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แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ประจ าปี  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

.................................................................. 

 
๑. สถานการณ์ทั่วไป 
            เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม  – มิถุนายน ของทุกปี ราษฎรในเขตต าบลเขาสามสิบ จะประสบ
ปัญหาภัยแล้งเป็นจ านวนมาก เป็นผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลน
น  าส าหรับอุปโภคบริโภค เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการแก้ปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎรดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบจึงได้ก าหนดแผนการช่วยเหลือราษฎรที่
อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งขึ น 
 

๒. ภารกิจ 

           ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
ด าเนินการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  า   เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอันเนื่องจากการประสบภาวะภัยแล้ง  รวมถึงการฟ้ืนฟูบูรณะผลผลิตการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย
จากการขาดแคลนน  าเพื่อการเกษตร 

๓. การปฏิบัติ 
     ๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ 
            ๓.๑.๑ เพ่ือเป็นการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการร่วมมือประสานการแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภาวะภัยแล้ง ปี ๒๕63 อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
            ๓.๑.๒ เพ่ือจัดระบบในการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้
ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงระบบใช้น  าในพื นที่ของประชาชน เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งของประชาชนผู้ใช้น  า          
ในพื นที ่ได้อย่างเหมาะสมยุติธรรม 
      ๓.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
           ๓.๒.๑ ขั้นเตรียมการ              
                    (๑) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  จัดตั งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ปี  ๒๕63  
                    (๒) ส ารวจ ตรวจสอบแหล่งน  า รวมทั งภาชนะเก็บกักน  าให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่าง
เพียงพอ 
                    (๓) ส ารวจพื นที่ และครัวเรือนที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน  าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 

                    (๔) เตรียมแผนการแจกจ่ายน  าให้แก่ประชาชนในต าบลหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาด
แคลนน  าอย่างรุนแรง  ตลอดจนขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ีที่ประสบภัย 

                      (๕) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมส ารองน  า  และใช้น  าอย่างประหยัด 
 
 



            ๓.๒.๒ ด้านการให้ความช่วยเหลือ 
                  (๑)  เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ น  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  จัดเจ้าหน้าที่ออกส ารวจสถานการณ์ภัยแล้ง  โดยประกอบด้วยข้อมูลจ านวน        
ความเสียหาย  ความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที่  ที่ประสบภัย  จ านวนราษฎรและทรัพย์สินที่เสียหาย  และ
รายงานสถานการณ์การเกิดภัยแล้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมรายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  
ประกาศเขตภัยพิบัติตามนัย ข้อ ๑๖  แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                  (๒) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสามสิบ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่  การแจกจ่ายน  า การช่วยเหลือด้านการเกษตร  
   (๓) เมื่อเกิดภัยรุนแรงขึ นในพื นที่ และเกินขีดความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ จะ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเหนือขึ นไปในเขตท้องที่  

๔. หน่วยปฏิบัติ 
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

ประกอบด้วย      
       ๔.๑ หน่วยงานหลัก 
             ๔.๑.๑ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  (ส านักงานปลัด)  ท าหน้าที่ฝ่าย
อ านวยการของศูนย์อ านวยการฯ  ในการจัดระบบบริหารงานประสานงานอ านวยการ  การก ากับติดตามการ
ปฏิบัติของหน่วยงาน  ต่าง ๆ  
             ๔.๑.๒ ส่วนโยธา  เป็นก าลังหลักท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจในกรณีฉุกเฉินร่วมกับ
สมาชิก อปพร.  ในพื นที่ 
        ๔.๒ หน่วยงานรอง 
              ๔.๒.๑ การประปาหมู่บ้าน  สนับสนุนน  าการแจกจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
             ๔.๒.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม
ภาชนะเก็บกักน  า และแหล่งกักเก็บน  าที่เสียหายในพื นที่รับผิดชอบ รวมทั งสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน  จากความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง 
       ๔.๓ หน่วยงานสนับสนุน 
   กรณีที่ปัญหาภัยพิบัติเกินขีดความสามารถของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ให้ขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมไปยังกองอ านวยการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ าเภอเขาฉกรรจ์,  กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสระแก้ว เพ่ือประสานขอรับการ
สนับสนุนไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดและฝ่ายทหาร 
 
๕. ค าแนะน าในการประสาน 
      แผนนี มีผลใช้บังคับ  และเริ่มปฏิบัติตามขั นตอนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 

๖. งานด้านธุรการและการสนับสนุน 
      ๖.๑ ก าลังคน 
             ๖.๑.๑ สมาชิก  อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ    จ านวน   ๒๕  นาย 
             ๖.๑.๒ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ         จ านวน   ๑๕   คน 
      ๖.๒ งบประมาณ 
             งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 



๗. การบังคับบัญชาและติดต่อสื่อสาร 
     ๗.๑ การบังคับบัญชา 
           ๗.๑.๑ หน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ให้อยู่ในการอ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบ/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบล เขา
สามสิบ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
            ๗.๑.๒ ที่ตั ง ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสามสิบ  ตั งอยู่ที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ (ส านักงานปลัด)   หมู่ที่ ๔  ต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์  0-3756-1911  

๗.๒ การติดต่อสื่อสาร 
        ๗.๒.๑ โทรศพัท์  หมายเลข  0-3756-1911 โทรสาร หมายเลข  0-3756-1912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


