
 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

ที่ 99/๒๕๖๒ 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
------------------------------------- 

  ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาไดค้าดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ ว่า ฤดูร้อนของประเทศ
ไทยจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป โดยคาดหมายปริมาณฝนรวมของประเทศไทยตั้งแต่เดือน
มกราคม - มีนาคม  ๒๕๖๒ ภาคใต้มีปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติ ภาคกลางมีปริมาณฝนต่ ากว่าปกติร้อยละ ๒๐ ซึ่งอาจ
ส่งผลท าให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมทั้งการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การประสานการปฏิบัติ การสนับสนุน การปฏิบัติตามแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ือให้บังเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๒๕๕๐ จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   ผู้อ านวยการศูนย์ 
  ๑.๒ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามทุกคน  รองผู้อ านวยการศูนย์ 
  1.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   กรรมการ 

๑.4 ก านันต าบลหาดขาม      กรรมการ 
  1.5 หัวหน้าชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลหาดขาม กรรมการ 
  ๑.6 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง  กรรมการ 
  1.7 หัวหน้าส่วนการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามทุกคน กรรมการ  
  ๑.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑.9 หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
อ านาจหน้าที่ 
  ๑) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๒) รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานการให้ความช่วยเหลือรายวันให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ทราบ จนกว่าสถานการณ์จะยุติ 
  ๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๒. คณะท างานเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ประกอบด้วย 
  2.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.๒ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามทุกคน  คณะท างาน 
  2.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามทุกคน  คณะท างาน 

2.4 ก านันต าบลหาดขาม      คณะท างาน 
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2.5 ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน     คณะท างาน 
  2.6 หัวหน้าชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลหาดขาม คณะท างาน 
  2.7 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง  คณะท างาน 
  2.8 หัวหน้าส่วนการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามทุกคน คณะท างาน  
  2.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   คณะท างาน/เลขานุการ 
  2.10 หัวหน้าส านักปลัด      คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 อ านาจหน้าที ่
  ๑) จัดเตรียมก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ตลอดจนทรัพยากรในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน 
องค์กรสาธารณกุศลที่มีศักยภาพ ในการสนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากภัยแล้ง 
  ๒) จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร พร้อมทั้งก าหนดช่อง
ทางการสื่อสาร ย่านความถ่ี ส าหรับรองรับการสื่อสารโทรคมนาคม 
  3) ด าเนินการด้านงบประมาณ และจัดท าบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาค และเครื่องอุปโภคบริโภค
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บัญชาการเหตุการณ์มอบหมาย 
 

 ๓. คณะท างานศูนย์การปฏิบัติ 
  ๓.๑ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม คนที่ 1  หัวหน้าคณะท างาน 

3.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามทุกคน  คณะท างาน 
๓.3 หัวหน้าส่วนการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามทุกคน คณะท างาน 

  3.4 ก านันต าบลหาดขาม      คณะท างาน 
  ๓.5 ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน     คณะท างาน 
  3.6 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคน     คณะท างาน 

3.7 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลหาดขามทุกคน  คณะท างาน 
3.8 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง  คณะท างาน 
3.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   คณะท างาน/เลขานุการ 

  ๓.10 หัวหน้าส านักปลัด      คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  อ านาจหน้าที่ 

1) ปฏิบัติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และก าลังพลส่วนต่างๆ เพ่ือบูรณาการการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้นในพ้ืนที่ รายงานผลการปฏิบัติด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของส่วนต่างๆตามนโยบายและค าสั่งผู้บัญชาการณ์ 

2) ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์การสาธารณกุศล ที่มีศักยภาพตามแนวทางประชารัฐ ใน
การสนับสนุนทรัพยากร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในสถานการณ์ภัยแล้ง 

3) จัดท าข้อมูลหน่วยงานที่สนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรได้
อย่างเหมาะสม 
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4) ท าความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะกรณีการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร ตลอดจนระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากกรณี
การแย่งชิงน้ า 

5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บัญชาการเหตุการณ์มอบหมาย 
 

๔. คณะท างานศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วม 
 4.๑ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม คนที่ 2  หัวหน้าคณะท างาน 

4.2 หัวหน้าส่วนการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามทุกคน คณะท างาน 
4.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามทุกคน  คณะท างาน 

  4.4 ก านันต าบลหาดขาม      คณะท างาน 
  4.5 ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน     คณะท างาน 

4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   คณะท างาน/เลขานุการ 
  4.7 หัวหน้าส านักปลัด      คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

4.8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
อ านาจหน้าที่ 

๑) ประสานข้อมูลสถานการณ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งกับส่วนต่างๆ 
๒) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ 
๓) ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์ทราบ 
๔) รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และประสานการปฏิบัติ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนดังกล่าว 
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บัญชาการเหตุการณ์มอบหมาย 

 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
 

    สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 
บุญรอด  เขียวเพชร 

 
(นายบุญรอด  เขียวเพชร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 
 
 


