
สถานที่สาคัญทางเศรษฐกิจ เขตเมือง และชุมชน ในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
๒) วางแผนการรักษาความปลอดภัย และความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓) ควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปูองกันและปราบปรามการกระทาผิด ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศ
๔) ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การจัดการศพ การติดตามผู้สูญ หาย และการ
ส่งกลับ
๕) จัดระบบจราจรในบริเวณพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
หน่วยงานหลัก : ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง
12. การบรรเทาทุกข์
12.1 การซ่อมแซมบ้านเรือน
1) แจ้งให้อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สารวจ ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ
ความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ให้ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลาเนา
2) ให้อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย/รายการทรัพย์สิน
ที่เสียหาย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
3) รักษาพยาบาลผู้ประสบภัยให้กลับมาดารงชีวิตได้ตามปกติ ตลอดจนปูองกันเฝูาระวัง และ
ควบคุมโรคระบาดทั้งคนและสัตว์
4) จัดการที่อยู่อาศัยแบบถาวร และชั่วคราวและประสานความช่วยเหลือ จากหน่วยช่วยเหลือ
ต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง
5) จ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
6) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารต่อสาธารณะ
หน่ว ยงานหลั ก ได้แ ก่ สานัก งานปู องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั ง หวัด อ่างทอง สานัก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด อ่ า งทอง ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด อ่ า งทอง ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อมจั งหวัดอ่างทอง ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ สานักงานเหล่ากาชาดจัง หวัดอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงานสานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ สานักงานพาณิชย์จังหวัด
อ่างทอง ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท สานักงานทรัพยากร
น้าภาค 2 สระบุรี และสานักงานทรัพยากรน้าบาดาลเขต 4 สุพรรณบุรี
12.2 การประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น
1) จังหวัดจัดชุดปฏิบัติการพิเศษประสานกับอาเภอและท้องถิ่น ให้ตรวจสอบรายละเอียด
ความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
2) ประสานการปฏิ บั ติ กั บ อ าเภอ โดยคณะกรรมการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ อ าเภอ
(ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งสารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด และรายงานผลการสารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อรายงานให้กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทราบ หรือเพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
3) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้นให้ผู้อานวยการจัง หวัด
ผู้อานวยการกลาง และผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบตามลาดับ
หน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ ส านั ก งานปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด อ่ า งทอง
ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง สานักงานท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ศูนย์ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัย นาท โครงการ
ชลประทานจังหวัดอ่างทอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
12.3 จัดเตรียมเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหาอาหารปรุง สาเร็จ น้าดื่ม
เครื่องยังชีพที่จาเป็นให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง
12.4 การฟื้นฟูบูรณะ
การฟื้นฟูผู้ประสบภัย
1) จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์เพื่อปฏิบัติการในขั้นต้นร่วมกับหน่วยระงับภัยอย่างต่อเนื่อง
และให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และผู้ปุวยที่ประสบภัย
(2) เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไ ม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็กกาพร้า
นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย เป็นต้น
(3) มีโครงการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย
(๔) จัดหาอาชีพและการฝึกสอนอาชีพ
หน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด อ่ า งทอง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สานักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
และสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สานักงานพัฒนาชุมชนจังวัดอ่างทอง สานักงานสาธารณสุขจัง หวัด
อ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทอง ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
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12.5 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
1) จัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งประสานการระดม
สรรพกาลังด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๒) จัด ท าระบบฐานข้ อมู ล ผู้ผู้ เ ขี่ ยวชาญทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข รวมทั้ง เครื่อ งมื อ
ทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน เพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย
3) จัดให้มีการพัฒนาระบบสื่อสาร เพื่อประสานงานและสั่งการภายในหน่วยงานสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
4) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน
5) จัด ให้มี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข้อ มู ล ความเสี ยหายทางด้า นการแพทย์ และสาธารณสุ ข
รวมถึงรายงานผลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
6) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัคร ให้มีความรู้และทักษะพร้อม ที่จะปฏิบัติงาน
เมื่อเกิดสาธารณภัย และปูองกันตนเองจากภัยที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
7) ให้ ความรู้ แก่ ป ระชาชนและชุ ม ชนในด้ า นการรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น การสุข าภิ บ าล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองแ และผู้อื่นได้เมื่อประสบภัย
8) เฝูาระวัง ควบคุม และติดตามโรคติดต่อ พร้อมทั้งจัดให้มีการรักษาพยาบาล การอนามัย
การสุขาภิบาล และการปูองกันโรคแก่ผู้ประสบภัย
9) ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยให้กลับมาดารงชีวิตได้ตามปกติ
หน่วยงานหลัก : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัด
13. การสนับสนุน
๑) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านที่จาเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพลังงาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การโยธาธิการ
และซ่อมบารุง การฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมและชุมชน โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้านร่วมกัน
จัดทา ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ
๒) ตอบสนองการร้องขอรั บการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และการรั บ
บริจาคโดยให้สานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจด้านงบประมาณ การเงิน
การคลัง และสานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจด้านการรับบริจาค พร้อมทั้ง ให้ร่วมกันจัดหา
ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้างภายในของส่วนฯ
๓) งบประมาณของหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) งบประมาณจากเงินทอรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
๕) การสนับสนุนสิ่งของ เงินบริจาค มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาด ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
14. การสื่อสาร โทรคมนาคม และการติดต่อประสานงาน
14.1 การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
1) สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์/โทรสาร 035-616260-2 และคลื่นความถี่ 161.475 Mhz นามเรียกขาน “ศูนย์ชนะภัยอ่างทอง”
2) สายด่วน 1784 (กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) ตลอด 24 ชั่วโมง
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14.2 การให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนหรือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
ให้สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มูลนิธิและภาคเอกชน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1) การประกาศเขตพื้ นที่ ประสบสาธารณภั ย และ/หรื อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) จังหวัดจะประกาศฯแยกเป็นรายอาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน ที่มีสถานการณ์
อุทกภัยเกิดขึ้นเท่านั้น และคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับจานวนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยกับจานวนหมู่บ้านทั้งหมด
ของอาเภอ เพื่อให้การประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง
2) ข้อมูลจานวนประชาชนและครอบครัวที่ประสบภัยแล้ง ให้รายงานตามความเป็นจริง ที่
เกิดขึ้นเฉพาะครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเท่านั้น
3) ข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายแล้ว และคาดว่าจะเสียหายให้อาเภอประสาน
ข้อมูลกับสานักงานเกษตรอาเภอ โดยใช้ข้อมูลของสานักงานเกษตรอาเภอเป็นหลัก
ลงนาม

