
 
 
 

 
บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ  รฐัวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และองค์กรเครือข่าย 

ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสา 
 

ล าดับ 
ที่ ชื่อหน่วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท ์

    นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร 

1 นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสา เวียงสา 01 156.200 098 - 8206589 054 – 181681  ตอ่ 12 

2 รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงสา 
เวียงสา 101 , 
เวียงสา 102 

156.200 
084 – 6116398 
085 - 7226513 

054 – 181681  ตอ่ 12 

3 ปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลเวียงสา เวียงสา 103 156.200 089 - 9550432 054 – 181681  ตอ่ 12 

 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เวียงสา 02 156.200 080 - 8517539 054 – 181681  ตอ่ 12 

 เจ้าพนักงานปอ้งกัน ฯ ทต.เวียงสา เวียงสา 201 156.200 084 - 6186306 054 – 181681  ตอ่ 12 

 เจ้าหน้าที่ งานป้องกัน ฯ ทต.เวียงสา เวียงสา 202 - 206 156.200 054 - 781855 , 199 054 – 181681  ตอ่ 12 

4 อ าเภอเวยีงสา ขุนสา  01 156.200 054 - 691575 054 - 691575 

5 ปลัดอ าเภอหวัหนา้ฝ่ายความมั่นคง ขุนสา 02 156.200 054 – 691575 ต่อ 13 054 - 691575 

6 ท้องถิ่นอ าเภอเวยีงสา  156.200 086 - 4206838 054 - 691573 

7 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเวยีงสา เวียงสา 01 152.950 081 - 2880012 054 - 718393 

8 โรงพยาบาลเวียงสา   054 – 752012 - 3  

9 ส านักงาน ปภ. จังหวัดน่าน  162.800 
054 – 716175 
054 – 716016 
054 - 716174 

054 – 716175 
054 – 716016 
054 - 716174 

10 เทศบาลต าบลขึ่ง เทศบาลขึ่ง 156.200 054 - 690377 054 - 690377 

11 เทศบาลต าบลกลางเวียง เทศบาลกลางเวียง 156.200 054 - 718064 054 - 690885 

12 อบต.ไหล่น่าน อบต.ไหล่น่าน 156.200 054 – 718522 054 - 718522 

13 อบต.ส้าน อบต.ส้าน 156.200 054 - 782608 054 - 690141 

14 อบต.น  าปั้ว อบต.น  าปั้ว 156.200 054 – 765152 ต่อ 12 054 - 765152 ต่อ 17 

15 สถานีต ารวจภูธรเวยีงสา เวียงสา  054 - 718392 054 - 718393 

16 ส านักงาน ปภ. จ.น่าน  สาขานาน้อย  162.800 054 - 789288  

17 สถานีอุตุนิยมวิทยา จ. น่าน   054 - 772979  

18 การไฟฟ้า  สาขาเวยีงสา   054 - 781814 054 - 781814 

19 การประปา สาขาเวียงสา   054 - 781086  

20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน   054 - 716000 054 - 716365 

 
 
 

ภาคผนวก ก  



คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบ้านกลางเวียง  
หมู่ที่  3  ต าบลกลางเวียง  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
รายช่ือ คณะท างานด้านภัยพิบัติชุมชน บ้านกลางเวียง 

๑.  คณะท างานฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการ   
     ด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
           ๑.  นางวันทน ี ค าชื่น              ผู้อ านวยการศูนย์ฯ / ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
          ๒. นายสมเกียรติ  จันต๊ะ             รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ / ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ๑ 
          ๓. นายเทวรรณ    สโีสภา           รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ / ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ๒ 

 ๒.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่    ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้การสนับสนุนและส่งเสริม 
        การด าเนินงานของทุกฝ่าย     ประกอบด้วย 
  ๑.  นายวโิรจน ์ หวั่นท๊อก             นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสา 
 ๒.  นายอดิเรก กองแก้ว               รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงสา 
      ๓.  นายจุมพล วิบูลย์ศักดิ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 ๔.  นายบุญเสริญ   ไชยชนะ               ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ๕.  เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงสา 

