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แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ปี  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง    อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธาน ี

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

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (ข้อมูลจากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัด อุดรธานี ตั้งอยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 19,419 ไร่ มีลักษณะสภาพพ้ืนที่เป็นที่
ราบลุ่ม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
       ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านโนนสะอาด ต.บ้านชัย  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
   ทิศใต ้   ติดต่อกับ บ้านช้าง ต.นาทม  อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี 
   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ บ้านตาด  ต.บ้านตาด  อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี 
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านเสรีพัฒนา  ต.นาทราย  อ.พิบูลย์รักษ์ 
ประชากร (ข้อมูลจากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง)        

จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์    ของอ าเภอทุ่งฝน เมื่อ
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560  พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 6,247 
คน  จ าแนกเป็นชาย 3,204 คน  หญิง 3,043 คน  มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,583 ครัวเรือน  
ลักษณะการประกอบอาชีพ 
  ประชาชนร้อยละ80 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท านาทั้งนี้ 
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี  5,000 – 10,000 บาท  
 
สถานการณ์ทั่วไป 

ด้วยลักษณะอากาศของประเทศไทย  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี  ลักษณะอากาศ
ทั่วไป  จะมีความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงเป็นผลให้อากาศร้อนอบอ้าว  และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่  ประกอบใน
ปี  2561   มีปริมาณน้ าฝนอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปกติ  ท าให้บางพื้นที่ของประเทศ-ไทยต้องประสบปัญหาความแห้ง
แล้งและขาดแคลนน้ า  เพ่ือการอุปโภคบริโภค  รวมทั้งน้ าเพื่อการเกษตร  ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน   
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง 
 
5.ภารกิจ 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ด าเนินการ
วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า  เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจาก
การประสบภาวะภัยแล้ง  รวมถึงการฟ้ืนฟูบูรณะผลผลิตการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

 
 



 
 
การปฏิบัติ 
 

แนวความคิดในการปฏิบัติ 
1 เพ่ือเป็นการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วน  ในการร่วมมือประสานการแก้ไขปัญหาและบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภาวะภัยแล้ง ปี 2564  อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
2 เพ่ือจัดระบบในการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหา   ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อ

เหตุการณ ์ รวมถึงระบบใช้น้ าในพื้นท่ีของประชาชน  เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งของประชาชนผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่  ได้
อย่างเหมาะสมยุติธรรม 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ขั้นเตรียมการ                               

(1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ปี  2564  
          (2) ส ารวจตรวจสอบแหล่งน้ ารวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ าให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างเพียงพอ 
          (3) ส ารวจพื้นที ่ และครัวเรือนที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
          (4) เตรียมแผนการแจกจ่ายน้ าให้แก่ประชาชนในต าบลหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอย่าง
รุนแรง  โดยประสานกับการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งฝน ตลอดจนขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีที่ประสบภัย 
  (5) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมส ารองน้ า และใช้น้ าอย่างประหยัด 
ด้านการให้ความช่วยเหลือ 
           (1)  เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสง  จัดเจ้าหน้าที่ออกส ารวจสถานการณ์ภัยแล้ง  โดยประกอบด้วยข้อมูลจ านวนความเสียหาย  ความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  ที่ประสบภัย  จ านวนราษฎรและทรัพย์สินที่เสียหาย  และรายงานสถานการณ์การ
เกิดภัยแล้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมรายงานเสนออ าเภอและจังหวัดทราบต่อไป 

(2) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  ได้แก่  การแจกจ่ายน้ า การช่วยเหลือด้านการเกษตร   

 
งบประมาณ 
         งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  
 
การติดต่อสื่อสาร 
               ที่ตั้ง ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ตั้งอยู่
ที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  (ส านักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ต าบลนา
ชุมแสง  อ าเภอนาชุมแสง จังหวัดอุดรธานี   หมายเลขโทรศัพท์  042-219914   โทรสาร  042-219914    

                                                             
 
                                                             (ลงชื่อ)       จ.อเอกวิทย์  ไพรวิจารณ์        ผู้เขียนแผน 
                                                                             ( เอกวิทย์  ไพรวิจารณ์ ) 
                                                             นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญการ      
 
 



    
               
 
                                                              (ลงชื่อ) .................................................ผู้เสนอแผน 
                                                                           ( นายกฤษณะ  แสนโคตร ) 
                                                                                 หวัหน้าส านักปลัด 
 
