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บทที ่๑ หลักการ 
1. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
    1.1 นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  1.1.1 มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมไทยเข้าใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือนำไปประเมินความเสี่ยงและการใช้ข้อมูล
ความเสี่ยงประกอบการวางแผน การลงทุน และการตัดสินใจอย่างรู้เทา่ทันภัย 
 1.1.2 ส่งเสริมการวิจัยและประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา โดยการยกระดับ
ศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ 
 1.1.3 เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติ 
  1.1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้ยกระดับมาตนระบบการจัดการ               
ในภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการสาธารณภัยทุกระดับ พร้อมทั้งการ
บรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ 
 1.1.5 พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืนโดยจัดให้มีการช่อมสร้างและฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
โดยเร็วหรือให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม เพ่ือลดความเสี่ยงเดิมและป้องกันความเสี่ยงใหม่ 
 

      1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับนี้ เป็นแผนกำหนดทิศทางการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ไปสู่ เป้าหมายเดียวกั นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง                        
การกำหนดมาตรฐาน เป้าหมาย และการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงในทุกระดับ โดยแบ่งเป็นสองส่วนหลัก 
ได้แก่ ภาคการพัฒนาในการลดความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และภาคการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัย                
ให้มีมาตรฐาน ดังนั้น เพ่ือให้ทุกภาคส่วนจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างบูรณาการจึงกำหนดให้แผน              
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  1.2.1 เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติ (Concept of Operations : CONOPs) ให้แก่หน่วยงาน
ทุกภาคส่วนได้แก่ องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างบูรณาการ เป็นระบบ และมีทิศทางเดียวกัน 
  1.2.2 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและทิศทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยซึ่งเป็นที่ยอมรับ              
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย และสามารถ
นำไปปรับใช้ในการจัดทำแผนทุกระดับ เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์  เช่น 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
  1.2.3 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย                    
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) การจัดการใน ภ าว ะฉุ ก เฉิ น  (Emergency 
management)และการฟ้ืนฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) ตั้งแต่ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด ถึงระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด 
คือ "การรู้รับ -ปรับตัว - ฟ้ืนเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน (Resilience)" 
      1.3 วิสัยทัศน์ 
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 สังคมไทยสามารถลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประเทศ      
มีความม่ันคงอย่างปลอดภัยและยั่งยืน 
      1.4 ตัวช้ีวัดความสำเร็จในการจัดการความสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ 
 ประเทศไทยได้ให้การรับรองกรอบการดำเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ                 
พ.ศ. 2558 – 2573 หรือ "กรอบเซนได "เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 โดยมีระยะเวลา 15 ปี ดังนั้น เพ่ือให้
การดำเนินงานของประเทศมีความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลก คือ 4 ลด 3 เพ่ิม ภายใต้กรอบเชนได           
ดังกล่าว จึงกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1.4.1 การลดความ
สูญเสียและความ
เสียหาย 

(1) อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัยต่อประชากร 100,000 คน 
(2) จำนวนผู้ได้รับความกระทบจากสาธารณภัยต่อประชากร 100,000 คน 
(3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสาธารณภัยโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของประเทศ 
(4) ความเสียหายจากสาธารณภัยที่มีต่อโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ และการ
หยุดชะงักของบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา
ด้วยการพัฒนาโครงสร้างและบริการพ้ืนฐานให้มีความพร้อมรับมือและสามารถ              
ฟ้ืนกลับได้เร็วเมื่อเกิดสาธารณภัย 

1.4.2 การเพ่ิมศักยภาพ
ในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

(1) จำนวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประกอบด้วยประเด็นการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(2) ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
อย่างยั่งยืน 
(3) การเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและข้อมูลความเสี่ยง 

 
      1.5 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ของแผนฉบับนี้ เป็นการตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสู่มาตรฐานตามหลักสากลเพ่ือสร้างการรู้เท่าทันภัยและภูมิคุ้มกันให้กับ                       
ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 (1) เป้าประสงค ์
  (1.1) เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง และความล่อแหลมพร้อม
ทั้งการเพิม่ขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับกับสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
  (1.2) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดความ 
เสี่ยงใหม ่
  
 (2) กลยุทธ์ 
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  (2.1) พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ระดับชาติ จังหวัด 
อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  (2.2) พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  (2.3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจาก     
สาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
 (1) เป้าประสงค ์
  (1.1) เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาในการ 
จดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยระบบอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (1.2) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการรู้เท่าทันภัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาคและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จากทุกภาคส่วน 
 (2) กลยุทธ์ 
  (2.1) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภัย 
  (2.2) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  (2.3) พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
  (2.4) ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสัมคม ในระดับชาติ จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2.5) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 (1) เป้าประสงค ์
  (1.1) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก และเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสียงจาก
สาธารณภัยอย่างยั่งยืน 
  (1.2) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
  (1.3) เพ่ือยกระดับการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีเอกภาพ 
 (2)กลยุทธ์ 
  (2.1) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหว่าง
ประเทศ 
  (2.2) พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ 
  (2.3) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม 
  (2.4) ส่งเสริมความเป็นประเทศที่มบีทบาทนำด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
 (1) เป้าประสงค ์
  (1.1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเอกภาพ 
และยดืหยุ่น โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (1.2) เพ่ือให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อ
เหตุการณ ์



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 4 

 

  (1.3)  เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย               
ให้น้อยที่สุด 
 (2) กลยุทธ์ 
  (2.1) พัฒนามาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ 
  (2.2) พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
  (2.3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างย่ังยืน 
 (1) เป้าประสงค ์
  (1.1) เพ่ือฟ้ืนฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ต่อเนื่อง                        
เป็นธรรม สอดรับกับความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และสามารถกลับไปดำรงชีวิตไต้ตามปกติ 
  (1.2) เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยให้มีการซ่อมสร้างและฟ้ืนสภาพให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ ว
หรือใหด้ีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
 (2) กลยุทธ์ 
  (2.1) พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงหลังเกิดสาธารณภัยเพื่อการฟ้ืนฟูทีดี่กว่าเดิม 
  (2.2) พัฒนาแนวทางบริหารจัดการด้านการฟืน้ฟ ู
  (2.3) เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
 

     1.6 แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
ดังนี้ 
 พระราชบญัญัตวิิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 มาตรา 14 งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจำแนกได้ดังต่อไปนี้  
(1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง (2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (3) งบประมาณรายจ่าย
บูรณาการ (4) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร (5) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน (6) งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือการชำระหนี้ภาครัฐ (7) งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง (8) งบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
ชดใช้เงินทุนสำรองจ่ายการจำแนก รายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่กำหนดในวรรคหนึ่ง              
ให้เป็นไปตามท่ีผู้อำนวยการกำหนด 
 มาตรา 15 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้แก่หน่วยรับ 
งบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นด้วย 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
 มาตรา 27 การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกดิภาระต่องบประมาณหรือภาระ 
ทางการคลังในอนาคตตามที่คณะกรรมการกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการนั้น
จัดทำแผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติกิจกรรมมาตรการ หรือโครงการต่อ
คณะรัฐมนตรี และในกรณีที่การดำเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ                  
ให้จัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ เสนอในการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีด้วย               
ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามวรรคหนึ่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความจำเป็น
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เร่งด่วน ประโยชน์ที่ได้รับ และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ให้หน่วยงาน
ของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการจัดทำรายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ใด้รับกับการ
สูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทำตามวรรคหนึ่งเสอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบเป็นประจำ             
ทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 
     1.6.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีส่วนราชการ 

งบประมาณ สาระสำคัญ 
(1)กระทรวง/ระบบ 
(Functinon) 

ให้หน่วยงานระดับกระทรวง และระดับกรมขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
เพ่ือดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภารกิจของหน่วยงาน
ที่ดำเนินการรองรับยุทธศาสาตร์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยแห่งชาติ 

(2)งบประมาณเชิงพื้นที่ (Area) 
(2.1) จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด(Area) 

(2.1.1) ให้จังหวัดตั้งงบประมาณสำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
สำนักงบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพฒันากลุ่ม
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(2.1.2) ให้จังหวัดขอตั้งงบประมาณและขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อีกแนวทางหนึ่ง 
 

(2.2) กรุงเทพมหานคร (2.2.1) ให้กรุงเทพมหานครขอตั้ งงบประมาณในการป้องกันและบรรเทา                     
สาธารณภัยในพ้ืนที่ของตนเอง โดยบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ครอบคลุมด้านการดำเนินงานด้านสาธารณภัยกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
เฉพาะหน้าและระยะยาว การอพยพ การจัดการศูนย์พัก พิงชั่วคราว การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และปฏิบัติการใดๆ ในการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย เป็นต้น และการจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ 
และสิ่ ง อ่ื น ๆ  ให้ เป็ น ไปตามแผนการป้ องกัน และบรรเท าสาธารณ ภั ย
กรุงเทพมหานคร 
(2.2.2) ให้กรุงเทพมหานคร จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากกรอบงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีเงินอุดหนุนรัฐบาลของกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้ดำเนินการด้าน                
สาธารณภัย เพ่ือทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่าง
ทันท่วงทีและท่ัวถึง 

(2 .3 ) องค์ การบริห าร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) 

(2.3.1) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
       มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจดำเนินกิจการภายในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (8) จำทำกิจกรรมใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้
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ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ 
ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
       มาตรา 46 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำกิจกรรมใด ๆ อันเป็นอำนาจ
หน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขต
จังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 
(2.3.2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 17 ภายใต้บังคับ
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน  (22) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วน จังหวัดประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการ
ให้บริการสาธารณะ 
(2.3.3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
        ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (1) กำหนดแนวทาง
การพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก (1.1) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา                   
ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของ
ชุมชนที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกิน
ศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 
(2.3.4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
        ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อย
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ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงือ่นไข... 
        ข้อ  91 ภายใต้บั งคับข้อ  89 ในกรณี ฉุก เฉินที่ มี ส าธารณภัย เกิดขึ้ น                       
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจำเป็นในขณะนั้น โดย
ให้คำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
(2.3.5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนได้... 
(2.3.6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน                  
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
      ข้อ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะมี
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดย
ฉับพลันทันที เพ่ือการดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับ
สาธารณภัย หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือปอ้งกันภยันตรายที่จะเกิดแก่
ประชาชน ได้ตามความจำเป็นภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้อง
เสนอคณะกรรมการพิจารณาในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือเยียวยาและ
ฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ  หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  ให้ เสนอ
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 
     ข้อ 7 กรณีมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรือ
ฟ้ืนฟหูลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
พ้ืนที่ เกิดภัย ให้รายงานอำเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พิจารณานำเงินทดรองราชการเพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
(2) กรณีมิได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่
เกิดภัย  ในการช่วยเหลือประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
     ข้อ 11 การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉินมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือที่จำเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพ
และความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อันเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้
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ความช่วยเหลือได้ทันที ภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
        กรณีสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับความเสียหาย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า การซ่อมแซม
ให้คืนสู่สภาพเดิมจะไม่คุ้มค่าและการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
มากกว่า ให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยให้คำนึงถึงสถานะทางการคลัง 
     ข้อ 16 (1) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 
     ข้อ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยโครงการ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2.4) องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.4.1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ของตน เพ่ือใช้ดำเนินการตั้งแต่ระยะ
ก่อนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาว เช่น การ
อพยพ การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การ
สาธารณสุข การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสาธารณูปโภค      
เป็นต้น 
(2.4.2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ของตนให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดซึ่งกำหนดให้มีแผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  และยานพาหนะ พร้อมทั้งจัดให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
(2.4.3) ให้มีการตั้งงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ท้องถิ่นของตนตามกรอบแนวทางตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่
ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต
เทศบาล 
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล 
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(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 
มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล 
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมอืงพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและ 
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ของตนเอง (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
        ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข... 
        ข้อ 91 ภายใต้บังคับข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจำเป็นในขณะนั้น โดยให้คำนึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ  2559  
        ข้อ 4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้ งบประมาณให้ เงินอุดหนุน
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้... 
        ข้อ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน
เบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพ่ือการดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะ
หน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือป้องกัน
ภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชนได้ตามความจำเป็น ภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจาณา 
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         ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย
หรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือ
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ก่อน 
         ข้อ 7 กรณีมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรือ
ฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้  
                (1) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดภัย ให้รายงานอำเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณานำเงินทดรองราชการเพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ
              (2) กรณีมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดภัยในการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสอนคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
         ข้อ 11 การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือที่จำเป็นต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพ
และความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อันเป็น
การบรรเทาความเดือร้อนเฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ทันที ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
         กรณีสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับความเสียหาย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า การซ่อมแซม
ให้คืนสู่สภาพเดิมจะไม่คุ้มค่าและการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
มากกว่าให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยให้คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 
        ข้อ 16 (1) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 
        ข้อ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยโครงการไม่จำเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2560 
        ข้อ 5 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเบิกจ่ายได้ 
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        - ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
        ข้อ 4 อาสาสมัครที่ได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ นายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แล้วแต่กรณี เพ่ือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่หรือนอกเขตพ้ืนที่ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราต่อ
คนต่อวัน 
        ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครในสังกัดของตนตามข้อ 4 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย... 
        ข้อ 6 กรณีมีการสั่งใช้อาสาสมัครซึ่งมิได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพ้ืนที่ให้ต้นสังกัดเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของส่วนราชการ 

(3) งบประมาณรายจ่าย 
บูรณาการ (Agenda) 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 16 งบประมาณรายจ่าย
บูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้ งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไปร่วมกัน
รับผิดชอบดำเนินการ 

 

1.6.2 งบกลาง 
1 . เงินทดรองราชการ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง 
ว่ า ด้ ว ย เงิ น ท ด ร อ ง
ราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเวลาอันใกล้ หรือเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่ใด     
ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือส่วนราชการที่มีเงินทดรองราชการใช้วงเงิน                 
ทดรองราชการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงิน  งบประมาณรายจ่าย                      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม 
โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ  แต่มิได้
มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด การใช้จ่ายเงินต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่
จำเป็นในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่
สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการเพ่ือสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ได้ ซึ่งการเบิกจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีแนว
ทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 
        (1) วงเงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง เมื่อคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณี 
ฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้ และจำเป็นต้องรีบดำเนินการโดยฉับพลัน ให้จังหวัด/
กรุงเทพมหานครใช้เงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้ โดยไม่
ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 10,000,000 บาท 
        (1.1) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอำนาจ
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อนุมัติจ่ายเงิน 
        (1.2) ในกรณีจังหวัดอ่ืน ให้เป็นอำนาจของสำนักงานป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัยจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินโดยการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
        (2) วงเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เมื่อภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดขึ้นใน
ท้องที่ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
        (2.1) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
        (2.2) กรณีเกิดในจังหวัดอ่ืน ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ 
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)เมื่อได้มีการ
ประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
แล้วให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

2. เงินสำรองจ่าย เพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เ ร่ ง ด่ ว น ที่ ต้ อ ง
ดำเนิ นการโครงการ
ตามนโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ 
นอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วไม่เพียงพอ
และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ ให้ส่วนราชการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กระทำได้ในกรณีที่เป็นรายจ่าย ดังนี้ 
(1) เป็นรายจ่ายเพื่อการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อความสงบ 
เรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ 
(2) เป็นรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพ่ือการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัย
พิบัติสาธารณะร้ายแรง 
(3) เป็นรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจำนวนไม่เพียงพอและมีความ
จำเป็นเร่งด่วนของรัฐต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 
(4) เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่มีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง 
ดำเนินการและต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 
ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการเงินสำรองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 
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2.หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   2.1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
         แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่อธิบายให้เห็นถึงลักษณะวงจร เพ่ือรับมือกับภัยซึ่งมี
ลักษณะการเกิดที่ยากแก่การคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้น โดยอาจมีรูปแบบการเกิด ไม่ซ้ำเดิม และไม่จำเป็นต้องเป็น
ลำดับก่อนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงต้องมีการดำเนินการในลักษณะเป็นวงรอบ (Closed Loop)อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่สามารถแยกส่วนเฉพาะในแต่ละกระบวนการ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยจึงเป็น
การจัดการสาธารณภัยแบบองค์รวม (Holistic Approach) เพ่ือความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การป้องกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการฟ้ืนฟูซึ่งการ
ดำเนินการในแต่ละห้วงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเกี่ยวกัน (Over lap) รวมทั้งระยะเวลาในการ
ดำเนินการขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภัยเป็นสำคัญ ดังแผนภาพที่ 2 – 1 
 

 
ป รั บ จ าก ที่ ม า  : TorqAid. (2 0 16 ). TorqAid disaster risk management framework: seven key 
diagrams. https://www.preventionweb.net. (2019, November :25) 
 
แผนภาพที่ 1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management: DRM) 
เพ่ือความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
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2.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
2.2.1 ระดับนโยบาย 

  (1) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
   มีหน้าที่กำหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ  
โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 (2) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
  มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
 (3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.) 
  มีหน้าที่เสนอ และจัดทำมาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ แผนงานและโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินงาน
ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

2.2.2 ระดับปฏิบัติ 
     กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับปฏิบัติเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและการประสาน

การปฏิบัติของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้แนวคิด 
“ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC)”  โดยเรียกชื่อว่า กองบัญชาการป้องกัน        
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ /กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ มีหน้าที่
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยการบังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ และประสานการ
ปฏิบัติ ระหว่างภาคส่วนตั้งแต่ภาวะปกติจนถึงเมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะต้องมีการกำหนด
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ และต้องมีการจัดทำ     
แนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับการปฏิบัติการ (Level of Activation) รวมทั้ง 
ต้องจัดให้มีสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) สำหรับการปฏิบัติงาน โดยเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัยขึ้นกลไกดังกล่าวจะปรับเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์” ขึ้น  
 (1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
  ทำหน้าที่บังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) 
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) มีนายกรัฐมนตรี  
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุมสั่งการ และบัญชาการ 
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 (2) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
 ทำหน้าที่ประสานงาน บูรณาการข้อมูล และการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วน
ของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา         
สาธารณภัยทั้งระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกล้เกิดภัย ทำหน้าที่เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝ้าระวัง
สถานการณ์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยพร้อมทั้ งรายงาน        
และเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ละระดับ
การจัดการสาธารณภัยเพื่อตัดสินใจในการรับมือ โดยมีอธิบดีก รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นผู้อำนวยการกลาง  
 (3)  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
   ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ       
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำนวยการ                    
 ทั้งนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
ประกอบด้วย 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด /ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการ 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย รองผู้อำนวยการ 
3. นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด รองผู้อำนวยการ 
4. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) กรรมการ 
5. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด กรรมการ 
6. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
7. ปลัดจังหวัด กรรมการ 
8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
9. ท้องถิ่นจังหวัด 
10. เกษตรจังหวัด 
11. ปศุสัตว์จังหวัด 
12. อุตสาหกรรมจังหวัด 
13. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
14. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
15. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
16. ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

17. ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการ 
18. ผู้แทนรัฐวิสาหกิจในจังหวัด 
19. ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง 

กรรมการ 
กรรมการ 

20. ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการ 
21. ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรรมการ 
22. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรรมการและเลขานุการ 
หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมกรรมการได้ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร 
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อำนาจหน้าที่  
1. จัดทำแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัยด้านต่าง ๆ ให้สอดรับกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด  
2.  กำหนดแนวทาง/การดำเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 

ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ 

3. จัดตั้งทีมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย และแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิด    
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ในการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดขึ้นเพ่ือเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่ เพ่ือควบคุม สั่งการ เผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที ่

4. รวบรวมและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัด 
5.  ประสานความรว่มมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และจังหวัดข้างเคียง 

โดยให้และรับการสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.  เชิญผู้แทนหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดที่เห็นสมควรเข้าร่วมการประชุม เพ่ือให้ข้อมูลที่จำเป็น                  

ต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
7.  ปฏิบัตหิน้าที่อื่นใดตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายมอบหมาย 

 (4)  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
   ทำหน้ าที่ อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิ บั ติ ในการป้ องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย 
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดำเนินการสนับสนุน 
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่       
ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 
  (5)  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต (กอปภ.สนข.)  
   ทำหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน  
และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสำนักงานเขต 
 (6) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 
 ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ ผู้ ว่าราชการจังหวัดหรือ                                   
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย และปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด โดยมีนายอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอเป็นผู้อำนวยการ ทั้ งนี้  ให้มีการจัดประชุม                       
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
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 (7) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
   ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา  
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ ง 
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง  
หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา/ผู้อำนวยการเมืองพัทยา เป็นผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ให้มีการ
จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 (8) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 
   ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง 
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง  
หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/ผู้อำนวยการเทศบาล เป็นผู้อำนวยการ  ทั้งนี้ ให้มีการจัด
ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  (9)  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.) 
   ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี พ้ืนที่ติดต่อหรือ                      
ใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้อำนวยการองค์การ
บริหารส่วนตำบล เป็นผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

2.3 บทบาท หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด 
     2.3.1 บทบาทหน้าที่   

       ให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกัน ดังนี้ 

หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 

1. มณฑลทหารบกที่ 39 
 

(1.1) สนับสนุนภารกิจของจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ
ตามมาตรา8 (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม     
พ.ศ. 2551 
(1.2) แจ้งเตือนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่และ



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 18 

 

หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 

หน่วยงานพลเรือนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยกรณีคาดว่าจะเกิดภัยจากการสู้รบหรือภัย
ทางอากาศ หรือการก่อวินาศกรรม 

2. สำนักงานคลังจังหวัด
สุโขทัย 

ควบคุมดูแลมาตรการด้านการเงินและการคลังที่สนับสนุนการดำเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย/ระเบียบที่ใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสุโขทัย 

ให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยแก่
นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งกำหนด
มาตราการการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย 

4. สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุโขทัย 

(4.1) เสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมให้เป็น
กลไกเสริมในการทำงานป้องกันสาธารณภัยในระดับชุมชนรากฐาน  
(4.2) สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย และดูแลช่วยเหลือ 
เด็กกำพร้า คนพิการและผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ประสบภัย  
(4.3) วางแผนและฟ้ืนฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัย 
(4.4) สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ เพ่ือฟ้ืนฟูภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว  
(4.5) รับผิดชอบในการเตรียมการและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  

5. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์(สำนักงาน                 
เกษตรจังหวัดสุโขทัย,
สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย,
สำนักงานประมงจังหวัด
สุโขทัย,สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุโขทัย,สำนักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
,สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
สุโขทัย,โครงการ
ชลประทานสุโขทัย,ศูนย์
เมล็ดพันธ์ข้าวสุโขทัย
,สหกรณ์จงัหวัดสุโขทัย 

(5.1) จัดทำฐานข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการด้านพืช ด้านปศุสัตว์ 
ด้านประมง ด้านพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5.2) วางแผนและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร  
(5.3) พัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนทีช่ลประทานเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
(5.4) ติดตามสถานการณ์ภัยและแจ้งเกษตรกรเพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
(5.5) สำรวจและประเมินความเสียหายด้านการเกษตร เพ่ือให้การช่วยเหลือ 
ตามระเบียบของทางราชการ  
(5.6) ปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่ชลประทานที่ได้รับความ
เสียหายจากสาธารณภัย เพ่ือให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้  
(5.7) กำหนดแนวทางป้องกันและให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ 
และสัตว์งานไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 
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6.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม 
(สำนักงานขนส่งจังหวัด
สุโขทัย,แขวงทางหลวงสุโขทัย,
แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย) 

(6.1) จัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านคมนาคม       
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
(6.2) ปรับปรุงเส้นทางและโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนภารกิจการส่งกำลัง
บำรุง พร้อมทั้งแก้ไขเส้นทางเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย  
(6.3) จัดให้มีเส้นทางสำรอง เส้นทางเลี่ยง หรือทำทางชั่วคราว รวมทั้งซ่อม
หรือดัดแปลงแก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบคมนาคม เพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
(6.4) สนับสนุนการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพ้ืนทีป่ระสบภัย หรือ
เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย  
(6.5) สนับสนุนข้อมูลเส้นทางสัญจร เส้นทางเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงภัย และพ้ืนที่
ประสบภัยสำหรับประชาชน  
(6.6) บูรณะ ฟ้ืนฟู เส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งาน 
ได้โดยเร็ว  
(6.7) จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านคมนาคม  
(6.8) ให้การสนับสนุนงานด้านการจราจรในเส้นทางรับผิดชอบที่ประสบภัย  

 

7. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สุโขทัย, สำนักงานป่าไม้จังหวัด
สุโขทัย,สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 9,สำนักงานทรัพยากร
น้ำบาดาลเขต 7) 

(7.1) ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ สิ่งปกคลุมดิน 
สถานการณ์น้ำ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและพ้ืนที่
เกิดภัยในอดีต พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งเตือนประชาชน 
และเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ 
(7.2) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผน ควบคุม ป้องกัน
อันตรายจากสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ไฟป่าและหมอกควัน ธรณีพิบัติภัยและมลพิษต่างๆ       
(7.2) วางแผนปรับปรุง และพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
(7.3) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพเดิม และไม่เสี่ยงต่อการเกิดภัย  
(7.4) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเกิด        
สาธารณภัย รวมทั้งวางแผนดำเนินการฟ้ืนฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมดุลเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและสิ่งมีชีวิต  

8. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงดิจิตัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
(สำนักงานสถิติจังหวัด
สุโขทัย,สถานีอุตุนิยมวิทยา

(8.1) ดำเนินการให้มีระบบสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งระบบสื่อสารหลัก 
ระบบสื่อสารรอง ระบบสื่อสารสำรอง ตลอดจนให้บริการฐ านข้อมูล          
ด้ านสารสน เทศการสื่ อสารให้ สามารถใช้การได้ ในทุ กสถานการณ์           
(บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกดั (มหาชน))  
(8.2) สนับสนุนข้อมูลสภาวะและการพยากรณ์อากาศ (สถานีอุตุนิยมวิทยา
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สุโขทัย) จังหวัด)       
(8.3) ให้บริการฐานข้อมูลด้านการเตือนภัยและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
ตลอดจนสนับสนุนการใช้ระบบสื่อสารสำรอง  
(8.4) สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร การจัดช่องการ
สื่อสารสำรองเพ่ือใช้ในภาวะฉุกเฉิน  และสนับสนุนกำลังคน เพ่ือบริการ
ติดต่อสื่อสารได้ตลอดระยะเวลาระหว่างที่เกิดภัยและพ้ืนที่ภายนอก เพ่ือให้  
การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)) 
(8.5) ฟ้ืนฟูระบบสื่อสารเพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จำกัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

 

9. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ 
(สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สุโขทัย) 

(9.1) จัดทำทะเบียนฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น    
ต่อการครองชีพ  
(9.2) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย โดยประสานผู้ผลิต/ผู้นำเข้าสินค้า        
ที่จำเป็นต่อการครองชีพ  
(9.3) จัดระบบการปันส่วนและกำหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้าและบริการ
ขณะเกิดภัย  
(9.4) กำหนดมาตรการกำกับดูแลราคาสินค้าและปริมาณสินค้า เพ่ือการจัดหา
สินค้าท่ีจำเป็นในขณะเกิดสาธารณภัยและป้องปรามการฉวยโอกาสกักตุนสินค้า
หรือขึ้นราคาสินค้าซ้ำเติมผู้บริโภค โดยมีการกำกับดูแลทั้งต้นทางและปลายทาง  
(9.5) ติดตามสินค้าที่เป็นพืชผลการเกษตรในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งสำรวจและ
ประเมินความเสียหาย  
(9.6) ประสานผู้ผลิต/ผู้นำเข้า เพ่ือส่งสินค้าเข้าแต่ละพ้ืนที่ ให้ เพียงพอกับ    
ความต้องการโดยเฉพาะพ้ืนที่ประสบภัย และให้จำหน่ายในราคาปกติ  

10. สำนักงานพลังงาน
จังหวัดสุโขทัย 

(10.1) จัดทำฐานข้อมูลแหล่งพลังงาน  เพ่ือใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ    
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่  
(10.2) ประสานผู้ประกอบการ จัดหาทรัพยากรด้านพลังงาน  ให้เพียงพอ       
ต่อความต้องการใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(10.3) สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

11. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
(สำนักงานจังหวัดสุโขทัย,            
ที่ทำการปกครองจังหวัด
สุโขทัย ,สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสุโขทัย,
สำนักงานที่ดินจังหวัด

(11 .1) สั่ งการและประสานให้จั งหวัดและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
และพ้ืนที่ข้างเคียงหรือเม่ือได้รับการร้องขอ  
(11.2) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการ
ขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการการค้าอันกระทบถึงความ
ปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชนและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
(11.3) ดำเนินการตามมาตรการด้านผังเมืองเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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สุโขทัย, สำนักงานโยธา         
ธิการและผังเมืองจังหวัด
สุโขทัย ,สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสุโขทัย) 

(11.4) ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยเพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้ตามกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

(11.5) อำนวยการและประสานการปฏิบัติการจัดการสาธารณภัยและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฟ้ืนฟูและบูรณะสภาพพ้ืนที่ประสบภัยในกรณีที่ เกิด       
สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง  
(11.6) ส่งเสริมและรักษาความมั่นคงภายใน  ความสงบเรียบร้อย และให้มี
บริการประชาชนในพืน้ที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
(11.7) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562         
โดยการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เขตพ้ืนที่
จังหวัดประกาศโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 

12. หน่วยงานในสังกดั
กระทรวงยุติธรรม 
(สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
สุโขทัย,สำนักงานคุม
ประพฤติจังหวัดสุโขทัย,
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย,
เรือนจำอำเภอสวรรคโลก) 

(12.1) ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย      
ที่เก่ียวกับการเรียกร้องสิทธิและการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย          
(12.2) สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์เมื่อได้รับการร้องขอ       
(12.3) สนับสนุนกำลังแรงงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         

13. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
(สำนักงานแรงงานจังหวัด
สุโขทัย,สำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สุโขทัย,สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดสุ โขทัย,สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 

(13.1) จัดเตรียม จัดหา แรงงานที่มีความรู้ทางเทคนิค เพ่ือประโยชน์ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( แรงงานจังหวัด,ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัด) 
(13.2) ให้การศึกษา อบรม และฝึกฝนแรงงานในสถานประกอบการ เพ่ือ
ความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
สถานประกอบการของตนเอง   
(13.3) ตรวจสอบข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพ่ือให้    
การช่วยเหลือด้านคุ้มครองและเรียกร้องสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายแรงงาน 
(สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด)  

(13.4) ฝึกอาชีพและจัดหางานให้ผู้ประสบภัย (13.5) จัดหน่วยให้บริการด้าน
ประกันสังคมแก่แรงงานที่ประสบภัย (สำนักงานประกันสังคมจังหวัด) 

 

14. สำนักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดสุโขทัย,สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สุโขทัย,สำนักงานศิลปากร 
ที่ 6 สุโขทัย 

(14.1) จัดทำฐานข้อมูลโบราณสถานที่สามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พักพิง
ชั่วคราวหรือสถานที่อำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี  
(14.2) จัดเตรียมพ้ืนที่โบราณสถานที่สามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พักพิง
ชั่ วค ราว  ห รือสถานที่ อ ำน วยความสะดวกแก่ ก ารปฏิ บั ติ งานของ               
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่   



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 22 

 

หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 

(14.3) ฟ้ืนฟูบูรณะศาสนสถาน (ยกเว้นวัดและมัสยิด) โบราณสถาน 
โบราณวัตถุท่ีเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
 (14.4) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสมทบในการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน
ของศาสนาอิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ เฉพาะสถานที่สำหรับใช้
ประกอบศาสนกิจ องค์ประกอบอ่ืนและระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ให้กลับมามีสภาพ
พร้อมใช้งานเท่านั้น โดยศาสนสถานที่จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณต้องจด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้องค์การศาสนาที่กรมการศาสนารับรอง  

15. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทยัเขต 1 
และ 2,สำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาสโุขทัย,
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สโุขทัย) 

(15.1) พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยทุกระดับชั้น ตั้งแต่การศึกษาข้ันพื้นฐานจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา  
(15.2) ส่งเสริมหน่วยงานการศึกษาให้มีบทบาทในการช่วยเหลือ/สนับสนุน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(15.3) ส่งเสริมให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(15.4) สนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษา เช่น ลูกเสือและเนตรนารี เป็นต้น 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนที่ในจังหวัด  
(15.5) สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 

16. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
(สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย,โรงพยาบาล
ทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัด) 

(16.1) จัดเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลทุกระดับในการรับมือกับสาธารณภัย 
รวมถึงพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครให้มีความรู้ และทักษะ   
พร้อมที่จะปฏิบัติงานเมื่อเกิดสาธารณภัย และป้องกันตนเองจากภัย ที่เกิดขึ้น
ขณะปฏิบัติงาน  
(16.2) จัดหาและจัดเตรียมสำรองทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
รวมถึงการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินในระดับ
ต่ างๆ ที่พร้อมปฏิบัติ การช่วยเหลือผู้ ประสบภั ยอย่างมีประสิท ธิภาพ            
โดยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัย  ได้แก่ ทีม Mini MERT 
ระดับอำเภอ  ทีม MERT (Medical Emergency Response Team) ระดับ
จังหวัด ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เป็นต้น  
(16.3) จัดให้มีและพัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือการประสานงานและสั่งการภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุขรวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(16.4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ เชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข 
รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของภาครัฐ และเอกชน  
(16.5) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขรับผิดชอบในการ
ตอบสนองต่อสาธารณภัย โดยประสานและจัดการให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์
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ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข  (Public Health & Medical Incidence 
Commander) รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ในระดับต่าง ๆ (Public Health Emergency Operation Center: PHEOC)  
(16.6) ประสานและสั่งการหน่วยงานสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวง
สาธารณสุข  ได้แก่  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ (สพฉ .)สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสัชกรรม (GPO) พร้อมทั้ง
ประสานความร่วมมือหน่วยงาน เครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิฯ อาสาสมัครต่าง  ๆ 
(16 .7) ประสานการระดมสรรพกำลั งและทรัพยากรด้ านการแพทย์            
และสาธารณสุขแบบบูรณาการ จากทุกภาคส่วน  
(16.8) จั ด ให้ มี ก ารรั กษ าพ ยาบ าลฉุ ก เฉิ น  (Emergency Care System) 
ครอบคลุมการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล (Emergency medical 
services : EMS) การรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่โรงพยาบาล (Emergency Care 
in hospital) การส่งต่อ (Interhospital care) และจัดระบบเครือข่ายบริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วประเทศ  
(16 .9) จัดให้มี ระบบฐานข้อมูลและความเสียหายทางด้านการแพทย์          
และสาธารณสุข และการรายงานผลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

(16.10) กำกับให้มีการคงสภาพและประคับประคองระบบบริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านการดูแลสภาพจิตใจ การอนามัย
แม่และเด็ก การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ
ผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ของประเทศ  
(16.11) ฟ้ืนฟูระบบการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงฟ้ืนฟูสภาพ
จิตใจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้ประสบภัย และผู้เกี่ยวข้องให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ
โดยเร็ว  
(16.12) จัดให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนในด้านการป้องกัน               
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การสุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
สามารถช่วยตนเองและผู้อื่นได้  
(16.13) พัฒนาให้มีระบบการพยากรณ์โรค (Prognosis) และการแจ้งเตือนภัย 
(Warning system) พร้อมทั้ง มีการกระจายข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง  
(16.14) พัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค      
และเผยแพร่ให้ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติ  

17. สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุโขทัย 

(17.1) กำหนดมาตรฐานและกำกับดูแลการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สินค้า
ชุมชนที่อยู่ ในความรับผิดชอบให้ เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามที่กฎหมาย    
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 กฎระเบียบและวิธีการอ่ืนที่กำหนด 
(17.2) จัดทำแผนการจัดการสาธารณภัยให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(17.3) สนับสนุนข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(17.4) จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรของแหล่งอุตสาหกรรม เพ่ือใช้สนับสนุน    
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(17.5) ให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมทีไ่ด้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 

18. ตำรวจภูธรจังหวัด
สุโขทัย, สถานีตำรวจภูธร
ทุกแห่ง, พิสูจน์หลักฐาน
จังหวัดสุโขทัย,ตรวจคนเข้า
เมืองสุโขทัย 

 

(18.1) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่
ประสบภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง  
(18.2) ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด
ทางอาญา  
(18 .3) ปฏิบั ติหน้ าที่ ด้ านการพิสู จน์ เอกลักษณ์ บุ คคล การ จัดการศพ              
การติดตาม ผู้สูญหาย และการส่งกลับ  
(18.4) จัดระบบจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง  
(18.5) จัดชุดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย เช่น ชุดกู้ภัย ชุดสุนัขค้นหา ชุดเก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิด  

19. สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สุโขทัย 

 

(19.1) จัดทำฐานข้อมูลวัดที่สามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว   
หรือสถานที่อำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี  
(19.2) จัดเตรียมพ้ืนที่วัดที่สามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว     
หรือสถานที่อำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของอำนวยการป้องกัน   
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที ่

(19.3) ฟ้ืนฟูบูรณะวัดที่เสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติหรือดีกว่าเดิม 
 
 

 

20. สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สุโขทัย 

(20.1) ประชาสัมพันธ์ ก่อนเกิดภัย และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินหรือภัยคุกคามที่เกิดขึ้น รวมทั้งหลังจากภัยผ่านพ้นแล้ว 
(20.2) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนทั้งในและ
ต่างประเทศ  

(20.3) กำหนดมาตรการ ป้องกัน ตอบโต้ข่าวลือ ข่าวอันเป็นเท็จและข้อมูลที่จะ
สร้างความตระหนก แตกตื่นและหวาดกลัวให้แก่ประชาชน 

21. องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

(21.1) จัดทำแผนปฏิบัติการ และการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ ในการอพยพผู้ประสบภัย  
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(21.2) ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามอำนาจหน้าที ่
22. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุโขทัย 

(22.1) ควบคุมและป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าในขณะเกิดภัย 
(22.2) บำรุง ดั ดแปลง แก้ ไข จั ดสิ่ งทดแทนและอำนวยความสะดวก 
สาธารณูปโภค ในด้านความสว่าง และการฟ้ืนฟูบูรณะในสภาพการชำรุด
เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ให้มีใช้ตามระบบเดิม 
(22.3) จัดหาไฟฟ้าส่องสว่างในศูนย์พักพิงชั่วคราว    

23. การประปาส่วนภูมิภาค
สุโขทัย 

(23.1) อำนวยการปฏิบัติในด้านการบำรุง ดัดแปลง แก้ไข จัดสิ่งทดแทน      
และอำนวยความสะดวกให้มีน้ำกินน้ำใช้และการฟ้ืนฟูบูรณะในสภาพการชำรุด
เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติให้มีใช้ตามระบบเดิม 
(23.2) บริการ จัดหาน้ ำสะอาดสำหรับดื่ ม ให้ แก่ผู้ ประสบภัยและดู แล
ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว   

24. สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดสุโขทัย 

(24.1) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุด้วยการ
สงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณ์และบริการอ่ืนๆ ตามความ
จำเป็นของผู้ประสบภัย  
(24.2) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสภากาชาดไทย ในการจัดเตรียม
โลหิต ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ือใช้ใน
การบรรเทาทกุข์และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  

25. สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัด
สุโขทัย 

ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการสาธารณภัยเมื่อได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

26.ศูนย์ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 9 
พิษณุโลก 

(26.1) สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องจักรกล และกำลังพล แก่จังหวัดในกรณีการจัดการสาธารณภัย
ขนาดกลาง (ระดับ 2) 
(26.2) อำนวยการและประสานการปฏิบัติการจัดการสาธารณภัยและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฟ้ืนฟูและบูรณะสภาพพ้ืนที่ประสบภัยในกรณี  ที่เกิด     
สาธารณภัย 

27. สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สุโขทัย 

ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของจังหวัดในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยมีหน้าที่ดังนี้  
(27.1) จดัทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
(27.2) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหามาตรการในการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  
(27.3) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคเอกชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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(27.4) ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยเพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(27.5) อำนวยการและประสานการปฏิบัติการจัดการสาธารณภัยและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฟ้ืนฟูและบูรณะสภาพพ้ืนที่ประสบภัยในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัย 
(27.6) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยการ
ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เขตพ้ืนที่จังหวัด
ประกาศโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
(27 .7 ) ให้ การสงเคราะห์ เบื้ อ งต้ นแก่ผู้ ป ระสบภั ย  ผู้ ได้ รับภยันตราย             
หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  
(27.8 ) แนะนำให้คำปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานภาคเอกชน  
(27.9) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามแผนการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ 

28. ภาคประชาสังคม      
จิตอาสา อาสาสมัคร 
องค์การสาธารณกุศล  
มูลนิธิ และภาคเอกชน  

(28.1) สนับสนุนการดำเนินงานกองอำนวยการป้องกันและสาธารณภัยในพื้นที่  
(28.2) สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน    
และบรรเทาสาธารณภัย  
(28.3) ร่วมปฏิบัติงานตามที่ผู้อำนวยการมอบหมายตามขีดความสามารถและทรัพยากร  

29. ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 9 
พิษณุโลก 

(29.1) ให้ความรู้ คำแนะคำ ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานใน
การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับจังหวัด 
(29.2) สนับสนุนทรัพยากรการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับจังหวัด 

 
2.4 การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (1)  แนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหาร 
 ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น จะต้องมี
การประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน รวมทั้งดำรงการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกการประสานและปฏิบัติงานร่วมกัน ภายใต้ศู นย์บัญชาการเหตุการณ์     
แต่ละระดับ นอกจากนี้ เพ่ือป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างการปฏิบัติงานร่วมกัน ฝ่ายพลเรือน    
และทหารอาจพิจารณาร่วมกัน จัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างพลเรือนกับทหาร หรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วม
ระหว่างพลเรือนกับทหารขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัย เพ่ือประชุมหารือ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการสาธารณภัย โดยยึดกรอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสากล           
และดำเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
 โดยจังหวัดสุโขทัย กำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพ้ืนที่ และแบ่งเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของหน่วยทหาร โดยให้มณฑลทหารบกท่ี 39 รับผิดชอบการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเขต
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 โดยจังหวัดสุโขทัย กำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพ้ืนที่ และแบ่งเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของหน่วยทหาร โดยให้มณฑลทหารบกท่ี 39 รับผิดชอบการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเขต
พ้ืนที่อำเภอทั้ง 9 อำเภอ (อำเภอเมืองสุโขทัย กงไกรลาศ คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย ทุ่งเสลี่ยม สวรรคโลก             
ศรีสำโรง ศรีนคร และอำเภอศรีสัชนาลัย) 
         (2) แนวทางการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เช่น จิตอาสา อาสาสมัคร องค์การสาธารณกุศล
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ภาคเอกชน เป็นต้น 
  (2.1) ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในพ้ืนที่รว่มกับองค์การสาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติ 
ในการสนับสนุนกำลังทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการ
จัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ  
  (2.2) ให้หน่วยงานทุกหน่วยจัดเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับองค์กรปฏิบัติในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินแต่ละระดับ (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพ่ือร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยให้จัดทำแนวทางการประสานงานและการ
ปฏิบัติงานร่วมกันโดยกำหนดผู้ประสานงานหลัก (Focal Point) เพ่ือปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์แต่ละระดบัตลอด 24 ชั่วโมง 
  (2.3) กรณีที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยจังหวัด ตำรวจ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่ เร็ว
ออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัวกบัผู้บัญชาการเหตุการณ์เพ่ือรับมอบภารกิจในการปฏิบัติการ 
  (2.4) เมื่อเกิดสาธารณภัยถ้าเจ้าหน้าที่ขององค์การสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนที่ประสบภัยก่อน  
ให้กั้นเขตพ้ืนที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพ้ืนที่ อันตราย พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดำเนินการควบคุมสถานการณ์ ทั้งนี้ให้รายงานสถานการณ์สาธารณภัย              
ไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย             
และประชาสัมพนัธ์ข่าวสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
 การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน     
ทั้งภาคราชการพลเรือน ทหาร ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศลมาร่วมบูรณาการให้
การปฏิบัติการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการประสานการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและ
เกื้อกูลกัน โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยประสานแผนงาน/โครงการและบูรณาการ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วน เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  (3) แนวทางการปฏิบัติร่วมกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

 การรับและการให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 
(ระดับ 4) หากมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้นำเรื่องเสนอกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพ่ือพิจารณาในการประสานงานการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศต่อไป 

(4) แนวทางการปฏิบัติการอำเภอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ในการปฏิบัติหน้าที่ขอผู้อำนวยการอำเภอ ให้ผู้อำนวยการอำเภอมีอำนาจสั่งการหน่วยงาน

ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในเขตอำเภอให้ดำเนินการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

     โดยให้อำเภอจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพ่ืออำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในพ้ืนที่ซึ่งเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
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(5) แนวทางการปฏิบัติการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความสำคัญ 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานปฏิบัติหลักในการจัดการสาธารณภัย  ในระดับพ้ืนที่            
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่
มี หน้ าที่ ป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยในเขตท้ องถิ่ นของตน ตั้ งแต่ การป้ องกั นและลดผลกระทบ                                         
การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพ โดยยึดกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ การจัดทำแผนเผชิญเหตุแต่ละประเภทภัย การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเข้าดำเนินการเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัย การช่วยเหลือและฟ้ืนฟู
ผู้ประสบภัย ฯลฯ โดยใช้กลไกการประสานและปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์แต่ละระดับ ดังนี้ 

(5.1) การปฏิบัติร่วมกับอำเภอและจังหวัด  
     (5.1.1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับอำเภอและจังหวัด ทั้งในช่วงระยะก่อนเกิดภัย

ขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงาน สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ  
     (5.1.2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง ให้ประสานขอรับการสนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ  
(5.2) การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง  
      (5.2.1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นของตน และ            

สาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้างไปยังพ้ืนที่ข้างเคียง ผู้อำนวยการท้องถิ่นจะรายงานสถานการณ์          
ไปยังผู้อำนวยการอำเภอ พร้อมทั้งประสานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ้ืนที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียงให้สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน  

     (5.2.2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น ให้การสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน  

(5.3) การปฏิบัติร่วมกับมูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประสานองค์การสาธารณกุศล/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าทีห่รือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              (6) แนวทางการใช้กฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกัน 
  ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลัก
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในราชอาณาจักร โดยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ เป็นกรอบกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน การประสานการปฏิบัติ รวมทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีแผนบรรเทา 
สาธารณภัยกระทรวงกลาโหม เป็นกรอบแนวทางประสานการปฏิบัติในการสนับสนุนกับฝ่ายพลเรือน  
  กรณีภัยนั้น ๆ จำเป็นต้องบูรณาการเชื่อมโยงการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับ อาทิ ภัยที่เกิด
จากการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การบริหารจัดการน้ำ โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ ไฟป่า  
การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน ฯลฯ ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามการใช้อำนาจเฉพาะเรื่องนั้น ๆ
ตามที่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ หากภัยนั้นมีผลกระทบรุนแรงกว้างขวางจำเป็นต้องบูรณาการเชื่อมโยงการบังคับใช้
กฎหมายหลายฉบับ หรืออาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษเข้ามาบริหารจัดการ ให้ผู้อำนวยการแต่ละระดับ/
ผู้บัญชาการ ใช้อำนาจแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับการจัดการสถานการณ์  
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2.5 ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย“สา

ธารณภัย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาด

ของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น 
อุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของประชาชนหรือของรฐั และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 

2.6 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นที่ ประชากร ความซับซ้อนหรือความสามารถ 

ในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากรที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้ 

ระดับ การจัดการ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น และ/หรือ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด หรือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 
ควบคุมสั่งการและบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่  ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

 
2.7 กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการ       
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

2.7.1 กฎหมายหลัก 
พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวม 9 ฉบับ ได้แก่ 
(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตราย

จากสาธารณภัย พ.ศ. 2554 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย 

หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอ่ืนใด พ.ศ. 2552 
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(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554 

(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(7) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร     
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

(8) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย 
(9) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่าย         

เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 2.7.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่สำคัญเพื่อการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 (1.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564   
 (1.2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานด้านสาธารณูปโภค พ.ศ. 2540  
 (1.3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย พ.ศ. 2542 
 (1.4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547 
 (1.5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
  (1.6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  (1.7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
    (1.8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2541  
  (2)  ระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  (2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
       - หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน พ.ศ. 2563 
  (2.2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่ าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2562 
  (2.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในการรักษาความม่ันคงของประเทศ พ.ศ. 2562 
    (2.4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือการป้องกันและขจัด
ภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2527  

  (3) พระราชบัญญัติ/ ระเบียบ ประกาศ/ คำสั่งอ่ืนๆ  
  (3.1) พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
  (3.2) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
  (3.3) พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
  (3.4) พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499 
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  (3.5) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 
 (3.6) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
 (3.7) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหน้าทีม่นุษยธรรม พ.ศ. 2543 
 (3.8) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
 (3.9) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 
 (3.10) พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการงาน พ.ศ. 2554 
 (3.11) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการ ผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 
 (3.12) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
 (3.13) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
 (3.14) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
 (3.15) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 (3.16) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 (3.17) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
 (3.18) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
 (3.19) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 (3.20) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
 (3.21) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
 (3.22) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
 (3.23) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 
 (3.24) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
 (3.25) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 (3.26) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 (3.27) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 (3.28) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
 (3.29) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
 (3.30) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
 (3.31) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
 (3.32) พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 
 (3.33) พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 
 (3.34) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 (3.35) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 (3.36) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 (3.37) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
 (3.38) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
 (3.39) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2535 
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 (3.40) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 
 (3.41) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 
 (3.42) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
 2.7.3 กฎหมายในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีสำคัญ  

 
สาธารณภัย 

 
กฎหมายหลกัในการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

กฎหมาย/ ระเบยีบ/ ประกาศ/ 
คำสั่งที่สำคัญเพ่ือสนับสนุน 

การจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศ/ คำสั่งอื่นๆ 
ที่นำมาปรับใช้กับ 
ทุกสาธารณภัย 

1. อัคคีภัย พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

 

(1.1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522 
(1.2) พระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน พ.ศ. 2554 
(1.3) พระราชบัญญัตโิรงแรม 
พ.ศ. 2535 
(1.4) พระราชบัญญัตสิถานบริการ 
พ.ศ. 2509 
(1.5) พระราชบัญญัติควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542ฯลฯ 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศอื่นๆ ดังระบไุว้
ใน 3.6.2 ให้นำมาปรับ
ใช้กับการจัดการสาธารณภัย
ตามควรแก่กรณ ี

2. วาตภัย  พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
และอนุบัญญัติทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 

(2.1) พระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
(2.2) พระราชบัญญัติจดัระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
(2.3) พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2551 

ฯลฯ 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศอ่ืนๆ ดังระบไุว้
ใน 3.6.2 ให้นำมาปรับ
ใช้กับการจัดการสาธารณภัย
ตามควรแก่กรณ ี

3. อุทกภัย /ภัยแล้ง 
และสนึามิ  

พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 

(3.1) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ. 2561 
(3.2) พระราชบัญญัติจดัรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2558 
(3.3) พระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
(3.4) พระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
(3.5) พระราชบัญญัติจดัระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
(3.6) พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศอ่ืนๆ ดังระบไุว้
ใน 3.6.2 ให้นำมาปรับ
ใช้กับการจัดการสาธารณภัย
ตามควรแก่กรณ ี
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สาธารณภัย 

 
กฎหมายหลกัในการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

กฎหมาย/ ระเบยีบ/ ประกาศ/ 
คำสั่งที่สำคัญเพ่ือสนับสนุน 

การจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศ/ คำสั่งอื่นๆ 
ที่นำมาปรับใช้กับ 
ทุกสาธารณภัย 

พ.ศ. 2551 
ฯลฯ 

4. โรคระบาดในมนุษย์ พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

 

(4.1) พระราชบัญญัตโิรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 
(4.2) พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ 
พ.ศ. 2535 

ฯลฯ 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศอื่นๆ ดังระบไุว้
ใน 3.6.2 ให้นำมาปรับ
ใช้กับการจัดการสาธารณภัย
ตามควรแก่กรณ ี

5. โรคระบาดสัตว์  พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 

 

(5.1) พระราชบัญญัตโิรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558 
(5.2) พระราชบัญญัตโิรคพิษสุนัขบ้า 
พ.ศ. 2535 
(5.3) พระราชบัญญัตเิชือ้โรคและ
พิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 

ฯลฯ 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศอ่ืนๆ ดังระบไุว้
ใน 3.6.2 ให้นำมาปรับ
ใช้กับการจัดการสาธารณภัย
ตามควรแก่กรณ ี

6. โรคระบาดพืช พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

(6.1) พระราชบัญญัติกักพืช     
พ.ศ. 2507 

ฯลฯ 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศอ่ืนๆ ดังระบไุว้
ใน 3.6.2 ให้นำมาปรับ
ใช้กับการจัดการสาธารณภัย
ตามควรแก่กรณ ี

7. สาธารณภัยทางน้ำ / 
ทางทะเล 

พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

 

(7.1) พระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
(7.2) พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
(7 .3 ) พ ระราชบั ญ ญั ติ รั กษ า
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
พ.ศ.2562 
(7.4) พระราชบัญญัติการช่วยเหลือ
กู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 
(7.5) พระราชบัญญัติความรับผิด       
ทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษ
น้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 
(7.6) พระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 
(7.7) พระราชบั ญญั ติ ให้ อำนาจ
ทหารเรื อปราบปรามการกระทำ
ความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศอ่ืนๆ ดังระบไุว้
ใน 3.6.2 ให้นำมาปรับ
ใช้กับการจัดการสาธารณภัย
ตามควรแก่กรณ ี
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สาธารณภัย 

 
กฎหมายหลกัในการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

กฎหมาย/ ระเบยีบ/ ประกาศ/ 
คำสั่งที่สำคัญเพ่ือสนับสนุน 

การจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศ/ คำสั่งอื่นๆ 
ที่นำมาปรับใช้กับ 
ทุกสาธารณภัย 

(7.8) พระราชบัญญัติ เพิ่มอำนาจ
ตำรวจในการป้องกันและปราบปราม
การกระทำความผิดทางน้ำ พ.ศ. 2496 
(7.9) พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
(7.10) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษ
ทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547 

ฯลฯ 
8. แผ่นดินไหว  พระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

 

(8.1) พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
(8.2) พระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
(8.3) พระราชบัญญัติจดัระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 
(8.4) พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2551 

ฯลฯ 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศอ่ืนๆ ดังระบไุว้
ใน 3.6.2 ให้นำมาปรับ
ใช้กับการจัดการสาธารณภัย
ตามควรแก่กรณ ี

9. วนิาศกรรม และ 
การก่อจลาจล  

พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
และอนุบัญญัติที่เกีย่วข้อง 

 

(9.1) พระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
(9.2) พระราชบัญญัติจดัระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
(9.3) พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2551 
(9.4) พระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. 2558 

ฯลฯ 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศอ่ืนๆ ดังระบไุว้
ใน 3.6.2 ให้นำมาปรับ
ใช้กับการจัดการสาธารณภัย
ตามควรแก่กรณ ี

10. ภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย  

พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

 
 

(10.1) พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 
(10.2) พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
(10.3) พระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. 2490 
(10.4) พระราชบัญญัติควบคมุ

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศอ่ืนๆ ดังระบไุว้
ใน 3.6.2 ให้นำมาปรับ
ใช้กับการจัดการสาธารณภัย
ตามควรแก่กรณ ี



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 35 

 

 
สาธารณภัย 

 
กฎหมายหลกัในการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

กฎหมาย/ ระเบยีบ/ ประกาศ/ 
คำสั่งที่สำคัญเพ่ือสนับสนุน 

การจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศ/ คำสั่งอื่นๆ 
ที่นำมาปรับใช้กับ 
ทุกสาธารณภัย 

ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
ฯลฯ 

11. ภัยอื่น ๆ ที่กระทบ
ต่อสาธารณชน เช่น   
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
ยกตัวอย่าง เช่น 
ปัญหาฝุน่ละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) จากแหล่ง 
กำเนิดมลพิษต่าง ๆ ได้แก่ 
การใช้ยานพาหนะที่มี 
ควันดำ การเผาในที่โล่ง 
การระบายอากาศเสีย 
จากโรงงานและครัวเรือน 

พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

 

(11.1) พระราชบัญญัตสิ่งเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535 
(11.2) พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 
(11.3)  พระราชบัญญัติการนคิม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2522 
(11.4) พระราชบัญญัติการจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 
(11.5) พระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522 
(11.6) พระราชบัญญัติรักษา     
ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

ฯลฯ 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ 
ประกาศอ่ืนๆ ดังระบไุว้
ใน 3.6.2 ให้นำมาปรับ
ใช้กับการจัดการสาธารณภัย
ตามควรแก่กรณ ี

 

หมายเหตุ   ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและข้อปฏิบัติใด มิได้ระบุไว้ในแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งจังหวัดสุโขทัยนี้  ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ บังคับบัญชาสั่งการ ควบคุม กำกับ
ดูแล หรือมีอำนาจหน้าที่อ่ืนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้พิจารณานำกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและข้อปฏิบัตินั้น ๆ มาปรับใช้
ตามความเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนกฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เท่าที่กฎหมายให้อำนาจและ
เปิดช่องให้กระทำได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกัน พร้อมทั้งคำนึงถึงประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงจาก                  
สาธารณภัยที่กำหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยนี้ 

3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัยเป็นท่ีต้ังอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ 764 ปีท่ีผ่านมา รอยอดีตแห่งความ

รุ่งเรือง มีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 9 อำเภอ 84 
ตำบล และ 843 หมู่บ้าน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของจังหวัด
สุโขทัย พบจุดแข็ง 15 ด้าน จุดอ่อน 16 ด้าน โอกาส 6 ด้าน และอุปสรรค 7 ด้าน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์              
ว่า “รุ่งอรุณแห่งความสุข เมืองมรดกโลกและอารยธรรม เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม” มีประเด็นการ
พัฒนา 6 ด้าน  
1) พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพและการบริการและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าสูง  
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2) พัฒนาเพิ่มมูลค่า ยกระดับเกษตรปลอดภัยเกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และพืช
เศรษฐกิจใหม่  
3) น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน                  
สู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน  
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำการพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5) พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและระบบเตรียมความพร้อมเผชิญสภาวะวิกฤต 
และขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อย่างมีดุลยภาพ  
6) พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมีธรรมาภิบาล  
แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2566 – 2570) กำหนดกลยุทธ์การพัฒนา 22 ด้าน ได้กำหนดแผนรองรับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและประชาชนมาก จากการท่ีธุรกิจรับ
นักท่องเท่ียวต่างชาติซึ่งสาคัญต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย จะฟื้นตัวต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทำให้จำเป็น                     
ต้องมีแผนรองรับผลกระทบจากโควิด-19 และแผนรองรับเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังช่วงโควิด ปี พ.ศ.2566-2570 เช่น 
ฝึกทักษะรองรับแรงงานกลับบ้านจากโควิด โครงการพัฒนาท่องเท่ียวเสมือนจริง (Virtual Tourism) โครงการ
ส่งเสริมวิถีชีวิตวัฒนธรรม กำหนดแผนโครงการ Water Grid บริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้ง ให้ผลผลิตเกษตร
เพิ่มขึ้น  
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บทที่ 2  
สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัยของจังหวัด 

จังหวัดสุโขทัย มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ตอนเหนือเป็นที่ราบสูง มีภูเขาทอดแนวยาว

