
  

 

 
 
 
 
 
 
อ้างถึง  ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครล าปาง พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 
                           
 
  

 ๑.๑ สภาพปัญหา         
  สถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในประเทศไทย จะเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้
ประเทศไทยตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนและเขตมรสุม มีอากาศร้อนชื้นมีมรสุมพัดผ่าน จึงท าให้เกิดน้ าท่วมอยู่
เสมอ ซึ่งอุทกภัยที่เกิดขึ้นสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการเป็นจ านวนมาก  
โดยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม จะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน  ท าให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกมากขึ้น  
โดยในพื้นท่ีจังหวัดล าปางซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางภาคเหนือ ซึ่งเป็นเส้นทางมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดจากทะเลอันดามัน 
(มรสุมฤดูฝน) พัดผ่านท าให้บางพื้นที่มีปริมาณน้ าฝนมากกว่าปกติ ส าหรับในเขตเทศบาลนครล าปางจะมีน้ าท่วมขัง 
เมื่อมีปริมาณน้ าฝนมากข้ึน พ้ืนดินจะชุ่มน้ าและรับน้ าไม่ได้ ท าให้เกิดน้ าท่วมขังโดยทั่วไปและมีน้ าป่าไหลหลาก ท า
ให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันได ้โดยจะมีน้ าป่าไหลหลากจากพ้ืนที่สูงนอกเขตเทศบาลนครล าปาง ประกอบกับอาจจะมีน้ า
ล้นคลองส่งน้ าชลประทานของเขื่อนกิ่วลมจากคลองฝั่งซ้ายและคลองฝั่งขวาของแม่น้ าวัง อุทกภัยที่เกิดข้ึนแต่ละ
ครั้ง ย่อมมีความรุนแรงมากน้อยไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศอิทธิพลจากพายุและมรสุมในแต่ละปี  
 
 

 ๑.๒  ข้อเท็จจริง 
  อุทกภัยและวาตภัย สามารถหาทางป้องกันและบรรเทาลงได้  โดยมีการวางแผนและเตรียมพร้อมไว้
ล่วงหน้า พ้ืนที่เขตเทศบาลนครล าปางมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด ๒๒.๗ ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบมีภูเขา
ล้อมรอบ โดยมีแม่น้ าวังไหลผ่านกลางพ้ืนที่ในเขตเทศบาล ท าให้เกิดพ้ืนที่ลาดลงสู่แม่น้ าวังทั้งสองฝั่ง เมื่อถึงฤดูฝน
จะมีน้ าป่าไหลหลากจากเทือกเขามีปริมาณน้ าจ านวนมากที่ลงสู่แม่น้ าวังและไหลผ่าน ตัวเมือง จึงท าให้เกิดน้ าท่วม 
โดยแยกสาเหตุที่ท าให้เกิดน้ าท่วมได้ ดังนี้  

๑) เกิดจากปริมาณน้ าฝนตกหนักในพ้ืนที่โดยตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานานน้ าระบายไหลลงสู่แม่น้ าวัง
ช้าเนื่องจากน้ าต้องไหลผ่านท่อระบายน้ าเป็นระยะทางไกล                                      
 

 
    

๑. สถานการณ ์

แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย   
    เทศบาลนครล าปาง ปี ๒๕๕๗   

 



  

  - ๒ - 
 

                ๒) น้ าป่าไหลหลากเนื่องจากฝนตกนอกเขตเทศบาลจ านวนมาก ท าให้น้ าป่าทางด้านเทือกเข าพระ
บาท บ่าไหลลงสู่คลองชลประทานแล้วล้นไหลเข้าเขตเทศบาลนครล าปาง ทางชุมชนสุขสวัสดิ์  
               ๓) การก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองต่างๆ และเส้นทางเดินรถไฟ ท าให้เป็นเสมือนผนังกั้นน้ าไว้      
               ๔) น้ าล้นคลองชลประทานฝั่งซ้าย ท าให้น้ าไหลบ่าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลด้านชุมชนพระบาทชุมชน
ป่าขาม ชุมชนศรีชุมป่าไผ่ ชุมชนสุขสวัสดิ์ หมู่บ้านทองประเสริฐ แขวงการทางล าปาง       
 ๕ ) น้ าล้นคลองชลประทานฝั่งขวา  ท าให้น้ าไหลบ่าท่วมชุมชนประตูตาล บ้านใหม่ประตูม้า ก าแพง
เมืองไหลเข้าล าเหมืองสาธารณะ เอ่อล้นบริเวณชุมชนสามดวงสามัคคี ชุมชนจามเทวีและชุมชนปงสนุก                
 ๖ ) เกิดจากปริมาณน้ าในเเม่น้ าวังมีปริมาณมาก  จากแม่น้ าสาขาใต้เขื่อนกิ่วลมหรือมีการ                
ระบายน้ าจากเข่ือนกิ่วลมในปริมาณมาก  เนื่องจากน้ าเหนือเข่ือนมีปริมาณมากจากฝนตกหนัก ต่อเนื่องหลายวัน  
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครล าปาง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนถึง
การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอุทกภัยขึ้น  ซึ่งต้องประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิด
อุทกภัยและวาตภัย เทศบาลนครล าปาง  ปี ๒๕๕๕ และจัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและวาตภัย  เทศบาลนครล าปาง  ปี ๒๕๕๕“ ขึ้นที่อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร ๔ 
ถนนท่าคราวน้อย ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยแบ่งมอบหมายหน้าที่เป็นฝ่ายต่างๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 

   
                  
 ๒.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ของเทศบาลนครล าปางและ
หน่วยงานภายนอก 
            ๒.๒ เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟ้ืนฟูบูรณะให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ 
           ๒.๓ เพ่ือเป็นการประสานงานการป ฏิบัติและให้การสนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น
ตามแผนนี้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยและวาตภัย 
 
 

 ๓.๑ กรณีน้ าท่วมขังเนื่องจากเกิดภาวะฝนตกหนักติดต่อกัน   
 ๑)  จุดชุมชนป่าขาม หลังวิทยาลัยพยาบาลถึงห้าแยกประตูชัย 
 ๒)  จุดบริเวณสี่แยกศรีชุม (ช่วงตัดถนนพหลโยธิน) 
  ๓)  จุดถนนพหลโยธินฝั่งตรงข้ามโทรคมนาคม (หมู่บ้านสุขสวัสดิ์เก่า) 
   

