
 

 

 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลฝายกวาง 
ที ่ ๑๗  / ๒๕๕๖ 

เรื่อง   จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอัคคีภัย และแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอัคคีภัย ปี ๒๕๕๖ 

********************* 
 ด้วยลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
ของทุกปีโดยทั่วไปจะเกิดความแห้งแล้งและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นประกอบกับจะมีปริมาณฝนตกน้อย ท าให้พ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบนมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งประสบกับความแห้งแล้ง ขาด
แคลนน้ าในการอุปโภค บริโภค  
 ดังนั้น เพ่ือให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยแล้ง และ
อัคคีภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และ
มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เทศบาลต าบลฝายกวาง จึงจัดตั้ง                    
“ ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอัคคีภัย และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอัคคีภัย ปี ๒๕๕๖ ”  ขึ้น ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
ฝายกวาง  และให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ดังนี้ 
 ๑. ฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายค าแก้ว   ใจดี นายกเทศมนตรีต าบลฝายกวาง เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
 ๑.๒ นายสุวรรณ   ไกลถิ่น  รองนายกฯ  เป็นรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
 ๑.๓  นายดนัย   วงศ์ราษฎร์     รองนายกฯ  เป็นรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
 ๑.๔ นายวราพล   ปรารพ  ปลัดเทศบาลฯ  เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
 ๑.๕  นายประหยัด   ท้ายเรือค า เลขาฯ    เป็นกรรมการ 
 ๑.๖  นายเกียรติศักดิ์   ด าแดงดี ที่ปรึกษาฯ   เป็นกรรมการ 
 ๑.๗ นางสุพรรณี   ดีปัญญา  ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นกรรมการ 
 ๑.๘ นายสยาม   บุญต่อ  หัวหน้าส านักปลัด  เป็นกรรมการ 
 ๑.๙  นางธัญญานุช   ศรีสมบัติ     ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นกรรมการ 
 ๑.๑๐ นางธนัญญา   จิตวงศนันท์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ดังนี้ 

 ๑. ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน ที่
อาจเกิดขึ้น 



 ๒. รับและแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบ 
 ๓. ติดต่อประสานงานตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่ทุกฝ่าย 
 ๔. รับบริจาคสิ่งของต่างๆ จากผู้บริจาค 
 ๕. จัดและบรรทุกสิ่งของที่รับบริจาคเพ่ือส่งไปยังจุดต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 
 ๖. รับผิดชอบด้านการเงินทั้งหมด 

 ๒. ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

 ๒.๑ นายสยาม  บุญต่อ  หัวหน้าส านักปลัด เป็นประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายสมาน  ปัญญามูล  คนงานประจ ารถขยะ เป็นกรรมการ 
 ๒.๓ นายนิคม   เมืองมูล  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ดังนี้ 

 ๑. รับ – ส่งข่าวสารข้อมูลในภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ 
 ๒. แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยทราบเกี่ยวกับภัยอันเกิดจากภัยแล้ง อัคคีภัย 
ไฟป่าและหมอกควัน 
 ๓. ประสานการปฏิบัติในการส่งข้อมูล และข่าวสารแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. ฝ่ายปฏิบัติการ 