๓. คณะท างานฝ่ายป้องกันและเตรียมความพร้อม มีหน้าที ่ จัดฝึกอบรมด้านการเตรียมความพร้อมในการ  
     จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแก่ชุมชน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุ ซ้อมแผนป้องกันและ 
      บรรเทาสาธารณภัย  ในสิ่งที่ควรท า ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย   ประกอบด้วย 
           ๑. นายโชติ     ใบยา      ประธานกรรมการ  ๖. นายประหยัด    เสาร์จันทร์     กรรมการ                                
           ๒. นายฤกษ์ชัย  มาลี      รองประธานกรรมการ     ๗. นายสมชาย     กูลแก้ว       กรรมการ  
           ๓. ร.ต.อภิราช  สมใจ            กรรมการ           ๘. นายนพดล     ค าชื่น             กรรมการ 
           ๔. นางสุธีรา  เรืองข า              กรรมการ            ๙. นายอนันต์     ปริกเพชร        กรรมการ            
           ๕. นายชาญ  สุทธการ             กรรมการ     1๐. นายประชัน      สุนันท์  กรรมการ            
          ๑๑. นายสมาน  อุปวรรณ         กรรมการ     ๒๑. นายพยุงศักดิ์     พยัคชน      กรรมการ 
      ๑๒. นายพยนต์  ขันทะยศ        กรรมการ   ๒๒. นายผดุงศิลป์    รามศิริ    กรรมการ 
       ๑๓. นายสมพล  ศรีเทพ         กรรมการ            ๒๓. นายชัยวัฒน ์   พยัคชน  กรรมการ 
       ๑๔. นายเชาว์  แก้วกลางเมือง   กรรมการ            ๒๔. นายข่าย    อินทะนิล   กรรมการ 
      ๑๕. นายสวาท     กติยา          กรรมการ           ๒๕. นายสถิตย์   แสงเพชร    กรรมการ 
       ๑๖. นายสมบุญ     วงศ์ตา       กรรมการ             ๒๖. นายวินัย   ผิวพรรณ           กรรมการ          
      ๑๗. นายณรงค์    ศรีอักษร       กรรมการ            ๒๗. นายอานัณย์     สุกฉ่ า       กรรมการ 
      ๑๘. นายเชษฐ์      ปัญญายศ     กรรมการ    ๒๘. นายสมศักดิ์    กติยา          กรรมการ 
       ๑๙. นายสายศิลป์    สมศักดิ์     กรรมการ   ๒๙. นายชัยวัฒน ์     ปริกเพชร    กรรมการ  
       ๒๐. นายศรีนวล    มหาวงศนันท์  กรรมการ     ๓๐. ร.ต.นพพร    เพ็งผ่อง  กรรมการและเลขานุการ  

๔. คณะท างานฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย   มีหน้าที ่  เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่าง 
     สม่ าเสมอและกรองข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ แจ้งเตือนภัยเมื่อมีสาธารณภัยให้ชุมชนทุกคนได้รับทราบ    
     พร้อมแนวทางการปฏิบัติส าหรับการอพยพ ทุกช่องทางการแจ้งเตือนภัย  ประกอบด้วย 
          ๑. ร.ต.อภิราช    สมใจ              ประธานกรรมการ 
          ๒. ร.ต.ไฉน     สารถ้อย           รองประธานกรรมการ 
          ๓. นายณรงค์     ศรีอักษร         กรรมการและเลขานุการ 



๕. คณะท างานฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์   มีหน้าที ่  รับข่าวสารแจ้งเตือนภัยจากทางราชการและหน่วยงาน  
     ที่เชื่อถือได้แล้วกระจายข่าวสารให้ตัวแทนน าไปบอกคนในชุมชนให้รับทราบทั่วกันทุกช่องทาง  รายงาน 
     สถานการณ์น  าท่วมให้กับทางราชการและคณะท างานทุกฝ่ายได้ทราบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ทางการ   
     หน่วยงานและคณะท างานสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวคนงนาฏ      รุณวฒุิ               ประธานกรรมการ 
  ๒. ด.ต.ขวัญชัย     เจดีย์ศรี          รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวมินตรา     ไชยชนะ              กรรมการ 
๔. นายธัญวัฒน์         กาบค า                กรรมการ 
๕. นางคนึงนิจ      ไชยชนะ                   กรรมการ 
๖. นางสุธีร์        ยอดมงคล                   กรรมการ 
๗. นางสุกัลยา     เบาะทองค า                กรรมการและเลขานุการ 