 

๒.  วัตถุประสงค ์

 ๓.  จุดที่คาดว่าจะเกิดปัญหาน้ าท่วม 



  

 - ๓ - 
 

 ๔)  จุดบริเวณแยกเพ็ญทรัพย์ ถนนดวงรัตน์ (หน้า อสมท.)                          
  ๕)  จุดบริเวณถนนประสานไมตรีตั้งแต่แยกดอนปานถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ   
 ๖)  จุดถนนสุเรนทร์ตั้งแต่แยกแบงค์ชาติถึงหน้าโรงเรียนล าปางวิทยา 
 ๗)  จุดถนนพหลโยธินบริเวณหน้าแขวงการทางจนถึงหมู่บ้านทองประเสริฐ ชุมชนนาก่วมใต้ 
 ๘)  จุดชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง                                                              

          ๓.๒ กรณีน้ าป่าไหลหลากและน้ าคลองชลประทานเอ่อล้น 
  ๑)  จุดชุมชนป่าขาม ชุมชนพระบาท ชุมชนสุขสวัสดิ์ (น้ าคลองชลประทานฝั่งซ้ายเอ่อล้น) 
  ๒)  จุดบริเวณแขวงการทาง หมู่บ้านทองประเสริฐ (น้ าคลองชลประทานฝั่งซ้ายเอ่อล้น) 
 ๓ )  จุดชุมชนนาก่วมใต้ และโรงเรียนล าปางพาณิชยการ (น้ าคลองชลประทานฝั่งซ้ายเอ่อล้น)                     
 ๔ )  จุดบริเวณชุมชนจามเทวี (น้ าคลองชลประทานฝั่งขวา เอ่อล้น) 
 ๕)  จุดชุมชนปงสนุกตรอกปลายนา (น้ าคลองชลประทานฝั่งขวาเอ่อล้น)                                         
  ๖)  จุดชุมชนปงสนุกตรอกนาสร้อย (น้ าคลองชลประทานฝั่งขวาเอ่อล้น)   
  ๗)  จุดชุมชนสามดวงสามัคคี (น้ าคลองชลประทานฝั่งขวาเอ่อล้น ไหลเข้าล าเหมืองสาธารณะ) 
 ๘ )  จุดล าเหมืองร่องสามดวง บริเวณโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์ (น้ าคลองชลประทานฝั่งขวาเอ่อล้น) 
 
 
 
 
 
 

         ๓.๓ กรณีน้ าล้นตลิ่งแม่น้ าวัง บริเวณถนนเลียบฝั่งแม่น้ าวังท่ีลุ่มต่ าทั้งสองด้าน  
 ๑ )  จุดชุมชนช่างแต้มบริเวณริมแม่น้ าวังฝั่งขวา 
 ๒ )  จุดชุมชนท่านางลอยบริเวณริมแม่น้ าวังฝั่งขวา      
 ๓ )  จุดชุมชนท่ามะโอบริเวณริมแม่น้ าวังฝั่งขวา 
 ๔ )  จุดบริเวณถนนตลาดเก่าบริเวณริมแม่น้ าวังฝั่งซ้ายและวัดเกาะวาลุการาม 
 ๕ )  จุดชุมชนเจริญประเทศบริเวณริมแม่น้ าวังฝั่งขวา 
 ๖ )  จุดชุมชนบ้านดงไชย บริเวณท่ีลาดต่ าหัวสะพานพัฒนาภาคเหนือริมแม่น้ าวังฝั่งซ้าย 
 

 
 
                        
 ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครล าปาง มีขั้นตอนการปฏิบัติใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลากเป็นหน้าที่ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยแบ่ง
ขั้นตอนการปฏิบัติออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 ๔.๑ ก่อนเกิดภัย 
๑) จัดท าแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย เทศบาลนครล าปาง ปี ๒๕๕๗ 

โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และมอบหมายหน้าที่ เป็นฝ่ายต่างๆ  รวมทั้งหน่วยสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และแต่งตั้ง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมปี ๒๕๕๗ 
       ๒) เจ้าหน้าที่ทุกส านัก /กอง /ฝ่าย /งาน ของเทศบาลนครล าปางจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ 
 

3.  การปฏิบัต ิ 

๔.  การปฏิบัติ
  



  

                                                                 - ๔ - 
 

ต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยรวมทั้งการฟ้ืนฟูบูรณะไว้ตั้งแต่ยามปกติโดยเฉพาะการเตรียม
กระสอบบรรจุทรายไว้ที่งานป้องกันฯ ทรายส าหรับบรรจุกระสอบส ารองไว้ที่โรงพัสดุส านักการช่าง (ศูนย์ซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกล) และท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

         ๓) คณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ปี ๒๕๕๗  ประชุมคณะกรรมการก าหนดแน วทางการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม  โดยการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการขุดคูคลอง การขุดลอกท่อระบายน้ า การดูดโคลนเลน  
ลอกท่อระบายน้ าและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   