ทางทิศตะวันตก พ้ืนที่ตอนกลางเป็นที่ราบ และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำยมไหลผ่านจากเหนือลงใต้ผ่าน
พ้ืนที่อำเภอศรีสัชนาลัย, สวรรคโลก, ศรีสำโรง, เมืองสุโขทัย และอำเภอกงไกรลาศ ระยะทางประมาณ ๑๗๐ 
กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่มีความลาดเทสูงโดยเฉพาะช่วงต้นน้ำ จึงเป็นปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ
ในแม่น้ำยม ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำมากเกินความต้องการ และไหลลงสู่ทางใต้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดน้ำท่วม
บริเวณท่ีราบลุ่ม จนเป็นเหตุให้พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ส่วนในฤดูแล้งน้ำจะมีปริมาณน้อย ลำน้ำจะ
แห้งขอดเป็นตอนๆ ราษฎรจึงไม่มีน้ำใช้ในการเกษตรเพียงพอ 
2.1 สภาพทั่วไปของจังหวัด  
      2.1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต 
 จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทาง
หลวงแผ่นดินประมาณ 440 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,596.092  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,122,557 ไร่  
 จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
     ทิศเหนือ เขตอำเภอศรีสัชนาลัย ติดต่อกับอำเภอวังชิ้น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และอำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ ์
 ทิศใต้ เขตอำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาศ ติดต่อกับอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และ
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศตะวันออก เขตอำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลก ติดต่อกับ อำเภอพรหมพิราม 
และอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
             ทิศตะวันตก เขตอำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอทุ่งเสลี่ยม ติดต่อกับอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง   
 2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
            จังหวัดสุโขทัยมีเนื้อที่ประมาณ 6,596.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,122,557 ไร่พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ตอนเหนือเป็นที่ราบสูง มีภูเขาทอดแนวยาวทางทิศตะวันตก พ้ืนที่ตอนกลางเป็นพ้ืนที่
ราบ และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำยมไหลผ่านจากเหนือลงใต้ผ่านพ้ืนที่อำเภอศรีสัชนาลัย, สวรรคโลก, ศรี
สำโรง, เมืองสุโขทัย และอำเภอกงไกรลาศ ระยะทางประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่มีความลาดเทสูง
โดยเฉพาะช่วงต้นน้ำ จึงเป็นปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำยม ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำมาก
เกินความต้องการ และไหลลงสู่ทางใต้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณที่ราบลุ่ม จนเป็นเหตุให้พ้ืนที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย ส่วนในฤดูแล้งน้ำจะมีปริมาณน้อย ลำน้ำจะแห้งขอดเป็นตอนๆ ราษฎรจึงไม่มี
น้ำใช้ในการเกษตรเพียงพอ 
 2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
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อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,208.88 มิลลิเมตร บริเวณ 
ที่มีฝนตกมากท่ีสุดจะอยู่ตอนบนของจังหวัด บริเวณอำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอศรีนคร 
 2.1.4 แหล่งน้ำ 
 1) แหลงน้ำธรรมชาติ/แหลงน้ำผิวดิน 
      แม่น้ำยม ผ่านจังหวัดสุโขทัยจากทางเหนือสู่ทางใต้ผ่านพ้ืนที่อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก 
อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุ โขทัย อำเภอกงไกรลาศ ระยะทางประมาณ 170 กิ โลเมตร แม่น้ำยมเป็นแหล่งน้ ำ                      
ที่สำคัญที่สุดของจังหวัดสุโขทัย ใช้ในการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภค แม่น้ำยมเป็นแม่น้ำที่มี                   
ความลาดเทสูงโดยเฉพาะช่วงต้นน้ำ ดังนั้นจึงเป็นปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำ คือ               
ฤดูฝนจะมีน้ำมากเกินความต้องการ และไหลลงสู่ทางใต้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณที่ราบลุ่ม                   
จนเป็นเหตุให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ส่วนฤดูแล้งน้ำจะมีปริมาณน้อย ลำน้ำจะแห้งขอดเป็นตอนๆ 
ทำให้ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตรเพียงพอ   
  ห้วยแม่มอก เกิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดลำปางไหลจากทิศตะวันตกไปตะวันออกผ่านอำเภอ
ทุง่เสลี่ยม อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง และเข้าสู่อำเภอเมืองสุโขทัยจะถูกกลืนไปกับลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่ม
ขนาดใหญ่เป็นระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร 
  ห้วยแม่ลำพัน เกิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอเถินจังหวัดลำปางไหลจากทางทิศตะวันตกไปตะวันออก   
ผ่านอำเภอบ้านด่านลานหอย แล้วมาบรรจบกับแม่น้ำยมที่อำเภอเมืองสุโขทัยเป็นระยะทางประมาณ 100 กม. 
  ห้วยแม่ท่าแพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย ไหลลงมาทางทิศใต้ผ่านพ้ืนที่อำเภอ
สวรรคโลกไปบรรจบกับห้วยแม่มอกท่ีอำเภอศรีสำโรง เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร 
  2) แหลงน้ำบาดาล จังหวัดสุโขทัย มีบอดาลที่ดําเนินการขุดเจาะและสามารถใชการได จำนวน 
1,889 บ่อ แบงเปนบอน้ำบาดาลเพ่ือการอุปโภค-บริโภค จำนวน 281 บ่อ บอน้ำบาดาลเพ่ือธุรกิจ จำนวน 207 บ่อ และ               
บ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม จำนวน 1,401 บ่อ (ข้อมูล ทสจ. 31 สิงหาคม 2564)  
 3) ทรัพยากรดิน จากการสำรวจดินจังหวัดสุโขทัยพบว่ามีดินอยู่ทั้งหมด 23 กลุ่มชุดดิน จำแนก
ออกเป็น ดินที่พบในพ้ืนที่ลุ่มส่วนใหญ่ใช้ทำนา มีอยู่ 10 กลุ่มชุดดินที 4,5,6,7,15,16,17,18,21 และ 22 มีเนื้อ
ที่ประมาณ 1,550,861 ไร่ หรือ ร้อยละ37.62 ของเนื้อที่ทั้งหมด ดินในพ้ืนที่ดอน และพ้ืนที่ เนินเขา ส่วนใหญ่
ใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผลต่างๆ บางบริเวณยังคงสภาพเป็นป่ าธรรมชาติ มีอยู่  12 กลุ่มดิน ได้แก่  กลุ่มชุดดิน                       
ที่ 28,31,33 ,36,38 40,46,47,49,55 และ 56  มีเนื้อที่ประมาณ 1,125,130 ไร่ หรือร้อยละ 27.28 ของเนื้อที่
ทั้งหมด ส่วนดินในพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาสูง ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่า
ธรรมชาติ บางบริเวณได้มีการบุรุกแผ่วถาง เพ่ือปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น ได้จำแนกเป็นกลุ่มชุดดินที่ 62 
มีเนื้อที่ ประมาณ 803,005 ไร่ หรือร้อยละ 19.48 ของเนื้อที่ทั้งหมดนอกจากนี้ยังพบว่ามีพ้ืนที่เขตอุทยาน
แห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ้ืนที่ชุมชน และ พื้นที่น้ำ มีเนื้อที่ รวมกันประมาณ 643,561 ไร่ หรือร้อย
ละ 15.62 ของเนื้อที่ทั้งหมด 
 4) ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ ปี พ.ศ.2557 
จังหวัดสุโขทัยมีเนื้อที่ป่าไม้ประมาณ 2,367.08 ตารางกิโลกเมตร หรืประมาณร้อยละ 35.63 ของเนื้อหา
ทั้ งหมดของจังหวัดสุโขทัย กรมป่าไม้ได้ประกาศกำหนดพ้ืนที่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  12 แห่ ง เนื้อที่  
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1,923,499.75 ไร่ อุทยานแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง เนื้อที่ 346,375 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน  1 แห่ง เนื้อ
ที่ 15,875 ไร่  และวนอุทยาน จำนวน 1 แห่ง เนื้อท่ี 11,250  

  2.1.5 เส้นทางแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย 
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2.1.6 สาธารณูปโภคที่สำคัญของจังหวัด 
 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย 
 2) การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย 
 3) สนามบินสุโขทัย ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก 
 4) สถานีรถไฟสวรรคโลก 
 5) สถานีรถไฟศรีนคร 
 6) สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดสุโขทัย 
 7) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
 2.1.7 ลักษณะทางการปกครอง  
  (1) การปกครองท้องที่  
   จังหวัดสุโขทัย แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ จำนวน 9 อำเภอ แบ่งเป็นตำบล  
จำนวน 84 ตำบล แบ่งเป็นหมู่บ้าน  จำนวน 843 หมู่บ้าน  
    การปกครองท้องถิ่น มีหน่วยการปกครอง  ดังนี้ 
    (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน 1 แห่ง 
    (2) เทศบาลเมือง จำนวน    จำนวน 3 แห่ง 
    (3) เทศบาลตำบล   จำนวน 18 แห่ง 
    (4) องค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน 69 แห่ง  
  (2) ประชากร (จำนวนแยกตามเพศ จำนวนครัวเรือน)   
   จังหวัดสุโขทัย มีประชากรรวมทั้งสิ้น   จำนวน  585,352  คน  
   มีจำนวนครัวเรือน     จำนวน  217,841  ครัวเรือน  
      ประชากรเพศชาย   จำนวน  283,429  คน 
     ประชากรเพศหญิง   จำนวน  301,923  คน 

สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย 
ที ่ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนประชากร เพศชาย เพศหญิง 
1 อำเภอเมืองสุโขทัย 9 86 102,359 48,624 53,735 
2 อำเภอบ้านด่านลานหอย   7 71 47,877 23,843 24,034 
3 อำเภอคีรีมาศ    10 100 56,228 27,606 28,622 
4 อำเภอกงไกรลาศ   11 109 63,307 30,796 32,511 
5 อำเภอศรีสัชนาลัย 11 134 91,301 44,497 46,804 
6 อำเภอศรีสำโรง   13 118 68,574 32,763 35,811 
7 อำเภอสวรรคโลก 13 117 81,081 38,857 42,224 
8 อำเภอศรีนคร    5 49 25,550 12,373 13,177 
9 อำเภอทุ่งเสลี่ยม 5 59 49,075 24,070 25,005 

รวม 84 843 585,352 283,429 301,923 
* สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร ระดับจังหวัดสุโขทัย (ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย ปี 2564) 
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สถิติประชากร แยกตามช่วงอายุ ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุน้อยกว่า 1 ปี – 10 ปี 30,193 28,555 58,748 

อายุ 11 – 20 ปี 34,023 31,109 65,132 

อายุ 21 – 30 ปี 38,554 38,134 76,688 

อายุ 31 – 40 ปี 39,371 38,092 77,463 

อายุ 41 – 50 ปี 46,607 48,847 95,454 

อายุ 51 – 60 ปี 45,687 52,157 97,844 

อายุ 61 – 70 ปี 30,167 36,331 66,498 

อายุ 71 – 80 ปี 13,922 19,110 33,032 

อายุ 81 – 100 ปี 5,561 10,022 15,583 

อายุมากกว่า 100 ปี 40 58 98 

จำแนกอายุไม่ได้ 824 519 1,343 
รวม 284,949 302,934 587,883 

 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
วัยเด็ก 0 – 14 ปี 43,704 41,016 84,720 

วัยแรงงาน 15 – 59 ปี 186,507 191,006 377,513 
วัยสูงอายุ 60 ปี ข้ึนไป 53,914 70,393 124,307 

จำแนกอายุไม่ได้ 824 519 1,343 
รวม 284,949 302,934 587,883 

* จำนวนประชากรจากทะเบียนบ้าน ระดับจังหวัดสุโขทัย (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2563)  

(2.1) ผู้พิการ  
     จังหวัดสุโขทัยมีผู้พิการรวมทั้งสิ้น จำนวน 26,900 คน 
     เป็นผู้พิการเพศชาย   จำนวน 12,943 คน 
     เป็นผู้พิการเพศหญิง  จำนวน 13,957 คน 

สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ และเพศ  

ที ่ ประเภทความพิการ ชาย หญิง รวม 
1 ทางการเห็น   1,353 1,436 2,789 
2 ทางการไดย้ินหรือสื่อความหมาย    2,179 2,253 4,432 
3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 6,969 8,446 15,415 
4 ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 986 646 1,632 
5 ทางสถติิปัญญา 659 602 1,261 
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6 ทางการเรียนรู้  28 16 44 
7 ทางออทิสติก 44 16 60 
8 พิการมากกว่า 1 ประเภท   714 525 1,239 
9 ไม่ระบุ 11 17 28 

รวม 12,943 13,957 26,900 
* กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ 2564 

2.1.7 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
    1) จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่ เหมาะกับการทำเกษตรกรรมและการเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่           
ของจังหวัดสุโขทัยจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพ้ืนที่ทางการเกษตรของจังหวัดสุโขทัย ทั้งหมด 4.12 
ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2.01 ล้านไร่ (50% ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว 1.21 ล้านไร่ พืชไร่ 0.5 
ล้านไร่ พืชสวน 0.23 ล้านไร่ ไม้ยืนต้น 0.066 ล้านไร่ พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 0.013 ล้านไร่ โดยมีพ้ืนที่ชลประทาน 
0.59 ล้านไร่ (28% ของพ้ืนที่เกษตรกรรม)  

 
 สินค้าเกษตรกรรมเด่นของจังหวัด (ปี 2564) 

สินค้า อำเภอ พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 
มะยงชิด ศรีสำโรง สวรรคโลก เมืองสุโขทัย  

คีรีมาศ กงไกรลาศ 
4,482 2,742 

ละมุด ศรีสำโรง สวรรคโลก 6,111 8,705 
ส้มเขียวหวาน ศรีสัชนาลัย 38,188 101,616 
กล้วยตานี สวรรคโลก 26,225 95,031 

      * สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย (ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการ)  
    2) ขนาดเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย (GPP ณ ราคาประจำปี) พ.ศ.2562 มีมูลค่าประมาณ 
52,000 ล้านบาท มีจำนวนวัยแรงงาน (อายุมากกว่า 15 ปี) ร้อยละ 57 วัยแรงงาน(ไม่ทำงาน) ร้อยละ 30 และไม่ใช่                
วัยแรงงาน (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ร้อยละ 13 จากโครงสร้างประชากรจังหวัดสุโขทัย 587,883 คน แบ่งเป็น
แรงงานภาคธุรกิจบริการ ร้อยละ 42 ภาคการเกษตร ร้อยละ 49 และภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 9 แม่บ้าน 
ร้อยละ 20 เรียนหนังสือ ร้อยละ 22 และอ่ืนๆ โดยธุรกิจภาคการเกษตรมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด  
  รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว : ในปี 2563 รายได้ประชากรต่อหัว เท่ากับ 84,000 บาท/ปี 
  มูลค่าทางเศรษฐกิจ : ในปี 2563 จำนวน 48,000 ล้านบาท คิดเป็น 0.3 % ของ GDP ประเทศ 
   (ข้อมลูพืน้ฐานเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย) 
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 1.1.8 ด้านอุตสาหกรรม 
     ปี พ.ศ. 2564  มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนนวน 340 แห่ง เงินลงทุนรวม 9,373.48 ล้านบาท 
จำนวนแรงงานรวม 5,519 คน แรงงานม้าอนุญาต 565,774 แรงม้า ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตรจำนวน 81 โรงงาน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 23.83 ของจำนวนอุตสาหกรรมทั้งหมด 340 แห่ง มูลค่า
การลงทุนโรงงานแปรรูป พืชเศรษฐกจิหลัก 1,556.72 ล้านบาท ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ในจังหวัดสุโขทัย  
  โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย แบ่งได้ 3 จำพวก ได้แก่ โรงงานจำพวก 1 จำนวน 0 แห่ง โรงงาน
จำพวก 2 จำนวน  9 แห่ง และโรงงานจำพวก 3 จำนวน 331 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) 
  อุตสาหกรรมที่สำคัญ จังหวัดสุโขทัยมี โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ณ วันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 340 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กเงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้าน
บาท มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ไดแ้ก่ น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด 
 

2.2 สถิติการเกิดสาธารณภัยในจังหวัด   
 สถานการณ์สาธารณภัยของจังหวัดสุโขทัย ที่เกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2553-2563) มีดังนี ้
 1.2.1 อัคคีภัย (Fire) 
  อัคคีภัยในจังหวัดสุโขทัย นับเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่ งที่ เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยส่วนมากมีสาเหตุ                        
มาจากความประมาท ขาดความระมัดระวังหรือพลั้งเผลอ เช่น การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การลุกไหม้  จากการระเบิด                             
จากการปรุงอาหารหรือจากการลอบวางเพลิง รายงานด้านอัคคีภัยพบว่าประเภทสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่เกิด
เพลิงไหม้สูงสุดเกิดในสถานที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เกิดภายในบ้านเรือนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนส่วนใหญ่ในจังหวัดอยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจส่งผลให้
อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างมีความหนาแน่น โดยสถิตกิารเกิดอัคคีภัย ในจังหวัดสุโขทัย ปรากฏตามตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 สถิติสถานการณ์อัคคีภัย ระหว่างปี พ.ศ.2553-2563 ของจังหวัดสุโขทัย 

ปี พ.ศ. 
จำนวน 
(ครั้ง) 

จำนวน 
(อำเภอ) 

ความเสียหาย 

จำนวน(หมู่บ้าน) จำนวน (ตำบล) มูลค่า (บาท) 
2553 - - - - - 
2554 1 1 1 1 - 
2555  8 24 22 - 
2556  9 31 24 - 
2557 12 8 - 12 - 
2558 3 3 - 4 - 
2559 6 7 10 9 - 
2560 5 5 15 14 - 
2561 5 8 18 17 - 
2562 9 6 22 20 - 
2563 20 9 20 20 - 

ที่มา : ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย) 
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1.2.2 วาตภัย (Storm)  
 วาตภัยเป็นสาธารณภัยที่มีสาเหตุจากพายุลมแรง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร บ้านเรือน
ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ พายุฝน          
ฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน และไต้ฝุ่น) โดยสถิติการเกิดวาตภัย                   
ในจังหวัดสุโขทัย ปรากฏตามตารางที่ 1.2  

ตารางที่ 1.2 สถิติสถานการณ์วาตภัย ระหว่างปี พ.ศ.2553-2563 ของจังหวัดสุโขทัย 

ปี พ.ศ. 
จำนวน 
(ครั้ง) 

จำนวน 
(อำเภอ) 

ความเสียหาย 
จำนวน(หมู่บ้าน) จำนวน (ตำบล) มูลค่า (บาท) 

2553 31 9 321 64 - 
2554 - 2 17 6 - 
2555 5 9 38 23 - 
2556 3 3 24 9 - 
2557 - - - - - 
2558 - 9 347 66 - 
2559 14 9 250 85 - 
2560 25 8 230 55 - 
2561 8 8 36 15 - 
2562 22 9 435 72 - 
2563 20 9 295 60 - 

ที่มา : ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย) 

 
 1.2.3 อุทกภัย (Flood) 
 อุทกภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก 
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนสิ่งสาธารณประโยชน์และทรัพย์สิน
ของประชาชนได้รับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ได้แก่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล อันดามัน
และประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมถึง
หย่อมความกดอากาศต่ำ และพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน และไต้ฝุ่น) จังหวัดสุโขทัยเกิดอุทกภัยทุกปี
โดยสถิติการเกิดอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย ปรากฏตามตารางท่ี 1.3 

ตารางที่ 1.3 สถิติสถานการณ์อุทกภัย ระหว่างปี พ.ศ.2553-2563 ของจังหวัดสุโขทัย 

ปี พ.ศ. 
จำนวน 
(ครั้ง) 

จำนวน 
(อำเภอ) 

ความเสียหาย 
จำนวน(หมู่บ้าน) จำนวน (ตำบล) มูลค่า (บาท) 

2553 3 9 573 74 - 
2554 2 9 568 80 - 
2555 1 6 102 22 - 
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2556 1 6 246 41 - 
2557 1 8 413 58 - 
2558 1 5 86 20 - 
2559 1 8 253 46 - 
2560 2 9 363 51 - 
2561 - - - - - 
2562 1 7 184 41 - 
2563 1 7 262 47 - 

ที่มา : ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ                    
กรณีฉุกเฉิน (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย) 
 

 1.2.4 ภัยจากดินโคลนถล่ม (Landslide)  
  ภัยจากดินถล่มมักเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดตามหลังจากน้ำป่าไหลหลาก อันเนื่องมาจากพายุฝน                          
ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องรุนแรง ส่งผลให้มวลดินและหินไม่สามารถรองรับการอุ้มตัวของน้ำได้                 
จึงเกิดการเคลื่อนตัวตามอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก  
  ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากที่พบในจังหวัดสุโขทัย จะเกิดบริเวณเทือกเขาศรีสัชนาลัย เทือกเขา                
ที่ก้ันระหว่างอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ กับอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีแนวทอดยาวในทิศตะวันตก
เฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากภูมิประเทศบริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบตามเชิงเขาสลับภูเขาสูง
เป็นส่วนใหญ่ พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของจังหวัดสุโขทัยอยู่ใน 4 อำเภอ 18 ตำบล 125 หมู่บ้าน ได้แก่ บริเวณ
ตอนเหนือของอำเภอศรีสัชนาลัย พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม และพ้ืนที่ตอนกลาง
ค่อนไปทางตะวันตกของอำเภอคีรีมาศ และพ้ืนที่บางส่วนทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของอำเภอบ้านด่าน               
ลานหอย  
 1.2.5 ภัยแล้ง (Drought) 
 ภัยแล้งเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำ น้ำฝน น้ำใต้ดิน หรือน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออ่างเก็บน้ำมีน้อยกว่าปกติ 
ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีปริมาณน้อยกว่าที่พืช คน หรือสัตว์ต้องการ ซึ่งเป็นสภาวะการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค 
รวมถึง น้ำเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผล                    
กระทบอย่างกว้างขวางต่อชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวม และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ                      
ภูมิอากาศเป็นสาเหตุให้ฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงว่าฤดูแล้งจะยาวนานขึ้นพื้นที่ตอนบนของประเทศ จะมีปริมาณ                        
ฝนตกน้อยลง ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอเพ่ืออุปโภคบริ โภคและ                            
เพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  นอกจากนี้ความเจริญของชุมชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ                             
เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และจำนวนประชากรที่ได้มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นพร้อมกัน ทำให้มีความต้องการ              
ใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆของทุกภาคส่วนมากข้ึน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยในส่วน                         
ของจังหวัดสุโขทัยเกิดภัยแล้งทุกปี โดยสถิติการเกิดภัยแล้ง ในจังหวัดสุโขทัย ปรากฏตามตารางที่ 1.4 ตามสถิติดังนี้ 
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ตารางที่ 1.4 สถิติสถานการณ์ภัยแล้ง ระหว่างปี พ.ศ.2553-2563 ของจังหวัดสุโขทัย 

ปี พ.ศ. 
จำนวน 
(ครั้ง) 

จำนวน 
(อำเภอ) 

ความเสียหาย 
จำนวน(หมู่บ้าน) จำนวน (ตำบล) มูลค่า (บาท) 

2553 - 9 745 82 - 
2554 - 9 749 77 - 
2555 - 9 823 84 - 
2556 - 9 709 83 - 
2557 - 9 776 83 - 
2558 - 8 334 48 - 
2559 1 9 300 42 - 
2560 - - - - - 
2561 1 3 43 7 - 
2562 1 4 77 21 - 
2563 1 1 11 3 - 

ที่มา : ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย) 

 

1.2.6 โรคระบาด (Infectious disease)  
        1) สถิติการเกิดโรคระบาดในสัตว์ ได้แก่ โรคอหิวาต์สุกร ปากเท้าเปื่อย และโรคลัมปีสกิน ในจังหวัด

สุโขทัย มักพบในสัตว์เลี้ยงประเภทสุกรและโคกระบือ ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
การค้าได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว ส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อต้นทุนการผลิตและจำหน่าย ปรากฏตาม            
ตารางที่ 1.5 

ตารางที ่1.5 สถิติสถานการณ์โรคระบาดจากสัตว์ ระหว่างปี พ.ศ.2559-2563 ของจังหวัดสุโขทัย 
โรคอหิวาต์สุกร 

ปี พ.ศ. 
จำนวน 
(ครั้ง) 

จำนวน 
(อำเภอ) 

ความเสียหาย 
จำนวน(หมู่บ้าน) จำนวน (ตำบล) มูลค่า (บาท) 

2562 1 7 23 13 - 
2564 34 1 1 1 - 

โรคปากเท้าเปื่อย 

ปี พ.ศ. 
จำนวน 
(ครั้ง) 

จำนวน 
(อำเภอ) 

ความเสียหาย 
จำนวน(หมู่บ้าน) จำนวน (ตำบล) มูลค่า (บาท) 

2559 6 4 5 5 - 
2562 2 2 2 2 - 
2563 4 3 3 3 - 
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โรคบลูเซลโลซิส 

ปี พ.ศ. 
จำนวน 
(ครั้ง) 

จำนวน 
(อำเภอ) 

ความเสียหาย 
จำนวน(หมู่บา้น) จำนวน (ตำบล) มูลค่า (บาท) 

2562 2 2 2 2 - 
2563 4 4 4 4 - 
2564 5 4 5 5 - 

โรคลัมปีสกนิ 

ปี พ.ศ. 
จำนวน 
(ครั้ง) 

จำนวน 
(อำเภอ) 

ความเสียหาย 
จำนวน(หมู่บ้าน) จำนวน (ตำบล) มูลค่า (บาท) 

2564 732 9 327 68 - 
ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย (ข้อมลู ปี พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม – มิถุนายน) 
 

2) การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (COVID – 19) จังหวัดสุโขทัย พบการระบาด                    
ของเชื้อไวรัส COVID – 19 จำนวน 2 รอบ โดยรอบแรก พบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นคู่
สามี ภรรยา จากคลัสเตอร์สนามมวยลุมพินี – รามอินทรา และพ่ีสาวของภรรยา วันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้รับ
รายงานสรุปผลการติดเชื้อ ในรอบแรกทั้งสิ้น 3 ราย รักษาหาย และในรอบที่สอง จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID 
– 19 ปรากฏตามตารางที ่1.6 

ตารางที่  1 .6 แสดงจำนวนผู้ป่ วยยืนยันสะสม ผู้ป่ วยรั กษาหายและผู้ป่ วยเสียชีวิตจาก                           
โรค COVID-19 ของจังหวัดสุโขทัย 

 

ปี พ.ศ. จำนวนผู้ป่วย 
(คน) 

จำนวน 
(อำเภอ) 

จำวนผู้เสียชีวิต จำนวน 
หมายเหตุ 

(คน) (อำเภอ) 
2563 4 2 -  -  
2564 5,058 9 48 9  
2565 22,190 9 200 9 สะสมตั้งแต่

วันที่ 1 
เมษายน 2564 

(ท่ีมา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย) ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
    1.2.7 ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน (Forest Fire and Smoke)  
      ในห้วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย เกิดความ
แห้งแล้งรวมทั้งความชื้นสะสมในอากาศมีน้อย กอปรกับในช่วงดังกล่าวพ้ืนที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่มีการ                 
เก็บเกี่ยวผลผลิต และเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกในรอบถัดไป จึงมีการเผากำจัดวัชพืชเป็นจำนวนมาก ทำให้
เกิดไฟป่าและหมอกควันปกคลุม โดยสาเหตุการเกิดไฟป่าอาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำ              
ของมนุษย์ โดยปัญหาหมอกควันเกิดขึ้นแล้วส่งผลเป็นมลพิษทางอากาศอย่างหนึ่ง และมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ความเป็นอันตรายของฝุ่นละอองต่อสุขภาพขึ้นอยู่กับขนาด               
ของฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ โดยเป็นปัจจัยภายนอกและเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น สภาพอากาศ                   
ที่ทำให้หมอกควันไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้ 
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  โดยสถิติการเกิดภัยจากภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ในจังหวัดสุโขทัยปรากฎตามตารางที่ 1.7 
ตารางที่ 1.7 สถิติสถานการณ์ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างปี พ.ศ.2562-2564 ของจังหวัดสุโขทัย 

ปี พ.ศ. 
จำนวนจุดความร้อน 

(ครั้ง) 
จำนวน 
(อำเภอ) 

ความเสียหาย 
จำนวน(หมู่บ้าน) จำนวน (ตำบล) มูลค่า (บาท) 

2562 - - - - - 
2563 4,986 9 - - - 
2564 1,781 9 - 86 - 

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

 2.3 สถานการณ์แนวโน้มความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณภัยในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุโขทัย มีความรุนแรงและเกิดขึ้น

บ่อยครั้ง และมีความถี่ของการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน
สามารถแบง่ตามลักษณะการเกิดได้เป็น 2 ประเภท คือ ภัยธรรมชาติและภัยจากการกระทำของมนุษย์ ดังนี้ 

1. ภัยธรรมชาติ เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักเกิดขึ้นตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่หรือ
อาจเกิดขึ้นโดยกะทันหัน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ อุทกภัยและ           
ดินถล่ม วาตภัย อากาศหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น   

2. ภัยจากการกระทำของมนุษย์ เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ภัยจาก
การจราจรและคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ทางบก ทางน้ำ ทางราง และภัยจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศ   
เช่น การจลาจล การก่อวินาศกรรม ภัยที่เกิดจากความประมาทหรือตั้งใจ เช่น อัคคีภัย เป็นต้น 

โดยสามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในจังหวัดสุโขทัย ได้ดังนี้  
ตารางท่ี 1.9 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ประเภท 
ของภัย 

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทำให้เกิดความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย 
เสี่ยงสูง เสี่ยง 

ปานกลาง 
เสี่ยงต่ำ 

ภัยจาก 
ดินถล่ม 

อ.ศรีสัชนาลัย 
อ.ทุ่งเสลี่ยม 
อ.คีรีมาศ 
 

อ.สวรรคโลก 
อ.บ้านด่าน
ลานหอย 
 

อ.ศรีสำโรง 
อ.เมืองฯ 

ปัจจัย/สาเหตุ 
- สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีการตัดไมถ้าง
ป่าเพ่ือปลูกพืชสวนผลไม้/ ทำไร่ไม่มีรากไม้ใหญ่
ยึดดินดูดซับน้ำชะลอการไหลของน้ำป่า 
ศักยภาพ 
- มีการฝึกอบรม CBDRM แต่ไม่ครบครอบคลุม 
ทุกตำบล/หมู่บ้าน 
- มีการขุดลอกแหล่งน้ำ 
- มีการฝึกซ้อมแผนฯ 
- มีแผนอพยพในแต่ละพ้ืนที่ของอำเภอ 

- มีพ้ืนที่ปลอดภัยในแต่ละพ้ืนที่ของอำเภอ และ
อำเภอใกล้เคียง 
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ประเภท 
ของภัย 

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทำให้เกิดความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย 
เสี่ยงสูง เสี่ยง 

ปานกลาง 
เสี่ยงต่ำ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการสนับสนุน
ยานพาหนะ  เครื่องมืออุปกรณ์  เครื่องใช้ 

อุทกภัย/น้ำ
เอ่อล้นตลิ่ง 

อ.ศรีสัชนาลัย 
อ.สวรรคโลก 
อ.ศรีสำโรง 
อ.เมืองฯ 
อ.กงไกรลาศ 

อ.คีรีมาศ 
อ.ทุ่งเสลี่ยม 
อ.ศรีนคร 
 
 

อ.บ้านด่าน
ลานหอย 
 
 

- พ้ืนทีเ่ป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ 
ปัจจัย/สาเหตุ 
-ไม่มีเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำยม/อ่าง/แก้มลิง 
- แม่น้ำยมจากอำเภอศรีสำโรง-อำเภอเมือง
สุโขทัยแคบลักษณะคอขวดและตื้นเขิน 
-ไม่มีผนังหรือเขื่อนกันตลิ่ง 
-คู/คลองตืน้เขิน 
ศักยภาพ 
- มีการฝึกซ้อมแผนฯ 
- มีการฝึกอบรม CBDRM แต่ไม่ครบครอบคลุม
ทุกตำบล/หมู่บ้าน 
- มีการขุดลอกแหล่งน้ำ 
- มีแผนอพยพในแต่ละพ้ืนที่ของอำเภอ 

- มีพ้ืนที่ปลอดภัยในแต่ละพ้ืนที่ของอำเภอ และ
อำเภอใกล้เคียง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการสนับสนุน
ยานพาหนะ  เครื่องมืออุปกรณ์  เครื่องใช้ 

ภัยแล้ง อ.บ้านด่าน
ลานหอย 
อ.คีรีมาศ 
อ.ศรีสัชนาลัย 
อ.เมืองฯ 
 

อ.กงไกรลาศ 
อ.สวรรคโลก 
อ.ทุ่งเสลี่ยม 
อ.ศรีสำโรง 
อ.ศรีนคร 
 
 

 ปัจจัย/สาเหตุ 
- สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีการตัดไม้ถาง
ป่าเพ่ือปลูกพืชสาวผลไม้/ทำไร่  
-พ้ืนทีเ่ป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ 
- ไม่มีเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำยม/อ่าง/แก้มลิง 
- แม่น้ำยมตั้งแต่อำเภอศรีสำโรงถึงอำเภอเมือง
สุโขทัยแคบลักษณะคอขวดและตื้นเขิน 
- คู/คลองต้ืนเขิน 
ศักยภาพ 
- มีแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง รวมทั้งข้อมูลแหล่งน้ำ 

- มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยการจัดทำ
ข้อมลูพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ข้อมูลแหล่งน้ำ 
- เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำ 
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ประเภท 
ของภัย 

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทำให้เกิดความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย 
เสี่ยงสูง เสี่ยง 

ปานกลาง 
เสี่ยงต่ำ 

เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่ ประสบภัย และการจัดทำ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการแก้ปัญหาในระยะยาว 

วาตภัย อ.ศรีสัชนาลัย 
อ.บ้านด่าน
ลานหอย 
อ.เมืองฯ 

อ.กงไกรลาศ 
อ.คีรีมาศ 
อ.สวรรคโลก 
อ.ศรีสำโรง 
อ.ศรีนคร 
อ.ทุ่งเสลี่ยม 

 ปัจจัย/สาเหตุ 
-ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือพายุฝนฟ้า
คะนอง พายุลมแรง ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
ศักยภาพ 
-ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงวาตภัย 
เพื่อป้องกันและเตรียมพร้อมในการลดผลกระทบ 

อัคคีภัย  อ.กงไกรลาศ 
อ.คีรีมาศ 
อ.ทุง่เสลี่ยม 
อ.บ้านด่าน
ลานหอย 
อ.สวรรคโลก 
อ.ศรีนคร 
อ.ศรีสำโรง 
อ.ศรีสัชนาลัย 
อ.เมืองฯ 

 ปัจจัย/สาเหตุ 
-ความประมาทและขาดความระมัดระวัง 
-การเผาพื้นที่การเกษตร 
ศักยภาพ 
- มีการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย 
- มีการสาธิตให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษา  
- มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยใน
ชุมชน หมู่บ้าน และสถานประกอบการ 

จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย
ของจังหวัดได้ ดังนี้ (เสี่ยงภัยมากไปหาน้อย)  

สาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติ สาธารณภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ 
1. ภัยแล้ง 
2. อุทกภัย 
3. วาตภัย 
4. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ 
5. ภยัจากโรคระบาดสัตว์ 
6. ไฟป่าและหมอกควัน 
 

1. อัคคีภัย 
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2.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี 
     สาธารณภัยเกิดขึ้นเป็นประจำโดยแบ่งตามห้วงเวลาของการเกิดภัยนั้น ๆ ในรอบ 1 ปี ซึ่งมีทั้งสาธารณภัย              
ที่สามารถคาดการณ์ ได้หรือสาธารณภัยรูปแบบใหม่และ/หรือมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งทำให้คาดการณ์ได้ยากหรือมีความไม่แน่นอนสูง ดังปรากฎ
ห้วงเวลาการเกิดภัยตามแผนภาพที่ 1-10 

ตารางที่ 1.10 :  ปฏิทินสาธารณภัย (เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
ไว้ล่วงหน้า จึงทำปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่)  

 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกดิภัย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 
อุทกภัย 

            
 

 
ภัยแล้ง 

 
 

           

 
แผ่นดินไหว 

            

 
พายุฤดูร้อน 

 
 

           

 
อัคคีภัย 

ปีใหม่ ตรุษจีน 
 

         
 

ปีใหม่ 

 
ไฟป่า 

            

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปีใหม่ 

 
ภัยหนาว 

     
 

       

โรคอุบัติ
ใหม่ 

            

ฯลฯ             
หมายเหตุ :……………… เฝ้าระวังตลอดทั้งปี 

 
 
 
 
 

ฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
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บทที่ 3 
มาตรการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสของความรุนแรง      
และผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัยได้ด้วยการประเมินความเสี่ยง เพ่ือนำมากำหนดนโยบาย แผน และมาตรการ       
เพ่ือแก้ไขต้นเหตุของปัญหาในการลดความเสี่ยงที่ เกิดแก่ชุมชนและสังคม โดยการมุ่งเน้นการลดความเสี่ยง                                  
ที่มีอยู่เดิม และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ่ยงใหม่ด้วยการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที ่ทำให้เกิดความ
เปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการจัดการให้สังคมมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ และฟ้ืนฟูให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม อันนำไปสู่การรู้รับ - ปรับตัว - ฟ้ืนเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน (Resilience)  

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัยทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และภาคบริการต่างๆในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  
ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ได้แก่  ภัยความล่อแหลม 
ความเปราะบางและศักยภาพ ดังนี้ 

 
ความเสี่ยง  (Risk) = 

 
 
3.1 แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแต่ละประเทศไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้  
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากสาธารณภัยเป็นเรื่องของคนทุกคน  
จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางให้ดำเนินการลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัยร่วมกันทุกภาคส่วน     
ของประเทศ ทั้งนี้ ระดับสากลและระดับภูมิภาคได้มีการจัดทำกรอบการดำเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้มีการยอมรับแนวคิดในการปฏิบัติการ      
เพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หรือ Disaster Risk Reduction: DRR ขึ้น เพ่ือให้เข้าใจความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
เสริมสร้างศักยภาพการจัดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัย ลงทุนด้านการลดความเสี่ ยงจากสาธารณภัย                            
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันในการพร้อมรับมือและฟ้ืนคืนกลับได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมพร้อม                                
ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และการฟ้ืนสภาพและซ่อมสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
ในช่วงการฟ้ืนฟู 
     3.1.2 เป้าประสงค ์

     1) เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง และความล่อแหลม พร้อมทั้งการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับกับสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

     2) เพ่ือให้มีมาตรการ ให้ทุกภาคส่วนลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ 
 
 

ภัย (Hazard)  x  ความล่อแหลม (Exposure)  x  ความเปราะบาง (Vulnerability) 

        ศักยภาพ (Capacity) 



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 54 

 

3.2 มาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนที ่
   3.2.1 กลยุทธ์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นวิธีการระบุลักษณะความรุนแรงและโอกาสในการเกิด  
ผลกระทบทางลบจากภัย ด้วยการวิเคราะห์ภัยที่อาจเกิดขึ้น ความล่อแหลมในพ้ืนที่ และประเมินสภาพ     
ความเปราะบางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผน    
การพัฒนาและตัดสินใจเชิงนโยบายตั้งแต่ระดับชาติ จนถึงระดับพ้ืนที่  
             กำหนดให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอำนวยการป้องกัน           
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในทุกภาคส่วนเป็นหน่วยรับผิดชอบประเมิน    
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   จังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดให้มแีนวทางในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

(1.1) สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล (Baseline Data) และชุดข้อมูล (Data Set) ที่จำเป็นสำหรับ
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัด เช่น ฐานข้อมูลสถิติ สาธารณภัย ฐานข้อมูลผู้ประสบภัย 
ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่จำเป็นเพ่ือให้พร้อมเรียกใช้งาน
ได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลทุกภาคส่วนในทุกระดับโดยกำหนดให้มีข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงานในการขอใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกัน เพ่ือให้ได้แผนที่
ความเสี่ยง (Risk Map) ทั้งนี้ ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงสถิติเพ่ือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อย่างสม่ำเสมอ 

(1.2) วิ เคราะห์ความเสี่ยงโดยสร้างฉากทัศน์  (Scenario - base risk assessment) เป็นการใช้
สถานการณ์หรือสถิติของภัยที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพ่ือค้นหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Future Risk 
Scenario) หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่
นำความรู้และแนวทางปฏิบัติจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ร่วมกับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ผนวกกับปัจจัยที่
เกีย่วข้องกับความเสี่ยงในทุกมิติ (Inclusive DRR) 

(2) แนวทางปฏิบัติในการใช้ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผน 

จังหวัดสุโขทัย วางแผนเพ่ือป้องกันความเสี่ยง แก้ไขปัญหาความเปราะบาง และความล่อแหลม  
การเตรียมความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยนำผลการประเมิน
ความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากทุกหน่วยงาน    
มาใช้ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามภัยประเภทต่างๆ เพ่ือจัดลำดับความสำคัญ และจัดสรรทรัพยากร 
รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยบรรจุในแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3-1 : แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ประเภท 
ของภัย 

พื้นที่และระดับความเสี่ยง 
แนวทางการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/โครงการในการลด 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่ง
งบประมาณ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ 

อุทกภัย            
 

อ.ศรีสัชนาลัย 
อ.สวรรคโลก 
อ.ศรีสำโรง 
อ.เมืองฯ 
อ.กงไกรลาศ 

อ.คีรีมาศ 
อ.ทุ่งเสลี่ยม 
อ.ศรีนคร 
 
 

อ.บ้านด่านลาน
หอย 
 
 

1. จัดทำฐานข้อมูลสถิติ เพ่ือนำมาวิเคราะห์
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

2 . ส ร้ างระบ บ การแจ้ งเตื อน ภั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพ 

3. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของการเกิดภัย 
4. ประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดิน

โคลนถล่มโดยการประเมินภัยและความ
ล่อแหลมเพ่ือประเมินโอกาสหรือความเป็น   
ไปได้ที่จะเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
รวมทั้งศึกษาวิธีลดผลกระทบ เพ่ือนำไป
กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

ใช้โครงสร้าง 
1. โครงการขุดลอกลำน้ำสาธารณะ      
และการขุดสระกักเก็บน้ำเพ่ือป้องกนั
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
2. การสร้างอ่างเก็บกักน้ำ และสร้าง
ระบบระบายน้ำ 
3. ปลูกไม้คลุมหน้าดินกันดินพังทลาย  
4. โครงการก่อสร้างฝาย/เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ำ 
6. โครงการรณรงค์ปลูกป่า/หญ้าแฝก 
ฯลฯ 
ไม่ใช้โครงสร้าง 
1. การฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอุทกภัย 
2. โครงการด้านการจัดทำข้อมูลสถิติ
ภัย 

   3. โครงการด้านการพัฒนาระบบการ
แจ้งเตือนภัย 

1. อปท.ใน
พ้ืนที่ 
2. อำเภอ 
4.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

1. งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 
2.งบประมาณ
อ่ืน 
เงินทดรอง
ราชการเพ่ือ 
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
พิบัติกรณี 
ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2562 
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ประเภท 
ของภัย 

พื้นที่และระดับความเสี่ยง 
แนวทางการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/โครงการในการลด 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่ง
งบประมาณ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ 

ภัยแล้ง อ.บ้านด่าน
ลานหอย 
อ.คีรีมาศ 
อ.ศรีสัชนาลัย 
อ.เมืองฯ 
 

อ.กงไกรลาศ 
อ.สวรรคโลก 
อ.ทุ่งเสลี่ยม 
อ.ศรีสำโรง 
อ.ศรีนคร 
 
 

 1. จัดทำฐานข้อมูลสถิติ เพื่อนำมาวิเคราะห์
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุของการ
เกิดภัย 

ใช้โครงสร้าง 
1. โครงการขุดลอกลำน้ำสาธารณะ 
และการขุดสระกักเก็บน้ำเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
2. การสร้างอ่างเก็บกักน้ำ และสร้าง
ระบบระบายน้ำ 
3. โครงการก่อสร้างฝาย/เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ำ 
4. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ฯลฯ 
ไม่ใช้โครงสร้าง 
1. โครงการด้านการจัดทำข้อมูลสถิติ
ภัย 

   2. โครงการด้านการพัฒนาระบบการ
แจ้งเตือนภัย ฯลฯ 
3. ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งให้
ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยง 

 

1. อปท.ใน
พ้ืนที่ 
2. อำเภอ 
3. จังหวัด 
4.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

1. งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 
2.งบประมาณ
อ่ืน 
เงินทดรอง
ราชการเพ่ือ 
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั
พิบัติกรณี 
ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2562 
 

อัคคีภัย  อ.กงไกรลาศ 
อ.คีรีมาศ 

 1. จัดทำฐานข้อมูลสถิติ เพื่อนำมาวิเคราะห์
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

1. จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยชุมชนจากอัคคีภัย 

1. อปท. 
2. อำเภอ 

1. งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 
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ประเภท 
ของภัย 

พื้นที่และระดับความเสี่ยง 
แนวทางการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/โครงการในการลด 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่ง
งบประมาณ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ 

อ.ทุ่งเสลี่ยม 
อ.บ้านด่าน
ลานหอย 
อ.สวรรคโลก 
อ.ศรีนคร 
อ.ศรีสำโรง 
อ.ศรีสัชนาลัย 
อ.เมืองฯ 

2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุของการ
เกิดภัย 

2. โครงการด้านการจัดทำข้อมูลสถิติ
ภัยฯลฯ 
3. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
4. ฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ
กู้ภัย (OTOS) 

3. จังหวัด 
4.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

2.งบประมาณ
อ่ืน 
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                         ความเสี่ยงสูงมาก             ความเสี่ยงสูง                  ความเสี่ยงปานกลาง          ความเสี่ยงต่ำ                   ความเสี่ยงต่ำมาก 
 

พื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยจังหวัดสุโขทัย พื้นที่เสีย่งอุทกภยัจังหวัดสโุขทัย พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจังหวัดสโุขทัย 

แผนท่ีแสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยแต่ละภัย จังหวดัสุโขทัย 
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3.3 การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
 จังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดให้มีสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
    (3.3.1) สื่อสารความเสี่ยงของพ้ืนที่ให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับทราบความเสี่ยง           
ของพ้ืนที่ตนเอง เพ่ือให้มีความตระหนัก เข้าใจความเสี่ยงในพ้ืนที่รู้เท่าทันภัย และเตรียมความพร้อมรับมือ  
กับสาธารณภัยในการวางแผนและการลงทุนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  โดยการสนับสนุน           
ให้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย          
ในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ถนนอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การเตรียมการในการรับมือ   
สาธารณภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือ อินเตอร์เน็ต 
     (3.3.2) จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาคู่มือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster 
Risk Assessment Guideline) โดยให้หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ประเมินความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ได้รับรู้ความเสี่ยงของพ้ืนที ่ 
    (3.3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์
ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

3.4 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
     การจัดการความเสี่ยงเป็นการประยุกต์ใช้ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีอยู่หรือมีโอกาสเกิดขึ้น     

เพ่ือขจัดหรือแก้ไขปัญหาความเปราะบาง ความล่อแหลม และเพ่ิมศักยภาพ โดยจังหวัดสุโขทัยพิจารณา
เลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

     3.4.1 แนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เช่น 
         (1) ย้ายที่ ตั้ งชุมชน หมู่บ้านและอาคารสถานที่ออกนอกพ้ืนที่ เสี่ยงต่อการเกิด 
สาธารณภัย หรือการออกแบบโครงสร้างและใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีความคงทนและปลอดภัย 
        (2) กำหนด/จัดทำโซนนิ่ง เพ่ือวางแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
        (3) จัดทำผังเมือง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากสาธารณภัย    
และมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำกฎระเบียบมาตรฐานด้านความปลอดภัยในชุมชนที่อยู่อาศัย 
      3.4.2 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยง (Risk Prevention 
and Mitigation)  
     การป้องกันและลดผลกระทบ เป็นการดำเนินการทั้งท่ีใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง     
เพ่ือขจัดหรือลดโอกาสที่สาธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสั งคม เพ่ือเตรียมการ             
ด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ทั้งการป้องกัน 
บรรเทา และระงับภัยให้มีความพร้อมที่จะเผชิญสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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     (1) มาตราการทีใ่ช้โครงสร้าง 
   กำหนดให้มีการป้องกันและลดผลกระทบโดยใช้โครงสร้าง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ว่าควรใช้การป้องกันแบบใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เสี่ยงภัยนั้นๆ เช่น  
       1) จัดหาพ้ืนที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำ เขื่อน สระน้ำ ทำนบ เหมือง 
ฝาย รวมทั้งการขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะที่ตื้นเขิน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง     
และการระบายในฤดูฝน  
       2) ก่อสร้างกำแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพ่ือป้องกันการเอ่อล้นหรือสูญเสียพ้ืนดิน    
จากการกัดเซาะชายฝั่งของทะเลและแม่น้ำ 
      3) เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน อาคาร ให้สามารถต้านทานแรงจากลมพายุ 
       4) กรณีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต้องให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและมีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อาคาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งข้อกำหนดและกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
       5) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่งกำลังบำรุง หรือเส้นทางไปสถานที่หลบภัย        
ให้ใช้การได้ตลอดเวลา 
       (2) มาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้าง 
      กำหนดให้มีการป้องกันและลดผลกระทบโดยไม่ใช้โครงสร้าง เพ่ือช่วยทำให้การ
ดำเนินงานในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เช่น การจัดสรรการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การอบรมวิศวกรในการก่อสร้าง   

   1) กําหนดเขตพ้ืนที่และจัดกลุ่มที่ตั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือ
หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงภัย เช่น การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัย การกําหนดมาตรฐาน ความ
ปลอดภัยของกิจกรรมต่าง ๆ การกำหนดโซนนิ่ง เป็นต้น 

   2) การเสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกต้นไม ้ไม้พุ่ม หญ้าแฝก ป้องกันชุมชนริมนํ้า  
   3) การปรับแผนการเกษตรเพ่ือกระจายความเสี่ยง เช่น ปลูกป่าต้นไม้ ปลูกไม้คลุมหน้า

ดิน  กันดินพังทลาย ทำแนวปลูกแบบขวาง แนะนำพันธุ์พืชที่ทนต่อแมลงศัตรูพืชและความแห้งแล้ง รวมถึง
ส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น  

   4) การออกมาตรการที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การใช้มาตรการ               
ด้านกฎหมายควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง 
    จังหวัดสุโขทัย ได้นำแนวคิดการลดความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัย     
ภายใต้การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่างๆ ของจังหวัด โดยได้จัดทำโครงการ/มาตรการ/
แผนงาน และแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากทุกหน่วยงานมาใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบ  
ตามภัยประเภทต่างๆ และบรรจุไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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           (3) แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) ได้แก่ 

    (3.1) สนับสนุนการสร้างระบบประกันภัย โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เช่น 
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นการตกลงทำสัญญาร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่อีกฝ่าย             
ตกลงจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งตามกำหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นจะ
ได้รับค่าสินไหมชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดจากผู้รับประกันภัย โดยส่งเสริมให้ประชาชนซื้อระบบประกันภัย
ดังกล่าว 
    (3.2) สนับสนุนการออกพันธบัตรสาธารณภัย (catastrophe/CAT bond) ซึ่งคือตราสาร
หนี้ที่ผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าความเสียหาย โดยเมื่อเกิดสาธารณภัยที่กำหนดไว้และมูลค่าความเสียหาย
เกินกว่าระดับที่กำหนดผู้ออกตราสารจะหักเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามข้ันตอนที่ตกลงไว้ เพื่อชดเชยกับความเสี่ยง     
ที่สูงขึ้นแต่หากไม่เกิดสาธารณภัยตามที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดผู้ลงทุนก็จะได้รับดอกเบี้ ยและเงินต้นคืน 
เมื่อครบกำหนด โดยส่งเสริมให้ประชาชนซื้อพันธบัตรสาธารณภัยดังกล่าว 
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บทที่ 4 การเตรียมความพรอ้ม 
การเตรียมความพร้อมเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการก่อนการเกิดสาธารณภัย มุ่งเน้นเพ่ือลดความ

เปราะบางและเพ่ิมศักยภาพบุคคล ชุมชน และสังคม ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้สามารถรับมือกับ
สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและสังคมได้ ทั้งยังรวมถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับภัยได้ในระยะยาวอีกด้วยแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทุกภาคส่วนสามารถทำได้  

จังหวัดสุโขทัย มีการเตรียมความพร้อมในการการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์สาธารณ

ภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัด โดยการจัดทำร่างคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
จัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหารวมทั้ง
การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ 
จังหวัดสุโขทัย โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการตามอำนาจและหน้าที่ ออกประกาศกองอำนวยการฯ                 
จัดประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด จัดกิจกรรมการตรวจความพร้อมของทรัพยากรของหน่วยงานใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย การพัฒนาศักยภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับการับมือสาธารณภัย โดยมี
รายละเอียดในการเตรียมความพร้อม ดังนี้  

4.1 เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสาธารณภัย  
     (4.1.1) ข้อมูลทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด (แสดงในภาคผนวก ช-ญ) 

  (4.1.2) แนวทางการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชน  
    1) บูรณาการระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานให้มีความพร้อมรับมือกับ                  
สาธารณภัย เช่น การประเมินความต้องการในการใช้ทรัพยากรในแต่ละประเภทภัย การประมาณทรัพยากร           
ที่จำเป็นต้องใช้ การตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้งานของทรัพยากร การบำรุงรักษา การฝึกทักษะความ
ชำนาญในการใช้งานอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ การจัดทำฐานข้อมูลบัญชีทรัพยากร การวางระบบการจัดสรร
ทรัพยากร รวมทั้งระบบการระดมสรรพกำลัง การวางแผนระบบโลจิสติกส์ และการจัดทำคูม่ือปฏิบัติงาน 
        2) เมื่อประเมินความต้องการ ตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้ของทรัพยากร             
เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือใช้ในการ                
จัดระบบการปฏิบัติการในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ
เป็นไปตาม ภาคผนวก  
        3) หากมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงานที่
อยู่นอกพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ให้แจ้งความต้องการผ่านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 
 (4.1.3) แผนการจดัหาทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
  กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดควรมีทรัพยากรสาธารณภัยชนิดใดบ้างนั้น           
ให้คำนึงถึงศักยภาพความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านการคลัง งบประมาณ และปัจจัยความ
เสี่ยงภัยของแต่ละพ้ืนที่เป็นสำคัญ อาทิ เช่น ความหนาแน่นประชากร พ้ืนที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์ พ้ืนที่
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมและการประกอบการ พ้ืนที่สาธารณูปโภคสำคัญๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาคาร
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บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สถานที่สำคัญต่างๆ สถานที่ราชการ พ้ืนที่ทางธรรมชาติ และความซับซ้อนของภัย           
เป็นต้น โดยมีเงื่อนไขการจัดหาทรัพยากรสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้   
  (1) ประเมินพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายและความต้องการให้มีการดำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ พ้ืนที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์ พ้ืนที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ 
พ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พ้ืนที่ที่มีสถานที่สำคัญ หรือสถานที่ราชการที่สำคัญ 
รวมถึงพ้ืนที่อยู่อาศัยจำนวนหลังคาเรือน และพ้ืนที่ทางธรรมชาติ จำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจาก             
สาธารณภัย โดยประเมินจากจำนวนประชากรในพ้ืนที่เสี่ยงหรือที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินชีวิตโดยปกติถูกรบกวน และมีความต้องการการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และให้รวมถึงการพิจารณา
จากจำนวนประชากรที่ต้องทำการอพยพออกจากพ้ืนที่ด้วย  
         (2) ประเมินความซับซ้อนของสถานการณ์ ระยะเวลาที่หน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนที่ 
ในระดับการจัดการสาธารณภัยนั้น ๆ การเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในระดับเดียวกับที่เผชิญ                    
ในระยะ 24 ชั่วโมงแรกไปอีกกี่วันและมีแนวโน้มที่พ้ืนที่จะเสียหายเพ่ิมมากขึ้นอีกเป็นร้อยละเท่าไหร่จากพ้ืนที่ที่
คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เงื่อนไขความซับซ้อน ทรัพยากร หมายถึง ร้อยละของทรัพยากรที่ใช้ไปแล้วของ
หน่วยงานรับผิดชอบในระดับพ้ืนที่ และหน่วยงานภาคีในพ้ืนที่ขอบเขตการปกครอง และที่ร้องขอเพ่ิมเติมได้ 
โดยให้หมายความถึงกำลังคนของหน่วยงานหลักในพ้ืนที่และภาคีเครือข่ายในขอบเขตอำนาจพ้ืนที่ เครื่องมือ
อุปกรณ์ ปัจจัยยังชีพ และงบประมาณของหน่วยงานที่จัดสรรไว้เพ่ือการจัดการสาธารณภัยและที่ได้รับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติม โดยกำหนดให้ต้องมีการใช้ทรัพยากรในทุกเงื่อนไขที่กำหนด ในเงื่อนไขทรัพยากรนี้ กำหนด
โดยใช้หลักวิธีคิด ของการประเมินความเสี่ยงที่หน่วยงานจะต้องสามารถประเมินความสามารถของตนในการ
รับมือสถานการณ์ และขอการสนับสนุนได้ก่อนที่กำลังความสามารถจะหมดลง การใช้เงื่อนไขในการจัดหา
ทรัพยากรสาธารณภัยเป็นการใช้เงื่อนไขบนหลักการการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย เพราะจะต้องมีการใช้
มิติของความเสี่ยงในการพิจารณาและวิเคราะห์ ว่าพ้ืนที่มีความต้องการทรัพยากรสาธารณภัย ความสามารถใน
การจัดการต่อความเสี่ยงที่มีปัจจัยของภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และความเสียหายอย่างไร เพ่ือให้มี
ทรัพยากรสาธารณภัยสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ และการปรับระดับการจัดการสาธารณภัย ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับมือได้ ไม่ท่วมท้นจนเกิดความเสี่ยงต่อการที่ภัยจะมีความรุนแรงมากขึ้น
จนไม่สามารถรับมือต่อไปได้ ไม่ล่าช้าตามหลังสถานการณ์ 
       (3) ประเมินศักยภาพด้านการคลัง การเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฯลฯ สำหรับทรัพยากรสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมีเพ่ือ
ใช้สำหรับเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ อาทิเช่น 
  1. รถกู้ชีพ EMS รถเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ 
  2. เครื่องตัด/เครื่องถ่าง พร้อมชุดต้นกำลังไฮดรอลิค 
  3. รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ 
  4. เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 
  5. เครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม 
  6. เลื่อยโซ่ยนต์  
  7. รถกระเช้าไฟฟ้า  
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  8. รถบรรทุกเอนกประสงค์ 
     ทั้งนี้  ให้คำนึงถึงศักยภาพความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยความ
เสี่ยงภัยของแต่ละพ้ืนที่เป็นสำคัญ 
 
 4.2 ด้านบุคลากร 
   4.2.1 แผนการเพิ่มและพัฒนาบุคลากร 
      สถานการณ์สาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ต้องเผชิญกับภัยคุกคาม
หลากหลายรูปแบบทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต
ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ของทุกภาคส่วนที่
เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบิตานของผู้อำนวยการแต่ระดับในการจัดการสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นหน่วยแรกท่ีเข้าเผชิญเหตุ จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้อำนวยการท้องถิ่น)                      
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบหน้าที่และภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที ่

  4.2.2 แผนการจัดอบรมสร้างความรู้ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้แก่ภาคี
เครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. CBDRM ประชาชน  

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยชุมชน บทบาทของชุมชนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก 
ในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เนื่องจากชุมชนจะต้องอยู่อาศัยในพ้ืนที่ของตน            
ซึ่งมีความเสี่ยง ในการปฏิบัติแบบดังเดิมนั้นเมื่อเกิดสาธารณภัยชุมชนอาจไม่รู้วิธีการจัดการการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยและรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก แต่ในปัจจุบัน หากชุมชนได้รับการพัฒ นา
ศักยภาพ รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยง ก็จะสามารถทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยจาก         
สาธารณภัยหรือฟ้ืนตัวจากสาธารณภัยได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย                
โดยชุมชนสามารถทำได้หลายวิธี ด้วยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น การ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (communitybased disaster risk management: 
CBDRM) มุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงด้วย
ชุมชนและเพ่ือชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความยอมรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและวางแผนในการขจัดหรือ
ลดทอนปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ ร่วมกัน  
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       4.3 การเตรียมการอพยพ 

    กำหนดให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับจัดทำแผนอพยพ 
แผนอพยพส่วนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซึ่งอย่างน้อยมีสาระสำคัญประกอบด้วย บัญชีจำนวน    
ผู้อพยพบัญชีส่วนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนดเขตพ้ืนที่รองรับ การอพยพให้อยู่ใน
พ้ืนที่เหมาะสม การกำหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน การกำหนดเส้นทางอพยพหลัก     
และเส้นทางอพยพสำรองสำหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการสำรวจและการจัดเตรียมพาหนะ นํ้ามัน
เชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารสำหรับการอพยพ  
    เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ          
และสามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชน
ไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         การเตรียมการอพยพ ให้ดำเนินการดังนี้ 
           1) จัดทำแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยและแผนอพยพส่วนราชการ  
           2) จัดหาสถานที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพประชาชน 
       3) จดัเตรียมเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสำรองสำหรับแต่ละประเภทภัย  
       4) จัดทำป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเส้นทางอพยพไปสู่สถานที่ปลอดภัย 
       5) จัดเตรียมสรรพกำลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหน่วยอพยพ 

โครงการฝึกอบรมอาสามัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
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       6) จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ         
ไฟฉาย พลุส่องสว่าง นกหวีด เสื้อชูชีพ ฯลฯ 
       7) จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 
      8) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพจากสาธารณภัย 
       9) จัดทำคู่มือการอพยพจากสาธารณภัย ให้ประชาชนศึกษา 
    ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนอพยพ การอพยพส่วนราชการ ได้กำหนดรายละเอียดและจัดทำบัญชี
จำนวนผู้อพยพไว้ล่วงหน้า โดยแยกประเภทตามลำดับความเร่งด่วน การกำหนดเขตพ้ืนที่  รวมพลและพ้ืนที่
รองรับการอพยพ การกำหนดเจ้าหน้าที่ดำเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบไว้                     
ให้ชัดเจน การสำรวจยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารสำหรับการอพยพ การกำหนด
เส้นทางอพยพหลัก และเส้นทางรองที่ชัดเจน การกำหนดสถานที่ปลอดภัยเป็นพ้ืนที่รองรับการอพยพ        
การกำหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการอพยพการอยู่อาศัย      
ในพื้นที ่รองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ การให้ความช่วยเหลือ และบริการในการดำรงชีพ       
และระบบสุขลักษณะตามสมควรจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมตลอดจน
ร่างระเบียบในการควบคุมการใช้สิ่งเหล่านี้ 
    นอกจากนี้  ให้แบ่งการปกครองในพ้ืนที่อพยพออกเป็นกลุ่ม และจัดทำทะเบียนและ                       
จัดระเบียบการปกครอง โดยการจัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลำดับเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ 
คนชรา เด็ก และสตรีตามลำดับ และจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการอพยพไว้ล่วงหน้าให้เป็นตามลัก ษณะ                  
ความจำเป็น เช่น ต้องห่างจากพ้ืนที่อันตราย ไม่กีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ เป็นพ้ืนที่ที่สามารถ
จัดการด้านสุขลักษณะ ได้มีความสะดวกในเส้นทางคมนาคม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภคตามสมควร 
 4.4 การแจ้งเตือนภัย 
  การแจ้งเตือนภัย (Warning) เป็นการดำเนินการแจ้งเตือนภัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อม การป้องกัน และการลดผลกระทบ      
โดยการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภัยและการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วไปยังพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้หน่วยงานและประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที           
ทั้งนี้ การแจ้งเตือนภัยจะหมายรวมถึงการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์และทันเหตุการณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังหน่วยงาน/องค์กร และประชาชน เพ่ือให้หน่วยงาน
และ/หรือบุคคลที่กำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยสามารถกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง                 
(ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์) โดยระบบเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Warning 
System) จะมุ่งเน้นกระบวนการดำเนินการตั้งแต่ต้นทางในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง เพ่ือแจ้งเตือนไป
ยังหน่วยงานและประชาชนให้มีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยและสามารถอพยพไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้  
   (4.4.1) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตอืนภัย ดำเนินการจัดหา ติดตั้ง และพัฒนา
โครงสร้างระบบเตือนภัย ระบบสื่อสารและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเตือนภัยในการพัฒนาการแจ้งเตือนภัย 
วิเคราะห์ข้อมูลสาธารณภัยและการส่งข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
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และประชาชนซึ่งการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังภัยที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย    
4 องค์ประกอบหลัก ตามแผนภาพที่ 4-1 ได้แก่ 
 
 
 
 
 
  
 

 

แผนภาพที่ 4-1 องค์ประกอบสำคัญของระบบการเตือนภัย 

 (1) การรับรู้และเข้าใจความเสี่ยง (Risk Knowledge) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ และคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของภัยอันเนื่องจากปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การขยายตัว                
ของเมือง ฯลฯ มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือนำมาสนับสนุน/ตัดสินใจในการ                      
แจ้งเตือนภัยให้ตรงกับพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบเมื่อสาธารณภัยเกิดขึ้นการประเมินความเสี่ยงไม่ควร
ดำเนินการเพียงครั้งเดียวควรมีการปรับปรุงตามระยะเวลา โดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
กาลเวลา และบริบทของพ้ืนที่ 
 (2) ติดตามสถานการณ์ และการพยากรณ์  (Monitoring and Forecasting)                
เป็นขั้นตอนในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการวิเคราะห์คาดการณ์สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นเชิง
พ้ืนที่ในแต่ละระดับ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม แบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก                 
(Data Analytical BIG DATA) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพ่ือให้การคาดการณ์                
มีความถูกตอ้ง แม่นยำ ครอบคลุม และรวดเร็ว 
 (3) การแจ้งเตือนภัยและการสื่อสาร (Dissemination and Communication)    
ต้องจัดทำข้อความ หรือคำแจ้งเตือนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน/ประชาชนมากที่สุ ด   
(เวลาที่ จะเกิดสาธารณภัย ระยะเวลาการเกิด พ้ืนที่ที่ จะได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติและการ                      
เตรียมพร้อม ฯลฯ) เพ่ือให้ประชาชนไม่เกิดความสับสนและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งจะต้อง  
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสื่อสาร (Communication Infrastructure) และระบบ/อุปกรณ์ เตือนภัย                      
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 (4) ความตระหนักรู้และการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนภัย (Public 
Awareness and Response Capability) เมื่อชุมชน/ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับข้อความ/สัญญาณแจ้งเตือน
แล้วต้องรู้เท่าทันภัยโดยตระหนักถึงความปลอดภัย การป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย                  
ที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การป้องกันและลดผลกระทบ ความสามารถจัดการ                 
ในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการอพยพไปยังพื้นท่ีปลอดภัย  
   (4.4.2) แนวทางปฏิบัติการแจ้งเตือนภัย เนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ          
ภัยธรรมชาติมีระยะเวลาในการเกิดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการแจ้งเตือนภัยให้พิจารณาระยะเวลาของการ    
แจ้งเตือนภัยตามแต่ละประเภทของสาธารณภัย จังหวัดสุโขทัย กำหนดกระบวนการเตือนภัย ดังนี้ 
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    (1) การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์  
       เป็นการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิด   

