
 
 
 
                                        
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลธำรน  ำทิพย์ 
ที่  140  / 2557 

เรื่อง  จัดตั งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดยะลำ 
ประจ ำปี 2557 

************************ 
 

  ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะของอากาศของภาคใต้ ปี 2557 ช่วงเดือน
กันยายน ถึงประมาณต้นเดือนตุลาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ โดยจะ
มีก าลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะส่งให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกซุกหนาแน่น โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก ซึ่งจะก่อให้น  า
ท่วมฉับพลัน น  าป่าไหลหลาก รวมทั งน  าล้นตลิ่งในบางพื นที่ ประกอบกับพื นที่จังหวัดยะลาส่วนใหญ่มีสภาพเป็น
ป่าเขาและมีที่ราบลุ่มบางส่วน หากมีฝนตกชุกในช่วงดังกล่าว อาจจะเกิดสภาพน  าป่าไหลหลาก น  าท่วมขัง และ
ดินโคลนถล่มขึ นได้ 
 

  ดังนั น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดยะลา ประจ าปี 2557 และบริหารจัดการอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
ระดมสรรพก าลังทรัพยากร อ านวยการ ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดตั งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และ
ดินโคลนถล่ม ประจ าปี พ.ศ.2557 ขึ น ณ ส านักงานเทศบาลต าบลธารน  าทิพย์ ๑๐๕ หมู่ ๒ ต าบลธารน  าทิพย์  
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  และแต่งตั งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะท างานประจ าศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจ าปี พ.ศ.2557 ดังนี  
 

  1.ฝ่ำยอ ำนวยกำรประกอบด้วย 
  1.  นายกเทศมนตรีต าบลธารน  าทิพย ์  ประธานกรรมการ 
  2.  ปลัดเทศบาลต าบลธารน  าทิพย ์  รองหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   
  3.  ก านันต าบลธารน  าทิพย์   รองหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  

  4.  เกษตรประจ าต าบลธารน  าทิพย์  กรรมการ    
  5.  หัวหน้าสถานีอนามัยต าบลธารน  าทิพย์  กรรมการ    
  6.  ผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านต าบลธารน  าทิพย์  กรรมการ  
  7.  หัวหน้าสายตรวจประจ าต าบลธารน  าทิพย์ กรรมการ 
  8.  หัวหน้ากองช่างเทศบาลต าบลธารน  าทิพย์ กรรมการ   
  9.  หัวหน้ากองคลังเทศบาลต าบลธารน  าทิพย์ กรรมการ 
  10. หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ/เลขานุการ     
     มีหน้ำที ่

1. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อข่าวสารและสถานการณ์ รวมทั งการประสานงานกับต าบล หมู่บ้าน 
และส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด 

2. รับรายงานเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้ข่ายสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดเพ่ือเสนออ าเภอเบตงทราบ
ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายสู่ภาวะปกติ 

 
/๓.เป็นศูนย์รับบริจาค... 



-๒- 
 

3. เป็นศูนย์รับบริจาคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเขตต าบลธารน  าทิพย์ 
4. พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายหลังภัยแล้งไว้

ล่วงหน้าโดยประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.  ฝ่ำยปฏิบัติกำรช่วยเหลือและบรรเทำทุกข์ ประกอบด้วย 

1.  รองนายก คนที่ 2 
2.  ปลัด ทต.ธารน  าทิพย์ 
3.  หัวหน้ากองช่าง 
4.  หัวหน้ากองคลัง 
5.  หัวหน้าส านักปลัด 
6.  สมาชิกสภา ทต.ธารน  าทิพย์ 
7.  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านต าบลธารน  าทิพย ์
8.  สมาชิก อปพร. ต าบลธารน  าทิพย์ 

 

มีหน้าที ่
 จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ เพ่ือแจกจ่ายน  าส าหรับอุปโภค – บริโภค เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
 

3.  ฝ่ำยปฏิบัติกำรช่วยเหลือสงเครำะห์และฟื้นฟูบูรณะ ประกอบด้วย 
 1.  รองนายก  คนที่2 
 2.  ปลัด ทต. ธารน  าทิพย์ 
 3.  หัวหน้ากองช่าง 
 4.  หัวหน้ากองคลัง 
 6.  เกษตรประจ าต าบล 
 7.  พัฒนากรประจ าต าบล 
 8.  สมาชิก อปพร. ต าบลธารน  าทิพย์ 
 

มีหน้ำที ่
 ฟ้ืนฟูบูรณะ ซ่อมแซมสิ่งสารธารณประโยชน์ ช่วยเหลือเกษตรกรและสัตว์เลี ยงที่ประสบภัยโดยเร็ว 
 4.  ฝ่ำยรับบรจิำคสิ่งของ และเงินบริจำค ประกอบด้วย 

1  .หัวหน้ากองคลัง 
2.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

มีหน้าที ่
 รับบริจาคสิ่งของ รวมทั งจัดเก็บรักษา จัดท าบัญชีรับ จ่ายสิ่งของให้เป็นไปตามเจตนาของผู้บริจาค 

5.  ฝ่ายติดตามผล  ประกอบด้วย 
1.  ปลัด ทต. ธารน  าทิพย์ 
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. ช่างโยธา 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 
 

/มีหน้าที่... 
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มีหน้ำที ่
 ติดตามการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเขตท้องที่และมีอ านาจสั่งการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลมากขึ น 
  
 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั งถือปฏิบัติตามค าสั่งนี  โดยเคร่งครัด หากมีปัญหาอุปสรรคประการใดให้รายงาน
ผู้อ านวยการศูนย์  ทราบโดยทันที 
 

  ทั งนี  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ  วันที่  2  พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
     (นายมะอูโซะ  สาลัง 
        นายกเทศมนตรีต าบลธารน  าทิพย์ 