ผู้เสนอแผน

(นายสมนึก มูลรักษา)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง

ลงนาม

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายรัฐฐะ สิริธรังศรี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
รองผู้อานวยการกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน

(นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ผู้อานวยการกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
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ภาคผนวก 1
คณะทางานชุดที่ ๑ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ด้านเศรษฐกิจและด้านการบริหาร) เป็นหัวหน้า
คณะทางาน รับผิดชอบเขตพื้นที่อาเภอโพธิ์ทอง อาเภอวิเศษชัยชาญ
แนบท้ายคาสั่งจังหวัดอ่างทอง 524 / 25๖๐ ลงวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๐
1. อาเภอโพธิ์ทอง แบ่งเขตพืน้ ที่การปกครองออกเป็น 15 ตาบล 110 หมู่บ้าน
ลาดับ
ตาบล
ผู้รับผิดชอบ
1.
องครักษ์ (๙ หมู่บ้าน)
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง
2.
บางระกา (๗ หมู่บ้าน)
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง
3.
บางเจ้าฉ่า (๘ หมู่บ้าน)
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดจังหวัดอ่างทอง
4.
อินทประมูล (๖ หมู่บ้าน)
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
5.
อ่างแก้ว (๕ หมู่บ้าน)
6.
บางพลับ (๖ หมู่บ้าน)
7.
โพธิ์รังนก (๔ หมู่บ้าน)
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง
8.
บ่อแร่ (๕ หมู่บ้าน)
9.
สามง่าม (๕ หมู่บ้าน)
10.
ทางพระ (๗ หมู่บ้าน)
ขนส่งจังหวัดอ่างทอง
11.
ยางช้าย (๑๑ หมู่บ้าน)
12
โคกพุทรา (๗ หมู่บ้าน)
พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
13.
หนองแม่ไก่ (๗ หมู่บ้าน)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอ่างทอง
14
คาหยาด (๑๐ หมู่บ้าน)
ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
15.
รามะสัก (๑๒ หมู่บ้าน)