สาธารณภัย รวมทั้งทำหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ประชาชน โดยมีส่วนราชการและหน่วยงาน
เกี่ยวข้องที่มีความรู้และเครื่องมือทางเทคนิค เช่น อุตุนิยมวิทยาสุโขทัย โครงการชลประทานสุโขทัย ป้องกัน
จังหวัดสุโขทัย ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย มีหน้าที่เฝ้าระวัง 
และติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์  
และเครื่องมือสื่อสารสำหรับเชื่อมกับระบบสื่อสารให้เพียงพอและใช้การได้ตลอดเวลา โดยให้กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์                 
เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย  

(2) การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
  เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่า มีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้น

ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
แต่ละระดับ และประชาชน เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลา
สำหรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยให้สำนักงานป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทานสุโขทัย เป็นหน่วย
ประสานงานร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแจกจ่าย      
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าที่มีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อการรับทราบและ                   
ทำความเขา้ใจ กับข้อมูลทีไ่ด้รับ 

                       (3) การแจ้งเตือนภัย  
       หากประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่า        
ร้อยละ 60 ให้มีการแจ้งเตือนภัยทันทีกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับและประชาชน
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ในการเตรียมความพร้อมรับมอืกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

 คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
 ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา) 
 แนวทางการปฏิบัติตนของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน 
 การเตรียมความพร้อมรับมือ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค  เป็นต้น 

     (4) รับมือและอพยพ หากคาดว่าสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ      
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ ให้ดำเนินการแจ้งผู้อำนวยการจังหวัดสั่งการให้อพยพไปยังพ้ืนที่
ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ที่หน่วยงานราชการ มูลนิธิ องค์กร หรือเอกชนได้จัดเตรียมไว้ โดยกำหนดแนวทาง        
และขั้นตอนการปฏิบัติ รวมทั้งแผนเผชิญเหตุ สำหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชน ในการรับมือ
กับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต    
กองกำลังทหารเป็นหน่วยงานสนับสนุนทรัพยากร ยานพาหนะ เครื่องมือพิเศษ ทั้งนี้ หากเกินศักยภาพ                    
ที่จะรับมือกับสถานการณ์ได ้ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบทันที 
 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการแจ้งเตือนล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์และประเภทของ
สาธารณภัย เช่น ดินโคลนถล่ม/น้ำป่าไหลหลากอาจมีระยะเวลาในการแจ้งเตือน 1-2 วัน ในขณะที่ธรณีพิบัติภัยสึนามิ
จะมีระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงในการแจ้งให้อพยพ โดยจังหวัดสุโขทัย กำหนดวิธีการแจ้งเตือนภัย ดังนี้  
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       (1) แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการแจ้งเตือน        
ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง การปกครองท้องที่ ได้แก่ กำนัน      
และผู้ใหญ่บ้าน หน่วยช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผ่านหน่วยงานระดับต่างๆ ไปสู่ระดับพ้ืนที่  ให้กับกลุ่ม       
ผู้ไดร้บัผลกระทบ และประชาชนทั่วไป 
      (2) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุชุมชน วิทยุ
สมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว หอเตือนภัย เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง 
นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กำหนดใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจำหมู่บ้านหรือตำบล  หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4.4.3) แนวทางปฏิบัติพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนของคนและชุมชน 
ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพ่ือทำให้การเตือนภัยมีความแม่นยำ น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

    (1) นำเทคโนโลยี  นวัตกรรม มาใช้ในการพยากรณ์  คาดการณ์  ติดตาม
สถานการณ์การเกิดสาธารณภัย 

    (2) จัดทำระเบียบปฏิบัติประจำ (Standard Operating Procedure : SOP) 
และเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

    (3) จัดวางระบบสื่อสารหลัก อย่างน้อย 2 ระบบ และระบบสื่อสารสำรอง 
    ระบบสื่อสารหลักที่กำหนดไว้ คือ วิทยุสื่อสาร ความถี่กลาง 161.200  

โทรศัพท์หมายเลข 0 5561 2415 โทรสารหมายเลข 0 5561 6239 
    ระบบสื่อสารสำรองที่กำหนดไว้ คือ หอกระจายข่าวเสียงตามสาย 

    (4) เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนัก รวมถึง ให้ประชาชนมีการรับรู้
และเข้าใจความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เช่น อาสาสมัครแจ้งเตือนภัยในชุมชนเมือง 
ตำบลและหมู่บ้าน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัยที่มีความแตกต่างกันของภัยแต่ละประเภท เป็นต้น  
    (5) จัดให้มีการฝึกกระบวนการระบบเตือนภัยเพ่ือเป็นการทดสอบแผนปฏิบัติการ 
แผนเผชิญเหตุ ขั้นตอน เครื่องมือ อุปกรณ์ และความพร้อมของประชาชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล 
หมู่บ้าน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 (4.4.4) แนวทางปฏิบัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น แผนที่ เสี่ ยงภัย แอพพลิ เคชั่น  จัดทำ Web Service ในการนำเสนอข้อมูลและ Mobile 

วิธีการแจ้งเตือนภัย 

แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทาง 
-  สถานีวิทยุกระจายเสียง /สถานโีทรทัศน ์
-  วิทยุสมัครเล่น โทรศัพท์มอืถือ /โทรสาร 
-  หอกระจายข่าวเสียงตามสาย 
-  ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน 
- แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ฯลฯ 

 

แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน  
-  ส่วนราชการภายในอำเภอ 
-   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี 
-  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
-  กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ (พื้นที่เสีย่งภัย) เช่น   
กลุ่มผู้ประกอบการ 
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Application เพ่ือเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูล และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน และกลุ่มเปราะบาง
ผ่านสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) หรือระบบอ่ืนที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

 (4.5) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพงิช่ัวคราว 
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวในสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยขึ้น 

ซึ่งรัฐต้องมีการเตรียมแผนรับมือต่อจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน  โดยกำหนดอาคารที่จะใช้เป็นศูนย์พักพิง
ชั่วคราวไว้และการบริหารจัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราว เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิตและศักดิ์ศรี   
กับผู้ประสบภัยที่เข้าพักพิง ทั้งนี้ การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ         
ควรประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี้  

(4.5.1) จัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยแต่ละระดับต้องดำเนินการคัดเลือกสถานที่ตั้งจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ     
กลุ่มเปราะบาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดซ้ำ มีการคมนาคมที่สะดวก มีความพร้อม            
ของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า รวมทั้งต้องกำหนดนโยบายในการเปิดและปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ชัดเจน  

(4.5.2) กำหนดให้มีปัจจัยความจำเป็นขั้นตํ่าของศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เหมาะสมตามมาตรฐานสเฟียร์  
(4.5.3) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้กําหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง

ชั่วคราว ตามโครงสร้างแผนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งอาจ
เป็นได้ทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียน
เป็นศูนย์ฯ) ทั้งนี้ ศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจมีโครงสร้างภายในแบ่งเป็นฝ่ายปฏิบั ติการและฝ่ายอำนวยการตาม
ความเหมาะสม  

(4.5.4) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ  โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จำเป็น 
ประกอบด้วย ข้อมูลประชากร ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้านธุรการ โดยให้สำนักงานพัฒนาสังคมและ    
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
                4.6 ฝึกการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้าง        
ความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรรวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูร
ณาการความร่วมมือทำให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนำไปสู่การ
ปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

 จังหวัดสุโขทัย กำหนดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือเป็นการบูรณา
การหน่วยงานที่รับผิดชอบให้พร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้มีการฝึกฯ ทั้งระดับ
จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ระดับละอย่างน้อย 1 ประเภทภัย โดยพิจารณาประเภทของภัยที่เป็นนโยบาย
เน้นหนักของรัฐบาล หรือภัยที่มีความเสี่ยงสูง ตามความจำเป็นของสภาพพ้ืนที ่
 4.7 โครงการสร้างองค์กร   
      การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย เป็นการจัดการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับ 1-2 ดังนี้น เพ่ือให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัด
สุโขทัยเป็นไปอย่างเป็ฯระบบ มีเอกภาพและประสิทธิภาพ จึงมีการดำเนินการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด
สุโขทัย ดังนี้ 



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 71 

 

        4.7.1 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย (กอปภ.จ.สท) 
                ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่ารา
ชกาจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำนวยการ 
          อำนาจหน้าที่  

1. อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัยด้านต่างๆ ให้สอดรับกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

3. กำหนดแนวทาง/การดำเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงภจากสาธารณภัย การเตรียมความ
พร้อมรับมือกับสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยอำเภอ และกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที ่

4. เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัยขึ้นในการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้เสนอผู้อำนวยการจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จงัหวัดขึ้นเพ่ือเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

5. รวบรวมและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาคเอกชน และจังหวัดข้างเคียง 

โดย โดยให้และรับการสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.7.2. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน การปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกองอำนวยการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการ 

อำนาจหน้าที่  
1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และแผนที่เกี่ยวข้องเพ่ืออำนวยการ

ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงภัย การเตรียมความพร้อมรับมือกับ           
สาธารณภัยและการฟ้ืนฟูของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ 

3. เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ ให้เสนอผู้อำนวยการอำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอขึ้นเพ่ือควบคุมและบัญชาการ 

4. รวบรวมและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
5. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหรือกองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย 
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4.7.3 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทม./ทต.) 
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

เผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
นคร/เทศบาลตำบล ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
พ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี เป็นผู้อำนวยการ 

4.7.4 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.) 
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ

เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นพร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง หรือเขต
พ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมนีายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อำนวยการ 
  4.8  การประสานองค์กรสาธารณกุศล  
     4.7.1 เข้าให้การสนับสนุนงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ 
     4.7.2 สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทีเ่กี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     4.7.3 ร่วมปฏิบัติงานตามท่ีผู้อนำวยการมอบหมายตามขีดความสามารถและทรัพยากร 
  4.9 การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย 

มุ่งเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะหุ้นส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด้วยการกำหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วนให้มีความชัดเจน เพ่ือสร้างการรับรู้บทบาท ภารกิจ และความรู้สึก
ในความเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ                    
ร่วมแก้ปัญหา” ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งเป็นแนวทางในการนำเรื่องการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยเข้าสู่กระแสหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ (Mainstreaming Disaster Risk 
Reduction into Development) และเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป  

ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดนโยบายการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยง                
จากสาธารณภัยเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด โดยขับเคลื่อนการบูรณาการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
ให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญในการวางแผน และจัดสรรงบประมาณ                     
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการกำหนดให้เป็นนโยบายของจังหวัดสุโขทัย 
 (1.1) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยง    
จากสาธารณภัย ได้แก่ การร่วมจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนการป้องกัน        
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระบุการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว้ในแผนพัฒนาและ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ระดับจังหวัด สนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนรัฐร่วมกับเอกชน กระบวนการวางแผน และขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ  
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 (1.2) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสำหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยการเผชิญเหตุ 
และการฟื้นฟู ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นต้น 
 (1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนโดยการให้เอกชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     
ขั้นพ้ืนฐานรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้แก่ประชาชนภายใต้กรอบความเสี่ยงและระยะเวลาทีก่ำหนด  
 (1.4) จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน กับภาครัฐในการ                   
นำนโยบายการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ 
 (1.5) พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนในสังคม ให้เป็นผู้รู้เท่าทันภัยโดยสามารถตัดสินใจและมีบทบาทในการ
บริหารจัดการในฐานะหุ้นส่วนผู้ดำเนินภารกิจการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (To Empower) 
 (1.6) พัฒนาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงชุมชนดำเนินแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม/เวทีสาธารณะ ที่เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น การประเมินความเสี่ยง   
การจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการเสริมสร้างความร่วมมือ/การมีส่วนร่วม แผนสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น 
 (1.7) ส่งเสริมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตและการจัดทำแผนรองรับการบริหาร
ความต่อเนื่องให้แก่ทุกภาคส่วนโดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan : BCP) ของหน่วยงาน 
 (1.8) จัดตั้งกองทุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและกองทุนพิเศษ เพ่ือการจัดการ    
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยให้สำนักงานคลังจังหวัด เป็นหน่วยหลักในการจัดตั้งกองทุน การบริหารกองทุน 
การจัดหารายได้ การเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินกองทุน 
 (1.9) ส่งเสริมสถาบันประกันภัย สถาบันการเงิน เพ่ือให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าถึง
ระบบประกันความเสี่ยง การทำประกันภัย การให้สินเชื่อฉุกเฉิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ชุมชน/
ครอบครัว เพ่ือการถ่ายโอนความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 (2) แนวทางปฏิบัติในการร่วมเป็นหุ้นส่วนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 (2.1) ภาคประชาสังคม 
  เสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย      

การเผชิญเหตุ และการฟื้นฟู เช่น การให้ความรู้เฉพาะทาง ให้คำแนะนำในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ    
และดำเนินงานตามกรอบกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแผนงานที่เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย       
โดยสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ชุมชนมีความพร้อมรับมือและการฟ้ืนกลับเร็ว รวมทั้งให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 

 (2.2)  สถาบันทางการศึกษา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรวิจัย 
 ศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการจัดการความเสี่ยง    

จากสาธารณภัย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท        
ของประเทศและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมอืทางวิชาการ พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นให้คำปรึกษา  

 (2.3) ภาคเอกชน เช่น องค์กรธุรกิจ สถาบันการเงิน 
 มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ดำเนินงานทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม          

ที่ ปลอดภั ยอย่ างเป็ นรูปธรรมและครบวงจร (Corporate Social Responsibility : CSR) และมี การบริหาร           
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้นำแนวทางการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาผนวกเข้ากับรูปแบบ      
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และวิธีดำเนินธุรกิจ ด้วยการใช้ข้อมูล ความรู้ประกอบการลงทุนสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน ลูกค้า 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสำหรับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย            
โดยแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เปิดเผยได้ รวมทั้งสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์เพ่ือการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2.4) สื่อ  
 ส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกันกับภาครัฐในการสร้างความรู ้

ความเข้าใจ ความตระหนัก และรู้เท่าทันภัยให้แก่ประชาชน โดยสื่อสารข้อความที่เป็นประเด็นสำคัญในการ                    
ใช้เผยแพร่ข่าวสาร (Key Message) การสื่อสารความเสี่ยงสาธารณภัย (Risk Communication) สู่สาธารณะ 
และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีความหลากหลาย เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามนโยบาย
การสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัย สนับสนุนระบบเตือนภัยล่วงหน้า กระตุ้นและสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย (Safety Culture) และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างจริงจังในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้
ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มและนำเสนอในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดร่วมกัน 
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บทท่ี 5 
 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการเผชิญเหตุเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัย      
รวมทั้งการรักษาขวัญ สร้างความมั่นใจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระเบียบของเจ้าหน้าที่ และประชาชน 
โดยให้ยึดถือว่าการรักษาชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรก ที่จะต้องเร่งเข้าระงับ
เหตุ และให้ความช่วยเหลือ ทั้ งนี้ การจัดการในภาวะฉุกเฉินต้องให้ความสำคัญ กับมาตรฐาน เอกภาพ         
ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยการจัดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ ระบบการ
จัดการทรัพยากร และแบ่งมอบภารกิจความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ทรัพย์สิน ทรัพยากร 
สภาพแวดล้อม และสังคมให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น ในภาวะปกติจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้     
เพ่ือให้สามารถเผชิญกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ 

5.1 การเผชิญเหตุ 
      5.1.1 การแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย  

    จังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการ
สาธารณภัย โดยใช้แนวทางตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งกำหนด ระดับ                      
ของสถานการณ์สาธารณภัย สำหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการแจ้งเตือนภัย และเพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ตามภารกิจ/หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดการสาธารณภัย โดยกำหนดความหมาย 
ของสีตามสถานการณ์ของสาธารณภัยไว้ 5 ระดับ ดังนี้  

 

สีแดง  หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่ปลอดภัย
หรือต้องอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการ 

สีส้ม  หมายถงึ  สถานการณ์อยู่ ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่กำลังควบคุม
สถานการณ์ ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่
กำหนด 

สีเหลือง หมายถึง  สถานการณ์อยู่ ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่ สถานการณ์                    
จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติ
ตามคำแนะนำ 

สีน้ำเงิน หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด 

สีเขียว หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ 
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 5.1.2 การจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย            
พ.ศ 2550 ในเขตจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการดังนี้ 
  (1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พ้ืนที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเข้าดำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอที่ รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่                     
และผู้อำนวยการจังหวัดทราบทันที 
  (2) กรณีที่ พ้ืนที่ที่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อำนวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้ 
แล้วให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว  
  (3) กรณีผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตนให้แจ้งให้ผู้อำนวยการ
อำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป 
  (4) ผู้อำนวยการในเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ติดต่อ
หรือใกล้เคียงนั้น 
  (5) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการ
เบื้องต้นเพ่ือระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นเพ่ือสั่งการต่อไป และในกรณีจำเป็นอันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายที่จะ
เกิดแก่บุคคลได ้
  (6) กรณีเจ้าพนักงานจำเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที ่อยู่ใกล้เคียงกับ
บริเวณที่เกิดสาธารณภัยเพ่ือทำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่อมี
ผู้อำนวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้  หากเจ้าของหรือ                  
ผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจำเป็นแก่การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว 
  (7) ให้ผู้อำนวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่ เกิดขึ้นและ               
ทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย     
ไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู
  (8) ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ หน่วยงานของรัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ดำเนินการอย่างหนึ ่งอย่างใดเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  
รวมตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แห่งชาต ิและผู้อำนวยการแต่ละระดับ 
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 5.1.3 การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  (1) องค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ทำหน้าที่เป็นกลไกท่ีเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Centre : EOC) เพ่ือให้การวิเคราะห์ ประเมิน ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ในภาวะฉุกเฉินมีความเป็นเอกภาพ โดยมีองค์ประกอบ และโครงสร้างภายใน
องค์กรที่จำเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจในการจัดการภาวะฉุกเฉินในแต่ละห้วงของเหตุการณ์ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ  

 
 

แผนภาพที่ 5-1 การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

 (1.1)ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ศปก.อปท.)ให้กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งพ้ืนที่ (องค์การบริหารส่วนตำบล/ เทศบาล/เมืองพัทยา) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ท้องถิ่น เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพ่ือ
ทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการ
สาธารณภัย ทุกขั้นตอน หากในกรณี ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง 
ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง และ
หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

 (1.2)ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ (ศบก.อ.) ให้กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น
โดยมีผู้อำนวยการอำเภอเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพ่ือทำหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่า
สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการ
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จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งอำนวยการและประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน
และฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมี
เอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดย
ลำพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1.3)ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด (ศบก.จ.)ให้กองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น 
โดยมีผู้อำนวยการจังหวัดเป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ เพ่ือทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัย
ในพ้ืนที่จังหวัดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและ
ทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยจากส่วนราชการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้แก่                     
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งอำนวยการและประสานการเผชิญเหตุ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การ                 
สาธารณกุศลในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
 ในกรณีเมื่อมีการยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการสาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแปรสภาพเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วน
หน้าจังหวัด (ศบก.(ส่วนหน้า) จ.) ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้มีหน้าที่
ปฏิบัติงานตามการบัญชาการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) โดยรับผิดชอบอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด พร้อมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการระดม
สรรพกำลังและทรัพยากรเพ่ือการจัดการสาธารณภัยและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
จังหวัด ทั้งฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบ 

 

ผู้อำนวยการอำเภอ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน 

เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ ์

ส่วนอำนวยการ ส่วนสนับสนุน 

หน่วยสถานการณ ์

หน่วยทรัพยากร 

หน่วยเอกสาร 

แผนกการเงิน แผนกบริการ แผนกสนับสนุน 

หน่วยจัดหา 

สิ่งอุปกรณ ์

หน่วยสนับสนุน
ภาคพ้ืน 

หน่วยสถานที ่
หนว่ยพัสด ุ

หน่วยจัดซื้อ จัดจา้ง 

หน่วยการเงนิ บัญช ี

หน่วยเสบยีง 

หน่วยแพทย ์

หน่วยสื่อสาร 

ส่วนปฏิบตัิการ 

พื้นที่ กลุ่มภารกิจ 

 
ศูนย์ปฏิบตัิการฉุกเฉินท้องถิ่น 
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โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

แผนภาพที ่ 5-2 โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด 
หมายเหตุ : โครงสร้างดังกล่าวสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยยึดหลักมาตรฐาน 
เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 
   (1.4) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ในกรณี
การจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) และการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรับผิดชอบอำนวยการ ประสาน การปฏิบัติ ประเมินสถานการณ์ และ
สนับสนุนการสั่งการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  รวมทั้งติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ รายงาน และเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี เพ่ือตัดสินใจยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) 

                        (1.5)  กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  (บกปภ.ช.)                       
ให้รับผิดชอบบังคับบัญชา อำนวยการ วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
จัดการสาธารณภัยในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการสาธารณภัยร้ายแรง
อย่างยิ่ง (ระดับ 4) 
   (1.6) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) 
บกปภ.ช. (ส่วนหน้า)ในกรณีเมื่อมีการยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือ              
การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ซึ่งสถานการณ์มีความรุนแรงมากครอบคลุมในพ้ืนที่
กว้างขวางหลายอำเภอหรือหลายจังหวัด และอาจใช้เวลาในการเผชิญเหตุที่ยาวนานกว่าปกติให้กองบัญชาการ

 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ร่วม 

ส่วนอำนวยการ ส่วนสนับสนุน 

หน่วยสถานการณ ์

หน่วยทรัพยากร 

หน่วยเอกสาร 

แผนกการเงิน แผนกบริการ แผนกสนับสนุน 

หน่วยจัดหา 

สิ่งอุปกรณ ์

หน่วยสนับสนุน
ภาคพ้ืน 

หน่วยสถานที ่
หน่วยพัสด ุ

หน่วยจัดซื้อ จัดจา้ง 

หน่วยการเงิน บัญช ี

หน่วยเสบยีง 

หน่วยแพทย ์

หน่วยสื่อสาร 

ส่วนปฏิบตัิการ 

พื้นที่ กลุ่มภารกิจ 

 
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ 

ผู้อำนวยการจังหวัด 
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พิจารณาจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ            
(ส่วนหน้า) และแต่งตั้งผู้กำกับควบคุมพ้ืนที่ (Area Commander) เพ่ือช่วยเหลือผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการบังคับบัญชาและสั่งการ ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งควบคุม และ
กำกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
 โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด (ศบก.จ. (ส่วนหน้า))  มีหน้าที่
ปฏิบัติงานตามการบัญชาการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) 

    (2) บทบาทหน้าที่โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด (ศบก.จ.)  
  (2.1) ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) มีหน้าที่ อำนวยการ สั่งการ 

กำกับควบคุม เหตุการณ์ตามระเบียบกฎหมาย โดยกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบัญชาการ
เหตุการณ์  การติดตามสถานการณ์ของเหตุการณ์เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมหรือมาตรการ                       
ตามแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan, IAP) โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตาม 
ประเมิน แก้ไขปัญหาการดําเนินงานในส่วนต่างๆ เช่น บริหารจัดการทรัพยากร ประสานงานระดับนโยบาย                         
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัดสินใจยก-ลดระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ              
ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  

  (2.2) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ (Technical Specialist) มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ
คำแนะนำ ข้อมูลทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติ
หน้าที่ อ่ืนใดตามที่ผู้บัญชาการจังหวัดเห็นสมควร ทั้ งนี้  จำนวนและคุณลักษณะของคณะที่ปรึกษา              
หรือผู้เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามที่เห็นสมควรสอดคล้องกับเหตุการณ์ 

  (2.3) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) มีหน้ าที่
ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ ภายใต้โครงสร้างองค์กรปฏิบัติ เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล    
และสื่อสาร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์สู่ประชาชน และสื่อมวลชน รวมทั้ง
ปฏิบัติการด้านข่าวสาร (Information Operation) ที่ครอบคลุมการจัดการข่าวปลอม ข่าวลือ และการ
ปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนในอันที่จะสร้างความเข้าใจ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  

  โดยให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบการจัดทำขอบเขต แผนงาน 
ภารกิจ และโครงสร้างภายในศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก ่สถานีวิทยุกระจายเสียง  

  (2.4) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ (Liaison Officer) มีหน้าที่ประสานงานและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยให้จัดทำแนวทางการประสานงาน
และการปฏิบัติงานสนับสนุนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดังกล่าว ร่วมกันจัดทำ 
ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของศูนย์ประสานการปฏิบัติ  

  (2.5) ส่วนปฏิบัติการ (Operation Section) มีหน้าที่ปฏิบัติการเพ่ือลดและบรรเทา
ภยันตรายที่เกิดขึ้น ด้วยการเข้าควบคุมสถานการณ์เพ่ือรักษาชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน ให้กลับสู่ภาวะปกติ
โดยเร็ว เช่น การปฏิบัติการดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย ตอบโต้สารเคมีและวัตถุอันตราย ให้บริการการแพทย์          
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และสาธารณสุข อำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงประสานการปฏิบัติร่วมกับ
ฝ่ายทหาร โดยให้หน่วยงานทีม่ีหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนปฏิบัติการ  

  (2.6) ส่วนอำนวยการ (Planning Section) มีหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์ แจ้งเตือนภัย ประสาน รวบรวมข้อมูลสถานะทรัพยากร เพ่ือใช้ในการประเมินความต้องการ     
และความจำเป็นในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน โดยจัดให้มีการประชุมเพ่ือร่วมจัดทำแผนเผชิญเหตุ
โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการและส่วนสนับสนุนเป็นฐานดำเนินการ โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
ดังกล่าวร่วมกันจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนแผนงาน พร้อมทั้งให้การ
สนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 

  (2.7) ส่วนสนับสนุน (Logistics and Administration Section) มีหน้าที่สนับสนุน
การส่งกำลังบำรุงที่จำเป็น และตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง  
และการรับบริจาค เพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยให้หน่วยงาน                   
ที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้านร่วมกันจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนสนับสนุน 
   (3) ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผูท้ี่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
เอกภาพและชัดเจนแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจงัหวัด อำเภอ และระดับท้องถิ่น (ตามแผนภาพที่ 5-3) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 5-3 การกำหนดบุคคลผู้มีอำนาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
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5.1.4 การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
       การบัญชาการเหตุการณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสั่งการ ควบคุม และประสาน ความร่วมมือ                  
ของแต่ละหน่วยงานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  และเป็นระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยัง                      
ที่เกิดเหตุเพ่ือให้สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชนใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบมาตรฐาน                  
ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบัญชาการณ์เหตุการณ์ไว้ ดังนี้  
       (1) วัตถุประสงค์การบัญชาการเหตุการณ์  
     (1.1) ความปลอดภัยทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
     (1.2) ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
     (1.3) การจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิผล  
      (2) โครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์  
    จังหวัดสุโขทัย กำหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉินในรูปแบบโครงสร้างของ “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุโขทัย” (การจัดการสาธารณภัยระดับ 2 )   
(โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ตามแผนภาพที่ 5-2) โดยมีผู้อำนวยการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์          
มีอำนาจในการควบคมุ สั่งการ และบัญชาการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ 
  หากเมื่อสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ลุกลามขยายเป็นวงกว้างประชาชนได้รับ
ผลกระทบจำนวนมากและผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีตัดสินใจ
ยกระดับการจัดการสาธารณภัยของจังหวัดสุโขทัย เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการ
จัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุโขทัย (ศบก.จ.สุโขทัย) 
จะแปรสภาพ เป็น “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสุโขทัย” และรับข้อสั่งการจากกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไปปฏิบัติ โดยกำหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับพื้นที่ ดังนี้ 
 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบการจัดการ    
สาธารณภัยในภาวะปกติ 

(ในช่วงไม่เกิดสาธารณภัย) 

องค์กรรับผิดชอบใน
ภาวะฉุกเฉิน 

(ในช่วงเกิดหรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 
(ผู้มีอำนาจตาม

กฎหมาย) 

ระดับ 1  
(อำเภอ /เทศบาล / 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเข้าควบคุม
สถานการณ์สาธารณภัย) 
 

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
เมือง  /เทศบาลตำบล  /
องค์การบริหารส่วนตำบล  
(กอปภ.ทม./ทต./อบต.) 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ท้องถิ่น 
(กอปภ.ทม./ทต.จัดตั้ง
ศูนย์ฯ อปท.) 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
(กอปภ.อ.)  

