
   

  คําส่ังองคก์ารบริหารส่วนตําบลหัวไทร 
                                               ที่  2 / ๒๕62 

 เรือ่ง  จัดตัง้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภัยและวาตภัย 
องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลหวัไทร 

             ---------------------------------------------- 

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก (PABUK)” บริเวณทะเล    
จีนใต้ตอนล่าง กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวนและเคลื่อนลงอ่าวไทย          
ในวันที่ 3 มกราคม 2562 ส่งผลทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงในช่วงวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2562       
ทําให้มีฝนตกเพิ่มมากข้ึน และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 
และขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ําท่วมฉับพลัน  

 
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัยขององค์การบริหารส่วน

ตําบลหัวไทร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ องค์การบริหารส่วนตําบล    
หัวไทร จึงจัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัยองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 
ข้ึน  ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร หมู่ที่ 10 ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช     
และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัยองค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวไทร ฝ่ายต่างๆ  ดังนี้ 

 
 1) ฝ่ายอํานวยการ 
  1) นายสมบูรณ ์ ขลุกเอียด  ตําแหน่ง นายก อบต. ผู้อํานวยการศูนย ์
  2) นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล  ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองผู้อํานวยการศูนย ์
  3) นางทปิภวัล รัตนรัตน ์  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด กรรมการ 
  4) นางข้อหนัน เจะดุหมัน  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการ 
  5) นายชวลิตร เสนขวัญแก้ว  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองชา่ง กรรมการ 
  6) นายวิเชนทร์ ช่วยสม  ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 

 
มีหน้าที่วางแผน กําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์

อุทกภัยและวาตภัย อํานวยการ วินิจฉัย สั่งการ พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา  
ระยะยาว เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดไว้  ประสานและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของผู้อํานวยการศูนย์
อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัยองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 
 
 2) ฝ่ายปฏิบัติการ 
  1) นายสุเทพ จอกทอง  ตําแหน่ง ประธานศูนย์ อปพร.อบต.หัวไทร หัวหน้าฝ่าย 
  2) นายสุรินทร์ บุญแก้วสุข  ตําแหน่ง สมาชิก อปพร.อบต.หัวไทร เจ้าหน้าที ่
  3) นายจรัญ ขาวจันทร์คง  ตําแหน่ง สมาชิก อปพร.อบต.หัวไทร เจ้าหน้าที ่
  4) นายสุมาศ จันทร์ศรี  ตําแหน่ง สมาชิก อปพร.อบต.หัวไทร เจ้าหน้าที ่
  5) นายจาํนอง บัวสังข์  ตําแหน่ง สมาชิก อปพร.อบต.หัวไทร เจ้าหน้าที ่
       
      /6) นายสุพรรณ ศรีขวัญแก้ว ... 
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  6) นายสพุรรณ ศรีขวัญแก้ว  ตําแหน่ง สมาชิก อปพร.อบต.หัวไทร เจ้าหน้าที ่
  7) นายลว้น เอียดแก้ว  ตําแหน่ง สมาชิก อปพร.อบต.หัวไทร เจ้าหน้าที ่
  8) นายเสถียร เอียดแก้ว  ตําแหน่ง สมาชิก อปพร.อบต.หัวไทร เจ้าหน้าที ่
  9) นายแสงจาย เมืองเสน  ตําแหน่ง สมาชิก อปพร.อบต.หัวไทร เจ้าหน้าที ่
  10) นายศักดิ์พงษ ์ คงมาก  ตําแหน่ง สมาชิก อปพร.อบต.หัวไทร เจ้าหน้าที ่

 
มีหน้าที่ดําเนินการอพยพผู้ประสบภัยไปสู่พื้นที่ปลอดภัย จัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย    

รักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่รองรับการอพยพ จัดระบบส่งกําลังบํารุงเพื่อช่วยเหลือ         
การปฏิบัติงาน และรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และวาตภัยองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรทราบทุกระยะ  
 
 3) ฝ่ายแจ้งเตือนและรายงานเหตุด่วน 
  1) นายขจรศักดิ์ เดชวัน  ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป หัวหน้าฝ่าย 
  2) นางพวงทิพย ์ ทองบาง  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที ่
  2) นายเสริมวิทย ์ ดําคงสวน  ตําแหน่ง คนงานทั่วไป เจ้าหน้าที ่
 

มีหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งเตือนประชาชน วิเคราะห์
สถานการณ์ และรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และวาตภัยองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร ทราบทุกระยะ  
 
 4) ฝ่ายรับบริจาค 
  1) ส.ท.หญิงอรอุมา  ไสยา  ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช ี หัวหน้าฝ่าย 
  2) นางพทุลิตา  สมพงษ ์  ตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ เจ้าหน้าที ่

  
3) 
 

นายศราวุธ 
 

 รัตนวงศ์แข 
 

 ตําแหน่ง 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานนักวชิาการเงิน
และบัญช ี

เจ้าหน้าที ่
 

 
มีหน้าที่รับบริจาคเงิน สิ่งของ และออกใบเสร็จการรับบริจาคให้ถูกต้อง จัดทําบัญชีรับ  - จ่าย สิ่งของ

บริจาคให้ถูกต้อง จัดเก็บรักษาสิ่งของที่ได้รับบริจาค และจัดส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคตามที่ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
มอบหมาย และรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
และวาตภัยองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรทราบทุกระยะ  

 
 5) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
  1) นายสธุรรม จันทร์เอียด  ตําแหน่ง วิศวกรโยธา หัวหน้าฝ่าย 
  2) นายสทุธิศักดิ ์ ทองขาว  ตําแหน่ง นายช่างโยธา เจ้าหน้าที ่
  3) นายวิรัตน ์ คงมาก  ตําแหน่ง คนงานเคร่ืองสูบน้าํ เจ้าหน้าที ่
  4) น.ส.เสาวลักษณ ์จําปาทอง  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที ่
 

มีหน้าที่สํารวจและประเมินความเสียหายและความต้องการของผู้ประสบภัย จัดทําบัญชีผู้ประสบภัย        
และดําเนินการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่ เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว              
และรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรทราบทุกระยะ  
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ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.๒๕62 
   

        (นายสมบูรณ์  ขลุกเอียด) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร 

 
  