๖. คณะท างานฝ่ายอพยพ   มีหน้าที ่  ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายเฝ้าระวังเหตุ รวบรวมและจัดเตรียม   
     เครื่องมืออุปกรณ์ในการอพยพ จากทะเบียนที่ท าไว้ ทั ง เรือ รถ เครื่องสูบน  า เสื อชูชีพ ฯลฯ และอพยพ  
     ประชาชนจากจุดเสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยหรือจุดรวมพลของชุมชน เมื่อเหตุการณ์สาธารณภัยคลี่คลายแล้ว 
     ให้ท าการอพยพประชาชนกลับสู่บ้านเรือน จัดท าทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น จ านวนเรือ  
      รถยนต์ เครื่องสูบน  า ฯลฯ ในชุมชนมีจ านวนเท่าไหร่  และ  ของใครบ้าง  ประกอบด้วย 
           ๑. นายผดุง     ไชยชนะ     ประธานกรรมการ       ๗. นายประเสริฐ     มหามิตร     กรรมการ 
           ๒. นายเกตุ      พันธจักร์    รองประธานกรรมการ  ๘. นายจรูญ     สร้อยทา   กรรมการ 
           ๓. นายสุนทร    พันธ์พานิช   กรรมการ         ๙. นายกันตภณ     พุทธา         กรรมการ 
           ๔. ด.ต.พิทูร         พันธ์เครือ    กรรมการ       ๑๐. นายธวชั     พันธ์พานิช    กรรมการ 
           ๕. จ.ส.อ.บุญเหลือ    ศักดา     กรรมการ         ๑๑. นายอนุศักดิ์     วิมาละ      กรรมการ 
           ๖. ด.ต.ขวัญชัย    เจดย์ศรี      กรรมการ     ๑๒.นายจูน      สองสีโย  กรรมการและเลขานุการ 

๗. คณะท างานฝ่ายรักษาพยาบาล   มีหน้าที่   ด าเนินการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจาก       
     สาธารณภัยฟื้นฟูสภาพจิตใจ วิถีชีวิตของผู้ประสบภัย จัดท าทะเบียนกลุ่มเปราะบางในพื นที่จุดเสี่ยงของ 
     ชุมชน  เช่น   ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ     ประกอบด้วย 
           ๑. นางสาววิไลวรรณ     บุญธรรม           ประธานกรรมการ 
           ๒. นางสาวเจนจิรา      ปันไชย             รองประธานกรรมการ 
           ๓. นางอ านวย    วชิาธิ                    กรรมการ 
           ๔.นายจรัส     จันตะ๊             กรรมการ 
           ๕. นางหวั่น     ลือลาด            กรรมการ 
           ๖. นางนารีรัตน์    จนัต๊ะ                 กรรมการ 
           ๗. นางนงนุช       ถาค า                    กรรมการ 
           ๘. นางลิขิต     มณีกาศ               กรรมการและเลขานุการ 

๘. คณะท างานฝ่ายค้นหากู้ภัยและช่วยชีวิต   มีหน้าที ่ ด าเนินการค้นหา กู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ 
     ท าการปฐมพยาบาลเบื องต้นแก่ผู้ประสบภัย ก่อนส่งต่อฝ่ายรักษาพยาบาลหรือสถานพยาบาล จัดท า   
     ทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ในการกู้ชีพ   ประกอบด้วย 
      ๑. นายโชติ   ใบยา          ประธานกรรมการ     ๖. นายนฤเบศร์     พิมพ์งาน  กรรมการ 
           ๒. ร.ต.อภิราช  สมใจ  รองประธานกรรมการ   ๗. นายอานัณย์     สุกฉ่ า        กรรมการ 
          ๓. ร.ต.นพพร      เพ็งผ่อง     กรรมการ     ๘. นายนรุตม์       โนราช     กรรมการ    



           ๔. นายณรงค์       ศรีอักษร    กรรมการ      ๙.นายณัฐพล  ปริกเพ็ชร     กรรมการและเลขานุการ 
           ๕. ร.ต.ไฉน         สารถ้อย      กรรมการ 

๙. คณะท างานฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  มีหน้าที ่ ดูแลรักษาความปลอดภัยบ้านเรือนและทรัพย์สินอ่ืนๆ  
     ของผู้อพยพอ านวยความสะดวกการสัญจร การจราจรของผู้อพยพขณะด าเนินการอพยพ จัดเวรยามดูแล  
     ความสงบเรียบร้อยในชุมชนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย    ประกอบด้วย    

