
 
 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลสำรภ ี
ที่  183/2560 

เรื่อง   จัดต้ังศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย  วำตภัย 
และดินถล่ม  ปี  2560  เทศบำลต ำบลสำรภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

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

   ด้วยจังหวัดเชียงใหม่  แจ้งว่ากรมอุตุนิยมวิทยา  ได้มีประกาศ  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.2560  เรื่องการ
เริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย  พ.ศ.2560  เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งพัดพาความชื้น
จากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลมุประเทศไทยอ่างต่อเนื่อง  ส่วนลมระดับบนไดเ้ปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัด
ปกคลุม  ประกอบกับประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเกือบท่ัวไป  ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีน้ี  โดยอ าเภอสารภี  ก็
ได้มีค าสั่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอสารภี  ที่  126/2560  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่ม  ปี  2560  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  และสั่งการให้เทศบาลต าบลสารภี  
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่ม  ปี  2560  ระดับต าบล  ขึ้น 

   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  การบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร
ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่ม  ปี  2560  เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์และทั่วถึง  ตลอดจน
การบูรณะฟื้นฟู  สิ่งที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้โดยเร็วที่สุด  รวมทั้งการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ให้เป็นไปตามที่แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรเทาและลดผลกระทบจากภัย
พิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น  ตามนัยหนังสืออ าเภอสารภี  (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  ที่  ชม  1218/ว. 2569  ลงวันที่  
30  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่ม  ปี  2560  จึงจัดตั้งศูนย์
บัญชาการณ์เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่ม  ปี  2560  เทศบาลต าบลสารภี  อ าเภอสารภี  จังหวัด
เชียงใหม่  ขึ้น  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลสารภี  เลขที่ 156 หมู่ที่  4  ต าบลสารภี  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์/
โทรสารหมายเลข  053 – 103454 , 053 – 103455  ต่อ  14  โดยมีองค์ประกอบ  และอ านาจหน้าที่  ดังนี้   
   1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
        1.1  นายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ผู้อ านวยการศูนย์ 
        1.2  นายศุภกร สุวรรณมณี รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี รองผู้อ านวยการศูนย์ 
        1.3  นางเตือนใจ สุรินทรามนต์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี รองผู้อ านวยการศูนย์ 
         1.4  นายอภิชาติ เทพชา  ปลัดเทศบาลต าบลสารภี  กรรมการและเลขานุการ 
       1.5  สิบเอกวิมล รู้ท านอง  หัวหน้าส านักปลัด             กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
       1.6  นายนิพนธ ์ กันทาใจ  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
        1.7  นางปารชญา ไชยมงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
       1.8  นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
        1.9  นางขนิษฐา พุ่มประทีป ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  กรรมการ 
        1.10  ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน  ต าบลสารภีทุกหมู่บ้าน    กรรมการ 
  มีหน้าที ่
   1.  อ านวยการปฏิบัติงานป้องกัน  ระงับ  และบรรเทาภัย  จากอุทกภัยและดินถล่มในเขตพื้นท่ีเมื่อเกิดภัย 
   2.  สนับสนุนก าลังพล  เครื่องมือ  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  เครื่องอุปโภคบริโภคที่มีอยู่ในสังกัดทันทีเมื่อได้รับการ
ร้องขอ 
   3.  ติดตามสถานการณ์  รายงานสถานการณ์  และรวบรวบข้อมูล  วิเคราะห์  ประเมินสถานการณ์สาธารณภัย 
ที่อาจเกิดขึ้น  พร้อมท้ังให้ข้อมูล  ค าแนะน าด้านวิชาการในการป้องกัน  การบรรเทา  แก้ไขและการฟื้นฟู 
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   4.  เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร  และประสานงานกับหน่วยงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน  
ทั้งในและนอกพ้ืนท่ี  เพื่อขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือในการปฏิบัติการระงับและบรรเทาภัย 
   5.  เป็นศูนย์รับบริจาคการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่ม  จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ   และเอกชน  ทั้งใน
และนอกพ้ืนท่ี 
   6.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภค  บริโภค  เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรมและไม่
ซ้ าซ้อน 
   7.  พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  และก าหนดแนวทางในการแก้ไขฟ้ืนฟูบูรณะหลังน้ าลด 
   8.  จัดประชุมต่าง ๆ ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองอ านวยการป้องกันฯ  และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน  เพื่อเป็น
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะน้ าท่วมและการด าเนินการช่วยเหลือทุกระยะ 
   9.  ด าเนินการอื่น ๆ  ตามที่ผู้อ านวยการกองอ านวยการป้องกันฯ  มอบหมาย 

