
 
 
 

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล 
ที ่ 548/๒๕65 

เรื่อง  ศูนย์เผชิญเหตุและติดตามสถาการณ์ “พายุใต้ฝุ่นโนรู” ตำบลศรีมงคล  
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

................................................ 
  ด้วยได้เกิดสถานการณ์ฝนตกสะสมในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมไหลหลากประชาชน
ได้รับความเดือนร้อนและทำให้พืชผลทางการเกษตรตลอดจนเส้นทางการจราจรในพ้ืนที่ได้รับความเสียหายและ
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุใต้ฝุ่น “โนรู” ฉบับที่ 4(251/2565) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีความเร็ว
ลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่  28 กันยายน 2565 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะ
เช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ มีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่       
และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงในช่วง 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลากในพ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำซาก ที่ลุ่ม ที่ราบเชิงเขา ทางน้ำธรรมชาติ 

  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติของตำบลศรีมงคล และเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและการ  
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงจัดตั้งศูนย์ เผชิญเหตุและติดตาม
สถานการณ์ “พายุใต้ฝุ่นโนรู” ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีมงคล  โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1.  ศูนย์เผชิญเหตุและติดตามสถานการณ์ “พายุใต้ฝุ่นโนรู” ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เผชิญเหตุและติดตามสถานการณ์              
“พายุใต้ฝุ่น  โนรู”  ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์   

                     มีหน้าที่  สั่งการ  ควบคุม  และบัญชาการในการจัดการสาธารณภัยจนกว่าสถานการณ์                  
เข้าสู่ภาวะปกติ 

 

2.  คณะท่ีปรึกษา ประกอบด้วย 
  ๑)  กำนันตำบลศรีมงคล 
  ๒)  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

              มีหน้าที่  ให้ข้อเสนอแนะ  คำแนะนำ   ข้อมูลทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น  โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เป็นสำคัญ 

   

 3.  ส่วนอำนวยการ  
     3.1 กรรมการส่วนอำนวยการ ประกอบด้วย 

      ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล            ผู้อำนวยการศูนย์ 
      ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล   รองผู้อำนวยการศูนย์ 
      ๓. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล           รองผู้อำนวยการศูนย์ 
      ๔. กำนันตำบลศรีมงคล                 รองผู้อำนวยการศูนย์ 
      ๕. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล             รองผู้อำนวยการศูนย์           
      ๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล            กรรมการ 
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     ๗. ผู้อำนวยการกองคลัง                        กรรมการ 
     ๘. ผู้อำนวยการกองช่าง     กรรมการ 
     ๙. ผู้อำนวยการกองการศึกษา       กรรมการ 
     ๑๐.หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการ 
     ๑๑.ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีมงคลทุกหมู่บ้าน     กรรมการ  
     ๑๒.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกหมู่บ้าน           กรรมการ 
     ๑3.นางสาวนารีรัตน์ ภูรวิัตร                               กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     มีหน้าที่ 
     1)  เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 
     2)  แจ้งเตือนล่วงหน้าพร้อมแนวทางการปฏิบัติตนให้ประชาชน  ส่วนราชการ                    
และหน่วยงาน  รับทราบสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยเพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยที่
จะเกิดขึ้นรวมถึงสั่งการให้มีการอพยพ และเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัย 
     3)  วิเคราะห์และวางแผนการเผชิญเหตุ 
     4)  ประสานและสนับสนุนในการจัดการและการเผชิญเหตุสาธารณภัยแก่กอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ 
     5)  สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในการเผชิญเหตุสาธารณภัยให้กับกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ 
     6)  กำหนดจำนวนชนิดของทรัพยากร  และบุคลากรที่ต้องใช้เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ              
และรวดเร็วในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     7)  ประสานการใช้ทรัพยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านต่าง  ๆ 
     8) ประสานงานในการจัดการในภาวะฉุกเฉินกับส่วนต่าง ๆ ในส่วนงานสนับสนุน            
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านอ่ืน  ๆ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามพัน  (กลุ่มงานความมั่นคง)              
เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน  รวมถึงจัดทำแผนสนับสนุน       
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านการจัดการสาธารณภัยและการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน 