๔) แต่ละทุกส านัก /กอง /ฝ่าย /งาน  ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการป้องกันเหตุน้ าท่วม 
ส ารวจท่อทางระบายน้ า  เส้นทางน้ าไหล ไม่ให้มีสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางน้ าไหล ขุดลอกท่อหรือจัดท าคูคลอง 
เพ่ือให้น้ าไหลได้สะดวกและหรือจัดท าท านบกั้นน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
   ๕) ทุกส านัก /กอง /ฝ่าย /งาน  ของเทศบาลนครล าปาง ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจาก
สื่อสารมวลชน กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนจากส่วนราชการเก่ียวกับการคาดหมายลักษณะอากาศพายุฝนฟ้า
คะนองอย่างใกล้ชิดและงานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปาง  ประกาศเตือนให้ประชาชนทราบแนวทางปฏิบัติ
เมื่อเกิดอุทกภัย โดยให้เก็บส ารองอาหารไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยประสานการคาดหมายลักษณะอากาศกับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด                                                   
                    ๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดหาเวชภัณฑ์เพ่ือรักษาโรคต่างๆไว้ให้มีเพียงพอ โดยเฉพาะ
โรคทางเดินอาหารหรือโรคท่ีเกิดจากน้ าท่วม ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดไว้ให้พร้อมเพ่ือขอรับการสนับสนุน
เวชภัณฑ์  
  ๗) กองสวัสดิการสังคม จัดเตรียมและจัดหาเครื่องยังชีพ เครื่องอุปโภค – บริโภค ส าหรับ                                                                                                                                                                                          
แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย ติดต่อประสานงานกับ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าปาง เหล่า
กาชาดจังหวัด มูลนิธิเอกชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพในกรณีฉุกเฉิน  
   ๘)  กองอ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยเทศบาลนครล าปาง โดย
คณะกรรมการอ านวยการ วางแผนการติดต่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไว้ตั้งแต่
ในยามปกติ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนเฉพาะกิจนี้ และแบ่งหน้าที่เป็นฝ่ายต่างๆ ในแผนนี้ ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายอ านวยการ 
 (๒)  ฝ่ายแจ้งเตือนและติดต่อสื่อสาร 
 (๓)  ฝ่ายบรรเทาเหตุและเคลื่อนที่เร็ว 
 ( ๔)  ฝ่ายแก้ไขระบายน้ าท่วม 
 ( ๕)  ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสพภัยและรับแจ้งเหตุร้องทุกข์ 
 ( ๖)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 ( ๗)  ฝ่ายรักษาความสงบ 
  ( ๘)  ฝ่ายบ าบัดและฟ้ืนฟูบูรณะ 
 ( ๙)  ฝ่ายพยาบาล 
 (๑๐)  ฝ่ายบริการและสนับสนุนทั่วไป 
 ( ๑๑)  ฝ่ายส ารวจน้ าด้านวิศวกรรม 
      ( ๑๒)  ฝ่ายการเงิน       
 
 
 
 



  

   
-๕- 
 

๔.๒ ขณะเกิดภัย 
 
 
 
 

  เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย  ให้ด าเนินการดังนี้    
 ๑ ) ฝ่ายแจ้งเ ตือน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ) ท าหน้าที่รับแจ้งเหตุและประสานงาน 
ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยโดยใกล้ชิด เพื่อรายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้ศูนย์อ านวยการทราบ  เพ่ือ
ประเมินสถานการณ์ด าเนินการต่อไป 
 ๒ ) เมื่อฝนตกหนักติดต่อกันมากกว่า ๒ ชั่วโมงในเขตเทศบาลหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ส ารวจพื้นที่เสียงต่อการเกิดอุทกภัยในทันทีพร้อมก าจัดเศษวัสดุกีดขวางทางน้ าไหล ให้น้ าไหล
ระบายลงท่อระบายน้ าได้สะดวก พร้อมรายงาน การปฏิบัติให้ศูนย์ วิทยุสื่อสาร (มรกต) ทราบ ทุกระยะทุกพ้ืนที่ ใน
การปฏิบัติงานและรายงานให้ศูนย์อ านวยการทราบ เพ่ือพิจารณาสูบน้ าในพื้นที่ท่วมขัง                                                                             
 ๓ ) ฝ่ายบรรเทาเหตุ และเคลื่อนที่เร็ว  น าเครื่องสูบน้ าของเทศบาลนครล าปาง และส านักงานชล                 
ประทานที่ ๒ ล าปาง ท าการสูบน้ าในจุดที่ท่วมขังในพ้ืนที่ที่เห็นเหมาะสมและจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน เพ่ือ
ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) พิจารณาพื้นท่ีที่เห็นสมควร ใช้เครื่องกลหนักขุดคลองระบายน้ าให้ไหลได้สะดวก โดย
รายงานต่อส่วนอ านวยการเพื่อพิจารณาอนุมัตขิุดคลองระบายน้ าในทันที 
      (๒) พิจารณาพื้นท่ีใช้กระสอบบรรจุทราย จัดท าท านบกั้นน้ า ให้ด าเนินการและรับการ
สนับสนุนขนกระสอบบรรจุทรายจากรถบรรทุกของทุกหน่วยงานของเทศบาลนครล าปาง หรือหน่วยเครื่องจักรกล
หนัก พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯ ส านักการช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับมอบหมาย
ด าเนินการในการระบายน้ า จัดท านบกั้นน้ า ขุดลอกคูคลอง 
  (๓) พิจารณาน าทรายและกระสอบบรรจุทราย น าไปไว้ใกล้พื้นที่น้ าท่วมโดยให้ผู้น าชุมชน
เป็นผู้ดูแล ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีน้ าท่วมสามารถน ากระสอบบรรจุทรายท า ท านบกั้นน้ าในบริเวณพ้ืนที่ของ
ตนเองได้ 
             ๔ ) การอ านวยการสั่งการในวันเปิดท าการราชการ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี                  
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นส่วนอ านวยการตามแผนนี้ 
            ๕ ) การอ านวยการสั่งการในวันหยุด นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้อ านวยการสั่งการตามแผนนี้ เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลนครล าปาง ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยโดยเร่งด่วนและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ให้
ดูแลอพยพประชาชนไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย  ในพื้นที่รับการอพยพตามที่ก าหนดในแผนฯ และให้ความช่วยเหลือ
สิ่งจ าเป็นเบื้องต้นในการด ารงชีพ  
 ๖ ) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ  ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการส่วนหน้า นอกพ้ืนที่ ใกล้กับ
สถานที่เกิดเหตุตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการอ านวยการ สั่งการ ประสานงาน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
เร่งด่วน และรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นท่ี  ประกอบไปด้วย เป็นฝ่ายต่างๆ  ที่จ าเป็นตามความเหมาะสม
ดังนี้ 
 
 

 

             (๑)  ฝ่ายอ านวยการและสั่งการ 
 (๒)  ฝ่ายแจ้งเตือนและติดต่อสื่อสาร(ส่วนย่อย) 



  

 - ๖ - 
 

 (๓)  ฝ่ายเคลื่อนที่เร็ว 
 (๔)  ฝ่ายแก้ไขระบายน้ าท่วมขัง 
                            (๕)  ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสพภัยและรับแจ้งเหตุร้องทุกข์(ส่วนย่อย) 
                            (๖)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์(ส่วนย่อย)   
                      (๗)  ฝ่ายรักษาความสงบ                                                             

                   (๘)  ฝ่ายพยาบาล    
 
 
 
 
 