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
2. อาเภอวิเศษชัยชาญ แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตาบล ๑๒๓ หมู่บ้าน
ลาดับ
ตาบล
ผู้รับผิดชอบ
1.
ศาลเจ้าโรงทอง (๑๑ หมู่บ้าน)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
2.
ท่าช้าง (๗ หมู่บ้าน)
3.
คลองขนาก (๑๒ หมู่บ้าน)
เกษตรจังหวัดอ่างทอง
4.
บางจัก (๑๑ หมู่บ้าน)
5.
ไผ่จาศีล (๘ หมู่บ้าน)
ประมงจังหวัดอ่างทอง
6.
สี่ร้อย (๘ หมู่บ้าน)
7.
ไผ่ดาพัฒนา (๕ หมู่บ้าน)
ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
8.
ไผ่วง (๖ หมู่บ้าน)
9.
ห้วยคันแหลน (๘ หมู่บ้าน)
สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
10.
หลักแก้ว (๖ หมู่บ้าน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
11.
ตลาดใหม่ (๔ หมู่บ้าน)
12.
ยี่ล้น (๙ หมู่บ้าน)
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง
13.
สาวร้องไห้ (๘ หมู่บ้าน)
สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
14.
หัวตะพาน (๗ หมู่บ้าน)
15.
ม่วงเตี้ย (๑๓ หมู่บ้าน)
สรรพากรพื้นที่อ่างทอง

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
ภาคผนวก 2
คณะทางานชุดที่ ๒ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ด้านความความมั่นคงและด้านสังคม) เป็น
หัวหน้าคณะทางาน รับผิดชอบเขตพื้นที่อาเภอเมืองอ่างทอง อาเภอป่าโมก
แนบท้ายคาสั่งจังหวัดอ่างทอง 524 / 25๖๐ ลงวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๐
1. อาเภอป่าโมก แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 ตาบล 47 หมู่บ้าน
ลาดับ
ตาบล
ผู้รับผิดชอบ
1.
โผงเผง (๑๐ หมู่บ้าน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
2.
บางปลากด (๒ หมู่บ้าน)
3.
ป่าโมก (๔ หมู่บ้าน)
4.
บางเสด็จ (๖ หมู่บ้าน)
แรงงานจังหวัดอ่างทอง
5.
นรสิงห์ (๖ หมู่บ้าน)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
6.
เอกราช (๔ หมู่บ้าน)
7.
โรงช้าง (๗ หมู่บ้าน)
ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
8.
สายทอง (๖ หมู่บ้าน)
2. อาเภอเมืองอ่างทอง แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น 14 ตาบล 81 หมู่บ้าน
ลาดับ
ตาบล
ผู้รับผิดชอบ
1.
ตลาดหลวง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอ่างทอง
2.
บางแก้ว
3.
โพสะ (๘ หมู่บ้าน)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
4.
ย่านซื่อ (๕ หมู่บ้าน)
พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
5.
ตลาดกรวด (๕ หมู่บ้าน)
6.
จาปาหล่อ (๗ หมู่)
7.
บ้านแห (๖ หมู่)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
8.
หัวไผ่ (๑๐ หมู่บ้าน)
9.
ศาลาแดง (๖ หมู่)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง
10.
มหาดไทย (๖ หมู่บ้าน)
11.
บ้านรี (๕ หมู่บ้าน)
ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
12
บ้านอิฐ (๑๑ หมู่บ้าน)
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
13.
ป่างิ้ว (๘ หมู่บ้าน)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
14
คลองวัว (๖ หมู่บ้าน)