   2.  ฝ่ำยกำรเงินและรับบริจำค  ประกอบด้วย 
       2.1  นายอภิชาติ  เทพชา       ปลัดเทศบาลต าบลสารภี       หัวหน้าฝ่าย 
        2.2  นางปารชญา   ไชยมงคล      ผู้อ านวยการกองคลัง  เลขานุการหัวหน้าฝ่าย 
        2.3  นางสาวคณิตา วังจินา       นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
        2.4  นางวรารัตน์   เพ็ชรพงษเ์กษม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย     
                 ช านาญงาน  
        2.4  นางธัญณภรณ์ บัวแก้ว       เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ       เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย     
        2.5  นางสาวชญาดา สิทธิวัฒน์      พนักงานจ้างทั่วไป        เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย     
        2.6  นางสาวสุมาลิน พรหมศาสตร์  พนักงานจ้างทั่วไป        เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย     
    มีหน้าที ่  
   1.  ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินและการเบิกจ่ายทุกกรณี  เงินทดรองราชการ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.2556  รวมทั้งหลักเกณฑ์  วิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
   2.  รับบริจาคเงินสด  ดร๊าฟ  เช็ค  และจัดท าบัญชี  ลงทะเบียน  ออกใบเสร็จ  ควบคุมการรับจ่าย  สรุปยอด  การ
รับบริจาคให้ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
   3.  รับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค  และจัดท าบัญชีควบคุมการรับจ่าย  รวมทั้งสรุปยอดรวมทั้งหมด 
   4.  จัดการบรรจุสิ่งของที่ได้รับบริจาคเป็นชุดใส่ถุงให้เรียบร้อย  จัดเก็บรักษาไว้ในที่เหมาะสม  พร้อมทั้งส่งมอบให้
ผู้ประสบภัยตามที่ผู้อ านวยการกองอ านวยการป้องกันฯ  มอบหมาย 

   3.  ฝ่ำยสื่อสำรและประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
        3.1  นายอภิชาติ เทพชา  ปลัดเทศบาลต าบลสารภี  หัวหน้าฝ่าย 
             3.2  นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  เลขานุการหัวหน้าฝ่าย 
       3.3  นายวีรชัย   สังข์แดง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ผู้ช่วยเลขาฯ หัวหน้าฝ่าย 
       3.4  สิบเอกวิมล   รู้ท านอง  หัวหน้าส านักปลัด   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
         3.5  นายนิพนธ์   กันทาใจ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
        3.6  นางปารชญา   ไชยมงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
       3.7  นางขนิษฐา   พุ่มประทีป ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
       3.8 นางสาวสุกัญญา บุญชัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
        3.9  นางสาวพัชรินทร์ แสงแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
        3.10  นายเอกชัย   สังข์เขป  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
    มีหน้าที ่
   1.  ติดตั้ง  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  เครื่องมืออุปกรณ์ระบบสื่อสารในการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ  
และระบบไฟฟ้า  เสียง  แสงสว่าง  บริเวณกองอ านวยการป้องกันฯ 
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   2.  รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจท่ีเกี่ยวกับกองอ านวยการป้องกันฯ  
  3.  ประสานการปฏิบัติในการรับ  ส่งข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
   4.  ประสานงานกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์แถลงข่าวทุกประเภท 
   5.  จัดสถานที่และท าการแถลงข่าวเพื่อให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุก
ระยะ 