  ๓.๑  ด้านบรรเทาและกู้ภัย  ประกอบด้วย 
   ๑) นายประหยัด   ท้ายเรือค า เลขานายกฯ  เป็นประธานกรรมการ 
   ๒) นายอัครพล   กุลกานต์ปฐม นายช่างโยธา  เป็นกรรมการ 
   ๓) พ.อ.อ.ประทีป   โนราช    ช่างโยธา  เป็นกรรมการ 
   ๔) นายเรียบ      ศึกษาสะอาด พนักงานดับเพลิง  เป็นกรรมการ 
   ๕) นายพิทักษ์  กรรณิกา  คนงานประจ ารถขยะ เป็นกรรมการ 
   ๖) นายช านาญ  ด าแดงดี  พนง.ขับรถบรรทุกขยะ เป็นกรรมการ 
   ๗) นายสมบัติ   พันธ์ดี  คนงานประจ ารถขยะ เป็นกรรมการ 
   ๘) นายธนพัฒน์  แสวงผล  พนักงานขับรถดับเพลิง เป็นกรรมการ 
   ๙) นายนิคม   เมืองมูล  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  เป็นกรรมการ 
   ๑๐) นายประสิทธิ์   พึ่งศรี  พนง.ขับรถบรรทุกขยะ เป็นกรรมการ 
   ๑๑)นายสมาน   ปัญญามูล  คนงานประจ ารถขยะ เป็นกรรมการ 
    ๑๒)นายสันติ   ใจเสาร์ดี  คนงานประจ ารถขยะ เป็นกรรมการ 
   ๑๓)นายศุภกิตติ์  แก้วเรียง  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ เป็นกรรมการ 
   ๑๔)นายศุภฤกษ์  วงศ์หาญ    ผู้ช่วยช่างส ารวจ  เป็นกรรมการ 
   ๑๕) จ.อ.ยงยุทธ  ใจเสาร์ดี  นักพัฒนาชุมชน         กรรมการและเลขานุการ 



 
 มีหน้าที่  ดังนี้ 
 ๑) สนับสนุนน้ าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง และเข้าระงับอัคคีภัย 
ไฟป่าและหมอกควันโดยเร็ว  
 ๒) อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปยังสถานที่ปลอดภัย 
 ๓) บรรเทา และกู้ภัยเพ่ือให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว  
  ๓.๒   ด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  ประกอบด้วย 
   ๑) นางธนัญญา  จิตวงศ์นันท์  หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นประธานกรรมการ 
   ๒) นางวิชิรสรณ์  ใจกล้า  บุคลากร   เป็นกรรมการ 
   ๓) นางสาวภาวินี  ใจหนัก  เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการ 
   ๔) นางกาญจนา  ชูวัย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นกรรมการ 
   ๕) นายประสิทธิ์  พ่ึงศร  พนง.ขับรถบรรทุกขยะ เป็นกรรมการ 
   ๖) นางสาววิไลวรรณ  เชื้อสะอาด จนท.บริหารงานทั่วไป   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ดังนี้ 

 ๑) วางแผนจัดหา และจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
 ๒) จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยตามแผนที่ก าหนดไว้ 

  ๓.๓   ด้านจัดหาที่อยู่อาศัย  ประกอบด้วย 

   ๑) นางสุพรรณี  ดีปัญญา  ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นประธานกรรมการ 
   ๒) นางรุ่งทิพย์   เด่นแก้ว  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ 
   ๓) นางสาวจิรประภา  พรมเทพ นักวิชาการการเงินและบัญชี  เป็นกรรมการ 
   ๔) นางสาววีร์สุดา  อินแสนสืบ จพง.การเงินและบัญชี เป็นกรรมการ 
   ๕) นางาวจิรนันท์  แก้วเรือง  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ 
   ๖) นางทิวา  โครงการ  ผช.จนท.ธุรการ  เป็นกรรมการ 
   ๗) นางสาวมนต์วลี  กองสาย  เจ้าพนักงานพัสดุ         กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ดังนี้ 
 ๑) จัดหาที่อยู่อาศัย และจัดให้มีระบบสุขาภิบาลส าหรับผู้อพยพอย่างพอเพียง 
 ๒) จัดหาเต้นท์ เสื่อปูที่นอน ผ้าห่ม ส าหรับการพักอาศัยชั่วคราวตลอดจนประสานขอรับบริจาค
สิ่งของดังกล่าว จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
 ๓) ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ที่ก าหนดไว้ 
 
 



  ๓.๔   ด้านการรักษาพยาบาล  ประกอบด้วย 

   ๑) นายสยาม  บุญต่อ หัวหน้าส านักปลัด เป็นประธานกรรมการ 
   ๒) นายธนพัฒน์  แสวงผล พนักงานขับรถดับเพลิง เป็นกรรมการ 
   ๓) นายสันติ   ใจเสาร์ดี คนงานประจ ารถขยะ เป็นกรรมการ 
   ๔) นายสมบัติ  พันธ์ดี คนงานประจ ารถขยะ เป็นกรรมการ 
   ๕) นางภัทร์พิชชา  ใจด ี นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ดังนี้ 