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
ภาคผนวก 3
คณะทางานชุดที่ ๓ โดยมีปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นหัวหน้าคณะทางาน รับผิดชอบเขตพื้นทีอ่ าเภอไชโย
อาเภอแสวงหา และอาเภอสามโก้
แนบท้ายคาสั่งจังหวัดอ่างทอง 524 / 25๖๐ ลงวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๐
1. อาเภอไชโย แบ่งเขตพืน้ ที่การปกครองย่อยออกเป็น 9 ตาบล 51 หมู่บ้าน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตาบล
ไชยภูมิ (๘ หมู่บ้าน)
หลักฟ้า (๔ หมู่บ้าน)
จรเข้ร้อง (๘ หมู่บ้าน)
ชัยฤทธิ์ (๗ หมู่บ้าน)
ชะไว (๒ หมู่บ้าน)
ไชโย (๖ หมู่บ้าน)
ตรีณรงค์ (๑ หมู่บ้าน)
ราชสถิตย์ (๘ หมู่บ้าน)
เทวราช (๗ หมู่บ้าน)

ผู้รับผิดชอบ
คลังจังหวัดอ่างทอง
พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
อุตสาหกรรมจังหวัด
จัดหางานจังหวัดอ่างทอง

2. อาเภอสามโก้ แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตาบล 37 หมู่บ้าน พลังงานจังหวัดอ่างทอง
ลาดับ
ตาบล
ผู้รับผิดชอบ
1.
อบทม (๖ หมู่บ้าน)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
2.
ราษฎรพัฒนา (๗ หมู่บ้าน)
3.
มงคลธรรมนิมิต (๘ หมู่บ้าน)
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
4.
โพธิ์ม่วงพันธ์ (๗ หมู่บ้าน)
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
5.
สามโก้ (๑๐ หมู่บ้าน)
สถิติจังหวัดอ่างทอง
3. อาเภอแสวงหา แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตาบล 61 หมู่บ้าน
ลาดับ
ตาบล
ผู้รับผิดชอบ
1.
บ้านพราน (๑๑ หมู่บ้าน)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
2.
ศรีพราน (๖ หมู่บ้าน)
3.
จาลอง (๖ หมู่บ้าน)
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
4.
ห้วยไผ่ (๔ หมูบ่ ้าน)
5.
สีบัวทอง (๑๒ หมู่บ้าน)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาผีมือแรงงานอ่างทอง
6.
แสวงหา (๑๕ หมู่บ้าน)
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอ่างทอง
7.
วังน้าเย็น (๙ หมู่บ้าน)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
ภาคผนวก ๔
คณะทางานชุดที่ 4 สนับสนุนการปฏิบัติงาน คณะทางานชุดที่ 1 – 3
แนบท้ายคาสั่งจังหวัดอ่างทอง 524 / 25๖๐ ลงวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๐
ลาดับ
1.

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดอ่างทอง (ฝ่ายทหาร)

2.

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง

3.
4.

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

5.

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

6.

ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
ผู้อานวยการโครงการชลประทาน
อ่างทอง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง

7.
8.
9.