   ๗) ณ ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า นอกพ้ืนที่ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการศูนย์
เฉพาะกิจฯ อาจต้องก าหนดให้มีจุดรวบรวม ยานพาหนะ เครื่องจักรกลหนัก เครื่องสูบน้ าฯลฯพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อ
เรียกใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้ทันที ทั้งนี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลนอกพ้ืนที่จากศูนย์
ซ่อมจักรกล ส านักการช่างเพ่ือให้การสนับสนุนการซ่อมบ ารุงส่วนหน้าในพ้ืนที่ได้ตลอดเวลา   
                    ๘) เมื่อสถานการณ์รุนแรงให้มีการประชุมคณะกรรมการของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ หรือ
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯสั่งการ
เพ่ือประเมินสถานการณ ์โดยประเมินสถานการณ์โดยทั่วไปทุก ๒ ชั่วโมงรวมทั้งการมอบหมายภารกิจ รับทราบผล
การปฏิบัติงานปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
  ๙) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯเทศบาลนครล าปาง จะต้องให้ความส าคัญในการจัดหน่วยงาน/
ทีมด าเนินงาน โดยให้ด าเนินการในเรื่องต่างๆดังนี้ การจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ประสบภัย ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตและ
สูญหาย ความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ การประสานงาน การบริหารจัดการรับ – จ่ายสิ่งของบริจาค และ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ชัดเจนเป็นปัจจุบัน  อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ทั้งนี้เพ่ือให้ตรวจสอบได้ และรายงาน
ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯเหนือชั้นขึ้นไปเมื่อมาตรวจเยี่ยมหรือเพ่ือทราบประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 (๑)  รายชื่อและจ านวนครัวเรือนที่อพยพไปจุดรับผู้อพยพ 
 (๒)  ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
 (๓)  การช่วยเหลือและกู้ภัย 
 (๔)  การค้นหาผู้สูญหาย 
 (๕)  การซ่อมแซมระบบสื่อสาร/ไฟฟ้า/ประปา 
 (๖)  การเปิดเส้นทางคมนาคมในจุดวิกฤตหรือเส้นทางส ารอง 
 (๗)  การรับ – จ่ายเครื่องอุปโภค/น้ าสะอาด/ยารักษาโรค 
 (๘)  การจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว และการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร 
 (๙)  การรักษาพยาบาลและการควบคุมโรคติดต่อ 
 (๑๐) การรื้อถอน ท าลาย สิ่งปลักหักพัง และเศษซากต้นไม้ 
 (๑๑) การส ารวจความเสียหาย และการจ่ายเงินช่วยเหลือ 
 (๑๒) การประเมินปรับปรุงพ้ืนที่ที่อาจเกิดภาวะน้ าท่วม ในโอกาสต่อไป และพ้ืนที่รองรับ
การอพยพ 

 
 

  ๑๐)  สนธิก าลังจากทุกภาคส่วน ทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่ สมาชิก อปพร. และมูลนิธิ 
 
 



  

 -๗- 
 

อปพร. เทศบาลนครล าปางและจากท้องถิ่นใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองล าปาง มทบ. ๓๒ จังหวัดล าปาง 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประมงจังหวัดล าปาง  ส านักงานชลประทาน ที ่
๒ ล าปาง โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา แขวงการทางล าปาง ส านักงานบ ารุงทางล าปางที่ ๒ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  องค์กรการกุศล หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ( OTOS) 
ทั้งบุคลากร ก าลังพล เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล และเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ  เข้าปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ทันที ภายใต้การอ านวยการและสั่งการจากผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ  
 กรณีหน่วยงานต่างๆ เข้าพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยเข้าไปรายงานตัวกับ 
ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ บริเวณอาคารงานป้องกันฯ โดยแจ้งชื่อต้นสังกัด อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และรอมอบหมายให้เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่น้ าท่วมต่อไป 
 ๑๐ )  พิจารณา จัดให้มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนที่เป็นศูนย์รวมข่าวสารเดียวกัน เพื่อให้
สื่อมวลชนน าเสนอข่าวแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด(ผู้อ านวยการจังหวัด) ด้วย    
 ๑๑ )  การปฏิบัติให้ความส าคัญ และให้ยึดถือหลักดังนี้ 
 (๑)  การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย  ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ท่ีส าคัญเป็นล าดับแรก 
 (๒)  การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการไปไว้ในพ้ืนที่
ปลอดภัย                                                                                                     
 (๓ )  จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค น้ าดื่ม ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพเข้าไปยังพื้นท่ีเกิดเหตุและ
ได้รับประสบภัยโดยเร่งด่วน ประกอบด้วยข้าวกล่อง น้ าดื่ม เทียนไข ไม้ขีดไฟ ไฟฉาย ชุดยารักษาโรค ฯลฯ 
            (๔ )  กรณีท่ีเกินขีดความสามารถ ให้ขอรับการสนับสนุนไปยังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
ป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดล าปาง หรือศูนย์อ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเขตท้องที่ใกล้เคียง 
                 (๕ )  การรายงานความเสียหายและความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ด าเนินการรายงานเป็น
ระยะ ไปยังฝ่ายอ านวยการของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ เทศบาลนครล าปาง และจังหวัดล าปางจนกว่า
เหตุการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

 
 
 
 

  
  ๔ .๓ หลังเกิดภัย 
 
 
 
 
 
 

 ๑) การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จะด าเนินการไปพร้อมกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะเกิดภัย 
ด าเนินการโดยเร่งด่วนและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งอพยพประชาชนไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัยตามที่ก าหนดไว้จุดรับผู้
อพยพ 
  ๒) จัดกางเต็นท์ท่ีพักชั่วคราว ส าหรับผู้ประสบภัยพร้อมเครื่องอุปโภค -บริโภค และเวชภัณฑ์           
น้ าดื่มสะอาด ถุงยังชีพและของใช้จ าเป็นอื่น ๆรวมทั้งระบบสาธารณูประโภค 
  ๓) ส ารวจ ท าบัญชีบุคคล ครอบครัว สิ่งที่สูญหาย เพ่ือด าเนินการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง เป็นธรรม
และครบถ้วน 
 



  