   4.  ฝ่ำยบรรเทำและกู้ภัย  ประกอบด้วย 
       3.1  นายอภิชาติ เทพชา  ปลัดเทศบาลต าบลสารภี  หัวหน้าฝ่าย 
          3.2  สิบเอกวิมล   รู้ท านอง  หัวหน้าส านักปลัด        เลขานุการหัวหน้าฝ่าย 
        3.3 นางสาวสุกัญญา   บุญชัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ผู้ช่วยเลขาฯหัวหน้าฝ่าย 
       3.4  นายนิพนธ์   กันทาใจ  ผู้อ านวยการกองช่าง  เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
       3.5  นางปารชญา   ไชยมงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง  เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
       3.6  นางสาวพลับพลึง  ไชยเมธา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
        3.7  นางขนิษฐา   พุ่มประทีป ผู้อ านวยการกองคลัง  เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
       3.8  เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
        1.  นายอมรเทพ  แก้วล่ามสัก หัวหน้าคณะท างาน  ชุดที่  1 
   2  นางสาวสุธัญญา  ศรีโมรา  คณะท างาน 
    3.  นายกิตติวัฒน์    กัลยา  คณะท างาน 
     4.  นายอนุพงษ์    ปวงแดง  คณะท างาน 
    5.  นายนันทวัฒน์   วิรัตน์  คณะท างาน 
    6.  นายพัฒนวุฒิ    ทองอินทร์ หัวหน้าคณะท างาน  ชุดที่  2 
     7.  นายนิวัติ    หวลสัตย์  คณะท างาน 
     8.  นายฐาปกรณ์    มูลสถาน  คณะท างาน 
     9.  นายนภดล    ขันทองดี  คณะท างาน 
    10.  นายสมศักดิ์    ธรรมรัตนคีรี คณะท างาน 
   11.  นายรณชัย    เต็มดี  หัวหน้าคณะท างาน  ชุดที่  3 
    12.  นายประวิทย์   ใจมา  คณะท างาน 
     13.  นายอัจฉริยะ   ศรีเรือง  คณะท างาน 
     14.  นายบรรจง    ทรายมูล  คณะท างาน 
     15.  นายเกียรติพงษ ์ กันต ี  คณะท างาน 
   มีหน้าที ่
   1.  ปฏิบัติการบรรเทาและกู้ภัย  ลดผลกระทบจากอุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่ม 
   2.  อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 

   5.  ฝ่ำยสงเครำะห์ผู้ประสบภัย  จัดหำที่อยู่อำศัย  กำรแพทย์และสำธำรณสุข  ประกอบด้วย 
        5.1  นายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  หัวหน้าฝ่าย 
        5.2  นายศุภกร สุวรรณมณี รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี รองหัวหน้าฝ่าย 
       5.3  นางเตือนใจ สุรินทรามนต์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี รองหัวหน้าฝ่าย 
         5.4  นายอภิชาติ เทพชา  ปลัดเทศบาลต าบลสารภี  เลขานุการหัวหน้าฝ่าย 
       5.5  สิบเอกวิมล รู้ท านอง  หัวหน้าส านักปลัด   ผู้ช่วยเลขาฯ หัวหน้าฝ่าย 
         5.6  นายนิพนธ์ กันทาใจ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
       5.7  นางขนิษฐา พุ่มประทีป ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
       5.8  นางปารชญา ไชยมงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
       5.9  นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 