หน้าที่
- สนั บ สนุ น การระดมสรรพก าลั ง และก าลั ง พล
ที่เกี่ย วข้อ งกับ หน่ว ยทหาร เพื่อ ปฏิ บั ติหน้ าที่เ ป็นชุ ด
เผชิญเหตุในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- สนับสนุนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะ พร้อม
บุคลากร ในพื้นที่ภัยพิบัติ
- สนั บ สนุ น ด้ า นก าลั ง พล เพื่ อ รั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ภัยพิบัติ
- สนั บ สนุ น เครื่ อ งยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ
และให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ที่จาเป็น
- สนั บ สนุ น เครื่ อ งจั ก รกลและยานพาหน ะ
พร้อมบุคลากร ในพื้นที่ภัยพิบัติ
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
- ติ ด ตามสถานการณ์ สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล น้ าและ
วิเคราะห์สถานการณ์/แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น
- ติ ด ตามสถานการณ์ รวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ประสานงานหน่ ว ยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และให้ ก าร
สนับสนุนอื่นๆ ตามที่ชุดปฏิบัติการขอรับการสนับสนุน

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
ภาคผนวก 5
ผังการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
จังหวัดอ่างทอง
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ระบบวิทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่ (MHZ)
สนง.ปภ.จ.อ่างทอง
ชนะภัยอ่างทอง
161.475
ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง
บัวคลี่
162.125
มณฑลทหารบกที่ 13
ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
อ่างทอง
152.800
อาเภอเมืองอ่างทอง
ชัยพฤกษ์
162.125
อาเภอวิเศษชัยชาญ
อินทนิล
162.125
อาเภอโพธิ์ทอง
ทองกวาว
162.125
อาเภอป่าโมก
ชงโค
162.125
อาเภอไชโย
นกยูง
162.125
อาเภอแสวงหา
ประดู่
162.125
อาเภอสามโก้
นนทรี
162.125
สภ.เมืองอ่างทอง
เมืองทอง
152.800
สภ.วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
152.800
สภ.โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
152.800
สภ.ป่าโมก
ป่าโมก
152.800
สภ.ไชโย
ไชโย
152.800
สภ.แสวงหา
แสวงหา
152.800
สภ.สามโก้
สามโก้
152.800
สภ.รามะสัก
รามะสัก
152.800
สภ.เกษไชโย
เกษไชโย
152.800
สภ.บางจัก
บางจัก
152.800
สภ.สีบัวทอง
สีบัวทอง
152.800
องค์การบริหารจังหวัดอ่างทอง
อบจ.
162.550
เทศบาลเมืองอ่างทอง
รวงทอง
162.550
เทศบาลตาบลโพสะ
โพสะ
162.550
เทศบาลตาบลศาลาแดง
ศาลาแดง
162.550
เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
โรงทอง
162.550
เทศบาลตาบลบางจัก
บางจัก
162.550
เทศบาลตาบลห้วยคันแหลน
ห้วยคันแหลน
162.550
เทศบาลตาบลสาวร้องไห้
สาวร้องไห้
162.550
เทศบาลตาบลท่าช้าง
ท่าช้าง
162.550
เทศบาลตาบลไผ่ดาพัฒนา
ไผ่ดาพัฒนา
162.550
เทศบาลตาบลม่วงเตี้ย
ม่วงเตี้ย
162.550
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
เทศบาลโพธิ์ทอง 162.550
เทศบาลรามะสัก
เทศบาลตาบลรามะสัก
162.550
ชื่อหน่วยงาน

ระบบโทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
035-616260
089-9696810
035-611540
081-8333057
036-422856
089-0051916
035-611182
086-3013993
035-611663
081-8675826
035-631321
081-8675876
035-691341
081-8675877
035-661322
081-8675863
035-699191
081-8675838
035-695235
081-8675882
035-697080
081-8693652
035-613503
083-3493349
035-631111
081-8503993
035-640076
089-9019199
035-661222
081-9870446
035-699202
089-9242795
035-695000
089-9181122
035-697099
081-8693652
035-628333
089-8160123
035-647222
089-5611591
035-669251
0869905050
035-639047
082-2373219
035-873301
081-8521199
035-611714-5 081-9328435
035-620080
081-7803498
035-613920
085-9193094
035-631405
081-8517015
035-669466
081-8291879
035-872255
081-1979898
035-871602
087-4060438
035-622975
086-3364168
035-864309
081-4076070
035-634227
081-9944571
035-691490-1 081-5528795
035-692888
081-8225868

