
 
 
 
 

     
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง พ.ศ.  2562 

 *******************  

ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่ากรมป้องกันและบรรเทา             
สารธารณภัยแห่งชาติแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 
และมอบหมายให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานของรัฐ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558   
และเพ่ือให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบในระดับพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ 

1.1 ปรับปรุงข้อมูลทั่วไปที่ปรากฏในบทที่ 1 ได้แก่ เพศ อายุ และความพิการ รวมทั้งรายละเอียด
ของสถานที่ส าคัญและสาธารณูปโภคในพื้นที่ 

1.2 ให้รวบรวมแผนงาน/โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว้ในผนวกของแผนปฏิบัติ
การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การ
ปฎิบัติ นั้น  

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเสร็จสิ้น โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติ
แล้ว 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ วันที่    11  กุมภาพันธ์   พ.ศ.2562 
 
 
 
  
   

(นายโกฏ       โลมบุตร) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 
 
 



 
 
 
 
ที่ ชย 73001/        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
                  อ าเภอบ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170 

      กุมภาพันธ์  2562 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562  

เรียน  ก านัน,ผู้ใหญ่บ้านต าบลโนนแดง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2562  จ านวน  1  เล่ม 

 ตามท่ีจังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า กรมป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
แห่งชาติแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และมอบหมาย
ให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานของรัฐ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วน   
อ่ืน ๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558   และเพ่ือให้การจัดก าร
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบในระดับพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้ 
1.1 ปรับปรุงข้อมูลทั่วไปที่ปรากฏในบทที่ 1 ได้แก่ เพศ อายุ และความพิการ รวมทั้งรายละเอียดของ
สถานที่ส าคัญและสาธารณูปโภคในพื้นที่ 
1.2 ให้รวบรวมแผนงาน/โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว้ในผนวกของแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การ                                                                                               
              ปฏิบัติ นั้น 
 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยเสร็จสิ้น โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติ
แล้ว 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
      
 
               ( นายโกฏ     โลมบุตร ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทร. 087-1148091 



 
 
 
 
ที่ ชย 73001/        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
                  อ าเภอบ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170 

      กุมภาพันธ์  2562 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562  

เรียน  นายอ าเภอบ้านเขว้า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2562  จ านวน  1  เล่ม 

 ตามท่ีจังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า กรมป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
แห่งชาติแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และมอบหมาย
ให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานของรัฐ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วน  
อ่ืน ๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558   และเพ่ือให้การจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบในระดับพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้ 
1.1 ปรับปรุงข้อมูลทั่วไปที่ปรากฏในบทที่ 1 ได้แก่ เพศ อายุ และความพิการ รวมทั้งรายละเอียดของ
สถานที่ส าคัญและสาธารณูปโภคในพื้นที่ 
1.2 ให้รวบรวมแผนงาน/โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว้ในผนวกของแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การ                                                                                               
              ปฏิบัติ นั้น 
 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยเสร็จสิ้น โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติ
แล้ว 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
      
 
               ( นายโกฏ     โลมบุตร ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทร. 087-1148091 



 
 
 
 
ที่ ชย 73001/        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
                  อ าเภอบ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170 

      กุมภาพันธ์  2562 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562  

เรียน  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2562  จ านวน  1  เล่ม 

 ตามท่ีจังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า กรมป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
แห่งชาติแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และมอบหมาย
ให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานของรัฐ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วน   
อ่ืน ๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558   และเพ่ือให้การจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบในระดับพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1. ปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้ 
1.1 ปรับปรุงข้อมูลทั่วไปที่ปรากฏในบทที่ 1 ได้แก่ เพศ อายุ และความพิการ รวมทั้งรายละเอียดของ
สถานที่ส าคัญและสาธารณูปโภคในพื้นที่ 
1.2 ให้รวบรวมแผนงาน/โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว้ในผนวกของแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การ                                                                                               
              ปฏิบัติ นั้น 
 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยเสร็จสิ้น โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติ
แล้ว 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
      
 
               ( นายโกฏ     โลมบุตร ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทร. 087-1148091 