  ๓.2  คณะทำงานติดตามสถานการณ์  ประกอบด้วย 
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล    ประธานกรรมการ 
๒. หัวหน้าสำนักปลัด       กรรมการ 
3. กำนันตำบลศรีมงคล      กรรมการ 
4. ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ประภัย     กรรมการ 
5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกหมู่บ้าน            กรรมการ 
6. นางฉวีวรรณ  คัชรินทร ์   นักทรัพยากรบุคคลฯ กรรมการ 
7. นางสาวชมัยพร  สัมฤทธิ์ตระกูล  เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ 
8. นางสาววิไลวรรณ  จันแรม  นักพัฒนาชุมชน    กรรมการ/เลขานุการ 
9. นางสาวนารีรัตน์  ภูรวิัตร  พนักงานจ้าง    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขนุการ  

 

 มีหน้าที่ 
 1) ติดตาม  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านสภาวะอากาศ  สภาพน้ำท่า  และน้ำ

หลาก   ในพ้ืนที่  ตลอด  24  ชั่วโมง  
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    2)  เมื่อคณะทำงานฯ  ได้ประเมินสถานการณ์และเห็นว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเกิดเหตุ              
สาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ให้เสนอผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ  สั่งอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่เสี่ยงภัย    
ไปอยู ่ในจุดปลอดภัยในทันที  
    3)  สามารถแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
    

          4. ส่วนปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 
   ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        ประธานกรรมการ 
   ๒. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบตำบลศรีมงคล  กรรมการ 

๓. กำนันตำบลศรีมงคล      กรรมการ 
4. เจ้าหน้าที่งานปอ้งกัน         กรรมการ 
5. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน      กรรมการ 
6. หัวหน้าสำนักปลัด          กรรมการ 

   7. นางฉวีวรรณ  คัชรินทร ์  นักทรัพยากรบุคคลฯ กรรมการ 
   8. นางสาวชมัยพร สัมฤทธิ์ตระกูล  เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ 

9. นายสำเภา ไผ่เถื่อน    พนักงานจ้าง  กรรมการ 
10. นายอนันต์  กาละศรี   พนักงานจ้าง  กรรมการ 
11. นายอากร  เมารีจันทร์    พนักงานจ้าง  กรรมการ 
12.นายประกอบ  ทองบัว  พนักงานจ้าง  กรรมการ 
13. นายสำราญ  ศรีสงคราม  พนักงานจ้าง  กรรมการ 
14.นายสมชาย ฤทธิ์เทพ   พนักงานจ้าง  กรรมการ 
15.นายตระกูล  กันเพชร   พนักงานจ้าง  กรรมการ 
16.นายสมศักดิ์  สิทธิสาด  พนักงานจ้าง  กรรมการ 
17.นายไพศาล  โก๋งซัง   พนักงานจ้าง  กรรมการ 
18.นายสุธรรม พักตรใส   พนักงานจ้าง  กรรมการ 
19.นายณะเลศ  ตรีเนตร   พนักงานจ้าง  กรรมการ 
20. นางสาววิไลวรรณ  จันแรม  นักพัฒนาชุมชน      กรรมการ/เลขานุการ 
21. นางสาวนารีรัตน์  ภรูิวัตร  พนักงานจ้าง  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขนุการ   
 

    มีหน้าที ่ 
   1)  ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็วด้วยการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหา  กู้ชีพ  
กู้ภัย ประกอบด้วย  ชุดเคลื่อนที่เร็ว  ชุดสนับสนุนและดำเนินการค้นหา  กู้ชีพ  กู้ภัย  และระดมสรรพกำลังเข้า
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
   2)  อพยพผู้ประสบภัยไปสู่พื้นท่ีปลอดภัย 
   3)  จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย  
    4)  ให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดเหตุ  และพ้ืนที่อพยพ 
   5)  รักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
   6)  บริหารจัดการศพผู้เสียชีวิตให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  และเรียบร้อย 
   7)  จัดระบบส่งกำลังบำรุงเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
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    8)  รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ  ทราบทุกระยะ 
    9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ  มอบหมาย 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
          สั่ง  ณ  วันที่  26  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕65 

 
 

        (นายประทีบ  นิลสนธิ) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