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
ผังการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
จังหวัดอ่างทอง
ลาดับ
ที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่อหน่วยงาน
เทศบาลตาบลโคกพุทรา
เทศบาลตาบลทางพระ
เทศบาลตาบลม่วงคัน
เทศบาลตาบลป่าโมก
เทศบาลตาบลไชโย
เทศบาลตาบลเกษไชโย
เทศบาลตาบลแสวงหา
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง
เทศบาลตาบลสามโก้
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัย
อ่างทอง
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอ่างทอง
มูลนิธิร่วมกตัญญูอ่างทอง
มูลนิธิการกุศลวิเศษไชยชาญ
โรงพยาบาลอ่างทอง
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
โรงพยาบาลป่าโมก
โรงพยาบาลไชโย
โรงพยาบาลแสวงหา
โรงพยาบาลสามโก้

ระบบวิทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่(MHZ)
โคกพุทรา
162.550
ทางพระ
162.550
ม่วงคัน
162.550
เทศบาลป่าโมก
162.550
เทศบาลไชโย
162.550
เทศบาลเกษไชโย
162.550
เทศบาลแสวงหา 162.550
เพชรเมืองทอง
162.550
เทศบาลสามโก้
162.550
วีอาร์กู้ภัย
146.530
อ่างทอง
ป่อเต็กตึ๊งอ่างทอง
152.440
ร่วมอ่างทอง
152.440
การกุศลวิเศษ
152.440
กู้ชีพอ่างทอง
155.375
กู้ชีพวิเศษชัยชาญ

กู้ชีพโพธิ์ทอง
กู้ชีพป่าโมก
กู้ชีพไชโย
กู้ชีพแสวงหา
กู้ชีพสามโก้

155.375
155.375
155.375
155.375
155.375
155.375

ระบบโทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
035-861502
087-4118209
035-861931
098-921324
035-695001
089-7525449
035-661347
089-7447969
035-699333
081-2642261
035-647511
089-6141645
035-695035-5 081-9469698
035-648360
089-2434632
035-697073
081-1927283
081-7551669
035-615111 ต่อ
188
035-631322
035-691333
035-623539
035-647018
035-648031-4
035-697402

081-7708435
089-5483906
096-8176994
081-9946933
089-9005558
092-2603838
081-8221597
099-4479080
081-6596682
081-5504329

ภาคผนวก 6
การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศล

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
ด้านบุคลากร

ด้านทรัพยากร

๑. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยจังหวัด
อ่างทอง มีสมาชิกในสังกัด จานวน ๔๕๐ คน
(คลื่นความถี่ ๑๔๖.๕๓๐ MHz) ผู้ประสานงาน
นายมณเทียร อ่อนสกุล ๐๘-๑๓๐๙-๙๙๙๗
๑.๑ ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ-กู้ภัย จานวน 200 คน
๑.๒ ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพโดยเฉพาะ จานวน
200 คน
๑.๓ ปฏิบัติงานด้านกู้ภัยภัยโดยเฉพาะ
จานวน 200 คน
๑.๔ ปฏิบัติงานประจาสานักงานและอื่นๆ
จานวน ๑๖ คน
๑.๕ หลักสูตรกู้ภัยเบื้องต้น จานวน 150 คน
๑.๖ หลักสูตรดับเพลิง จานวน 10 คน
๑.๗ หลักสูตรสารเคมี จานวน 20 คน
๑.๘ หลักสูตรกูภัยทางน้า จานวน 20 คน
๑.๙ หลักสูตรค้นหา/กู้ภัยอาคารถล่ม
จานวน 100 คน
๑.๑๐ หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จานวยน 150 คน
๑.๑๑ หลักสูตรวิทยุสื่อสาร จานวน 150 คน