๑. ร.ต.นพพร       เพ็งผ่อง    ประธานกรรมการ     ๑๐. นายประชัน    สุนันท์        กรรมการ 
 ๒. ร.ต.อภิราช       สมใจ      รองประธานกรรมการ ๑๑. นายพยนต์       ขันทะยศ  กรรมการ 

๓. นายโชติ    ใบยา             กรรมการ            ๑๒. นายเชาว์     แก้วกลางเมือง กรรมการ 
๔. นายชาญ      สุทธการ      กรรมการ     ๑๓. นายสมบุญ   วงศ์ตา          กรรมการ 
๕. นายนพดล      ค าชื่น        กรรมการ         ๑๔. นายเชษฐ์     ปัญญายศ      กรรมการ 
๖. นายอนันต์      ปริกเพชร   กรรมการ     ๑๕. นายชัยวัฒน์   พยัคชน       กรรมการ 
๗. นายพยุงศักดิ์     พยัคชน   กรรมการ                ๑๖. นายวินัย    ผวิพรรณ         กรรมการ 
๘. นายสมพล     ศรีเทพ       กรรมการ           ๑๗. ร.ต.ไฉน  สารถ้อย     กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายณรงค์    ศรีอักษร      กรรมการ 

๑๐. คณะท างานฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  มีหน้าที ่ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน  
       โดยเฉพาะจัดอาหารส าเร็จรูป  ประกอบอาหาร น  าดื่ม ยารักษาโรค เสื อผ้า  ฯลฯ รวมถึงรับบริจาคเครื่อง 
       อุปโภคบริโภค และด าเนินการมอบให้แก่ผู้ประสบภัย จัดท าทะเบียนผู้ประสบภัย รับเรื่องราวร้องทุกข์  
       ของผู้ประสบภัย  ประกอบด้วย 
        ๑. นางสงวนศรี    ผวิพรรณ   ประธานกรรมการ         ๑๒. นางล าแพน   กันอินทร์    กรรมการ 
       ๒. นางสุดาพร     ปัญญายอง  รองประธานกรรมการ    ๑๓. นางสุเทียบ   ประจันต๊ะ   กรรมการ 
       ๓. ร.ต.สุรพงษ์     วรรณหงษ์   กรรมการ                  ๑๔. นายไชยา      หม่อมศรี    กรรมการ 
       ๔. นางบัวบาน    ธนะมิตร      กรรมการ                  ๑๕. นายรุ่ง     กุลวรรณ์        กรรมการ 
       ๕. นางพัชชา      พันธ์ค า       กรรมการ                  ๑๖. นายสุทธิพงษ์    บุญธรรม  กรรมการ 
       ๖. นางทัศนียา   จันทร์เจนจบ    กรรมการ                ๑๗. นายสุพจน์     สุรินทร์      กรรมการ 
        ๗. นางพิกุล      มาลี            กรรมการ                  ๑๘. นายปัญญา    มะโน         กรรมการ 
        ๘. นางสาวพิมพ์พิมล   อริยา   กรรมการ                  ๑๙. นายทรงศักดิ์    มูลค า      กรรมการ 
        ๙. นางทัศนีพร      มาลี          กรรมการ                 ๒๐. นายจรูญ    มโนลา         กรรมการ 
      ๑๐. นางนารี   สายวุฒิกุล        กรรมการ                 ๒๑. นายประหยัด   เสาร์จันทร์    กรรมการ 
      ๑๑. นางนิวัลย์    ศักดา       กรรมการ                    ๒๒. นางจิตรปวัน  รามศิริ  กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. คณะท างานฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ  มีหน้าที ่ ด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะสภาพพื นที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความ 
      เดือดร้อนและด าเนินการแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว    ประกอบด้วย 
           ๑. นายสมเกียรติ     จันต๊ะ    ประธานกรรมการ          ๖.กลุ่มแม่บ้านกลางเวียง      กรรมการ  
           ๒. นายอุทร     ก้อนสมบัติ     รองประธานกรรมการ     ๗.ชมรมจักรยานบ้านกลางเวียงกรรมการ  
           ๓. นายหมวดทุกหมวด (๑๔ คน)   กรรมการ               ๘. กลุ่มพ่อบ้านกลางเวียง         กรรมการ 
           ๔. นายกชกาญจน์    สายนาค      กรรมการ               ๙. กลุ่มเยาวชนฮักกลางเวียง  กรรมการ 
           ๕. นายปัญญา    มะโน              กรรมการ               ๑๐. นายสมฤทธิ์    ตาค า    กรรมการและเลขานุการ                                                                                                 
 