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
อำเภอ(กอปภ.อ.จั ดตั้ ง
ศูนย์ฯ อำเภอ) 

ผู้อำนวยการอำเภอ 
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     (3) การปฏิบัติเมือ่เกิดสาธารณภัย 
   (3.1) กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดเล็ก (การจัดการสาธารณภัยระดับ 1) 
      เมื่อเกิดสาธารณภัย ที่มีสถานการณ์สาธารณภัยขนาดเล็ก (ความรุนแรงระดับ ๑) ซึ่งอาจ
มีผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพ้ืนที่หลายตำบล ผู้อำนวยการท้องถิ่น ผู้อำนวยการอำเภอ เข้าควบคุม
สถานการณ์ตามลำดับ 
 (1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด   
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเข้าดำเนินการป้องกัน           
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบ ในเขตพ้ืนที่ และผู้อำนวยการจังหวัด
ทราบทันท ี 
 (2) กรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้แล้วให้แจ้ง
ผู้อำนวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว  
 (3) กรณีผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน  ให้แจ้งให้ผู้อำนวยการ
อำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป  
     (4) ผู้อำนวยการในเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ติดต่อ
หรือใกล้เคียงนั้น  
 (5) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการเบื้องต้น
เพ่ือระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นเพ่ือสั่งการต่อไป และในกรณีจำเป็น อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้              
ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกนัอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้  
  (6) กรณีเจ้าพนักงานจำเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิด      
สาธารณภัยเพ่ือทำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต จากเจ้าของหรือ      
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้นหรือเมื่อมีผู้อำนวยการ
อยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือ   
ผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติ
ตามคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว  
   (3.2) กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง (การจัดการสาธารณภัยระดับ 2) 
 (1) เมื่อเกิดสาธารณภัย มีความรุนแรงของสาธารณภัยขนาดกลาง (ความรุนแรงระดับ 2) 
ขยายเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพ้ืนที่หลายตำบลหรืออำเภอ ซึ่งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และอำเภอ                  
ได้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้านทรัพยากร ความซับซ้อนของภัยในพ้ืนที่  เกินขีดความสามารถ            
ของผู้ อำนวยการท้องถิ่น  ผู้อำนวยการอำเภอ ที่ จะควบคุมสถานการณ์ ได้ โดยลำพัง หรือโดยเร็ว                 
ให้ผู้อำนวยการอำเภอ ขอรับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการจังหวัด เพ่ือพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์  
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 (2) กรณีผู้อำนวยการจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์ ให้อำเภอ /เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตำบลรับข้อสั่งการจากผู้อำนวยการจังหวัดไปปฏิบัติ 
  (3) เมื่อผู้อำนวยการจังหวัด เข้าควบคุมสถานการณ์ ให้ จังหวัดสนับสนุนการปฏิบัติ        
ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยแต่ละด้านอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัต ิ ดังนี้ 

          (3.1) ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุโขทัย (ศบก.จ.สุโขทัย) ควบคุม
สถานการณ์สาธารณภัยตามแนวทางการปฏิบัติในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
            (3.2) หน่วยงานหลักประจำส่วนต่างๆ เช่น ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอำนวยก าร          
ส่วนสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ผู้อำนวยการจังหวัดทราบ และให้สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย สรุปและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการสั่งการ รวมถึงเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในกรณีที่ต้องมีการยกระดับภัยต่อไป 
             (3.3) ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้ง
ความต้องการรับการสนับสนุน (ถ้ามี) และรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ทราบทุกวันจนกว่าสถานการณ์ภัยจะยุติ  
   (3.3) กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ และสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (การจัดการสาธารณ
ภัยระดบั 3-4) 
       (1) ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติเข้าควบคุมสถานการณ์ รับผิดชอบบังคับบัญชา อำนวยการ วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม และประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัย พร้อมทั้งทำหน้าที่บังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม 
กำกับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยแต่ละระดับ 
      (2) ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ4) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี              
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน         
โดยมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และผู้อำนวยการแต่ละระดับ 
   โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด (ศบก.(ส่วนหน้า)จ.) จะปฏิบัติงาน      
ตามการบัญชาการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หรือกองบัญชาการป้องกัน            
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) 
5.1.5 การสนับสนุนและการระดมทรัพยากร  
         ๑) การขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมืออุปกรณ์ ของหน่วยงานในพ้ืนที่
รับผิดชอบเป็นไปตามภาคผนวก  
 ๒) การขอรับการบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงานที่อยู่นอกพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ให้แจ้ง
ความต้องการผ่านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 
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5.1.6 การอพยพ/ศูนย์พักพิง 
 (1) แนวทางการปฏิบัติในการอพยพ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการ
อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้นจะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัย พ .ศ. 2550 มีอำนาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่นั้น  ออกไปจากพ้ืนที่อย่างเป็นระเบียบ  ทั้งนี้                   
ให้ดำเนินการอพยพก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกำลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกัน
ทรัพย์สินของประชาชนโดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 
              (1.1) การอพยพเคลื่อนย้าย 

    (1) จัดลำดับความสำคัญของผู้อพยพ โดยแบ่งกลุ่มผู้อพยพที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  
(กลุ่มเปราะบาง) เช่น กลุ่มผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รับการพิจารณา ให้อพยพ     
ไปก่อน เป็นต้น กรณีเด็ก บิดาและมารดาควรอพยพไปด้วยกันทั้งครอบครัว และควรอพยพเป็นกลุ่ม โดยให้    
ที่ทำการปกครองอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่  เป็นหน่ วยงานรับผิดชอบหลัก           
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยสนับสนุน 

      (2) จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้อพยพและเจ้าหน้าที่ โดยจัดระเบียบ
พ้ืนที่พักพิงให้เหมาะสมเป็นสัดส่วนและมีระบบสุขาภิบาล โดยให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง             
ของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยสนับสนุน 

      (3) การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์        
เพ่ือการฟ้ืนฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัย และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยให้สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยสนับสนุน 

      (4) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้ง          
จัดระเบียบการจราจรในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวเพ่ือรองรับการอพยพ เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต   
และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ และสามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนย้าย เป็นไปอย่างมีระบบ 
สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้กองบังคับ
การตำรวจภูธรจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และท่ีทำการปกครองจังหวัด เป็นหน่วยสนับสนุน 

  (5) ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในการขนย้ายทรัพย์สินของใช้ในพ้ืนที่ที่ เกิดสาธารณภัย        
และพ้ืนที่ ใกล้ เคียงตามที่ ได้รับการร้องขอ โดยให้แขวงทางหลวงสุ โขทัย แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัยและ                    
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกันดำเนินการ หากไม่เพียงพอประสานหน่วยงานทหารในพื้นที่ 

    (6) ให้มีการจัดทำทะเบียนเพ่ือตรวจสอบจำนวนผู้อพยพและผู้ที่ยังติดค้างในพ้ืนที่ โดยให้       
ที่ทำการปกครองอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ ร่วมกันดำเนินการ 

    (7) จัดให้มีการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพ้ืนที่ อพยพ โดยให้สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ รว่มกันดำเนินการ  

    (8) จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่รองรับการอพยพ  โดยจัดกำลัง
เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม  

    (9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพ้ืนที่เพ่ือจัดกำลังดูแลบ้านเรือน   
และทรัพย์สินของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอ ให้ประสานขอกำลังสนับสนุน       
จากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัด อำเภอ หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน               
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แต่หากสถานการณ์ล่อแหลมเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตห้ามเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครออกปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่เสี่ยง
โดยเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาความรุนแรงลง  และสามารถเข้าไปตรวจในพ้ืนที่ได้ โดยไม่มี     
ความเสี่ยง พร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อพยพทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง  

    (10) จัดหาพ้ืนที่รองรับสำหรับการอพยพสัตว์เลี้ยง โดยให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ดำเนินการสำรวจ จัดทำบัญชี ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการ 
รวมทั้ง จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องจักรกล สำหรับใช้ในการอพยพ หากไม่เพียงพอให้ประสานงานหน่วยงาน
ที่มเีครื่องจักรกล ยานพาหนะ  
   (1.2) การยกเลิกสถานการณ์  
       ให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่ องโดย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันความสับสน พร้อมทั้ง ให้มีการยืนยัน
ความชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ์ และแจ้งให้ผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่พื้นที่อยู่อาศัยต่อไป 
   (1.3) การอพยพกลับ 
       (1) เมื่อได้รับข่าวสารการแจ้งว่าสถานการณ์ภัยได้สิ้นสุดลงแล้วให้แจ้งให้ประชาชนเตรียม
ตัวให้พร้อมสำหรับการอพยพกลับและรอรับแจ้งจุดอพยพกลับ 
      (2) ผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้าน ต้องจัดระเบียบและจัดลำดับก่อนหลังของการอพยพ      
อย่างเป็นระบบไปสู่ทีต่ั้งเดิม และประสานงานการอพยพกับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพ 
      (3) หน่วยอพยพ เมื่อได้รับการแจ้งข่าวว่าสถานการณ์ภัยได้สิ้นสุดลงแล้วต้องทราบเส้นทาง
กลับสู่พ้ืนที่เป้าหมาย (ทั้งชุมชนหรือหมู่บ้าน) และต้องตรวจสอบสภาพยานพาหนะสำหรับการอพยพให้พร้อม
ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้านทุกระยะให้เตรียมตัวให้พร้อม
สำหรับการอพยพกลับและรอรับแจ้งจุดอพยพกลับที่ตั้งเดิมอย่างปลอดภัย 
  (1.4 ) การอพยพส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      เป็นการเคลื่อนย้ายหน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย 
เพ่ือให้สามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ โดยให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในเขตพ้ืนที่แบ่งประเภท                 
ส่วนราชการที่จะอพยพตามลำดับและความจำเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งกำหนดพ้ืนที่รองรับการอพยพ                        
ส่วนราชการและครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า และจัดทำแผนอพยพ               
ส่วนราชการ โดยกำหนดรายละเอียด ดังนี้ 
    (1) สำรวจและจัดทำบัญชีส่วนราชการไว้ล่วงหน้า และแยกประเภทความเร่งด่วนในการ
อพยพ โดยเน้นความจำเป็นของประชาชนเป็นลำดับแรก 
    (2) กำหนดเขตพ้ืนที่รองรับการอพยพ ตลอดจนพ้ืนที่ของแต่ละส่วนราชการให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
    (3) กำหนดเจ้าหน้าที่ดำเนินการอพยพไว้ล่วงหน้าโดยระบุหน้าทีค่วามรับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน 
    (4) กำหนดรายการและจำนวนสิ่งของพัสดุ เอกสารราชการที่จำเป็นต้องขนย้าย 
    (5) สำรวจยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนระบบการสื่อสารสำหรับการอพยพ 
    (6) กำหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพรอง ที่ไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติงานของทหาร 
    (7) วางระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการอพยพ    
การเข้าไปอยู่ในพื้นที่อพยพ ตลอดจนการอพยพกลับ 
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    (8) ระหว่างการอพยพให้พิจารณาจัดส่วนราชการ ณ ที่ตั้งเดิมไว้ตามความจำเป็น และ                  
ที่อพยพเฉพาะส่วนเพื่อให้บริการประชาชนได ้
    (9) การอพยพส่วนราชการให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/ผู้อำนวยการ
จังหวัด หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

   ทั้งนี้ ได้กำหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการดำเนินการอพยพ ดังนี้ 
   • หน่วยงานหลัก 
      (1) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด  
      ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุนการปฏิบัติของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์                
ทุกระดับ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะบัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด ทำหน้าที่บังคับ
บัญชาเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
     (2) ศูนย์บัญชาการเหตุการณอ์ำเภอ   
     ทำหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอพยพประชาชนและส่วนราชการ ได้แก่ 
จัดหากำลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานดำเนินการอพยพประชาชนในระดับอำเภอให้มีประสิทธิภาพ  
     (3) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิน่ 
     ทำหน้าที่อพยพประชาชนและส่วนราชการในเขตความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติ
ตามการสั่งการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชั้นเหนือขึ้นไป 
   • หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
     (1) หน่วยงานทหารในพื้นที่ ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      (1.1) ให้การสนับสนุนและร่วมมือในด้านยานพาหนะ พนักงานประจำยานพาหนะ
ตลอดจนน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือใช้ในการขนย้ายและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 
      (1.2) ให้การสนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
อพยพประชาชนและส่วนราชการ 
      (1.3) ให้การสนับสนุนด้านแรงงานเพ่ือใช้ในการอพยพประชาชนและส่วนราชการ 
      (1.4) ให้การสนับสนุนในการดำเนินการรักษาความปลอดภัย 
         (2) ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในเขตท้องที่มีหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยร่วมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้การสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
         (3) องคก์รเอกชน มูลนิธิ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามแผนรวมทั้งให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติเมื่อได้รับการร้องขอ ตามที่บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด จะสั่งการ    
ในกรณีที่เกิดสาธารณภัย        
        (4) ประชาชนในเขตท้องที่ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามแผนรวมทั้งให้
การสนับสนุนการปฏิบัติเมื่อได้รับการร้องขอ ตามที่บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด สั่งการ                   
ในกรณีที่เกิดสาธารณภัย 
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       (2)  แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
  ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นสถานที่ซึ่งได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องย้ายออกจาก   

ที่อยู่อาศัยเดิมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยจนไม่สามารถอาศัยอยู่ ได้ ผู้บัญชาการเหตุการณ์       
จะสั่งการให้ดำเนินการเปิดศูนย์พักพิงขึ้น โดยผู้ประสบภัยจะอาศัยอยู่ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ภัยจะยุติ 
หรือทีอ่ยู่อาศัยเดิมจะได้รับการฟืน้ฟู/มีการซ่อมสร้างให้สามารถอพยพกลับไปอาศัยได้  

ทั้งนี้ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นไปตามมาตรฐานของแผนการบริหารจัดการ
ศูนย์ พักพิง โดยจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานให้แก่ผู้ป ระสบภัยได้อย่างพอเพียง                
ทั้งการบริการด้านโภชนาการอาหาร และน้ำดื่ม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค รวมถึงสุขาภิบาล
และสุขอนามัย โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 

  2.1 การเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 
      (1) จัดให้มีการทำทะเบียนผู้อพยพอย่างละเอียดโดยคำนึงถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

เพ่ือให้ทราบความต้องการพ้ืนฐาน และความต้องการพิเศษของผู้อพยพ ทั้งข้อมูลประชากร ข้อมูลส่วนบุคคล 
และรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทราบ 

  (2) จัดให้มีอาหาร น้ำดื่ม และความต้องการพิเศษอย่างพอเพียง เช่น นมเด็กทารก 
  (3) จัดให้มีการกำหนดพ้ืนที่อาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยคำนึงถึงความปลอดภัย   

ของผู้อพยพ  ซึ่งหมายความรวมถึงข้อจำกัดทางการแพทย์ ประเด็นทางเพศสภาพ และมิติหญิงชายด้วย  
     (4) ให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เพ่ื ออำนวย      

ความสะดวกให้แก่ผู้อพยพ ให้เพียงพอ และท่ัวถึง 
  (5) จัดให้มรีะบบการแพทย์และสาธารณสุขสนับสนุนภายในศูนย์พักพิงเพ่ือดูแลทั้งสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของผู้อพยพ 
2.2 การบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว   

    (1) คัดเลือกสถานที่ตั้งศูนย์พักพิง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมซ้ำอีก 
ต้องมีการคมนาคมสะดวก มีความพร้อมของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น เป็นพ้ืนที่ที่อยู่เหนือ
ระดับน้ำท่วม และต้องมีพ้ืนที่เป็นคลังสินค้าของบริจาค พ้ืนที่สำหรับคลินิก และสำนักงาน  

  (2) การบริหารจัดการข้อมูลในศูนย์พักพิงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดของการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องเก็บบันทึก ประกอบด้วย ข้อมูลประชากรผู้อพยพ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้อพยพ ข้อมูลด้านธุรการ  

 (3) การจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราวและการอำนวยความปลอดภัย  
     (3.1) ประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพ

ในการจัดพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับจำนวนประชาชนที่จะอพยพเข้ามา หากเนื้อที่ไม่เพียงพอจะต้องจัดหาสถานที่
ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับ โดยศึกษาจากฐานข้อมูลประชากรในชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมาย  

     (3.2) จัดเตรียมสถานที่ให้มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้แก่ ผู้อพยพตามมาตรฐานขั้นต่ำ  
    (3.3) จัดแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละชุมชนให้เป็นระเบียบ 

เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่การสื่อสาร การสงเคราะห์ และการเก็บข้อมูล  
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    (3.4) จัดระเบียบเวรยามโดยอาจประสานงานขอกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือใช้
กำลังจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้อพยพ 

 (4) การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ  
     ศูนย์พักพิงชั่วคราวประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพ้ืนที่เพ่ือจัดกำลังสายตรวจ         

ไปดูแลบ้านเรือนของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจขอรับ
กำลังสนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ            
แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติที่เป็นปัจจุบัน ภายหลังจากเสร็จภารกิจควรนำข้อมูลกลับมา
รายงานหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราว เพ่ือแจ้งข้อมูล/ข่าวสารแก่ผู้อพยพโดยเร็ว จะทำให้ผู้อพยพหมดความกังวล
ในความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 

 (5) การอำนวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ 
 ดูแลด้านความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น น้ำบริโภค 

น้ำอุปโภค กระแสไฟฟ้า ให้เพียงพอกับความต้องการ จัดสัดส่วนพ้ืนที่รักษาพยาบาล พื้นที่ซักล้าง พื้นที่ตากผ้า 
พ้ืนที่ออกกำลังกาย พ้ืนที่สันทนาการ พ้ืนที่ประกอบศาสนกิจให้สอดคล้องกับจำนวนผู้อพยพ และการจัดระบบ
รับของบริจาค โดยจัดให้มีสถานีรับบริจาค สำรวจความต้องการรับของบริจาค ตามลำดับความสำคัญสำหรับ 
แต่ละครอบครัว หรือแต่ละกลุ่ม เมื่อมีของบริจาคมาถึงให้พยายามกระจายแก่ผู้อพยพตามความต้องการ             
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

  (6) การแจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ ์
ศูนย์พักพิงชั่วคราวติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจาก

ทางสื่อทุกทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาแจ้งแก่ผู้อพยพทุกระยะ เพ่ือให้                
ผู้อพยพผ่อนคลายความวิตกกังวล และเมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้บังคับบัญชาถึงการยกเลิก
สถานการณ์ให้รีบแจ้งผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 

2.3 การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว  
 เมื่อสถานการณ์ภัยยุติ และผู้อพยพสามารถอพยพกลับไปยังที่อยู่อาศัยเดิมหรือที่อยู่อาศัยใหม่    

ให้ดำเนินการ 
 (1) จัดให้มีการแจ้งการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ผู้อพยพทราบล่วงหน้า พร้อมจัดทำทะเบียน 

ผู้อพยพกลับอย่างเป็นระบบ 
   (2) ประสานการเตรียมความพร้อมอพยพกลับตามแผนการส่งกลับ 
   (3) ให้มีแจ้งประกาศปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งรายงานให้           
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทีร่ับผิดชอบทราบ 
  ทั้งนี้ ในทุกระยะการดำเนินการให้รายงานข้อมูลให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดทราบ     
เป็นระยะ เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเหตุการณ์ จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ 

         ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักใน
การกำหนดมาตรฐานและจัดทำคู่มือการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว 
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5.1.7 แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   
 ๑. การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน 

เมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติในท้องที่ใดในจังหวัด ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทา                
สาธารณภัยจังหวัดจัดทำประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินตามแนวทางและตัวอย่างรูปแบบประกาศเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอานาจลงนาม 
โดยมีหลักการพิจารณา ดังนี้ 

๑.๑ กรณีเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบัติที่ปรากฏความเสียหายชัดเจน และจำเป็นต้องให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร็วและทันท่วงที เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว เป็นต้น ให้จังหวัด 
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยอาศัย
อำนาจตามความในข้อ ๒๐ วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาประกาศเขตการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. และเมื่อมี
การประชุม ก.ช.ภ.จ. ให้รายงานการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้ ก.ช.ภ.จ. ทราบ โดยทันท ี

๑.๒ กรณีเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบัติที่จะต้องพิจารณาประเมินสถานการณ์และข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เช่น ภัยแล้ง ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาด
ของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดในมนุษย์ เป็นต้น  ให้จังหวัด ประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  โดยให้เสนอขอความเห็นชอบ
จาก ก.ช.ภ.จ. ตามความในข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยเงินทดรองราชการ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ งกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.                
มีอำนาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

๑.๓ กรณีเกิดภัยอ่ืนๆ ที่ไม่เข้าข่ายสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติ แต่เข้าข่ายภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เช่น ภัยจากสัตว์ป่า เป็นต้น ให้จังหวัด ประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. ตามความในข้อ ๒๐ 
วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.มีอานาจพิจารณาประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

๑.๔ กรณีเกิดภัยอ่ืนๆ ที่ไม่เข้าข่ายสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติ และไม่เข้าข่ายภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ในกรณีนี้ จังหวัดไม่ต้องประกาศเขตพ้ืนที่ประสบ                    
สาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาให้ความ
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ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอาจพิจารณา ประกาศการเกิดภัยอ่ืนๆ                        
ในจังหวัด ได้ตามความจำเป็น  
๒. แนวทางการจัดทำประกาศ 

ในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ให้ดำเนินการดังนี้ 

๒.๑ การจัดทำประกาศให้ประกาศกาหนดพ้ืนที่ที่เกิดภัย เป็นรายอำเภอ 
๒.๒ เม่ือเกิดภัยให้จัดทำประกาศเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฉบับหนึ่ง และเม่ือภัยสิ้นสุด

แล้ว ให้ทำประกาศสิ้นสุดสถานการณ์สาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอีกฉบับหนึ่ง แม้ว่าภัยจะสิ้นสุดในวัน
และเวลาเดียวกัน เช่น วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น  

๒.๓ การประกาศพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ประกาศระบุเฉพาะพื้นที่ ชุมชน 
หมู่บ้าน ตำบล อำเภอที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเท่านั้น หากภัยพิบัติส่งผลกระทบเป็นวงกว้างขึ้น ก็ให้
ประกาศเพ่ิมเติมตามพ้ืนที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการประกาศเขตเพ่ิมเติม ทั้งนี้ 
เป็นไปตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๒.๔ กรณีการเกิดอุทกภัย ในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ระบุลักษณะของการเกิดอุทกภัยให้ชัดเจน ได้แก่ อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก 
น้ำท่วมฉับพลัน อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม อุทกภัยจากน้ำท่วมขัง อุทกภัยจากน้ำล้นตลิ่ง 
เป็นต้น รวมถึง ให้ระบุสาเหตุหรือชื่อพายุให้ชัดเจน       
5.1.8 การตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
                   แนวทางการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย ให้ผู้บัญชาการหรือผู้อำนวยการใช้
เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณายกระดับการจัดการสาธารณภัย ดังนี้  

เกณฑ์/เงื่อนไข ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข 
(1) พื้นที่ พ้ืนที่ใช้สอยในลักษณะต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ และความเสียหาย 

(1.1)  พ้ืนที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์  
(1.2)  พ้ืนที่ธุรกจิ อุตสาหกรรม และการประกอบการ  
(1.3)  พ้ืนที่อยู่อาศัย )งคาเรือนจำนวนหลั(   
(1.4)  พ้ืนที่ทางธรรมชาติ 

(2) ประชากร จำนวนและลักษณะของประชากรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
(2.1) จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ  
(2.2) จำนวนผู้อพยพ  
(2.3) จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

(3) ความซับซ้อน ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซ้อน และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ์ 
(3.1) ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย         
การเกิดภัยต่อเนือ่ง  
(3.2)  ความเสียหายที่ เกิดขึ้นหรือส่ งผลกระทบต่อสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน                   
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เกณฑ์/เงื่อนไข ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข 
สถานที่สำคัญ และเส้นทางการให้ ความช่วยเหลือ 

(3.3) การคาดการณ์ การขยายตัวของภัย  พ้ืนที่ ที่ จะเสียหายต่อ ไป  
ระยะเวลาที่การดำเนินกิจกรรมปกติที่ต้องหยุดชะงัก ระยะเวลาที่ต้อง
ใช้ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ และระยะเวลาที่ต้องช่วยฟ้ืนฟู
เบื้องต้น 

(4) ศักยภาพด้านทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร 
(4.1)  กำลังคน ทั้งของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน พร้อมทั้ง  

อาสาสมัครหน่วยต่าง ๆ 
(4.2)  เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ที่ต้องใช้

ตามแต่ลักษณะทางเทคนิคของภัย 
(4.3)  ปัจจัยยังชีพสำหรับแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบของหน่วยงานหลัก 

และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก 
(4.4) แหล่งที่มาและจำนวนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นท่ี 

(5) การพิจารณาตัดสินใจ
ของผู้บัญชาการ /
ผู้อำนวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณ์จากเง่ือนไขต่าง ๆ 
(5.1) ขอบเขตการปกครอง 
(5.2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

  ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพ้ืนที่/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพด้านทรัพยากร 
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อำนวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์     
ในการนำเสนอผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจ                  
ในการประกาศยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และการจัดการสาธารณภัยร้ายแรง
อย่างยิ่ง (ระดับ 4) 
5.1.9 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
                  แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคมการติดต่อสื่อสารมีความสำคัญอย่างมากในการ

จดัการในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากต้องมีการประสานการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนข้อมูล (information) ข่าวสาร (intelligence) เพ่ือแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน ประสานงาน 
ควบคุม สั่งการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการร้องขอการสนับสนุนระหว่างหน่วยเผชิญเหตุ
ด้วยกันกับหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการเผชิญเหตุในด้านต่าง ๆ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยเป็นศูนย์กลางการสื่อสารในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให้สามารถ
ติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงานการปฏิบัติและสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ การสื่อสารจัดเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัย                      
ให้สามารถประสานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยมีหลักการปฏิบัติ จัดตั้งระบบสื่อสาร  
ทีจ่ำเป็นให้ใช้งานอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่                

จังหวัดสุโขทัย มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนี้  
     (1.1) ให้ ใช้ เส้ นทางติ ดต่ อสื่ อสารร่ วมกับข่ ายการสื่ อสารโทรคมนาคมเครื อข่ ายอ่ืนๆ                              
ตามความเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและจัดระบบสำรองเพ่ิมเติม รวมทั้งพิจารณาใช้ประโยชน์                      
จากข่ายสื่อสารของชมรมวิทยุอาสาสมัคร ตลอดจนชมรม หรือวิทยุสมัครเล่นในท้องถิ่น โดยยึดหลักการรักษา
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ความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู่กับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารด้วย ระบบโทรคมนาคม                       
ของหน่วยงานต่างๆ ได้แก ่
        (1) สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 
        (2) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทย  
        (3) ศูนย์สื่อสารที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย 
       (4) สถานีสื่อสารกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย 
        (5) ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุโขทัย 
       (6) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  
         (7) หน่วยทหาร 
        (8) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ    
       (9) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 
       (10) กองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล  
              (1.2) ในกรณีที่ระบบการสื่อสารหลักภายในจังหวัดไม่สามารถใช้งานได้ ให้นำระบบสื่อสาร
สำรองมาใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      (1.3) คลื่นความถี่การใช้งานของวิทยุสื่อสาร 
         (1) ให้แต่ละหน่วยงานจัดให้มีคลื่นความถี่ของตนเอง 
         (2) นอกจากนี้จัดให้มีคลื่นความถี่วิทยุสื่อสารกลาง 161.200 MHz สำหรับติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการและภาคเอกชน ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ 
      (1.4)  จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง 
     (1.5) กำหนดให้มรีะบบสื่อสารหลักและระบบสื่อสารรอง 
        (1) ระบบส่ือสารหลัก ได้แก่ 
           1) โทรศัพท์ ระบบรับแจ้งเหตุสายด่วนกรม ปภ. หมายเลข 1784 , ศนูย์ดำรงธรรม 1567 
          2) โทรศัพท์/โทรสาร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด            
(โทร. 055-612415/โทรสาร 055-616239) 
          3) โทรศัพท์ สายด่วนกู้ชีพ 1669 และกู้ภัย ดับเพลิง 199  
     (2) ระบบส่ือสารรอง  
       1) วิทยุสื่อสารข่ายต่างๆ เช่น ระบบ HF/SBB ฯลฯ 
        2) รถสื่อสารเคลื่อนที่ เช่น รถยนต์ติดตั้งวิทยุสื่อสาร ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        3) สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุชุมชน ระบบกระจายเสียงตามสาย 
          4) วิทยุกระจายเสียง AM/FM (สถานีวิทยุชุมชน ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัด) 
            5) ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม 
                    ระบบสื่อสารรอง ได้จัดเตรียมระบบสื่อสารสำรองไว้ใช้ทดแทนในกรณี
ระบบสื่อสารหลัก ไม่สามารถใช้การได้ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่  
      (3) สื่อสารสำรอง ได้จัดเตรียมระบบสื่อสารสำรองไว้ใช้ทดแทนในกรณีระบบสื่อสาร
หลักไม่สามารถใช้การได ้เช่น โทรศัพท์  โทรสาร  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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ผังการสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

5.1.10 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
     แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
   (1) เผยแพร่ข่าวสารที่คาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และ
เข้าใจสถานการณ์  (Situation Awareness) ในทุกระยะการจัดการภัย โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร                   
ที่กำหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และลดความตื่นตระหนกท่ีเกิดจากการ
รับรู้และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 
    (2) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center : JIC) ในภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร (Point of Contact) ที่เป็นทางการให้แก่ประชาชน สื่อมวลชน หน่วยงานต่างๆ 

 

ตำรวจภูธรจังหวดัสุโขทยั 
 โทรศพัท์  0-5561-3360 
 โทรสาร   0-5561-3360

ความถี่วิท  .ยุ  152.800 MHz 
 

 
 

 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

 โทรศัพท์  0-5561-3354 
 โทรสาร   0-5561-3354 

 ความถ่ีวิท  .ยุ  162.400 MHz 
 
 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุโขทัย 

 โทรศัพท์ 0-5561-6237 
 โทรสาร 0-5561-6239 
           ความถ่ีวิท  .ยุ  161.200 MHz 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 
เขต 9 พิษณุโลก 

  โทรศัพท์ 0-5531-1036 
  โทรสาร 0-5531-1441 
  สายด่วน 1784  

ความถ่ีวิทยุ 161.200 MHz  

ท่ีทำการปกครอง จ.สุโขทัย 
 โทรศัพท์  0-5561-1098 
 โทรสาร   0-5561-1098 

ความถ่ีวิท  .ยุ  161.375 MHz 
 

 

ตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสุโขทัย 
 โทรศัพท์  0-5569-7483 
 โทรสาร   0-5569-7483 

 ความถ่ีวิท  .ยุ  154.350 MHz 
 

  

 
 
 

 
 

มูลนิธิ/สมาคมอาสาสมัคร 
           ความถี่วิท  .ยุ  168.275 MHz 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุโขทัย 
  โทรศัพท์  0-5561-3109 
  โทรสาร   0-5561-3109 

  ความถ่ีวิท  .ยุ  163.500 MHz 
 

  
 

กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
  โทรศัพท์ 0-2637-300 
  โทรสาร  0-2241-3450-55 
  สป.มท.55050-58  สายด่วน  1784 
 ความถี่วิทยุ 161.200 MHz  

 

 
โครงการชลประทานสุโขทัย 

 1. โทรศัพท์ 0-5561-1112 
 2. โทรสาร  0-5561-1112  
 3. ความถ่ีวิท  .ยุ  141.050 MHz 

  
 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสุโขทัย 

(1) โทรศัพท์  0-5561-6237 
(2)  โทรสาร   0-5561-6239   
(3) ความถ่ีวิทยุ 161.200MHZ. 
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รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในทุกๆ ด้านซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเตรียม                       
ความพร้อมของประชาชนข้อมูลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
   โดยให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กำหนดแนวทางปฏิบัติหรือจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการให้
ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉินเพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติที่มีมาตรฐาน 

5.1.11แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์  
 ในการจัดการเหตุการณ์ขององค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation 
Center : EOC) จะต้องมีการรวบรวม จัดการข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ ประเมิน ติดตาม และประสานการปฏิบัติ
ในภารกิจต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินความเสียหาย ผลกระทบที่เกิดขึ้น ความจำเป็นในการดำเนินการ
เพ่ือหยุดยั้งผลกระทบ หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้ ประสบภัย ความต้องการใช้ทรัพยากรในการดำเนินการ            
ชนิด ประเภท แหล่งที่มาของทรัพยากร สถานะของทรัพยากร และการส่งกำลังบำรุง ฯลฯ  
  ทั้งนี้ ในกรณีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อน หรือต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการนานกว่า
เหตุการณ์ทั่วไป มีความจำเป็นต้องมีการวางแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาจพิจารณาขอรับการสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ สนับสนุนการบัญชาการเหตุการณ์  (Incident Management Assistance Team : IMAT)           
ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักบัญชาการเหตุการณ์ เข้าสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด เช่น ภารกิจรวบรวมข้อมูล ภารกิจจัดการข้อมูล ภารกิจวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  ภารกิจ
ติดตาม   การใช้ทรัพยากรและสถานะของทรัพยากร จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลาง/กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  เพ่ือร่วมสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์                               
ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด  
5.2 การบรรเทาทุกข ์
 5.2.1 การขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

    แนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ      
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 
  (1) วงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สามารถใช้จ่ายได้เมื่อเป็น                
ที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในระยะเวลาอันใกล้และจำเป็นต้องรีบดำเนินการโดยฉับพลัน                
โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับการใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด                   
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
   โดยเมื่อคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้ และจำเป็นต้องรีบ
ดำเนินการโดยฉับพลัน ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด                         
เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้ โดยไม่ต้ อง
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000  บาท      
  (2) วงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สามารถใช้จ่ายได้เมื่อภั ยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น        
ในท้องที่ โดยต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 
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    เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก .ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขต 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน  และหลักเกณฑ์วิธีการที่ เกี่ยวข้อง  โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามจำเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในท้องที่ โดยมุ่งหมาย 
ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด 
เมื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินและดำเนินการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ใช้วงเงิน 
ทดรองราชการ ตามระเบียบที่กำหนดให้ส ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ 
20,000,000 บาท 
 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง การกำหนดวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ตามระเบียบนี้ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
ในเขตพ้ืนที่ดำเนินการขอใช้วงเงินทดรองราชการให้ถูกต้องตามวิธีการและหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว 