/5.10 นางนุชนาถ... 
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  5.10  นางนุชนาถ  ศรีฝั้น  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
   5.11  นายกฤษฎา  กัลจาก  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
   5.11  นางสาวสุกัญญา บุญชัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
   5.12  นางสาวนวรัตน์ สมเกตุ  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
   5.13  เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
  มีหน้าที ่
   1.  วางแผนการจัดหาและจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างท่ัวถึง 
   2.  ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.2556  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   3.  จัดหาที่อยู่อาศัยและจัดให้มีระบบสุขาภิบาลส าหรับผู้อพยพอย่างเพียงพอ 
   4.  จัดหา  เต้นท์  เสื่อปูนอน  ผ้าห่ม  ส าหรับพักอาศัยช่ัวคราว  และประสานขอรับบริจาคสิ่งของดังกล่าวจาก
หน่ายงาน  และองค์กรต่าง ๆ  
   5.  จัดเตรียมสถานที่รับการรักษาพยาบาลไว้ให้พร้อม  และให้การรักษาพยาบาลไว้ให้พร้อม  และให้การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย 
   6.  เตรียมแพทย์  พยาบาล  เจ้าหน้าท่ีไว้ให้พร้อมตลอด  24  ช่ัวโมง  เพื่อรองรับการรักษาพยาบาล  และล าเลียง
ผู้ป่วยหนักส่งโรงพยาบาล 
   7.  ป้องกัน  ควบคุมโรคระบาด  ดูแลด้านสุขาภิบาล  อนามัยสิ่งแวดล้อม  และสุภาพจิตแก่ผู้ประสบภัย 
   8.  พิจารณาให้ความช่วยเหลือ  สงเคราะห์  ผู้ประสบภัยตามอ านาจหน้าท่ี 

  6.  ฝ่ำยฟ้ืนฟูบูรณะ  กำรโยธำ  และวิชำกำร  ประกอบด้วย 
        6.1  นายสัญญา    พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  หัวหน้าฝ่าย 
        6.2  นายศุภกร   สุวรรณมณี รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี รองหัวหน้าฝ่าย 
       6.3  นางเตือนใจ   สุรินทรามนต์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี รองหัวหน้าฝ่าย 
         6.4  นายอภิชาติ   เทพชา  ปลัดเทศบาลต าบลสารภี     เลขานุการหัวหน้าฝ่าย 
        6.5  สิบเอกวิมล รู้ท านอง  หัวหน้าส านักปลัด   ผู้ช่วยเลขาฯ หัวหน้าฝ่าย 
       6.6  นายนิพนธ์   กันทาใจ  ผู้อ านวยการกองช่าง     ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
        6.7  นางปารชญา ไชยมงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง     ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
       6.8  นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
        6.9  นางขนิษฐา พุ่มประทีป ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ     ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
       6.10 นายชายแดน   คงจิตงาม  วิศวกรโยธาช านายการ     เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
        6.11  นายเกรียงไกร   เรืองสกุล  นายช่างโยธาอาวุโส      เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
       6.12  นายวีรชัย   สังข์แดง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
       6.13  นางสาวสุกัญญา บุญชัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
        6.14  นายรณชัย   เต็มดี  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
        6.15  นายประวิทย์   ใจมา  คนงานท่ัวไป   เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
        6.16  นายอัจฉริยะ   ศรีเรือง  คนงานท่ัวไป   เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
         6.17  นายวรเดช   เต็มดี  ก านันต าบลสารภี   เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
         6.18  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร  แพทย์ ต าบลสารภี    เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
   มีหน้าท่ี 
   1.  ส ารวจความเสียหายจากอุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่ม  ทุกด้านรวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์  และวางแผนใน
การฟื้นฟูบูรณะ 
   2.  ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เส้นทางคมนาคม ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เสียหายให้
สามารถใช้งานได้ในเบื้องต้น 

/3. ก่อสร้าง... 