 
 



๑๒. คณะท างานฝ่ายประสานงาน  มีหน้าที ่  ประสานงานกับหน่วยงาน เช่น เทศบาล อบต. สถานีต ารวจ  
       โรงพยาบาลสถานีอนามัย  ฯลฯ  เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย รวมทั ง 
       ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ - กู้ภัยของเทศบาล และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง     
       ประกอบด้วย 
           ๑. นางสาวสุดาวดี     พานดวงแก้ว       ประธานกรรมการ 
        ๒. นางทัศนีพร     มาลี                         รองประธานกรรมการ 
      ๓. นางสมพิศ     สุกฉ่ า                         กรรมการ 
  ๔. นางสอางค์ศรี      มงคล                   กรรมการ 

๕. นางสาวอนงค์    อินสอน                 กรรมการและเลขานุการ 

     ๑๓.คณะท างานฝ่ายบัญชี    มีหน้าที่    จัดท ารายการทางการเงิน รายรับรายจ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวดารัตน์      ไชยชนะ           เหรัญญิก 

   ๒. นางคัชรินทร์         ปะระมะ          ผู้ช่วยเหรัญญิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย 
ระยะเวลา ภาระหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑.ก่อนเกิดภัย ๑.  เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย เช่น เครื่อง
ไซเรนมือหมุน เครื่องวัดปริมาณน  าฝน วิทยุสื่อสาร 
๒ . ส ารวจพื นที่ เสียงภัยเส้นทางอพยพและพื นที่
ปลอดภัยเพื่อรับรองการอพยพ 
๓.  แจ้งข่าวสารและให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับภัย
พิบัติ 
๔.  ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ เฝ้าระวังเหตุ 
ประเมินสถานการณ์ภัย 
๕.  จัดให้มีการแจ้งเตือนภัย 

- ฝ่ายป้องกันและเตรียมความพร้อม 
 
 
- ฝ่ายป้องกันและเตรียมความพร้อม 
 
- ฝ่ายป้องกันและเตรียมความพร้อม 
 
- ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 
- ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 

๒.ขณะเกิดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.หลังจากเกิดภัย 

๑.การเตรียมการอพยพ 
     ๑.๑ การเรียกรวมพล จุดรวมพล 
     ๑.๒ การส ารวจยอด ท าบัญชีผู้อพยพ 
     ๑.๓ จัดให้มีผู้ควบคุมการอพยพ 
     ๑.๔ แจ้งชุมชนให้เตรียมพร้อมอพยพ 
     ๑.๕ เตรียมที่พักฉุกเฉิน 
๒..การอพยพไปยังพื นท่ีปลอดภัย 
     ๒.๑ การบริหารการอพยพ 
     ๒.๒ ตรวจสอบจ านวนผู้อพยพ 
     ๒.๓ การดูแลความปลอดภัยและความสงบของ
ศูนย์อพยพ 
     ๒.๔ การให้บริการทางการแพทย์ 
๓..ด าเนินการค้นหา ช่วยชีวิต ผู้ประสบภัย 
๑.การส ารวจความเสียหายและการช่วยเหลือ 
     ๑.๑ จัดให้การส ารวจความเสียหาย ทั งด้านคน 
(คนเจ็บ,คนตาย,คนสูญหาย)ด้านทรัพย์สิน (บ้านพังทั ง
หลัง,บ้านพังบางส่วน)เครื่องมือประกอบอาชีพ (เช่น 
รถ เรือ เรือกสวนไร่นา บ่อเลี ยงปลา กระชัง เป็นต้น) 
ด้านสาธารณูปโภค เสียหาย (เช่น ถนน สะพาน ฝาย) 
     ๑.๒ ท าบัญชีรายการเสนออ าเภอเพ่ือขอรับการ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทด
รองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน 
๒.ฟ้ืนฟูบูรณะซากปรักหักพังเพ่ือให้สัญจรไปมาหรือ
คืนสภาพเดิม 
๓.ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ สิ่งสาธารณูป โภค 
เช่น ระบบประปาหมู่บ้านเท่าท่ีท าได้ก่อน 
๔.ประสานขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
หมู่บ้าน 

