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แผนเฉพาะกิจปอ้งกันและแก้ไขปัญหาภยัแล้ง   
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

อา้งถงึ  ๑. พระราชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๒. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖)  
 ๓. แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดบุรีรัมย์  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

๑. สถานการณ์ 
         ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งหลายหน่วยงาน
คาดการณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะมีแนวโน้มรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว และมีโอกาสสูงที่อุณหภูมิในหลายพื้นที่อาจสูงกว่า ๔๐ องศา
เซลเซียส ส่งผลให้น้ าในแหล่งน้ าต่างๆ ระเหยขึ้นไปในอากาศ และแห้งขอด อีกทั้งสภาพอากาศที่ร้อนและ
แห้งแล้ง ยังท าให้สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติการฝนหลวง ส่งผลให้เขื่อนขนาดใหญ่มีปริมาณ
น้ าต่ ากว่าเกณฑ์ และอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการน าน้ าส ารองที่อยู่ก้นเขื่อนมาใช้งาน ซึ่งต้องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพ และแยกตะกอนก่อนระบายน้ าออกจากเขื่อน  ในการนี้ รัฐบาลได้เน้นย้ าให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ า รวมถึงรณรงค์ให้คนในชุมชนเมืองลดการ
ใช้น้ าภาคครัวเรือนลงอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ จะช่วยยืดระยะเวลาให้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอไปจนถึงช่วงต้นฤดู
ฝน ๒๕๕๙ ส าหรับการเล่นน้ าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอความร่วมมือประชาชนเล่นน้ าอย่างประหยัด รู้
คุณค่า บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ตามวิถีไทย ตลอดจนขอให้ทุกภาคส่วนใช้
น้ าอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้ด้วยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน 
 ปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ   จังหวัดบุรีรัมย์  ยังคงมีพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและยาวนานเป็นประจ าทุกปี  โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
พฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่มีลมหนาวปกคลุมจะท าให้อากาศแห้ง ความชื้นสัมพัทธ์ต่ า ปริมาณฝนตกมี
น้อย  มีฝนทิ้งช่วงเป็นระยะ แหล่งน้ าธรรมชาติต่างๆ มีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้  ประกอบกับมี
การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า  ท าให้สภาพป่าไม่สามารถดูดซับน้ าไว้ได้ทัน ขาดแหล่งน้ าหรืออ่างเก็บกักน้ าที่
ช่วยชะลอการไหลของน้ า จึงท าให้ประชาชนขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร พืชผล
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย รวมทั้งสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ สร้างความสูญเสียให้แก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยเป็นจ านวนมาก 
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๒. สถานการณ์เฉพาะ  
          พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาเป็นที่ราบลุ่ม  และมีสภาพเป็นร่องน้ าอยู่ริมล าน้ าส าคัญคือ 
ล ามาศ กับล านางรอง แต่แหล่งน้ าต่าง ๆ มักประสบปัญหาน้ าแห้งในฤดูแล้ง  ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับใช้เพื่อ
การเกษตรได้  ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 

๓. วตัถปุระสงค ์
          ๓.๑ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกัน และประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยปฏิบัติงานหลักและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ 
           ๓.๒ เพื่อให้สามารถด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
           ๓.๓ เพื่อเป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ให้พร้อม
ต่อการปฏิบัติงานในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

๔. ภารกิจ 
          ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
ด าเนินการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอันเนื่องจากการประสบภาวะภัยแล้ง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ภัย
แล้งที่เกิดขึ้น สามารถลดความเสียหายได้  
 

๕.  การปฏบิตั ิ
          จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
เพื่อท าหน้าที่หลักในการอ านวยการและประสานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา และ
วางมาตรการเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง และการเผชิญภัยโดยมีขั้นตอน ต่าง ๆดังนี้ 