-  5  - 

  3.  ก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
   4.  ให้ข้อมูล  ค าแนะน าด้านวิชาการในการป้องกัน  บรรเทา  แก้ไขปัญหา  และการระงับภัยที่เกิดขึ้น 
    5.  ปฏิบัติการบรรเทาและกู้ภัย  ร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ  ในส่วนการปฏิบัติ 

  7.  ฝ่ำยสนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือ  ประกอบด้วย 
       7.1  นายอภิชาติ เทพชา  ปลัดเทศบาลต าบลสารภี  หัวหน้าฝ่าย 
         7.2  สิบเอกวิมล   รู้ท านอง  หัวหน้าส านักปลัด        เลขาฯ หัวหน้าฝ่าย 
       7.3 นางสาวสุกัญญา บุญชัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ผู้ช่วยเลขาฯ หัวหน้าฝ่าย 
       7.4  นายนิพนธ์   กันทาใจ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย  
       7.5  นางปารชญา   ไชยมงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย  
       7.6  นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย  
        7.7  นางขนิษฐา   พุ่มประทีป ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย  
       7.8  เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย  
         7.9  นายวรเดช เต็มดี  ก านันต าบลสารภี   เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
         7.10  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร  แพทย์ ต าบลสารภี    เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่าย 
    มีหน้าที ่  
   1.  สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ  การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่ม  ใน
พื้นที่ต าบลสารภี 
   2.  จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (ชุดเคลื่อนที่เร็ว)  พร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอ 
   3.  ระดมเจ้าหน้าที่  ก าลังพล  ยานพาหนะ  เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการป้องกัน  บรรเทา  และระงับภัย  
รวมทั้งอาหาร  น้ าดื่ม  เครื่องอุปโภค  บริโภค  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
   4.  อพยพเคลื่อนย้ายประชาชน  สัตว์เลี้ยง  และทรัพย์สินประชาชน  จากพื้นที่วิกฤตไปยังพื้นที่ปลอดภัย  และ
อพยพกลับเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ 
   5.  ประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์
กลับสู่สภาวะปกติ 

  8.  ฝ่ำยรับแจ้งและประสำนงำนประจ ำหมู่บ้ำน  ประกอบด้วย 
        8.1  นายเอกชัย สังข์เขป  ประจ าหมู่ที่  1 
        8.2  นางสาวอรอนงค ์ เจิมจันทร์  ประจ าหมู่ที่  2  
        8.3  นางศุภลักษณ์ ปันเจริญ  ประจ าหมู่ที่  3 
       8.4  นางธัญณภรณ์ บัวแก้ว  ประจ าหมู่ที่  4   
        8.5  นางสาวพัชรินทร์ แสงแก้ว  ประจ าหมู่ที่  5     
        8.6  นางสาวนวรัตน์ สมเกตุ  ประจ าหมู่ที่  6    
        8.7  นายศุภชัย วัฒนชัย  ประจ าหมู่ที่  7    
        8.8  นางสาวชญาดา สิทธิวัฒน ์ ประจ าหมู่ที่  8   
        8.9  นางสาวกัลยา กิ่งแก้วเพชร ประจ าหมู่ที่  9   
        8.10  นายวีรชัย สังข์แดง  ประจ าหมู่ที่  10   
  มีหน้าที ่
   1.  ประสานงาน  รับแจ้งเหตุ  เมื่อเกิดสาธารณภัยจากผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชน  และส ารวจความเสียหาย
เบื้องต้นพร้อมถ่ายภาพ 
   2.  รวบรวมข้อมูล  รายงานการรับแจ้งเหตุเบื้องต้นให้แก่เทศบาลต าบลสารภี  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยตามกฎ  ระเบียบ  และอ านาจหน้าที ่
   3.  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติ  เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย 
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  9.  ชุดรับแจ้งประจ ำหน่วยงำน  ประกอบด้วย 
        9.1  สิบเอกวิมล   รู้ท านอง   หัวหน้าฝ่าย       
        9.2  นางสาววิริยา   ทิพยรักษ์   รองหัวหน้าฝ่าย 
         9.3  นางสาวสุกัญญา บุญชัย   เลขานุการหัวหน้าฝ่าย     
       9.4  นางสาวนภัสวรรณ   ปินตาเสน  คณะท างาน 
        9.5  นางนุชนาถ   ศรีฝั้น   คณะท างาน 
        9.6  นางสาวพัชรินทร์ เรือนช่ืน   คณะท างาน 
        9.7  นางสาววิภาดา พรหมมา   คณะท างาน 
        9.8  นายชาญวิทย์   ปินนา   คณะท างาน 
        9.9  นายเกียรติศักดิ์   วรนาม   คณะท างาน 
  มีหน้าที ่  
  1.  รับแจ้ง  รายงานเบื้องต้นจากเจ้าหน้าท่ีรับแจ้งเหตุประจ าหมู่บ้าน  เมื่อเกิดสาธารณภัย 
   2.  รวบรวมสรุปรายงานความเสียหาย  (ภาพรวม)  ให้แก่คณะกรรมการ 
   3.  รวบรวมข้อมูลและสรุปความเสียหาย  (ภาพรวม)  รายงานให้ผู้บังคับบัญชา  และอ าเภอสารภี  รว มถึง
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
   4.  รวบรวมข้อมูลผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย  เพื่อให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้
พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามกฎ  ระเบียบ  และอ านาจหน้าที่ต่อไป 