 
 
 
                 ฝ่ายอพยพ 
 
 
 
- ฝ่ายอพยพ 
- ฝ่ายอพยพ 
- ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
- ฝ่ายพยาบาล 
- ฝ่ายค้นหา กู้ภัย และช่วยชีวิต 
- ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
 
- ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
 
- ฝ่ายประสานงาน 

 



ผู้ใหญ่บ้านกลางเวียง 
นางวันทนี  ค าชื่น 
ผู้อ านวยการศูนย์ 

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บ้านกลางเวียง หมู่ที่ 3 
 
  
   
    
                                    
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
วัดศรีกลางเวียง 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านล าดบัที ่1,2 
นางสาวสุดาวด ี  พานดวงแก้ว 
นายประหยดั  เสาร์จนัทร์ 

 

ฝ่ายป้องกัน 
และเตรียมความพร้อม 

นายโชติ     ใบยา 
นายฤกษ์ชัย  มาล ี

ฝ่ายเฝ้าระวัง 
และเตรียมความพร้อม 
ร.ต.อภิราช    สมใจ              

ฝ่ายสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์ 

นางสาวคนงนาฏ  รุณวุฒิ 

ฝ่ายอพยพ 
นายผดุง  ไชยชนะ      

ฝ่ายกู้ภัยและช่วยชีวิต 
นายโชติ   ใบยา 

 

ฝ่ายสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

นางสงวนศรี    ผิวพรรณ    

ฝ่ายรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ร.ต.นพพร  เพ็งผ่อง     

ฝ่ายรักษาพยาบาล 
น.ส.วิไลวรรณ บุญธรรม          
นางสาวเจนจิรา ปันไชย     

ฝ่ายประสานงาน 
นางสาวสุดาวดี พานดวงแก้ว  ประธาน 

ฝ่ายบัญชี 
นางสาวดารัตน์  ไชยชนะ           

ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
นายสมเกียรติ  จันต๊ะ  ประธาน 
นายอุทร  ก้อนสมบัติ  รองประธาน      



คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  บ้านบุญยืน หมู่ที่  4  ต าบลกลางเวียง      อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

รายช่ือ คณะท างานด้านภัยพิบัติชุมชน บ้านบุญยืน 
 
คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายพงษ์นรินทร์  สุทธารักษ์ 
2. นายมานพ  กติยา 
3. นายวิมล  นวนแปง 
4. นางบุญญาพร  ทัศนีย์ 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายชุมพล  พลสันติกุล 
2. นายประดิษฐ์  ขันทะสอน 
3. นายอุทัย  มงคลพิบูลย์ 
4. นายศุภชัย  ใหม่นิถะ 
5. นายปรีชา  จามิกรานนท์ 
6. นายไพโรจน์  กลิ่นจันทร์ 
7. นางฉวีวรรณ  ยอดมงคล 
8. นางละมัย  พาใจธรรม 
9. นางทองดี  วัชรปรานี 

 
คณะกรรมการฝ่ายป้องกันและเตรียมความพร้อม 

1. นายอ าไพ  นวนแปง 
2. นายสมัย  อินทรกุญชร 
3. นางมนูญ  สิทธิมงคล 
4. นายนภดล  วัชรปรานี 

 
คณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 

1. นายนายสมบูรณ์  กิตตติคุณาวงค์ 
2. ด.ต.อุดมศักดิ์  ธินันท์ 
3. ด.ต.บุญยง  ใจแปง 
4. นายเรวัฒ  ใจจันทร์ 
5. นายสมบัติ  วิหกรัตน์ 

 
คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

1. นายสกล  สุทธวิจิตร 
2. นายอานันท์  วงศ์เทพ 
3. นางสาวเขมิกา  เทพประสิทธิ์ 



คณะกรรมการฝ่ายอพยพ 
1. นายคณิต  ไชยวงศ์ 
2. นายทรงเดช  ปันน้อย 
3. นายสุริยา  บุญธรรม 
4. นายไพฑูรย์  ขัติยศ 
5. นายด าเนิน  สอนสิริ 
6. นายบุญฤทธิ์  ปัญญายศ 
7. นายสมพงษ์  อนุรุด 
8. นายดิเรก  เทพค า 
9. นายพุฒิพงษ์  สายถุงแก้ว 
10. นายนิโรจน์  เทพค า 
11. นายประยูร  อนุรุด 
12. นายพบ  บุญธรรม 
13. นายชาตรี  นวลแปง 