 ๕.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๕.๑.๑  ขัน้เตรยีมการ              

                     ๑) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   
                   ๒) ส ารวจ ตรวจสอบแหล่งน้ า รวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ าให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
อย่างเพียงพอ 
                   ๓) ส ารวจพื้นที่ และครัวเรือนที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค 
 ๔) เตรียมแผนการแจกจ่ายน้ าให้แก่ประชาชนในต าบลหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาด
แคลนน้ าอย่างรุนแรง  ตลอดจนขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย 
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 ๕.๑.๒   ขัน้ปฏบิตัขิณะเกดิภยั 
  ๑)  หน่วยงานหลกั 

                    (๑) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา (ส านักงานปลัด)  ท าหน้าที่ฝ่าย
อ านวยการของศูนย์อ านวยการฯ  ในการจัดระบบบริหารงานประสานงานอ านวยการ  การก ากับติดตาม
การปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ  
                    (๒) กองช่าง  เป็นก าลังหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจร่วมกับสมาชิก  

อปพร. ในพื้นที ่
                 ๒) หน่วยงานรอง 
                    (๑) การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอนางรอง  สนับสนุนน้ าการแจกจ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
                      (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม
ภาชนะเก็บกักน้ า และแหล่งกักเก็บน้ าที่เสียหายในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน จากความแห้งแล้งในระยะอย่างต่อเนื่อง 
  ๓) หน่วยงานสนับสนุน 
                  กรณีที่ปัญหาภัยพิบัติเกินขีดความสามารถของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาจะช่วยเหลือบรรเทา ให้ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ไปยังกองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ าเภอช านิ, กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนบุรีรัมย์ 
เพื่อประสานขอการสนับสนุนไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดและฝ่ายทหาร 
           ๕.๑.๓   ดา้นการใหค้วามชว่ยเหลอื 
                         ๑) เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  จัดเจ้าหน้าที่ออกส ารวจสถานการณ์ภัยแล้ง  โดยประกอบด้วย
ข้อมูลจ านวนความเสียหาย  ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย  จ านวนราษฎรและทรัพย์สิน
ที่เสียหาย  และรายงานสถานการณ์การเกิดภัยแล้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมรายงานเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเขตภัยพิบัติตามนัย ข้อ ๑๖  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทด
รองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ 
                    ๒) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อผกาด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ได้แก่  การแจกจ่ายน้ า การช่วยเหลือด้านการเกษตร  
          ๓) เมื่อเกิดภัยรุนแรงขึ้นในพ้ืนที่ และเกินขีดความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ 
จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเหนือขึ้นไปในเขตท้องที่  

๖. ค าแนะน าในการประสาน 
    แผนปฏิบัติการนี้มีผลใช้บังคับ และเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ตั้งแต่บัดนี้ 
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๗. งานดา้นธรุการและการสนบัสนนุ 
     ๗.๑ ก าลงัคน 
           ๗.๑.๑ สมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา       จ านวน   ๕๐  คน 
           ๗.๑.๒ พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา     จ านวน   ๒๕  คน 
     ๗.๒  งบประมาณ 

      งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

๘. การบังคบับญัชาและตดิตอ่สือ่สาร 
     ๘.๑  การบงัคบับญัชา 
                  ๘.๑.๑  หน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ให้อยู่ในการอ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ผกา/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ผกา เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
            ๘.๑.๒  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วน
ต าบล ช่อผกา  ตั้งอยู่ที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ๖๕ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลช่อผกา  อ าเภอ
ช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  หมายเลขโทรศัพท์  ๐  ๔๔๖๖  ๖๓๙๔ 

๘.๒  การตดิตอ่สือ่สาร 
               โทรศัพท์ /โทรสาร  หมายเลข  ๐  ๔๔๖๖  ๖๓๙๔                   
                
 
     (ลงชื่อ) จ่าเอก         ผูเ้สนอแผน 
                      (ธีรศักดิ์   กิตติอุดมพันธ์) 
                                                                      หัวหน้าส านักปลัด 
 
 

(ลงชื่อ)                                      ผูเ้ห็นชอบแผน 

         (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                   ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้อนุมัติแผน 
           (นายส ารวย   บ่อไทย) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 