 -๘- 
 

  ๔) จัดการประชาสัมพันธ์เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือ
ของทางราชการต่อผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 
   ๕ ) ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ ยามปกติตั้งอยู่ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ชั้นที่ ๑ อาคาร ๗ และ
ศูนย์บริการร่วมนอกเวลาราชการ เมื่อเกิดภัยให้เพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์(ชั่วคราว) ทีห่น้าอาคาร ๑ กอง 
สวัสดิการสังคม หรือเม่ือเกิดเหตุอุทกภัยให้พิจารณาจัดตั้ง ณ บริเวณท่ีเกิดภัยในศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้านอกพ้ืนที่                             
 ๖ ) การขอรับรับบริจาคสิ่งของ ขอรับการสนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง ถุงยังชีพ จากประชาชน 
มูลนิธิองค์กรเอกชนและส่วนราชการ ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลน
ถล่มจังหวัดล าปาง ศูนย์ ปภ.เขต ๑๐ มูลนิธิ องค์กรภาคเอกชน โดยรวบรวมจัดท าบัญชีสิ่งของไว้ให้เรียบร้อย 
 ๗ ) ฝ่ายการเงิน ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความเห็น ในการสนับสนุนงบประมาณกับฝ่าย
อ านวยการ เพื่อการด าเนินการตามแผนนี้และพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือราษฎร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง                                                                        
 ๘) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ เทศบาลนครล าปาง ด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะ 
เร่งส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยละเอียด ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ สิ่ง
สาธารณประโยชน์ที่ช ารุดเสียหาย ให้ความช่วยเหลือวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนรวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ 
เช่นการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง การค้าขาย ตลอดจนเร่งบูรณะฟ้ืนฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ เพ่ือใช้ประโยชน์
ร่วมกันในการอยู่อาศัย พักพิง และรับการอพยพให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ดังนี้ 
 (๑) ด าเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามความจ าเป็นเฉพาะหน้าแล้วศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจฯ เทศบาลนครล าปาง จะต้องประสานงานหรือมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงาน ที่มีความ
รับผิดชอบโดยตรงเข้าท าการซ่อมแซม จัดท าสิ่งสาธารณูปโภคและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
โดยเร็ว เช่นการประปาส่วนภูมิภาค , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , ส านักงานให้บริการโทรศัพท์ , แขวงการทางล าปาง,  
ส านักงานบ ารุงทางที่ ๒ ล าปาง, กรมทางหลวง การเก็บขยะมูลฝอย การรื้อสิ่งปรักหักพัง ฯลฯ 
 (๒) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯเทศบาลนครล าปางน าข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและ
ทรัพย์สินที่เสียหายที่แจ้งไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐาน ในการรับการ
สงเคราะห์ฟ้ืนฟู จากหน่วยงานของทางราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
รับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอเพ่ือรับการสงเคราะห์ หรือบริการอ่ืนใด 
ซึ่งออกตาม พรบ. พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (๓) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะส ารวจวางแผนและประเมินผลการด าเนินการและแก้ไขอุทกภัยที่ผ่าน
มา สรุปปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขน าเสนอผู้อ านวยการศูนย์ เพ่ือท าการแก้ไขอย่างยั่งยืนต่อไป 
    
       
� 

    
 
 ๕.๑ อัตราก าลังของกองอ านวยการเฉพาะกิจฯเทศบาลนครล าปาง  แบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ  แล้วยัง มี
อัตราก าลัง ดังนี้   
 

๕.  อัตราก าลัง 



  

 -๙- 
          

 ๑ ) หน่วยอาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย ที่ขึ้นตรงในการสั่งการของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ
เทศบาลนครล าปาง ได้แก่         
 - อาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย”ประจ าชุมชน 
 - หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนครล าปาง (OTOS)                              
 - สมาชิก อปพร.เทศบาลนครล าปาง 
 - สมาชิกมูลนิธิ อปพร.เทศบาลนครล าปาง 
 

 ๒ ) มูลนิธิ องค์กร อาสาสมัคร หน่วยงานในพื้นท่ี 
 
 
 

           ๕.๒ อัตราก าลังสมทบ/สนับสนุน  โดยประสานขอรับการสนับสนุน 
 

  ๑ )  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. เทศบาล และอ าเภอใกล้เคียง 
  ๒ )  เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองล าปาง ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓ )  แขวงการทางล าปาง 
  ๔ )  ส านักงานบ ารุงทางที่ ๒ ล าปาง 
                   ๕)  ส านักงานชลประทานที่ ๒  
  ๖ )  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ 
  ๗ )  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  ๘ )  การประปาล าปาง  
 ๙ ) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 
 ๑๐) นักศึกษาจากวิทยาลัยในพื้นท่ี  
 
          ๕.๓ อัตราก าลังสมทบ/สนับสนุน     โดยผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯจังหวัดล าปางสั่งการและขอ
สนับสนุน 
           ๑)   องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
 ๒)  ทหารจาก มทบ.๓๒ จังหวัดล าปาง ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓)  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ล าปาง 
 ๔)  ประมงจังหวัดล าปาง 
 ๕)  ก าลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน มูลนิธิ  รวมทั้งศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อ าเภอ จังหวัด ใกล้เคียง ที่ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ จังหวัดล าปาง 
สั่งการและขอรับการสนับสนุน 
 
                  
 
 
 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจ ากองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครล าปาง  
 ๖ .๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครล าปาง 

๖. อุปกรณ์เครื่องมือ 
 
เครื่องใช ้



  

 -๑๐- 
 

  ๑ )   รถยนต์ดับเพลิง   จ านวน     ๕  คัน 
 ๒ )   รถยนต์บรรทุกน้ า   จ านวน     ๖   คัน                                                                                                               
 ๓ )   รถกู้ภัยอเนกประสงค์  จ านวน     ๑     คัน 
 ๔ )   เครื่องสูบน้ าอเนกประสงค์  จ านวน   ๒๕     เครื่อง 
 ๕ )   เครื่องสูบน้ าชนิดหาบหาม  จ านวน     ๓     เครื่อง 
 ๖ )   ปั๊มแช่     จ านวน     ๕     เครื่อง 
 ๗ )   รถบรรทุกเล็ก   จ านวน     ๓     คัน 
 ๘)    เรือท้องแบนและเรือยาง  จ านวน     ๒     ล า 

 ๙ )   สัญญาณไฟฉุกเฉินวาบวับ 
      ชนิดติดตั้งประจ าที่  จ านวน     ๔     ชุด 
 
 
 
 
 