 
 
                                                            (ลงชื่อ) …...................................................ผู้เห็นชอบแผน 
                                                                           (  นายศรายุทธ  บัวรัตน์ ) 
                                                               รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
                                                       รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 
 
 
                                                            (ลงชื่อ) …...................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                                                        (  นายบุญไทย  แสนกระจาย ) 
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                 
   
 

ค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
ที่ ๓๙๗ /๒๕64 

เรื่อง   จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ประจ าปี ๒๕64 

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

ด้วยลักษณะอากาศของประเทศไทย  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี  ลักษณะ
อากาศทั่วไป  จะมีความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงเป็นผลให้อากาศร้อนอบอ้าว   และมีอากาศร้อนจัดในบาง
พ้ืนที่  ประกอบในปี  ๒๕62 มีปริมาณน้ าฝนอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปกติ  ท าให้บางพ้ืนที่ของประเทศ-ไทยต้องประสบ
ปัญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ า  เพ่ือการอุปโภคบริโภค  รวมทั้งน้ าเพ่ือการเกษตร  ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน นั้น  

เพ่ือให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีข้อมูลไว้ส าหรับติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือราษฎร ได้ทันต่อ
สถานการณ์และสอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี  ๒๕63 จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑.  จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ประจ าปี  ๒๕63 องค์การบริหารส่วนต าบลนา
ชุมแสง  ขึ้น ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง   
๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ชุมแสง  ดังนี้ 
 

๒.๑  ฝ่ายอ านวยการ 
(๑)  นายบุญไทย  แสนกระจาย          นายก อบต.นาชุมแสง        ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ 
(๒)  นายสังวาล  บุญภา         รองนายก อบต.นาชุมแสง       กรรมการ 
(๓) นายทองม้วน  ดวงพรมยาว       รองนายก อบต.นาชุมแสง       กรรมการ 
(๔)  นายศรายุทธ  บัวรัตน์                รองปลัด อบต.นาชุมแสง รรก.ปลัด อบต.นาชุมแสง      กรรมการ 
(๕)  ส.ต.ต.ประกาสิทธิ์  บูรณะ         ผอ.กองช่าง                        กรรมการ 
(๖)  นางสาวนารีรัตน์  จันทร์มา       ผอ.กองคลัง                    กรรมการ 
(๖)  นางสาวนฤมล  ช านาญกุล       ผอ.กองสวัสดิการ                    กรรมการ 
(๗)  นายกฤษณะ  แสนโคตร       หวัหน้าส านักปลัด                   กรรมการ/เลขานุการ 
(๘)  จ.อ.เอกวิทย์  ไพรวิจารณ์       นักป้องกันฯ                         กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

/ มีหน้าที ่  
 



- ๒ – 
 
 
 

มีหน้าที่  วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สั่งการ อ านวยการ ก ากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่แต่ละฝ่าย  
ติดตามประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งส ารวจตรวจสอบประเมินสถานการณ์ความเดือดร้อน เพ่ือประสาน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น     
   

๒.๒  ฝ่ายเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องทุกข์ ประกอบด้วย 
(๑)  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานและคณะกรรมการชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล           
นาชุมแสง 
(๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
(๓)  พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง   
(๔)  สมาชิก อปพร. 

 
มีหน้าที ่  เฝ้าระวัง สภาพอากาศ ส ารวจตรวจสอบสภาพท้องที่เสี่ยงภัย  และผู้ประสบภัย  วิเคราะห์ 

ประเมิน  สถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้งรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์  น าเสนอฝ่ายอ านวยการเพื่อพิจารณาแนวทาง
ป้องกันบรรเทาและให้ความช่วยเหลือ   