  9.  ชุดปฏิบัติกำร 
       9.1  นายอมรเทพ   แก้วล่ามสัก  หัวหน้าคณะท างาน  ชุดที่  1 
        9.2  นางสาวสุธัญญา   ศรีโมรา   คณะท างาน 
        9.3  นายกิตติวัฒน์   กัลยา   คณะท างาน 
        9.4  นายอนุพงษ์   ปวงแดง   คณะท างาน 
        9.5  นายนันทวัฒน์   วิรัตน์   คณะท างาน 
        9.6  นายพัฒนวุฒิ   ทองอินทร์  หัวหน้าคณะท างาน  ชุดที่  2 
        9.7  นายนิวัติ   หวลสัตย์   คณะท างาน 
        9.8  นายฐาปกรณ์   มูลสถาน   คณะท างาน 
        9.9  นายนภดล   ขันทองดี   คณะท างาน 
        9.10  นายสมศักดิ์   ธรรมรัตนคีรี  คณะท างาน 
       9.11  นายรณชัย   เต็มดี   หัวหน้าคณะท างาน  ชุดที่  3 
       9.12  นายประวิทย์   ใจมา   คณะท างาน 
        9.13  นายอัจฉริยะ   ศรีเรือง   คณะท างาน 
        9.14  นายบรรจง   ทรายมูล   คณะท างาน 
        9.15  นายเกียรติพงษ ์ กันต ี   คณะท างาน 
   มีหน้าที ่
   1.  อ านวยการ  สั่งการ  ประสานการปฏิบัติตามแผนระหว่างสว่นราชการ  หน่วยปฏิบัติ  หน่วยสนับสนุน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  และประชาชนในพ้ืนท่ี 
   2.  รณรงค์ประชาสัมพันธ์  แจ้งเตือนสถานการณ์  และแนะน าให้ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
   3.  รวบรวมข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ให้หน่วยเหนือทราบ เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร ข้อมูล  
สถานการณ์  รวมถึงการประชาสัมพันธ์  การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 
    4.  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยประสานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีต าบลสารภี 
   5.  สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะท างาน  ก านันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ในการช่วยเหลือผู้ประสบหมอกควัน
และไฟป่า 
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  6.  แจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางคมนาคม  ในช่วงที่หมอกลงจัดหรือในช่วงเกิด
หมอกควัน  และจัดเตรียมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วอุปกรณ์อุปกรณ์กู้ภัย  เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิด
อุบัติเหตุ 
   7.  แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการจุดไฟหรือก่อไฟ  เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น  และการเผาวัชพืช  
เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจะมีความแห้งแล้ง  อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย/หมอกควัน  ข้ึนได้ 
   8.  แต่งตั้งคณะท างาน  เพื่อด าเนินการให้การแก้ไขปัญหาหมอกควัน  และไฟป่า  ตามความเหมาะสม 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2560 
 

 
 
 

(นายสัญญา   พรหมศาสตร์) 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภ ี

ผู้อ านวยการกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