 ๖ .๒ ส านักการช่างเทศบาลนครล าปาง 
 ๑ )  รถตักหน้า – ขุดหลัง     จ านวน      ๒    คัน 
 ๒ )  รถแบคโฮ       จ านวน      ๑    คัน 
 ๓ )  รถบรรทุกเทท้าย                จ านวน      ๕   คัน                                                  
 ๔ )  รถดูดโคลนเลน       จ านวน      ๑    คัน 
 ๕ )  รถเครนสลิง       จ านวน      ๑    คัน 
                   ๖ )  รถยนต์ปิกอัพ    จ านวน      ๒    คัน 
  ๗ )  เครื่องสูบน้ าดีเซลขนาด ๖” และ ๘”    จ านวน      ๒   เครื่อง 
  ๘ )  เครื่องสูบน้ าเบนซินขนาด ๓”             จ านวน      ๒   เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครล าปาง 
 ๑ )  รถบรรทุกน้ า        จ านวน     ๒    คัน 
  ๒ )  รถยนต์กระบะหกล้อ       จ านวน     ๖    คัน 
  ๓)  รถกวาดดูดฝุ่น        จ านวน     ๒     คัน 
  ๔)  รถเก็บขยะเทศบาลนครล าปาง            จ านวน     ๓     คัน 
                ๖.๔ ยานพาหนะอ่ืนๆ จากส านัก / กอง / ฝ่าย / งาน ต่างๆ ที่ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจเทศบาล
นครล าปางสั่งการ 
 
 
 
 

  
          
  

ให้ส านัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ ใช้งบประมาณของแต่ละฝ่ายเพ่ือด าเนินการในชั้นต้น หากไม่เพียงพอและ
เป็นการเร่งด่วนให้ด าเนินการ ดังนี้                                                                                                                 
 ๗ .๑ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
 ๗ .๒ ขออนุมัติใช้เงินส ารองจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

๗.  การเงิน 



  

 -๑๑- 
 

 ๗ .๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๗ .๔ รายงานขอรับงบประมาณสนับสนุน จากศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ จังหวัดล าปาง ในเงินทดรอง
ราชการในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
                  
 
 
  ๘ .๑ หน่วยประชาสัมพันธ์ของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ เทศบาลนครล าปางจัดเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์เพ่ือท าการชี้แจงท าความเข้าใจกับราษฎรในเขตเทศบาลฯ  ทั้งในยามปกติในการแจ้งเตือน         
การปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรับการสงเคราะห์โดยประสานกับงานประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงานของรัฐและเอกชน สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย หอกระจายข่าวในชุมชน วัดและรถ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูบูรณะอย่างต่อเนื่อง 
 ๘.๒ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน  โดยด าเนินการร่วมกับฝ่ายอ านวยการฯ ในการให้ข่าวสารกับ
สื่อสารมวลชนต่างๆ ซึ่งฝ่ายอ านวยการฯ จะต้องรายงานเหตุการณ์ให้จังหวัดทราบก่อนจะให้ข่าวต่อสื่อมวลชน 
ตลอดจนปฏิบัติทางจิตวิทยา  เพ่ือให้ประชาชนผู้ประสบภัยคลายวิตกกังวลหรือลดความเครียดทางด้านจิตใจ
                                                                       

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
    

 ๙.๑ ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย เทศบาลนครล าปางตั้งอยู่ที่อาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครล าปาง เมื่อมีเหตุอันสมควรอาจจะต้องจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการส่วนหน้า
นอกพ้ืนที่ ใกล้ที่เกิดเหตุ ความถี่วิทยุสื่อสาร ๑๖๒.๕๕๐ MHz เป็นข่ายหลัก และความถี่ ๑๖๒.๑๒๕ MHz เป็น
ข่ายรอง นามเรียกขาน ”มรกต” หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๒๓-๗๒๒๗,๑๙๙ โทรสาร  ๐-๕๔๒๓-๗๒๒             
  ๙ .๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยที่ ๒ บ้านปงสนุก ความถี่วิทยุ ๑๖๒.๕๕๐ MHz เป็น
ข่ายหลัก และความถี่วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕ MHz เป็นข่ายรอง นามเรียกขาน “สินสมุทร” หมายเลขโทรศัพท์  ๐-
๕๔๒๑-๘๙๔๔  
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยย่อย  สุขสวัสดิ์ ความถี่วิทยุ ๑๖๒.๕๕๐ MHz เป็นข่ายหลัก 
และความถ่ีวิทยุ ๑๖๒.๑๒๕ MHz เป็นข่ายรอง นามเรียกขาน  “ สุขสวัสดิ์ ” หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๕๔๓๑-
๗๙๐๑    
 ๙.๓  ศูนย์ อปพร . เทศบาลนครล าปาง  ความถี่วิทยุ  ๑๖๘.๔๗๕ MHz เป็นข่ายหลัก และความถี่ 
๑๖๘.๗๗๕ MHz เป็นข่ายรอง นามเรียกขาน “ บรรเทาภัย ๓ ” หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๕๔๒๒-๔๔๘๖   
 ๙.๔  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจังหวัดล าปาง  
(ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าปาง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๖-๕๐๗๒-๔ โทรสาร 
๐-๕๔๒๖-๕๐๗๒ 

๘.การประชาสัมพันธ ์

๙. การติดต่อสื่อสาร 



  