๒.๓  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง   ประกอบด้วย 
(๑)  จ.อ.เอกวิทย์  ไพรวิจารณ์        นักป้องกัน ฯ        หัวหน้าฝ่าย 
(๒)  นายทองสา  พรมวารี                      จนท.กู้ชีพกู้ภัย               ประจ าฝ่าย     
(๓)  นายค าหมุน  เลื่อนแก้ว        พนักงานขับรถดับเพลิง     ประจ าฝ่าย 
(๔)  นายชุมพล  ฐานะดี             พนักงานจ้างทั่วไป  ประจ าฝ่าย 
(๕)  นายสุรเดช  ผ่องกาไสย          จนท.กู้ชีพกู้ภัย           ประจ าฝ่าย   
(๖)  นายอาคม  บุญญาเทพ           จนท.กู้ชีพกู้ภัย   ประจ าฝ่าย                  
(๗)  นายทองจันทร์  เพ็งสุวรรณ      จนท.กู้ชีพกู้ภัย   ประจ าฝ่าย               
(๘)  นายเทพพิทักษ์  หอมกระชาย   จนท.กู้ชีพกู้ภัย    ประจ าฝ่าย 
(๙)  นายสมาน  แสนพลมาตร        จนท.กู้ชีพกู้ภัย      ประจ าฝ่าย 
(๑๐)นายสามารถ  เกิดสวัสดิ์          จนท.กู้ชีพกู้ภัย           ประจ าฝ่าย   
(๑๑)นายทองสา  พรมวารี          จนท.กู้ชีพกู้ภัย              ประจ าฝ่าย   
(๑๒)นางรจนา  ศรีชัยมูล                       จนท.กู้ชีพกู้ภัย               ประจ าฝ่าย 
(๑๓)นายฉลอง  กุดทองดี                      จนท.กู้ชีพกู้ภัย               ประจ าฝ่าย   
(๑๔)นางณัฐกานต์  น้อยดี                      จนท.กู้ชีพกู้ภัย               ประจ าฝ่าย   
(๑๕)นายเลี่ยม  เย็นดี                           จนท.กู้ชีพกู้ภัย               ประจ าฝ่าย   
 

มีหน้าที ่  ติดตามสภาพอากาศ  ประเมินสถานการณ์  เฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ระดม
ก าลังพลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประสานการสั่งใช้เครื่องมือเครื่องใช้  ยานพาหนะ  ให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย  และหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

/ ฝ่ายประชาสัมพันธ์   



 
- ๓ – 

 
๒.๔  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร   ประกอบด้วย 

(๑)นายณัฐพงษ ์ ศรีสร้อย    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                      หวัหน้าฝ่าย  
(๒)นายโกวิทย์  บุญภา           ผู้ชว่ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 ประจ าฝ่าย                
 
 มีหน้าที ่  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้   สร้างความเข้าใจในการป้องกันภัยแล้ง  การป้องกันโรคระบาดระบบ
ทางเดินหายใจ และโรคระบาดสัตว์   ให้กับประชาชนใช้เป็นหนทางป้องกันและบรรเทาภัย 
 
 ๒.๕  ฝ่ายการเงินและสนับสนุน   ประกอบด้วย 
 (๑) นางสาวนารีรัตน์  จันทร์มา   ผอ.กองคลัง                     หัวหน้าฝ่าย 
 (๒)  นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณแสง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ      ประจ าฝ่าย 
 (๓)  นางสาวสุภาพร  แสนกระจาย  พนักงานจ้างทั่วไป                        ประจ าฝ่าย 
 
มีหน้าที ่ จัดหาหรือรับบริจาคอุปกรณ์หรือสิ่งของในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และจัดท า 
บัญชีควบคุม  รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงินฉุกเฉินโดยอาศัยหลักเกณฑ์   และวิธี 
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕56 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕60  และหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒.๖  ฝ่ายฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  ประกอบด้วย 
(๑)  ส.ต.ต.ประกาสิทธิ์  บูรณสรรค์         ผอ.กองช่าง              หัวหน้าฝ่าย 
(๒)  นายสัญญา  แสนกระจาย                           นายช่างโยธา                   ประจ าฝ่าย 
(๓)  นายสุริยา     เศรษฐา                   ผช.ช่างไฟฟ้า                  ประจ าฝ่าย 
 
มีหน้าที ่  ส ารวจตรวจสอบจัดท าทะเบียน  จัดท าข้อมูล  ด าเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัย   ติดตามและเฝ้าระวังและป้องกัน การเกิดโรคระบาดระบบทางเดินหายใจ ประสานการปฏิบัติ 
ด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  มีจิตอาสาในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  หากมีปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้อง  ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสง ทราบในโอกาสแรก 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่      เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕63 เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 
          (ลงชื่อ) 
                                                                                นายบุญไทย  แสนกระจาย 
                                                                              ( นายบุญไทย  แสนกระจาย ) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง.. 

ทาน.จ.อ........................................... 
                   ตรวจ. พ.จ.อ....................................  