 
คณะกรรมการฝ่ายเสบียง สงเคราะห์ 

1. นายมนูญ  สิทธิมงคล 
2. นายทรงเกียรติ  วัชราพานิชย์ 
3. นายช านาญ  วงศ์สีสม 
4. นายชวาลย์  ลักขณะ 
5. นายสุรพงษ์  มหามิตร 
6. นายสมเกียรติ  กติยา 
7. นายสุวิทย์  นวลแปง 
8. นางสร้อยแก้ว  พุทธา 
9. นางระวิวรรณ  ทิวาราตรีวิทย์ 
10. นางบัวผัน  อาคม 
11. นางค าผาย  กาละดี 
12. นางสมพร  กรพรม 
13. นางละเอียด  สุทธารักษ์ 
14. นางกิ่งกาญจน์  ม่วงเพชร 
15. นางสาวประทิน  กติยา 
16. นางภาวนา  สังข์วารี 
17. นางสังวาล  เขื่อนค า 
18. นางสาวศิริพร  ใจจันทร์ 
19. นางศิริรัตน์  ใจจันทร์ 
20. นางธัญญาภรณ์  ค าลือ 
21. นางประทุม  อธิกรม 



22. นางค าปลิว  กาพรม 
23. นางแสงเดือน  พุทธิมา 
24. นางนิตยา  มีสุข 
25. นายมูญ  บุญธรรม 
26. นางอัมพร  พรมจันทร์ 

 
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข 

1. นางผกาวรรณ  สองสีโย 
2. นางรัรตนา  อินทรกุญชร 
3. นายผ่าน  บุญธรรม 
4. นางค าผาย  กาละดี 
5. นางประนอม  เทพค า 
6. นางปาริชาติ  สอนสิริ 
7. นางภัทรภร  ปัญญาอินทร์ 
8. นางสาวสุพัด  อนุรุด 
9.  นายสุวิมลย์  ผลค า                                                                                                
10. นายชูชาติ  อินต๊ะวงศ์                                                                                          
11. นางกิ่งกาญจน์  ม่วงเพชร 

 
คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 

1. นางรัตนา  อินทรกุญชร 
2. นางมาลา  สิทธิมงคล 
3. นางมัญชรี  อินทะนิล 
4. นายเสอ่ียม  ค าเต็ม 
5. นายสงกรานต์  เทียนน าเจริญ 
6. นายธีรพล  ศรีเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ใหญ่บ้านบุญยืน 
นายพงษ์นรินทร์  สุทธารักษ ์

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บ้านบุญยืน หมู่ที่ 4 
 
  
   
    
                                    
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
ตลาดแม่สมพร 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านล าดับที่ 1,2 
นายนิคม  เอ่ียมอ่ า 

นางบุญญาพร  ทัศนีย์ 
 

ฝ่ายป้องกัน 
และเตรียมความพร้อม 
นายวิมล  นวนแปง 

นายสมัย อินทรกุญชร 

ฝ่ายเฝ้าระวัง 
และเตรียมความพร้อม 
นายนภดล  วัชรปรานี 
นายมนูญ  สิทธิมงคล 

ฝ่ายสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์ 
นายสกล  สุทธวิจิตร 
นายอานันต์  วงศ์เทพ 

ฝ่ายอพยพ 
นายคณิต  ไชยวงศ์ 

นายทรงเดช  ปันน้อย 

ฝ่ายกู้ภัย 
นายด าเนิน  สอนสิริ 
นายนิโรจน์  เทพค า 

 

 

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
นายมนูญ  สิทธิมงคล 

นายทรงเกียรติ  วัชราพานิชย์ 

ฝ่ายรักษาพยาบาล 
นางผกาวรรณ  สองสีโย 
นางบุญญาพร  ทัศนีย์ 

ฝ่ายรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

นายไพฑูรย์  ขัติยศ 
นายชาตรี  นวลแปง 

 