๑. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัย
จังหวัดอ่างทอง
๑.๑ รถยนต์กู้ภัยประจาสานักงาน
จานวน ๒ คัน
๑.๒ รถยนต์กู้ภัยของอาสาสมัครใน
สังกัด จานวน ๕๐ คัน
๑.๓ รถไฟฟ้าส่องสว่าง จานวน ๑ คัน
๑.๔ เครื่องตัดถ่าง จานวน 3 เครื่อง
๑.๕ เครื่องปั่นไฟ จานวน ๑๐ เครื่อง
1.6 ชุดประดาน้า จานวน 3 ชุด
๑.7 วิทยุสื่อสารแบบติดตั้งกับที่
จานวน ๓ เครื่อง
1.8 วิทยุสื่อสารแบบมือถือ
จานวน 150 เครื่อง
๑.๗ เรือกู้ภัย จานวน ๓ ลา
1.8 กระเป๋าส่อุปกรณ์เวชภัณฑ์
จานวน 60 ใบ
1.9 เปลบอร์ด จานวน 35 อัน
1.10 เลื่อยยนต์ จานวน 10 เครื่อง

๒. มูลนิธิการกุศลวิเศษไชยชาญ
มีสมาชิกในสังกัด จานวน ๗๙ คน
(คลื่นความถี่ ๑๕๒.๔๔๐ MHz) ผู้ประสานงาน
นายวงศพัฒน์ เงินอนันตสุข ๐๙-๖๘๑๗-๖๙๙๔
๒.๑ ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ-กู้ภัย จานวน ๑๓ คน
๒.๒ ปฏิบัติงานด้านกู้ภัยโดยเฉพาะ
จานวน ๖๖ คน
๒.๓ ปฏิบัติงานประจาสานักงานและอื่นๆ
จานวน ๒ คน
๒.๔ หลักสูตรกู้ภัยเบื้องต้น จานวน ๑๓ คน
๒.๕ หลักสูตรดับเพลิง
จานวน ๗ คน
๒.๖ หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จานวน ๑๓ คน
๒.๗ หลักสูตรวิทยุสื่อสาร จานวน ๗ คน

๒. มูลนิธิการกุศลวิเศษไชยชาญ
๒.๑ รถยนต์กู้ภัยประจาสานักงาน
จานวน ๑ คัน
๒.๒ รถยนต์กู้ภัยของอาสาสมัครใน
สังกัด จานวน ๒๖ คัน
๒.๓ เครื่องตัดถ่าง จานวน ๒ เครื่อง
๒.๔ เครื่องปั่นไฟ จานวน ๒ เครื่อง
๒.๕ วิทยุสื่อสารแบบติดตั้งกับที่
จานวน ๔ เครื่อง
๓.มูลนิธิร่วมกตัญญู อ่างทอง
๓.๑ รถยนต์ของอาสาสมัครในสังกัด
จานวน ๑๕ คัน
๓.๒ รถยก/รถเครน จานวน ๕ คัน
๓.๓ รถเคลื่อนที่เร็ว จานวน ๙ คัน
๓.๔ เครื่องตัดถ่าง จานวน ๑ เครื่อง
๓.๕ เครื่องปั่นไฟ จานวน ๔ เครื่อง
๓.๖ ชุดดับเพลิง จานวน ๒ ชุด
๓.๗ วิทยุสื่อสารแบบติดตั้งกับที่
จานวน ๕ เครื่อง
๓.๘ ชุดปฏิบัติการค้นหาใต้น้า
จานวน ๘ ชุด

ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ก่อนเกิดเหตุ
๑.๑ องค์การสาธารณกุศล จัดทา
แผนปฏิบัติการขององค์การสาธารณกุศล
และเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ
ศูนย์บัญชาการฯ ในการจัดการ
สาธารณภัย
๑.๒ จัดเตรียมบุคลากร ทรัพยากรให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน และให้การ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒. ขณะเกิดเหตุ
๒.๑ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน ของแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๒ จัดเจ้าหน้าที่ ในการประสานการ
ปฏิบัติกับศูนย์บัญชาการแต่ละระดับ และ
ร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๒.๓ กรณีองค์การสาธารณกุศล เมื่อได้
รับแจ้งขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้รีบไปรายงานตัวต่อ
ผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยเร็ว เพื่อรับมอบ
ภารกิจ ต่อไป
๒.๔ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น และองค์การ
สาธารณกุศล เข้าถึง ณ จุดเกิดเหตุก่อน
ให้ดาเนินการปิดกั้นพื้นที่ป้องกันผู้ไม่
เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุ และ
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้องต้น พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ต่อไป
๓. หลังเกิดเหตุ
ให้องค์การสาธารณกุศล ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
บรรเทาเหตุสาธารณที่เกิดขึ้น

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
๓. มูลนิธิร่วมกตัญญู อ่างทอง มีสมาชิกใน
สังกัด จานวน ๗๗ คน (คลื่นความถี่ ๑๕๙.๙๖๐
MHz) ผู้ประสานงาน นายธานิน โตงาม
๐๘-๙๕๔๘-๓๙๐๖
๓.๑ ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ-กู้ภัย จานวน ๓๗ คน
๓.๒ ปฏิบัติงานด้านกู้ภัยโดยเฉพาะ
จานวน ๓๔ คน
๓.๓ ปฏิบัติงานประจาสานักงานและอื่นๆ
จานวน ๒ คน
๓.๔ หลักสูตรกู้ภัยเบื้องต้น จานวน ๗ คน
๓.๕ หลักสูตรดับเพลิง
จานวน ๔ คน
๓.๖ หลักสูตรกู้ภัยทางน้า
จานวน ๘ คน
๓.๗ หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จานวน ๓๗ คน
๓.๘ หลักสูตรวิทยุสื่อสาร
จานวน ๗ คน
๔. มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง อ่างทอง
มีสมาชิกในสังกัด จานวน ๒๑๐ คน (คลื่น
ความถี่ ๑๕๐.๔๔๐ MHz)
ผู้ประสานงาน นายพินิจ ศรีโสภา ๐๘-๑๗๗๐๘๔๓๕
๔.๑ ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ-กู้ภัย จานวน ๒๑๐ คน
๔.๒ ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพโดยเฉพาะ
จานวน ๕๐ คน
๔.๓ ปฏิบัติงานด้านกู้ภัยโดยเฉพาะ
จานวน ๑๖๐ คน
๔.๔ หลักสูตรกู้ภัยเบื้องต้น จานวน ๙๐ คน
๔.๕ หลักสูตรดับเพลิง จานวน ๑๐ คน
๔.๖ หลักสูตรกู้ภัยสารเคมี จานวน ๓ คน
๔.๗ หลักสูตรกู้ภัยทางน้า จานวน ๑๐ คน
๔.๘ หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จานวน ๓๔ คน
๔.๙ หลักสูตรวิทยุสื่อสาร จานวน ๒๘ คน

๔. มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง อ่างทอง
๔.๑ รถยนต์กู้ภัยประจาสานักงาน
จานวน ๓ คัน
๔.๒ รถยนต์กู้ภัยของอาสาสมัครใน
สังกัด จานวน ๒๖ คัน
๔.๓ รถยก/รถเครน จานวน ๒ คัน
๔.๔ รถไฟฟ้าส่องสว่าง จานวน ๕ คัน
๔.๕ เครื่องตัดถ่าง จานวน ๒ เครื่อง
๔.๖ เครื่องปั่นไฟ จานวน ๕ เครื่อง
๔.๗ ชุดดับเพลิง จานวน ๓ ชุด
๔.๘ วิทยุสื่อสารแบติดตั้งกับที่
จานวน ๒ เครื่อง
๔.๙ วิทยุสื่อสารแบบมือถือ
จานวน ๒๕ เครื่อง
๔.๑๐ เรื่อท้องแบน พร้อมเครื่อง
จานวน ๓ ลา
๔.๑๑ เลื่อยยนต์ จานวน ๒ ตัว