 -๑๒- 
 

  ๙.๕  ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ล าปาง ความถี่วิทยุ ๑๕๐.๑๕๐ MHz นามเรียกขาน 
“เวียงเหนือ” หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๒๑-๗๘๗๗, ๐-๕๔๒๑-๘๑๒๔  
 ๙.๖  ส านักงานชลประทานเขต ๒ ล าปาง หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๕๔๒๒-๗๒๑๑-๒  
 ๙.๗   โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม -กิ่วคอหมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๘๒-๕๒๐๐-๓ สาย
ด่วน ๑๔๖๐, ๐๘๙-๘๕๕๔๔๓๓ 
 ๙.๘  แขวงการทางล าปาง  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๕๔๒๒-๘๒๔๖ โทรสาร ๐-๕๔๒๓-๑๒๐๖ 
 ๙.๙  ส านักบ ารุงทางล าปางที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๒๓-๑๑๒๕, โทรสาร ๐-๕๔๒๓-๑๑๐๓ 
ศูนย์บริการประชาชน ๐-๕๔๒๓-๑๑๕๓  
     ๙.๑๐  ให้หัวหน้าฝ่ายต่างๆ จะต้องประสานงานกับผู้ปฏิบัติและให้ด ารงการติดต่อสื่อสารให้ได้ทุก
ระยะตลอดเวลา ทั้งทางวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์มือถือ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๐.๑ ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัยเทศบาลนครล าปาง  ตั้งอยู่ที่อาคาร  ๔ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนท่าคราวน้อย ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
  ๑๐.๒ ในภาวะปกติ ให้เป็นไปตามสายการบังคับบัญชาปกติ 
  ๑๐.๓ เมื่อสั่งการในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้มีสายการบังคับบัญชาตามแผนนี้ และข้ึนสายบังคับ
บัญชากับผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัยเทศบาลนครล าปาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๐ .๔ แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัยเทศบาลนครล าปางปี ๒๕๕๗  ใช้
ประกอบแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครล าปางปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ และเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 

 
 
 
      

   ๑๑.๑  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย การติดต่อการสื่อสาร
ประสานงาน การรายงานกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ หรือระดับผู้ปฏิบัติให้ด าเนินการได้โดยตรง ด้วยวาจาให้ลดขั้นตอน
การสั่งการ ด้วยเอกสารเพราะเกิดความล่าช้า เมื่อด าเนินการในส่วนใดไปแล้วให้รายงานเป็นเอกสารในภายหลังได้  
  ๑๑.๒  การระดมสรรพก าลัง เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องกลหนัก เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ผู้อ านวย                
การศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ เทศบาลนครล าปางอาจสั่งระดมจุดรวมเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นไว้ ณ  ศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครล าปาง หรือในพื้นที่ท่ีผู้อ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครล าปาง เห็นสมควรพร้อมพนักงานผู้รับผิดชอบและพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที                                                                                                        

 
 
 

  ๑๑.๓  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนรวดเร็ว หัวหน้าฝ่ายต่างๆท าข้อตกลงหรือความเข้าใจมอบหมาย                
งาน ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบผู้ท าการแทนในส่วนแต่ละฝ่ายต่างๆ ให้ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายในแผนนี้ให้ 
 

๑๐. การบังคับบัญชา 

๑๑. ค าแนะน าในการประสานงาน 



  

 -๑๓- 
 

สามารถสั่งการปฏิบัติได้ในทันที พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน ที่บ้านพักอาศัย โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร ทั้ง
ในวันปฏิบัติราชการและวันหยุดราชการ  

  ๑๑.๔ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นจุดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย เทศบาลนครล าปาง ปี ๒๕๕ ๕๗ และอาคารกองสวัสดิการสังคมเป็นที่ตั้งของฝ่าย
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและจุดรับบริจาคสิ่งของ  

 
 
 

   ๑๑.๕  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหรือหน่วยงานอื่น หรือจังหวัดให้ฝ่าย
อ านวยการเป็นผู้ด าเนินการและประสานงาน  

 
 
 
 

            ๑๑.๖  การรับเรื่องราวร้องทุกข์  
        (๑) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจ าอยู่ที่อาคาร ๗ ส านักการช่าง-กองคลัง ชั้นที่ ๑ หมายเลข
โทรศัพท์สายด่วน ๑๑๓๒ , ๐-๕๔๒๓-๗๒๐๐  
        (๒) เมื่อเกิดอุทกภัยพิจารณาจัดตั้ง ณ ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้านอกพ้ืนที่  
        (๓) ทีอ่าคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
        (๔) ใช้การร้องทุกขท์าง วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์  
        (๕) ทางเวปไซต์เทศบาลนครล าปาง  WWW.Lampangcity.go.th  
           เม่ือไดร้ับแจ้งเรื่องร้องทุกข์แล้ว เมื่อเป็นการเร่งด่วน รายงานให้ฝ่าย เคลื่อนที่เร็ว ทราบและ
ด าเนินการต่อได้ทันท ีพร้อมรายงานเมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้น 
 
 
 

   ๑๑.๗  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานใด เมื่อมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าฝ่าย
มอบหมายผู้อ่ืนท าการแทน ให้ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา  
 
 
 
 

 ๑๑.๘ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนเข้าใจว่า การเกิดอุทกภัย ประชาชนทุกคนได้รับความเดือดร้อนและมี
ความเครียดทางด้านจิตใจ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจในการท างานของเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเต็มใจและเห็นใจ มีความอดทน อดกลั้น อธิบาย ให้ผู้ประสบภัยได้

เข้าใจในการท างานและความเดือดร้อนของบุคคลอื่น ด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร หลีกเลี่ยง การโต้แย้งโดยใช้
อารมณ์รุนแรงและใช้ค าพูดในเชิงบวก 

 
 

 
 

                                                                                   

http://www.lampangcity.go.th/


  

                                                                          
 

 
ผนวก ๑ ผังการบังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส ารวจน้ าด้านวิศวกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักการช่าง 

 

ฝ่ายบ าบัดฟ้ืนฟูบูรณะ 
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักการช่าง 

 

ฝ่ายรักษาความสงบ 
ผู้รับผิดชอบ 

งานเทศกิจ ,งาน อปพร. 

ฝ่ายบริการและสนับสนุนทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และวาตภัยเทศบาลนครล าปาง 

 (นายกเทศมนตรีนครล าปาง) 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

 

 
 
 

คณะที่ปรึกษา 
ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต ๑๐ ล าปาง หรือผู้แทน 
หน.ปภ.จ.ล าปาง หรือผู้แทน 
แขวงการทางล าปางหรือผู้แทน 
ผอ.ส านักชลประทานที่ ๒ หรือผู้แทน 
นายสถานี สถานีรถไฟล าปาง 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ฝ่ายอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัด 

ฝ่ายบรรเทาเหตุ 
 และเคลื่อนที่เร็ว 

ผู้รับผิดชอบ 
ส านักการช่าง , งานป้องกันฯ 

กองสาธารณสุข 

 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า 

ส่วนสนับสนุน 

- อปท.ใกล้เคียง 
- มูลนิธิและองค์กร 

เอกชน 
- ศูนย์ ปภ.เขต ๑๐    
  ล าปาง 
- มทบ. ๓๒ ล าปาง 
- หน่วยงานอ่ืน 
 

ฝ่ายแจ้งเตือนภัยและ
ติดต่อสื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ 
งานป้องกันฯ  งานประชาสัมพันธ์ 