 ๑) ช่วยเหลือ ดูแลผู้บาดเจ็บ หากกรณีรุนแรงให้น าส่งโรงพยาบาล 
 ๒) จ่ายยาและบ าบัดรักษาในเบื้องต้น 
 ๓) รายงานขอรับการสนับสนุนและความต้องการด้านเลือดและยาเวชภัณฑ์ 

  ๓.๕   ด้านขนส่ง  ประกอบด้วย 

   ๑) นางศิราณี  อนิต๊ะปัญญา  นักวิชาการศึกษา  เป็นประธานกรรมการ 
   ๒) นางกาญจนา  ชูวัย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นกรรมการ 
   ๓) นายประสิทธิ์  พ่ึงศรี  พนง.ขับรถบรรทุกขยะ เป็นกรรมการ 
   ๔) นายช านาญ   ด าแดงดี  พนง.ขับรถบรรทุกขยะ เป็นกรรมการ 
   ๕) นายธนพัฒน์  แสวงผล  พนักงานขับรถดับเพลิง  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ดังนี้ 

 ๑) ช่วยเหลือ สนับสนุนยานพาหนะทั้งภาคราชการและเอกชน 
 ๒) จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 
 ๓) ล าเลียงสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคจากศูนย์ฯ ไปให้ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ตามจุดต่างๆ ที่
ก าหนดไว้ 
 ๔) ล าเลียงสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคจากสถานที่รับบริจาคไปยังศูนย์ฯ 

  ๓.๖   ด้านฟื้นฟูบูรณะ  ประกอบด้วย 

   ๑) นางธัญญานุช  ศรีสมบัติ  ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ 
   ๒) นางสายสมร  ทองล้วน  เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการ 
   ๓)  พ.อ.อ.ประทีป   โนราช  ช่างโยธา  เป็นกรรมการ  
   ๓) นายนิคม   เมืองมูล  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  เป็นกรรมการ 
   ๔) นายศุภกิตติ์   แก้วเรียง  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ เป็นกรรมการ 
   ๕) นายศุภฤกษ์   วงศ์หาญ  ผู้ช่วยช่างส ารวจ  เป็นกรรมการ 
   ๖) นายอคัรพล  กุลกานต์ปฐม นายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ 



 
 มีหน้าที่  ดังนี้ 
 ๑) ส ารวจความเสียหายของสิ่งสาธารณประโยชน์ และความเสียหายด้านการเกษตรตลอดจนการ
วางแผนการฟ้ืนฟูบูรณะ 
 ๒) ร่วมกับหมู่บ้านที่ประสบภัยซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่เสียหาย และด้านการประกอบ
อาชีพให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
 ๓) ร่วมจัดท าโครงการฟ้ืนฟูบูรณะเพ่ือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายและด้านการ
ประกอบอาชีพให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

 ๔. ฝ่ายสนับสนุน  ประกอบด้วย 

  ๔.๑ ก านันต าบลฝายกวาง     เป็นประธานกรรมการ 
  ๔.๒ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลฝายกวาง  เป็นกรรมการ 
  ๔.๓ ผู้ดูแลเด็กต าบลฝายกวาง     เป็นกรรมการ 
  ๔.๔ สมาชิก อปพร. ทุกคน     เป็นกรรมการ 

 มีหน้าที่  ดังนี้ 

 ให้การสนับสนุนในด้านก าลังพล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ตลอดจน
สิ่งจ าเป็นในการบรรเทาและระงับภัยที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิผล
สูงสุด 

 ให้ส่วนราชการที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนี้ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย ตามที่         
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจอพยพประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากดินถล่มและน้ าท่วมฉับพลันฯ เทศบาลต าบลฝาย
กวาง ขอรับการสนับสนุน หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกเทศมนตรีต าบลฝายกวางในฐานะผู้อ านวยการ
ศูนย์ทราบเพ่ือพิจารณาแก้ไขต่อไป 
 
 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
          สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๖   
                                

                                                                     
                (นายค าแก้ว   ใจดี) 

               นายกเทศมนตรีต าบลฝายกวาง 
 

   



 
 
 

 
 