ฝ่ายประสานงาน 
นางรัตนา  อินทรกุญชร 
นางมาลา  สิทธิมงคล 

 

ฝ่ายฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
นางนิตยา  มีสุก 

ฝ่ายอ่ืนๆ 
นาย/นาง/นางสาว......(หัวหน้า) 



คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.  ส ารวจ ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ ในชุมชนอย่างละเอียดและ
สม่ าเสมอ 
  ๒.  พิจารณาก าหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันและการเตรียมความพร้อมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกคน และร่วมมือประสานงานกับหน่วยงาน
ใกล้เคียง 
  ๓ .  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน ตามที่
คณะกรรมการเสนอ 
  ๔.  เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เกิดภัยพิบัติต่างๆ ในชุมชน 
  ๕  ท ากิจกรรมและประสานด าเนินการกับส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 คณะกรรมการฝ่ายป้องกันและเตรียมความพร้อม 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑ .  จัดฝึกอบรมด้านการเตรียมพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแก่ชุมชน         
เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกแก่ชุมชนในสิ่งที่ควรท าก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
  ๒.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุ  จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย  

  คณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑.  เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างสม่ าเสมอและกรองข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 
  ๒.  แจ้งเตือนภัยเมื่อมีสาธารณภัยให้ชุมชนทุกคนได้รับทราบพร้อมแนวทางปฏิบัติส าหรับการ
อพยพทุกช่องทางการแจ้งเตือนภัย 

  คณะกรรมการฝ่ายส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑.  รับข่าวสารแจ้งเตือนภัยจากทางราชการและหน่วยงานที่เชื่อถือได้ แล้วกระจายข่าวให้
ตัวแทนน าไปบอกชาวบ้าน ทุกช่องทาง 
  ๒.  รายงานสถานการณ์น  าท่วมให้กับทางราชการได้ทราบอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ทางการ
สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการในการขอความช่วยเหลือ 

  คณะกรรมการฝ่ายอพยพ 
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
  ๑.  ประสานงานกับคระกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังเหตุรวบรวมและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์  
ในการอพยพจากทะเบียนที่ท าไว้  ทั งเรือ  รถ  เครื่องสูบน  า  ชูชีพ  ฯลฯ 

 ๒.  ด าเนินอพยพประชาชนจากจุดเสี่ยงภัยไปยังจุดปลอดภัย 



  ๓.  ด าเนินการอพยพประชาชนกลับสู่บ้านเรือน เมื่อเหตุการณ์สาธารณคลี่คลายแล้ว 
  ๔.  จัดท าทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเรือในชุมชน มีก่ีล าของใครบ้าง รถยนต์ ใน
ชุมชน มีกี่คัน ของใครบ้าง เครื่องสูบน  าในชุมชนมีกี่เครื่อง ของใครบ้าง ชูชีพ ฯลฯ  

  คณะกรรมการฝ่ายค้นหากู้ภัย และช่วยชีวิต 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑.  การด าเนินการค้นหา กู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  ๒.  ด าเนินการปฐมพยาบาลเบื องต้นแก่ผู้ประสบภัย และส่งต่อให้กับสถานพยาบาล 

 ๓.  จัดท าทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ในการกู้ชีพ 

 คณะกรรมการฝ่ายสงเคราะห์ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑.  ด าเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ จัดหาอาหารส าเร็จรูป 
น  าดื่ม    ยารักษาโรค เสื อผ้า 
  ๒. รับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และด าเนินการมอบให้แก่ผู้ประสบภัย 
  ๓.  รับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ประสบภัย 

  คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑.ด าเนินการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาธารณภัย 
 ๒.ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ วิถีชีวิตของผู้ประสบภัย 
 ๓.หน้าที่อื่นๆ (ระบ)ุ ....จัดท าทะเบียนกลุ่มเปราะบางในชุมชน.... 

  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑.ดูแลรักษาความปลอดภัยบ้านเรือนและทรัพย์สินอื่นๆ ของผู้อพยพ 
 ๒.อ านวยความสะดวกการสัญจร การจราจรของผู้อพยพขณะด าเนินการอพยพ 

 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑.  ประสานงานกับ  เทศบาล  อ าเภอ  โรงพยาบาล  สถานีต ารวจ  ในการรายงานเหตุการณ์ 
เพ่ือให้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยต่อไป 
  ๒.  ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 
  