      5.2.2 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA)  
      กำหนดให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตำบลที่เกิดภัยประเมินสถานการณ์ความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่
ประสบภัยตามหลักการด้านมนุษยธรรมในเบื้องต้น (Early Recovery) เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยในช่วงของการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ขณะที่สถานการณ์สาธารณภัยกำลังดำเนินอยู่ 
โดยมีการประเมินความเสียหายทางกายภาพและการประเมินความต้องการรับความช่วยเหลือของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ (Damage and Need Assessment)  หรือ DANA เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการ              
ให้ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้รับความช่วยเหลือในระยะเวลาสั้น ๆ 
เพ่ือให้ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตในสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และวิเคราะห์
ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความต้องการความ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลื อด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล 
สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น การประเมินนี้
เป็นกระบวนการที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อยู่รอดปลอดภัย 
โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) การประเมินเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (initial assessment) ให้ดำเนินการภายใน    
3 ชั่วโมงแรก โดยรวบรวมข้อมูลมาประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (ข้อมูลก่อนเกิดภัย ข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ รายงานจากสื่อต่าง ๆ เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ) เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลทรัพยากร ข้อมูล
พ้ืนฐานของพ้ืนที่ประสบภัย ข้อมูลด้านการเกษตร เป็นต้น 
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   (2) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ให้ดำเนินการทันทีภายหลังจากเกิด 
สาธารณภัยต่อเนื่องไป 72 ชั่วโมง โดยเป็นการประเมินเพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการทรัพยากรที่จำเป็นทุก ๆ ด้าน 
ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม  และสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย ลำดับความสำคัญก่อน 
และหลังในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือให้การดำเนินความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและทันต่อความ
ต้องการในภาวะฉุกเฉิน โดยให้ความสำคัญกับการช่วยชีวิตเป็นความเร่งด่วนในลำดับแรก 
   (3) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ให้ดำเนินการเมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง 
หรืออย่างน้อยภายใน 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพ้ืนที่ประสบภัย ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟู
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวได้อีกด้วย โดยต้องประเมินมูลค่าความเสียหายในมิติ ต่าง ๆ ทางกายภาพ 
โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องตามความจำเป็น ทั้งนี้ จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือในแต่ละด้าน 
   การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น อายุ 
เพศ เชื้อชาติ  ศาสนา กลุ่มเปราะบาง    

    5.2.3 การรับบริจาค 
  แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาคหากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ให้ดำเนินการตามระเบียบทีเ่กีย่วข้อง ดังต่อไปนี้  

(1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ   
สาธารณภัย พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
(3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงนิหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ   พ.ศ. 2526 
(4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ของศูนย์                 

รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547 
 กรณีที่บุคคล หน่วยงานหรือองค์กรใด จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย            

โดยที่บุคคล หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยจังหวัด อำเภอและท้องถิ่น ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาคเอง 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพ้ืนที่ เพ่ือให้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค มีวิธีปฏิบัติสำหรับส่วนราชการหรือจังหวัด 
ที่ได้รับเงินบริจาค ดังนี้ 

1. กรณีส่วนราชการหรือจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบสาธารณภัย ให้เปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์เพ่ือใช้ ในการรับเงินและเก็บรักษา                    
เงนิบริจาค เมื่อมีการรับเงินแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาค เว้นแต่การรับเงินบริจาคที่ผู้บริจาคไม่แจ้ง



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 98 

 

ชื่อสำหรับกรณีมีความจำเป็นต้องมีเงินสดไว้เพ่ือสำรองจ่าย ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการหรือ       
ผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำหนดวงเงินได้ การใช้จ่ายเงินบริจาคดังกล่าวให้นำไปใช้เฉพาะเพ่ือช่วยเหลือ                 
ผู้ประสบสาธารณภัยในพ้ืนที่ตามความจำเป็น เหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยที่                  
เงินบริจาคไม่อยู่ภายใต้บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม            
วิธีปฏิบัติ ในการจัดซื้อจัดจ้างจึงให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลมเท่าที่สามารถดำเนินการได้
ภายใต้สถานการณ์การให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนวิธีปฏิบัติในการบัญชี ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลมและเมื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพ้ืนที่เสร็จสิ้นแล้ว ให้นำเงิน
บริจาคท่ีเหลือและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่เกิดขึ้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

     2. กรณีส่วนราชการหรือจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ให้เปิดบัญชีฝากธนาคาร                    
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์เพ่ือใช้ในการรับเงินและเก็บรักษาเงินบริจาค เมื่ อมี
การรับเงินแล้วให้แก่ผู้บริจาค เว้นแต่ การรับเงินบริจาคที่ผู้บริจาคไม่แจ้งชื่อ เนื่ องจากส่วนราชการหรือจังหวัด
ดังกล่าวมิได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ ให้นำเงินบริจาคดังกล่าว               
ส่งให้ส่วนราชการหรือจังหวัดที่อยู่ ในพ้ืนที่ประสบภัย หรือส่งให้กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย                     
สำนักนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้นำไปใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป และวิธี
ปฏิบัติในการบัญชี ให้มีการบันทึกควบคุมการรับและนำส่งเงินในรูปแบบของทะเบียนและจัดทำรายงานสรุป
เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีเพ่ือทราบทุกวัน  

   5.2.4 การรายงานข้อมูล 
      แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูลเป็นการรายงานข้อมูลข่าวสารกรณีเกิดสาธารณภัย 
ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน พร้อมทั้งรายงานข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย ด้านการ
ปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ที่จำเป็น โดยให้คำนึงถึงความ
ถูกต้อง ความชัดเจน และรวดเร็วตามแนวทางปฏิบัติดังนี้  
    (1) ให้ผู้นำชุมชนสำรวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ระดับพื้นท่ีทราบและรวบรวมความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น  

 (2) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับพื้นที่ รายงานสถานการณ์สาธารณภัยต่อกองอำนวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามลำดับชั้นที่เหนือข้ึนไป  
    (3) ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ที่เกิดภัย รายงาน
สถานการณ์สาธารณภัย ต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดตามลำดับขั้น 
และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รายงานสถานการณ์ ให้กองบัญชาการป้องกัน    
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบตามลำดับ 
5.3 การปฏิบัติกรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินขีดความสามารถของจังหวัด 
  หากสถานการณ์มีความรุนแรงเกินขีดความสามารถของจังหวัด กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยแห่งชาติเข้าควบคุมสถานการณ์ รับผิดชอบบังคับบัญชา อำนวยการ วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม และประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัย พร้อมทั้งทำหน้าที่บังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม 
กำกับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแต่ละระดับให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด แปรสภาพเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
จังหวัด โดยมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามการบัญชาการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
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รับผิดชอบอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติ งาน และประสานการปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา                 
สาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่จังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
สาธารณภัย และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศลในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 100 

 

บทท่ี 6  

การเพิ่มประสิทธิภาพการฟืน้ฟูอย่างยั่งยืน 

  หลังจากภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยได้บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว จะเข้าสู่การจัดการสาธารณภัย 
ในระยะฟ้ืนฟู โดยใช้กระบวนการฟ้ืนสภาพ (Rehabilitation) และซ่อมสร้าง (Reconstruction) ซึ่งเป็นการดำเนินการ
เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัย ให้กลับสู่
สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมตามความเหมาะสม โดยแบ่งระยะเวลาในการดำเนินการออกเป็น  
3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะสั้น เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการค้นหาและการบรรเทาหรือการช่วยเหลือ 
ในภาวะฉุกเฉินได้ผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการให้ความช่วยเหลือเพ่ือยกระดับวิถีชีวิต และเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ำขึ้นอีก 
การประเมินความเสียหายขั้นพ้ืนฐาน การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ 2) ระยะกลาง 
เป็นการดำเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยให้อยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย ฟื้นฟูหรือสร้างสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพจิตใจ ร่างกาย และ
สังคมของผู้ประสบภัย และ 3) ระยะยาว เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง เช่น การซ่อมสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัย 
ไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม 

6.1 การฟ้ืนฟูกลับสู่สภาวะปกติ  
 แนวคิดการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ เป็นมาตรฐานได้นำแนวคิด “การพัฒนาให้ดีกว่า         
และปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)” มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ มุ่งให้
ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่และป้องกันความเสี่ยงใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น เพ่ือมุ่งสู่การเป็นชุมชน
หรือสังคมที่มีความพร้อมรับและฟ้ืนกลับเร็วต่อสาธารณภัยอย่างยั่งยืน (Resilience) ประกอบด้วย แนวทาง
มาตรการต่าง ๆ ทางด้านการฟ้ืนฟู ได้แก่ 1) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้
การดำรงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยไม่จำเป็นต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภายนอกแต่ เพียงอย่างเดียว                
2) ผู้ประสบภัยมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพ่ื อให้ เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง  ๆ                              
ที่จะดำเนินการ 3) การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากสาธารณภัยในการดำเนินการฟื้นคืนสภาพ  และ
การสร้างใหม่เสมอ โดยมุ่งเน้นการลดความเสี ่ยงเด ิมที ่ม ีอยู ่และป ้องกันความ เสี่ยงใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น                   
4) การดำเนินการซ่อมสร้างให้เร็วขึ้นเท่าที่สามารถทำได้เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดตามมา โดยเฉพาะทาง                
ด้านการดำรงชีวิต (Building Back Faster) 5) การสร้างใหม่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเดิม (Building 
Back Stronger) เพ่ือให้สามารถทนต่อสาธารณภัยในอนาคตได้ยาวนานขึ้น 6) การให้ความสำคัญกับการซ่อมสร้าง
แก่กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยมากที่สุด (Building Back Inclusively) และ 7) การปรับ
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยให้เป็นสิ่งปกติใหม่ (New Normal) ในการรับมือสาธารณภัยรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น                   
ในอนาคต ทั้งนี้ หากรัฐสามารถดำเนินการฟ้ืนฟูได้ตามแนวทางดังกล่าวแล้ ว จะส่งผลต่อการใช้งบประมาณ         
ในการลงทุนด้านการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยเฉพาะในกระบวนการฟ้ืนสภาพ 
และการซ่อมสร้างเป็นการดำเนินการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน และมักจะถูกกำหนดไว้
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เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นมาตรการทางด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่รัฐจะต้อง
ให้ความสำคัญในการดำเนินการเป็นลำดับต้น ๆ เพ่ือสร้างความพร้อมรับและฟ้ืนกลับเร็วให้แก่ประเทศ              
ดังแผนภาพที่ 6-1 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
  การประเมินเป็นกิจกรรมสำคัญที่กำหนดไว้ในการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือ          
ด้านมนุษยธรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยที่สามารถนำมาวิเคราะห์ 
ประมวลผลและนำไปประกอบในการดำเนินมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
โดยกระบวนการประเมินตามหลักสากล แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) ก่อนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในช่วงนี้จะเป็น
การเตรียมพร้อมการประเมินและการวางแผนในการรวบรวมข้อมูลก่อนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบด้วย    
ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4 โดยในระยะที่ 1 เป็นการประเมินเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (Initial Assessment) 
ภายใน 3 วันแรก โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นส่วนใหญ่ ระยะที่  2 เป็นการประเมินอย่างรวดเร็ว (Rapid 
Assessment) ต่อจากระยะที่  1 เรื่อยไปประมาณ 2 สัปดาห์ เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบและดำเนินการให้             
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน ซึ่งในระยะที่ 1 - ระยะที่ 2 นี้ จะใช้แนวทางการประเมินความเสียหาย      
และความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) เป็นเครื่องมือในการประเมิน 
ทั้งนี ้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพิ่มเติมโดยการสำรวจภาคสนาม หลังจากนั้น ในระยะที่ 3 - 
ระยะที่ 4 เป็นการประเมินแบบเชิงลึก (In-depth Assessment) ต่อเนื่องมาจากระยะที่ 2 ในรายละเอียดของแต่ละ
สาขาหรือภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือนำข้อมูลการประเมินที่ได้ไปสู่กระบวนการวางแผนฟ้ืนฟูต่อไป        
โดยจะใช้แนวทางการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment : PDNA)      
เป็นเครื่องมือในการประเมินดังแสดงในแผนภาพที่ 6-2          

พัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกวา่เดมิ 

แผนภาพที่ 6-1 วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การพัฒนาให้ดกีว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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ดัดแปลงจาก : UNDAC Field Handbook. (2013). 6th Edition.  
แผนภาพที่ 6-2  กระบวนการประเมินเพื่อการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

6.1.1 การฟื้นฟูอาชีพของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงด้านเกษตรกรรม) คืนสู่สภาวะที่มั่นคงและ
พัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยั่งยืนและสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้า
กับสภาวะที่เปลี่ยนไป เช่น การเปิดดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง การสร้างธุรกิจใหม่ การดำเนินธุรกิจทำให้มีการจ้าง
แรงงานการจัดหาบริการให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน การสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมถึงการสนับสนุน
ทางการเงินในการฟ้ืนฟูด้านอ่ืน ๆ เช่น การลงทุนจากภายนอก การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในฐานะที่เป็ น
รากฐานที่สำคัญสำหรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของชุมชน  
 การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้และคำปรึกษาต่างๆ การรับแจ้งเหตุ และประสานการให้ความ
ช่วยเหลือ การฟ้ืนฟูอาชีพ การช่วยเหลือด้านการเสริมศักยภาพประชาชน/ชุมชน การโยกย้าย การตั้งถิ่นฐานของ
ผู้ประสบภัย การทำให้ประชาชนหรือผู้ประสบภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ     
โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง 
 

6.1.2 การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย 
  ให้มีการบูรณะ ซ่อมสร้าง และพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร ให้มีความต้านทานต่อสาธารณภัยเพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการและจำเป็นของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัย เพ่ือลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น 
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โดยให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 
กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานและภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง 

  (2) แนวทางปฏิบัติในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย  
        เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์        
สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ดังเดิม ทั้งนี้ควรให้ความสำคัญกับการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะโครงสร้างและ
สิ่งก่อสร้าง หรือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิมอาจต้องใช้เวลาและ
งบประมาณ     ในการฟ้ืนฟูควรกำหนดแผนงานไว้ในกรอบของการฟ้ืนฟูระยะยาวต่อไป และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ประสบภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้  
     1) ทำความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่ประสบภัยและขนย้าย
ขยะมูลฝอย 
     2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ ดำเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป ระสบภัย ปรับสภาพ        
ภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

    3) กรณีที่เกินกว่าความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดำเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความเสียหาย ดังนี้   

      - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงสุโขทัย และแขวง
ทางหลวงชนบทสุโขทัย 
        - ระบบไฟฟ้า ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย 
     - ระบบประปา ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคสุโขทัย   
        - ระบบโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร ดำเนินการโดยบริษัท โทรคมนาคม จำกัด 
(มหาชน) สาขาสุโขทัย 
      4) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน และอาคาร
บ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป 
       5) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการ           
และสถานที่ท่องเที่ยวและสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ใช้งานได้ดังเดิม 
      6) พ้ืนที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรงของอาคา ร     
การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน์ ดำเนินการ โดยสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
       7) การจัดการขยะมูลฝอยและซากปรักหักพัง 
                   - ขยะมูลฝอยมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทำให้เกิดการปนเปื้อนของพ้ืนดิน แหล่งน้ำ      
และอากาศ ทำให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอย จึงควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขผลเสียที่จะเกิดขึน้ ดังนี้ 
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   - การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย โดยการเก็บขยะมูลฝอยมาเก็บใส่รวบรวมไว้ในจุดรองรับขยะ
ก่อนที่จะส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะ การรวบรวมขยะจากภายในบ้านเรือนจะต้องมีฝาปิดมิดชิด น้ำไม่สามารถ
จะซึมได้  
  - กำจัดขยะมูลฝอย โดยการนำไปหมักทำปุ๋ย เผากลางแจ้ง เผาในเตาเผาขยะ และฝังกลบ
อย่างถูกหลักวิชาการ โดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยงานหลัก       
ในการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ   

6.1.3  การฟื้นฟูสุขภาวะของผู้ประสบภัย 
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู โดยนำผลการประเมินมาใช้เพ่ือให้ผู้ประสบภัย

ในพ้ืนที่ สามารถดำรงชีวิตใหม่ เกิดการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟ้ืนฟู ด้านสภาพจิตใจ
ของผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัว ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความ
จำเป็น ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

(1) การฟ้ืนฟูในเขตพ้ืนที่จังหวัด เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(2) การฟ้ืนฟูในเขตพ้ืนที่อำเภอ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ 

(3) การฟ้ืนฟูในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่น เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที ่

เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
การฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Bake Better and Safer) เป็นการนำมาตการด้าน

การฟื้นฟู ฟ้ืนสภาพ และซ่อมสร้าง มาใช้เพ่ือวางแผนในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
ใหม่เกิดขึ้น และการปรับวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยให้เป็นสิ่งปกติใหม่ (New normal) รวมถึงการนำผลการศึกษาวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนในการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผน สนับสนุนการฟื้นฟู และการพัฒนาศักยภาพชุมชน  
  ให้วางแผนและดำเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือให้ 
มีความพร้อมรับมือและฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการดำเนินงานฟ้ืนฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น 
โดยให้จัดเวทีประชุมหารือเพ่ือบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟ้ืนฟูให้มีสาระสำคัญ เช่น ขอบเขต 
ลักษณะสำคัญของผลกระทบจากภัย การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟ้ืนฟู การระบุ
และติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง และการลดความแตกต่าง รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในการวางแผน และการกำหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

โดยให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยงานหลัก ในการ
จดัทำแนวทางการปฏิบัติ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน  ที่เก่ียวขอ้ง 
 (2) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนนุการฟื้นฟูบริการดา้นสุขภาพและการบริการสังคม  
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  ให้เสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือในการฟื้นกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วในการบริการ
ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการ           
ทางการแพทย์ โดยพิจารณาความล่อแหลม ความเปราะบางด้านสังคม เช่น ผู้พิการ สตรี เด็ก คนชรา ผู้ป่วย      
เป็นต้น เพ่ือให้มีโอกาสเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพและการบริการ 

โดยให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
และกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
 (3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เพ่ิมศักยภาพในการดำเนินงานฟ้ืนฟูระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ลุล่วงเร็วขึ้น โดยพิจารณาหลักการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ          
ด้านวิศวกรรมบริการ และประชาชนที่อยู่ในภาคส่วนโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ เส้นทางคมนาคม พลังงาน น้ำ เขื่อน 
การสื่อสาร ระบบการขนส่ง สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล และระบบอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึง
อาคาร สถานที่สำคัญ โดยให้พิจารณาปัจจัยที่ เกี่ยวข้องในการฟ้ืนฟูซ่อมสร้างอย่างน้อยได้แก่ การวางผังเมือง                 
การวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเลือกใช้สิ่งก่อสร้างตามมาตรฐานที่กำหนด  

โดยให้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินการ 
กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานและภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง 

    (4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เพ่ิมศักยภาพในการดำเนินงานฟ้ืนฟูระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ลุล่วงเร็วขึ้น โดยพิจารณา

หลักการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมบริการ แลประชาชนที่อยู่ในภาคส่วนโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ เส้นทางคมนาคม 
พลังงาน น้ำ เขื่อน การสื่อสารระบบการขนส่ง สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล และระบบอ่ืนๆ ที่สนับสนุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงอาคาร สถานที่สำคัญ โดยให้พิจาณณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการฟ้ืนฟูซ่อมสร้างอย่าง
น้อยได้แก่ การวางผังเมือง การวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเลือกใช้สิ่งก่อสร้างตามมาตรฐานที่กำหนด 

 โดยให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานและภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง 
 (5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม 
  ให้มีแนวทางในการปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสมและจำเป็น เพ่ือสงวน อนุรักษ์ บูรณะ และปฏิสังขรณ์ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมตามที่พ้ืนที่
ประสบภัยร้องขอการสนับสนุน โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานเครือข่าย 
ทัง้ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนตามแผนงานและภารกิจที่กำหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะ
เพ่ือตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ 

โดยให้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยงานหลัก      
ในการดำเนินการ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานและภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้อง 
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(6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ 

  ส่งเสริมและสนับสนุนการพลิกฟ้ืนระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงด้านเกษตรกรรม) คืนสู่สภาวะ 
ที่มั่นคง และพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน และสามารถอยู่รอดในเชิง
เศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ สาธารณภัยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเกิดความเสียหายให้กับตลาด
สินค้าและบริการทั้งหมดอีกด้วย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟ้ืนชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเอง 
และมีความสามารถในการอยู่รอดขึ้นอยู่กับการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ เข้ากับสภาวะตลาดที่ เปลี่ยนไป                         
การเปิดดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และ/หรือการสร้างธุรกิจใหม่ การดำเนินธุรกิจทำให้มีการจ้างคนงาน การจัดหาบริการ
ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมถึงการสร้างรายได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือชุมชน รวมถึงการ
สนับสนุนทางการเงินในการฟ้ืนฟูด้านอ่ืน ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การดึงดูด
การลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่อาจจะมองข้ามได้ในฐานะ
ที่เป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของชุมชน 

โดยให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินการ กำหนดแนวทาง
การปฏิบัติ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานและภาคประชาสังคมท่ีเกีย่วข้อง 

ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดว่าหากมีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้มีการจัดตั้งทีมประเมิน PDNA 
ตรวจสอบความเสียหาย หลังเกิดสาธารณภัยเพ่ือนำผลที่ได้มาจัดทำกิจกรรม แผนงานโครงการในการฟ้ืนฟู 
โดยคำนึงถึงการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  (Build Back Better and Safer) เน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่ได้รบัผลกระทบ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 

6.1.4 การช่วยเหลือ เยียวยา และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment: PDNA)  เป็น

เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปวิเคราะห์ประมวลผล 
และวางแผนในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืนตามความจำเป็น โดยใช้ข้อมูลความเสียหาย 
ความสูญเสีย ผลกระทบ และความต้องการในการฟ้ืนฟู 

(1) แนวทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย 
               ให้มีการประเมินความเสียหายและความสูญเสียเพ่ือการฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย โดยการ
ประมาณการความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม ระบบ
นิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย เพ่ือประเมินความต้องการและ
จำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเกิดสาธารณภัย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1.1) สำรวจระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ จนถึงระดับครัวเรือน
รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหายเพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟู และประเมินความต้องการและ
จำเป็นในการฟ้ืนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานด้านชุมชน (ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย (ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพสุขาภิบาล และ
สิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย (ที่อยู่อาศัย การศึกษาการดูแลสุขภาพ 
สิ่งกอ่สร้างต่าง ๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล) เป็นต้น 
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(1.2) เสนอขอรับการสนับสนุนความต้องการและจำเป็นในการฟ้ืนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย 
           (1.2.1) การใช้จ่ายจากงบประมาณปกติที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรตามภารกิจ
เช่น อาคารของส่วนราชการได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
           (1.2.2) คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           (1.2.3) คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)และ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามลำดับ และมี
กำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัยซึ่งอธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอำนาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ และไม่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้กรณีวงเงินทด
รองราชการไม่เพียงพอต่อ การให้ความช่วยเหลือให้เสนอขอขยายวงเงินไปยังกระทรวงการคลัง 

(1.2.4) การเสนอขอรับการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่ความ
เสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติตามระเบียบหรืองบประมาณจังหวัดมีไม่
เพียงพอ หรือเป็นรายการฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม จากวงเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็นผ่านคณะรัฐมนตรี หรือกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี 

(1.3) รายงานสรุปการประเมินความต้องการและความจำเป็นในเบื้องต้นให้ผู้อำนวยการ
จังหวัด ผู้อำนวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบ
ตามลำดับ 
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แผนภาพที่ 6-3 หลักการของการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย  

จังหวัดสุโขทัย  มีแนวทางในการประเมินความเสียหายและความสูญเสีย ดังนี้ 
1. ให้อำเภอและท้องถิ่น สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่ างๆ 

จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้ งจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพ่ือเป็น ข้อมูลในการฟ้ืนฟู            
และกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ  

2. ให้อำเภอและท้องถิ่นสำรวจประเมินความจำเป็นในการฟ้ืนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
   (1) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
   (2) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือจากภายนอก 
   (3) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ หรือความล่อแหลม              

ต่อสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
3. สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้  

 (1) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของ
เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน 
สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยคำนึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ)        
ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

(2) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษา การ
ดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบ
สุขาภิบาล เป็นต้น 
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4. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดประสานกับอำเภอและท้องถิ่น              
ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย
โดยเร็ว 
  5. ประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผลการสำรวจความเสียหาย  
จากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณา
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

6. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อำนวยการจังหวั ด  
ผู้อำนวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบ ตามลำดับ 

6.2 การถอดบทเรียนและการจัดการสาธารณภัยของจังหวัด 
จากสถิติสาธารณภัย การทบทวนผลการปฏิบัติ และบทเรียนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่

ผ่านมา พบว่า สาธารณภัยคงส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านความมั่นคงนอกจากนี้ จากการสร้างภาพอนาคตเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ยังชี้ให้เห็นว่า สาธารณภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัย
คุกคามที่สามารถนำไปสู่ภาวะวิกฤตได้ โดยจะทำให้สาธารณภัยมีความถี่และรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้ง
สร้างความสูญเสียชีวิตและความเสียหายขึ้น ดังนั้น การให้ความสำคัญในการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยงจาก            
สาธารณภัยในวันนี้เพ่ือจะได้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นในวันข้างหน้า ( Invest today for a safer tomorrow)
เป็นการลงทุนเพ่ือการป้องกันที่มีความคุ้มค่าที่สุด และหากผนวกกับการรู้ก่อน รุกก่อน (Next Normal)รู้เท่า
ทันภัยไปกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 ด้วยแล้วจะทำให้การ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน  

6.2.1 ขอบเขตสาธารณภัย 
       เพ่ือให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย มีความสอดคล้องกับแผน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 จึงกำหนดขอบเขตสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัด
สุโขทัยให้เป็นไปตามความมหาย “ สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔  แห่งพระราชบัญราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2550 ดังนี้ 

 “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรค
ระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่า
เกดิจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้  อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน 
หรือความหมายรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วยด้วย 

6.2.2 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
    ระดับการจัดการสาธารณภัย แบ่งเป็น 4 ระดับ ทั้งนี้ ขึ้นกับพื้นที่ ประชากร ความซับซ้อน 

หรือ ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้ 
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      ระดับการจัดการผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
1. สาธารณภัยขนาดเล็ก มีผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ 
2. สาธารณภัยขนาดกลาง มีผู้อำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ  
3. สาธารณภัยขนาดใหญ่ มีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม  

สั่งการ และบัญชาการ 
4. สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นยกรัฐมนตรี 

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
  6.2.3 การจัดตั้งองค์การปฏิบัติ 
         การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย เป็นการจัดการบริหาร
จัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับ 1-2 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพและประสิทธิภาพ จึงให้มีการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัด ดังนี้ 

1. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย (กอปภ.จ.สท) 
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำนวยการ 

2. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการ 
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บทที่ 7 
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

  การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 1) การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 2) การติดตามและประเมินผล 3) การวิจัยและพัฒนา      
และ 4) การทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
 

7.1การขับเคลื่อนแผนไปสูก่ารปฏิบตัิ 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 ได้นำกรอบแนวคิดการจัดทำ                

แผนเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมองอนาคต การทบทวนสถานการณ์ต่าง ๆ นโยบาย 
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทิศทาง           
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับสากลและประเทศไทย ตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์ทางสังคม รวมทั้ง
การประเมินผลแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการป้องกัน     
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570  โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน 
โดยการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

7.1.1 กลไกการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
 กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไป                
ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย 

(1) ระดับจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยในเขตจังหวัด ตามมาตรา 15  

(2) ระดับอำเภอ คือ นายอำเภอเป็นผู้อำนวยการอำเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน            
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดตามท่ีได้รับมอบหมาย       
ตามมาตรา 19 

(3) ระดับท้องถิ่น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ               
ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามมาตรา 20 

   7.1.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564 - 2570                           

มีกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลยุทธศาสตร์ไปสู่                
การปฏิบัติให้เกิดผลต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 

(1) การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น                    
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ การสื่อสารและถ่ายทอดแผน โดยการจัดประชุมสร้างความเข้าใจ การอบรม และ
ซักซ้อมการปฏิบัติจากการจำลองฉากทัศน์ เป็นต้น และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ                  
โดยสร้างความเป็นเจ้าของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (Sense of Belonging) เช่น การจัดทำ
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับอำเภอและท้องถิ่น เพ่ือผลักดันแผนงาน โครงการและกิจกรรม 
บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น  รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน           
การกำหนดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นขอบเขตการศึกษาในหลักสูตรนายอำเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) การผลักดันแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสู่การปฏิบัติผ่านแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
สู่ระดับพ้ืนที่ โดยการผสาน (Mainstreaming) ภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง     
กับยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 (3) การผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย          
ของทุกหน่วยงาน โดยการจัดประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดแนวทางวิธีการจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมทั้งงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และการจัดสรรงบประมาณให้แก่ระดับพ้ืนที่ 
 (4) กำหนดให้อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ยานพาหนะ เครื่องหมาย สัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
สำหรับใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
 (5) การกำหนดบทบาทหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ            
ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 รวมทั้ง
นโยบายและกฎหมายต่าง ๆ โดยมีแนวทางดำเนินการของแต่ละภาคส่วน ดังนี้ 
 

หน่วยงาน แนวทางดำเนินงาน 

 จังหวัด (1) ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามแผนการป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยอาจตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
ติดตามและประเมินผลระดับจังหวัด ระดับอำเภอ (โดยประสานกับกลไก
การติดตามและประเมินผลส่วนกลาง) เพ่ือรับผิดชอบการดำเนินงาน 
และมีฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับหน่วยงานกลางอย่างเป็นระบบ 
(2) การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้กำหนด
ประเด็นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นทิศทางการพัฒนา
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และสอดคล้องกับบริบท     
ของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) สร้างการรับรู้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ 
(4) วิเคราะห์ความเสี่ยงและนำข้อมูลประเมินผลความเสี่ยงให้เป็น    
ส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
(5) ประชุมหารือเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับต่าง ๆ รวมถึงให้ความร่วมมือติดตามและประเมินผล 
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หน่วยงาน แนวทางดำเนินงาน 

อำเภอ  จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ให้สอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยจังหวัด 
 

ภาคเอกชนและภาคธุรกิจ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
เป็นรูปธรรมซึ่งแต่ละองค์กรสามารถนำประเด็นที่เกี่ยวข้องไปดำเนินงาน
เอง หรือร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคธุรกิจ และ
ภาคี เครือข่ ายที่ เกี่ ย วข้อง (Public Private People Partnership : 
PPPP) ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต้หลักจริยธรรมและ
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ
ด้านการพัฒนา และหน่วยงาน
วิจัย 

ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สนับสนุน
เงินทุน ประสานความร่วมมือเครือข่ายการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการผลิตผลงานวิจัย     
การพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ 
 

องค์กรระดับชุมชน ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งการประชาสัมพันธ์         
การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่ เกี่ยวข้อง รวมถึ งการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประสบสาธารณภัย 
 

ส่ือ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และดำเนินงานภายใต้แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมถึงสะท้อนสถานการณ์การจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยด้านต่างๆ ที่ชัดเจนสู่ประชาชน ชุมชน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้ง 
 