ฝ่ายแก้ไขระบายน้ าท่วม 
ผู้รับผิดชอบ ส านักการช่าง 

กองสาธารณสุข 
 

ฝ่ายพยาบาล 
ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขฯ 

ฝ่ายสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยและรับแจ้ง

เหตุร้องทุกข ์
ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุข ,กองสวัสดิการ 
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบ  

กองวิชาการและแผนงาน 
งานประชาสัมพันธ์ 

ฝ่ายการเงิน 
ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง 



  

  
 

ผนวก ๒ ผังการติดต่อสื่อสาร 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หน่วยทหารในพ้ืนที่ 
มทบ.๓๒ 

โทรศัพท๐์๕๔-๒๒๕๙๔๕ 
โทรสาร๐๕๔-๒๑๘๖๙๓     

ความถี่วิทย๑ุ๕๙.๙๕๘ MHz , 
 

ส านักงานชลประทานที่ ๒ ล าปาง 
โทรศัพท ์๐๕๔-๒๒๗๒๑๑-๒ 
 ความถี่วิทย ุ๑๓๙.๑๕๐ MHz 

นามเรียกขาน “ชลประทานล าปาง” 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  เขต ๑๐ ล าปาง 

โทรศัพท๐์๕๔-๒๑๗๘๗๗
โทรสาร๐๕๔-๒๓๐๙๗๔    
สป.มท ๒๘๖๑๘ 
สายด่วน ๑๗๘๔  
ความถี่วิทยุ๑๕๐.๑๕๐ MHz 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 

นครล าปาง 
โทรศัพท๐์๕๔-๒๓๗๒๒๗ 
โทรสาร๐๕๔-๒๓๗๒๒๖     

ความถี่วิทย๑ุ๖๒.๕๕๐ MHz , 
นามเรียกขาน “มรกต” 

มูลนิธิ อปพร.เทศบาลนคร
ล าปาง 

โทรศัพท์ ๐๕๔ ๓๑๒๐๙๐ 
           ๐๕๔ ๒๒๔๔๘๖ 

ความถี่วิทยุ ๑๖๘.๔๗๕ 
นามเรียกขาน “บรรเทาภัย ๓” 

 

ที่ท าการปกครองจังหวัดล าปาง 
โทรศัพท ์๐๕๔ ๒๖๕๐๑๐ 
ความถี่วิทยุ ๑๖๒.๘๕๐ 
นามเรียกขาน “กุหลาบ” 

 
 

แขวงการทางล าปาง 
โทรศัพท์ ๐๕๔ ๒๒๘๒๔๖-๗ 
ส านักบ ารุงทางที่ ๒ ล าปาง 
โทรศัพท์ ๐๕๔ ๒๓๑๑๕๐ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดล าปาง 

โทรศัพท๐์๕๔-๓๓๗๑๙๘ 
โทรสาร๐๕๔-๒๕๑๐๕๕. 

ความถี่วิทย๑ุ๖๐.๕๐๐ MHz , 
 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าปาง 

โทรศัพท ์๐๕๔-๒๖๕๐๗๒-๔ 
โทรสาร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๔     

สป.มท. ๒๘๖๐๓ 
ความถี่วิทย ุ๑๕๐.๑๕๐ MHz , 
นามเรียกขาน “ปภ.ล าปาง” 

การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาล าปาง 

โทรศัพท๐์๕๔-๒๑๗๑๕๗
โทรสาร๐๕๔-๓๒๒๘๘๐    

สป.มท. ….…ความถี่วิทยุ ..... 
MHz , 

 

โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 
โทรศัพท๐์๕๔-๒๒๘๙๑๔ โทรสาร๐๕๔-๒๒๖๑๒๖  

ความถี่วิทยุ ๑๕๕.๖๗๕ MHz , (๑๖๖๙) กู้ชีพ 
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตร ี

โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๒๑๘๗๔ โทรสาร๐๕๔-๒๒๑๘๗๗ 
ความถี่ ๑๔๙.๐๕๐  MHz 

 



  

  
 



  

 ผนวก ๓ 
จุดรับผู้อพยพผู้ประสบอุทกภัย 

 
ล าดับที ่ จุดที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยและวาตภัย บริเวณจุดรับผู้อพยพ 

๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

จุดบริเวณริมฝั่งแม่น้ าวังฝั่งขวา ชุมชนช่างแต้ม 
จุดชุมชนท่านางลอย ชุมชนท่ามะโอ    
จุดบริเวณถนนปงสนุก,ถนนเจริญประเทศ 
จุดบริเวณหัวสะพาน  ๒๐๐  ปีฝั่งขวา ชุมชนจามเทวี 
จุดชุมชนสามดวงสามัคคี 
จุดชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง 
จุดบริเวณโรงเรียนเคนเน็ต / เขื่อนยาง 
จุดชุมชนบ้านดงไชย 
จุดบริเวณวัดเกาะวาลุการามและถนนตลาดเก่า 
จุดชุมชนพระบาท ชุมชนป่าขาม ๑ ,๒ 
จุดชุมชนสุขสวัสดิ ์
จุดหมู่บ้านทองประเสริฐ 
จุดชุมชนนาก่วมใต้ 
 

 
โรงเรียนเทศบาล  ๑ 
 
โรงเรียนปงสนุก 
สนามกีฬากลางจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนบ้านดงม่อนกระทิง 
ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลเทศบาล 
สวนสาธารณะเขลางค์นคร 
โรงเรียนเทศบาล  ๔ 
วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง 
ตลาดสดเทศบาล  ๔  ตรงข้ามห้างบิ๊กซี 
ตลาดสดเทศบาล  ๔  ตรงข้ามห้างบิ๊กซี 
วัดนาก่วมใต้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 



  

 

 
 
 
 

 



  

 

 
 



  

 

 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

1. การซ้อมแผนรับภัยธรรมชาติ 
 



  

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 



  

 

  
 

   
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 



  

 2. การป้องกันน ้าท่วม(ขุดลอกแม่น ้าและคลองระบายน ้า 
 

 



  

 

 
 
 



  

          การขดุลอกแม่น้ า-คลอง 
 

    
 

    
 

    
 