ภาคประชาสังคม  
 

ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทุกระดับเพ่ือให้การป้องกัน    
และบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ ทั้งการเฝ้าระวังสถานการณ์     
การประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัย การปฏิบัติตามประกาศหรือคำแนะนำ 
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประสบสาธารณภัย    
ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการเกิดสาธารณภัย 
 

 (6) การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ กำหนดให้จัดทำรายงาน             
ผลการดำเนินการเป็นประจำทุกปี และการติดตามและประเมินผลการนำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติทุกระดับ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงกับกลไกประเมินผล
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ส่วนกลาง เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลครอบคลุม ทั้งในช่วงกลางแผนและปลายแผน รวมทั้งเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนต่อไป  
 (7) สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศ รวมทั้ งการถอดบทเรียน ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ  เพ่ือใช้ ในการ                              
จัดการความรู้ การวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ                   
ที่เก่ียวข้องให้มีมาตรฐานและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

 สรุปกระบวนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 
ไปสู่การปฏิบัติ ดังแผนภาพที่ 9-1 
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แนวทางขับเคลื่อน                     นโยบาย                                                                                                                                                              ยทุธศาสตร์                                                การปฏิบัติ ผลผลิต 
 

ผลลัพธ ์

 
 

เช่ือมโยงเป้าหมาย กลยุทธ์             
และมาตรการในการลดความเสี่ยง           
จากสาธารณภัยจากแผนในทุกระดับ      
ให้เกิดการบูรณาการการดำเนนิงาน
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงาน

ภาครัฐร่วมกับองค์กร ภาคเีครือข่าย  
และภาคส่วนต่างๆ 

การศึกษา วิจัย และพัฒนา 

(1) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการนำองค์ความรู้การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่การขับเคลื่อนแผน 
ไปสู่การปฏิบัติระดับต่างๆ (ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(2) การสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง 

(1) การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัระดับต่าง ๆ (ระดับจังหวดั อำเภอ และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่) และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
(2) การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อการวางแผนและเลือกใช้มาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยั 
(3) การลงทนุด้านการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย แบบสร้างความเป็นหุ้นส่วน 
(4) การฝึกอบรม การฝึกซ้อม และการทดสอบแนวทางปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทกุรูปแบบ 
(5) การพัฒนาชมุชนหรือเมืองให้มขีีดความสามารถ รู้เท่าทันภยั โดยปรับใช้และพัฒนาระบบอัจฉรยิะ            

ในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภยั (Smart Community/ City) 
 

 
 
 

 
 

(1) การกำหนดให้หน่วยงานหลักและภาคีเครือข่ายความร่วมมอื จัดสรรทรัพยากร (อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์
งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ ขอ้มูล เป็นต้น) และการลงทนุเพือ่การลดความเสีย่งจากสาธารณภยั 
(2) การจัดให้มีระบบและกลไกการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) การเชือ่มโยงระบบการจดัสรรทรพัยากรเชิงพื้นที ่ทั้งในระดบัภูมิภาค และนานาชาติ  
(4) การเพิม่ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลความเสีย่งสาธารณภัย ระบบการแจ้งข่าวและการเตอืนภยัของสาธารณะ 
 

(1) แผนของหน่วยงานมีการบรรจุ                 
แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2) ทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอด     
องค์ความรู้การลดความเสี่ยงจาก      
สาธารณภัยสู่แนวปฏิบัติในลักษณะ
ต่างๆ ได้ 

(3) ได้หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อ      
การลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 

(4) แผนมีความเชื่อมโยงในเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 

(5) หน่วยงาน เครือข่าย และชุมชมมี
กิจกรรมการเตรียมพร้อมเพื่อการ
ลดเความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ
ทบทวนบทเรียนจากการฝึกซ้อม 

(6) แผนการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยทุกระดับมีการดำเนินงาน
เชิงบูรณาการ     

(7) มีระบบการติดตามและประเมินผล   

(8) นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม       
รวมถึงองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทาง     
การปรับปรุงแผนและการดำเนินงานใน
ทุกมิติ โดยสามารถพัฒนาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติหรือสร้างนวัตกรรมลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยในชุมชน/ เมืองได้ 

(9) รูปแบบข้อมูลความเสี่ยงและระบบ
เตือนภัยที่ครอบคลุม 

เสริมสร้าง พัฒนา 
ความเข้าใจเกีย่วกับแนวคิด 

และกำหนดให้ประเด็นการลด         
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย               
เป็นสาระสำคญัของแผน 
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การติดตาม 

และประเมินผล 
 

 

1. ให้กลไกติดตาม                   
ความก้าวหน้า 

และผลการดำเนินงาน 
ในรายไตรมาส 

(1) การจัดการความรู้ และถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาและขยายผล 
(2) การวจิัยและพัฒนาองค์ความรู้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ  
(3) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนา         
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถลดความเส่ียงสาธารณภัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

(1) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม    
และแผนปฏิบัติราชการ ที่มีการกำหนด
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดการลด 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(2) แนวปฏิบัติเฉพาะความเสี่ยง          
จากสาธารณภัย และภัยที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการที่มี
เป้าหมายการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(3) เกิดการลงทุนมาตรการในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุกภาค
ส่วนร่วมกัน  

(4) หน่วยงานสามารถนำไป
ดำเนินการตามแผนและการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเป็นระบบร่วมกันทุก
ภาคส่วน 

(5) เครือข่ายชุมชนปลอดภัยที่มี       
การทำกิจกรรมการลดความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัย 

(6) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน และการสนธิกำลังอย่าง
เป็นระบบด้วยมาตรฐาน 

(7) แผนได้รับการปรับปรุง ด้วย
บทเรียนจากการประเมินผล พร้อม
ทบทวนโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
และสถานการณ์สาธารณภัยที่เป็น
ปัจจุบัน 

(8) ชุมชน/ เมืองสร้างแนวปฏิบัติการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามองค์
ความรู้/นวัตกรรมของตนเอง 

(9) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยง 
และสามารถเตรียมพร้อมเพื่อความ
ปลอดภัย 

 

 

2. ให้กลไกประเมนิผลลัพธ ์
การดำเนนิงานการลด            

ความเสีย่งจากสาธารณภยั       
และสังเคราะห์บทเรยีน           

เพือ่การปรับปรุง 
 

3.1 มีความเชื่อมโยงการติดตาม        
และประเมินผล โดยมีข้อเสนอแนะ               
การดำเนินการหรือยุทธศาสตร์ เพื่อให้มี
การปรับแผน โดยไม่ต้องรอให้แผนสิ้นสุด 
3.2 การให้ช่องทางการปรับปรุงระหว่าง     
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์  

 

หมายเหตุ : สีฟ้า   :  ผลผลิต (1) และ (2) 
 สีแดง  :  ผลผลิต (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) 
 สีม่วง :  ผลผลิต (5) (6) และ (9) 
 สีเขียว :  ผลผลิต (5) และ (7) 
 สีเหลือง :  ผลผลิต (8) 
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7.2 การติดตามและประเมินผล 
การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2564-2570 ไปสู่การปฏิบั ติ                 

ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด จำเป็นต้องมีกลไกการกำกับ ติดตามและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ที่มีกระบวนการและ
การจัดการ  ให้เกิดการทบทวนทั้งด้านการจัดการ (Management Review) และการทบทวนผลงาน (Performance 
Review) ที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์  

(1) แนวทางการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิเคราะห์ 

การบรรลุถึงเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธ์    เชิง
สาเหตุและผลผลิตไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบด้วยข้ อมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษ์ที่ เชื่อถือได้  และ                  
หลักความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม พร้อมทั้ง กำหนดให้มีการจัดทำรายงานผล                  
เสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ทั้งรายปี กลางแผน และ                    
ปลายแผน โดยให้คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่ปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 

(1.1) คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
ดำเนินงาน ดังนี ้

1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนที่สำคัญ 
2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ 
3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม 

โดยให้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการความ เสี่ยงจาก              
สาธารณภัย การประเมินผลกระทบจากการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้ง 
จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยพิจารณา
เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการดำเนินงานต่อไป 

(1.2) กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
1) การติดตามและประเมินผลรายปี 
2) การติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผนฯ 
3) การติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผนฯ 

โดยให้จัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570
ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของจังหวัดให้ มีประสิทธิภาพ 
ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ต่อไป 

(1.3) กลไกการติดตามและประเมินผล ให้คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย เป็นกลไกในการประสานการปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ
จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
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 (2) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

7.3 การวิจัยและพัฒนา 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) เป็นกระบวนการศึกษา เรียนรู้ ค้นหาแนวคิด 

แนวทาง วิธีปฏิบัติ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และศึกษาบทเรียน (Lesson Learnt) ของการป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยที่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมา เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิควิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือ
เทคโนโลยีในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน รวมทั้งการนำนวัตกรรมจากการคิดค้นหรือพัฒนามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการความเสี่ยงจาก               
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิม  

7.4 การทบทวนแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 กำหนดว่าในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ              

สาธารณภัยหรือการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กำหนดไว้ในแผนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือ
แผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผนที่อยู่
ในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว  

กรณีที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและได้มีการ
ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่องหรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ตาม
ความเหมาะสม 

1. กำหนดแนวทาง/กรอบการติดตามประเมินผล  
1.1 แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไปสู่การปฏิบัติ  
1.2 กำหนดประเด็นและตัวชี้วัดการประเมิน (กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ)   
1.3 แหล่งข้อมูล ฯลฯ 

2.  รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการประเมินผลทั้งข้อมูลปฐมภูม ิและข้อมูลทุติยภูมิ 

3.  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการประเมินสรุปผลภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะ 

4. นำเสนอผลการประเมินเสนอต่อคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนการป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภยัจังหวัด  

5. ปรับปรุงผลการประเมินก่อนเสนอให้คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยจงัหวัด 

แผนภาพที่ 9-2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสโุขทยั พ.ศ. 2564 -2570 
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ภาคผนวก ก. 

คำย่อ : ชื่อหน่วยงาน 

 กห.   :  กระทรวงกลาโหม 
 ศบภ.กห. : ศนูย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม 
 สป.  : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 ศบภ.สป. :  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 ทท.  :       กองทัพไทย 
 ศบภ.ทท. :        ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย 
 บก.ทท. :  กองบัญชาการกองทัพไทย 
 ศบภ.บก.ทท. :  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 
 ศบท.บก.ทท. :  ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
 ศบภ.ทบ. : ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก 
 ศบภ.ทร. : ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 
 ศบภ.ทอ. : ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 
 ศปก.ทบ. : ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 
 ศปก.ทร. : ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 
 ศปก.ทอ. : ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 
 ทบ.  : กองทัพบก 
 ทร.  : กองทัพเรือ 
 ทอ.  : กองทัพอากาศ 
 ทภ.  : กองทัพภาค 
 มทบ.  : มณฑลทหารบก 
 จทบ.  : จังหวัดทหารบก 
 นขต.  : หน่วยขึ้นตรง 
 นขต.ทบ. : หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก 
 นขต.ทร. : หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ 
 นขต.ทอ. : หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
 ทรภ.  : ทัพเรือภาค 
 ฐท.กท. : ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
 กปช.จต. : กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
 นรข.  : หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบรอ้ยตามลำแม่น้ำโขง 
 ฉก.นย.ภต.  :     หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ 
 อศ.  : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
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คำย่อ (ต่อ) 

คณะกรรมการแห่งชาติ 
 กปภ.ช. : คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 กปอ.  : คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาต ิ

กองอำนวยการต่าง ๆ 
 กอ.รมน. : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 บก.ปภ.ช. : กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 กอ.ปภ.กทม. : กองอำนวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
 กอ.ปภ.สนง.เขต   : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต 
 กอปภ.จว. : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
 กอปภ.อ. : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
 กอปภ.อบต. : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร 
    ส่วนตำบล 
 กอปภ.ท. : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 
 กอปภ.เมืองพัทยา : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา 

รัฐมนตรี  ผู้บัญชาการ  และผู้อำนวยการ 
 รมว.มท. : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 รมว.กห. : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 ป.มท. : ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ผบ.ปภ.ช. : ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
    (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
 ผอ.กลาง : ผู้อำนวยการกลาง   
    (อธบิดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 ผอ.จว. : ผู้อำนวยการจังหวัด 
 รอง ผอ.จว. : รองผู้อำนวยการจังหวัด (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 ผอ.กทม. : ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 
 รอง ผอ.กทม. : รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร (ปลดักรุงเทพมหานคร) 
 ผอ.อำเภอ : ผู้อำนวยการอำเภอ 
 ผอ.ท้องถิ่น : ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
 ผช.ผอ.ท้องถิ่น : ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล / ปลัดเมืองพัทยา / 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 
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คำย่อ (ต่อ) 
 
 ผอ.เขต : ผู้อำนวยการเขต 
 ผช.ผอ.กทม. : ผูช้่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร (ผู้อำนวยการเขต)  

ปภ.   :  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ศูนย์ ปภ.เขต 1-18 : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-18 
 ปภ.จังหวัด  : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
 

------------------------------ 
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ภาคผนวก ข ตัวอย่างลักษณะภัย 

สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โดรคระบาดสัตว์  โรคระบาดสัตว์น้ำ                
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น 
อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและ การก่อวินาศกรรมด้วย  

1. ภัยจากอคัคีภัย 

 อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่ อลุกลามไปตาม
บริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากกขึ้น ถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิง                
หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนก็จะมากยิ่งขึ้น  

2. ภัยจากวาตภัย  

   2.1 ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมที่พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุหมุนเขตร้อนตามแนว
เส้นทางเดินของพายุโดยปกติจะมีความกว้าง 50 - 100 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดและความแรง  ของพายุแต่ละลูก 
โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางที่พายุเคลื่อนผ่าน  

   2.2 ภัยจากคลื่นพายุซัดฝั่ง หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าหาฝั่ง ความสูง
ของคลื่นขึ้นอยู่กับความแรงของพายุ ปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงลมมากกว่า 100 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระดับน้ำที่สูงขึ้นจากความกดอากาศที่ลดต่ำลงบริเวณใกล้ศูนย์กลางของพายุพร้อมกลับลงแรง
จัดที่พัดเข้าหาฝั่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเลใกล้ศูนย์กลางของพายุ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายฝั่งที่
เป็นด้านรับลมระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึ้นอยู่กับ ความแรงลมของพายุสภาพภูมิประเทศ และขนาด
ของชุมชน  

   2.3 ภัยจากพายุฤดูร้อน หมายถึง ภัยจากพายุที่เกิดในช่วงที่มีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลาย
วัน และเมื่อคืนมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกับอากาศร้อน ทำให้อากาศร้อนชื้นที่
เบากว่าลอยตัวขึ้นเหนืออากาศเย็นอย่างรวดเร็วเกิดเป็นเมฆและพายุฟ้าคะนองที่มียอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิม
บัส) เกิดพายุฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง ฟ้าผ่า และมักมีลูกเห็บตกตามมาด้วย พายุฤดูร้อนมักเกิดขึ้นและสิ้นสุดใน
ช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคุลมบริเวณพ้ืนที่ไม่เกิน 20 - 30 กิโลเมตร แต่จะมีลมกรรโชกแรงที่เริ่ม
สร้างความเสียหาย เมื่อมีความแรงลมตั้งแต่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้ึนไป  

 2.4 ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง ภัยที่เกิดจากก้อนน้ำลักษณะเหมือนน้ำแข็งรูปร่างไม่แน่นอน เกิดจากละออง
หยาดฝนซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยู่ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง) ปะทะกับวัตถุแข็ง 
เช่น ผงฝุ่น หรือก้อนลูกเห็บที่เกาะตัวอยู่ก่อนแล้ว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้น ๆ และกลายเป็นก้อนลูกเห็บ 
ซึ่งมักเกิดข้ึนพร้อมกับพายุฤดูร้อน  
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    2.5 ภัยจากพายุฤดูร้อน  หมายถึง ภัยที่ เกิดจากลมกรรโชกแรง พายุ ฝนฟ้าคะนอง หรือลูกเห็บ                 
มักเกิดในระยะสั้นๆ 10 - 15 นาที่ ในช่วงการเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวไปสู่ฤดู่ร้อนและช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝน 
ก่อให้เกิดความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเป็นบริเวณแคบ ๆ  

 3. ภัยจากอุทกภัย  

   3.1 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ำท่วมพ้ืนดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณ
น้ำฝนมากจนทำให้มีปริมาณน้ำส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ำผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถการ
ระบายน้ำของแม่น้ำ ลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากกระทำของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้ำ              
ตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม สามารถ
จำแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้  

     (1) น้ำท่วมขัง/น้ำล้นตลิ่ง หมายถึง สภาวะน้ำท่วมที่ เกิดขึ้นเนื่องจ ากระบบราะบายน้ำ                 
ไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกัน              
เป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ น้ำท่วมขังส่วนใหญ่              
จะเกิดบริเวณท้ายน้ำและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน  

     (2) น้ ำท่วมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน้ำท่วมที่ เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพ้ืนที่ เนื่องจาก                   
ฝนตกหนักในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำหรือต้านน้ำน้อยหรืออาจเกิดจาก
สาเหตุอ่ืนๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำพังทลาย น้ำท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก  และมักเกิดขึ้นใน
บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมาบริเวณต้นน้ำที่
อยู่ห่างออกไป การเกิดน้ำท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โอกาสที่จะป้องกันและ
หลบหนีจึงมีน้อย  

   3.2 ภัยจากดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายถึง ภัยที่เกิดจากปรากฎการณ์ที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจาก
พ้ืนที่สูงสู่พ้ืนที่ต่ำกว่าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้ำเป็นตัวกลางทำให้มวลวัสดุเกิดความไม่มี
เสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุ ความลาดชันสภาพ
สิ่งแวดล้อม และปริมาณน้ำฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด การเคลื่อนตัว
ของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาต้นไม้  บ้านเรือน รถยนต์  สิ่ งปลูกสร้างอ่ืนๆ ชำรุด หรือพังทลาย และยังอาจทำให้                    
ช่องเปิดของสะพานและแม่น้ำลำคลองอุดตันจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้ในเส้นทางการเคลื่อนตัว 
ปรากฎการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม   

 4. ภัยแล้ง  

   ภัยแล้ง หมายถึง ภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนน้อยหรือฝน
ไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ 
ขาดน้ำไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบ อย่างกว้างขวาง รุนแรงต่อ
ประชาชนโดยภัยแล้งเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 

     (1) ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะที่มีฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหนึ่ งซึ่งตามปกติจะต้อง               
มีฝน (ภาวะที่ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือไม่ตกต้องตามฤดูกาล) โดยขึ้นอยู่กับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่นั้นๆ  



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 123 

 

     (2) ฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกัน เกิน 15 วัน 
ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม  

 5. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์  

   ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ หมายถึง ภัยจากโรคซึ่ งปรากฏขึ้นในประชากรกลุ่มหนึ่ ง ในระยะเวลาหนึ่ ง                             
ในอัตราที่สูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต โรคนั้นอาจเป็นโรคติดต่อทางสัมผัส
หรือไม่ก็ได้ ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในพ้ืนที่เกิดโรคระบาดและพ้ืนที่ใกล้เคียง  

 6. ภัยจากโรคระบาดสัตว์  

   ภัยจากโรคระบาดสัตว์ หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฎขึ้นในประชากรสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า               
โดยเป็นโรคติดต่อทั้งในสัตว์ชนิดเดียวกัน ต่างชนิดกัน รวมถึงการติดต่อมาสู่คน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตรา              
ที่สูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโดรคในอดีต สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและ
สุขภาพของประชาชน  

 7. ภัยจากโรคระบาดสัตว์น้ำ  

   ภัยจากโรคระบาดสัตว์น้ำ หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฎขึ้นในประชากรสัตว์น้ำหรือสัตว์ป่า โดย
เป็นโรคติดต่อทั้งในสัตว์ชนิดเดียวกัน ต่างชนิดกัน รวมถึงการติดต่อมาสู่คน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตรา                
ที่สูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโดรคในอดีต สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและ
สุขภาพของประชาชน  

 8. ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช  

   ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช หมายถึง ภัยที่เกิดจากสิ่งซึ่งเป็นอันตรายแก่พืช เช่น เชื้อโรค พืช แมลง 
สัตว์ หรือพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืช ส่งผลให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ กิ่ง 
ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอร์ของเห็ด ไม่ว่าที่ยังทำพันธุ์ได้หรือตายแล้วและ ให้หมายความ
รวมถึงตัวห้ำ ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย์ จนส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และประชาชน  

 9. ภัยจากการคมนาคม  

   ภัยจากการคมนาคม หมายถึง ภัยจากอุบัติ เหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ                 
ภัยจากระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ภัยจากกระบวนการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการรั่วไหล
ของน้ำมันและวัตถุอันตรายในแหล่งน้ำ รวมถึงการเททิ้งน้ำมันหรือของเสียในแม่น้ำหรือทะเล  

 

 10. ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน  

   ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นจากไฟป่าไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตามเกิดขึ้นในป่า
ธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนเป็นผลให้ฝุ่น ควัน และ
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อนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่ อากาศปิด เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและสุขภาพ                     
ของประชาชน  

 11. ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  

   11.1 ภัยจากแผ่นดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพทำให้                 
เกิดการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ำที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แต่
บางครัง้ก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้  

   11.2 ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม หมายถึง ภัยที่เกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน 
โรงเรียน ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน ที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของแผ่นดินซึ่งเป็นผล           
มาจากแผ่นดินไหวและก่อให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้  

 12. ภัยสึนามิ   

   ภัยจากสึนามิ หมายถึ ภัยที่เกิดจากคลื่นยักษ์ คำว่า สึนามิ เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า  คลื่นท่าเรือ สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแห่ง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกล้ๆ ชายฝั่งและ
เคลื่อนเข้าถล่มชายฝั่งอย่างทันทีทันใด และประเภทที่สอง คือ คลื่นสึนามิที่ เดินทางข้ามทวีป (Distance 
Tsunami) มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวข้ามทวีปไปยังชายฝั่งที่อยู่ห่างไกล
หลายหมื่นกิโลเมตร สาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายเหตุ  เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม และอุกา
บาดตกลงสู่มหาสมุทร โดยภัยจากสึนามิก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตประชาชน และสิ่งปลูกสร้างตลอดแนว
พ้ืนที่ราบชายฝั่ง  

 13. ภัยทางอากาศ  

  ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธนำวิถี ขีปนาวุธ หรือ 
สิ่งใด ๆ ที่สามารถเคลื่อนที่หรือทรงตัวบนอากาศ และการโจมตีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  

 14. ภัยจากการก่อวินาศกรรม  

   14.1 ภัยจากการก่อวินาศกรรม หมายถึง ภัยที่ เกิดจากการะทำใด ๆ อันเป็นการมุ่ งทำลาย                
ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ระบบ
การปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ  

   14.2 ภั ยจากการก่อการร้าย  หมายถึ ง ภั ยที่ เกิดจากการกระทำใด ๆ ที่ สร้างความปั่ นปวน                     
ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพ่ือขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรืององค์การระหว่างประเทศให้กระทำหรือ
ละเว้นกระทำการอยา่งหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่สำคัญ  

   14.3 ภัยจากการก่อการร้ายสากล หมายถึง ภัยที่เกิดจากการปฏิบัติการของบุคลากร  หรือกลุ่มบุคคลที่
มุ่งหวังผลตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิบัติการล่วงล้ำเขตแดน 
หรือเกี่ยวกันกับชาติอ่ืน การกระทำนั้นอาจเป็นไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใด ๆ หรือมีรัฐใดรัฐ
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หนึ่งสนับสนุนรู้เห็นก็ได้ เมื่อเกิดขึ้นย่อมมีปลกระทบโดยตรง ต่อผลประโยชน์ของชาติ พันธกรณีระหว่างประเทศ 
นโยบายของชาติทั้งด้านการเมืองและการป้องกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ชื่อเสียงและเกียรติภูมิ
ของชาติ  
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ภาคผนวก ค นิยามศัพท์ / ศัพท์สาธารณภัย 

กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แผนทั่วๆ ไป หรือคำแนะนำที่เลือกมาใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

กลุ่มเปราะบาง  (Vulnerable Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถจำกัดในการเผชิญเหตุการณ์  
สาธารณภัย ซึ่งต้องการความดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผู้ป่วย ผู้พลัดถิ่น               
ผู้ลี้ภัย คนต่างด้าว   

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดระบบและบริหารจัดการทรัพยากร
และความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ   

การซ่อมสร้าง (Reconstruction) การฟ้ืนฟูโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างที่ ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์  
สาธารณภัยให้กลับมาสู่สภาพใช้งานได้ดังเดิม  

การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับสาธารณภัย มุ่งเน้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนมีความสามารถในการคาดการณ์  เผชิญ เหตุ และจัดการกับผลกระทบจาก 
สาธารณภัยอย่างเป็นระบบ หากมีการเตรียมความพร้อมได้ดีจะทำให้สามารถดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพ่ิมโอกาสในการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์สา
ธารณภัยได้มากข้ึน   

การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทันเหตุการณ์              
ผ่านทางหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เพ่ือให้บุคคลที่กำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยสามารถกระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  

การบรรเทาทุกข์ (Relief) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในทันทีที่เกิดสาธารณภัย เพ่ือรักษาชีวิตและ
ตอบสนองความต้องการขัน้พื้นฐานให้ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีพอยู่ได้   

การบัญชาการ (Command) หมายถึง การทำหน้าที่อำนวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัยอำนาจ  

ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ   

การบัญชาการร่วม (Unified Command) หมายถึง การประยุกต์ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

เมมีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน หรือเมื่อเหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขยายตัวข้ามขอบเขตอำนาจหน้าที่ทางการเมือง หน่วยงานต่างๆ จะทำงานร่วมกันผ่านตัวแทนของ
แต่ละหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกในหน่วยบัญชาการร่วม มีหน้าที่หลักในการกำหนดวัตถุประสงค์และ
กลยุทธ์ร่วม  และจัดทำแผนเผชิญเหตุ ที่จะใช้ร่วมกันเพียงแผนเดียว  

การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) หมายถึง หน่วยบัญชาการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดการ
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในภาพรวม และประกอบด้วยผู้บัญชาการเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ได้รับการ
มอบหมาย   
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การประเมินความเสียหายและความต้องการ (Damage and Needs Assessment : DANA) หมายถึง การ
ประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย
ตนเอง รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม 
การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ   

การประเมินความเสียหายและความสูญ เสีย (Damage and Loss Assessment : DALA) หมายถึง                    
การวิเคราะห์ผลกระทบจากสาธารณภัย เป็นการประมาณการเชิงปริมาณว่าเกิดผลกระทบอะไรขึ้นจากเหตุการณ์
สาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากพ้ืนที่ประสบภัย ข้อมูลจากการประเมินจะนำไปใช้ในการประมาณ
การซ่อมสร้างสิ่งก่อสร้างที่เสียหายไป และเพ่ือใช้ในการวางแผนเพื่อการฟ้ืนฟูจากความสูญเสีย  

 การป ระสาน งาน  ณ  จุ ด เดี ยว  (National Single Window : NSW) ห มายถึ ง  ก าร เชื่ อม โย งข้ อมู ล                     
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนำเข้าส่งออกสินค้า เพ่ืออำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการตรวจ
ปล่อยสินค้า ระบบนี้จะทำหน้าที่ประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ผู้ประกอบการสามารถรับส่ ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ด้วยตัวเอง   

การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษย์เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าทาง
ภูมิอากาศหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือช่วยสร้างโอกาส
จากสภาวะวิกฤตได้   

การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการหรือแนวทางต่างๆ เพ่ือช่วยขจัดผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ 
สาธารณภัยที่อาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการเชิงโครงสร้างและ
มาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง  

การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (Civil Defense) หมายถึง การป้องกันพลเรือนให้ปลอดภัยจากการโจมตี                
ทางทหาร  แต่ปัจจุบันครอบคลุมถึงการช่วยให้พลเรือนปลอดภัยจากการคุกคามทางสาธารณภัย ด้วยหน้าที่ของ
กองกำลังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (civil defense force) จากเดิมที่มีแต่การฝึกการทหาร จึงหมายรวมถึงการดูแล
ให้ประชาชนปลอดภัยจาก สาธารณภัยและการปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย เช่น                การ
ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายในช่วงอพยพ การช่วยกระจายถุงยังชีพ การอำนวยความสะดวก ในการขนส่งอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ การช่วยซ่อมแซม ก่อสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ   

การเผชิญเหตุ (Response) หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ควรเกิดขึ้น อย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงทีเพ่ือรักษาชีวิตและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
เหตุการณ์  สาธารณภัย เช่น การกู้ชีพกู้ภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์  
การบัญชาการ ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน การประสานงานเพ่ือลำเลียงผู้ป่วย การบริหารจัดการ ศูนย์อพยพ   

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Exercise) หมายถึง การจำลองสถานการณ์เพ่ือฝึกฝนทักษะหรือ
ซักซ้อมกระบวนการการดาเนินงานที่ ได้ วางแผนไว้  เป็นแบบฝึกหั ด เพ่ือให้ ผู้ ที่ มีบทบาทหน้ าที่ และ                 
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ความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติที่จำเป็น ทำให้มีทักษะสามารถ                 
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานได้จริงหากเกิดสาธารณภัยขึ้น   

การฟื้นฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีพ และสภาวะวิถีความเป็นอยู่
ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเก่าตามความเหมาะสม โดยการนำเอาปัจจัย
ต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟ้ืนฟูด้วย (Build back better) หมายรวมถึง  การ
ซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)   

การฟื้ นสภาพ , การเยียวยา (Rehabilitation) หมายถึง การจัดการความเสียหายหรือผลที่ เกิดจาก 
สาธารณภัย  เพ่ือพลิกฟ้ืนสภาวะการดำรงชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยให้กลับคืน 
สู่สภาพ ที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้ รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial Support) ของผู้ได้รับ
ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น  

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติ ในการลด
โอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผ่านความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะวิเคราะห์ และบริหาร
จัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือดำเนินนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทำให้ เกิดความเปราะบาง และเพ่ิ มศักยภาพในการจัดการปัญหา  
มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน และป้องกั นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต   

การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยที่ เป็นอันตราย  
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลกระทบทางลบของภัย โดยมากไม่สามารถขจัดให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง  แต่
ขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงได้จากการดำเนินนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ   

การวิเคราะห์ความเสี่ยง , การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนดลักษณะ 
ขนาดหรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง (vulnerability) และศักยภาพ (capacity) ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตราย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น ในการเกิด ผลกระทบจากภัย             
ในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ   

การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Assistance Team : IMAT) หมายถึง การ
จัดรูปแบบการบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานบัญชาการและทีมงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่
เหมาะสมอ่ืนๆ ภายในโครงสร้างระบบบัญชาการณ์ ที่สามารถจะจัดส่งไปปฏิบัติ งานหรือลงมือปฏิบัติงานได้ตาม
ความจำเป็น มีการกำหนดคุณสมบัติและการรับรองอย่างเป็นทางการ  

การอพยพ (Evacuation) หมายถึง การเคลื่อนย้าย การกระจาย และการนำพลเรือนออกจากพ้ืนที่อันตราย หรือ
พ้ืนที่ที่อาจเป็นอันตรายอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนและมีการกำกับดูแล รวมถึงการรับรองและการดูแลบุคคล
เหล่านี้ในสถานที่ปลอดภัยด้วย   

ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) หมายถึง วิธีการที่ได้กำหนด
หรือจัดทำข้ึนเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามอย่างเป็นกิจวัตรในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง   
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ข่าวสาร (Intelligence) หมายถึง ข่าวสารที่ เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่ เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ 
การบัญชาการเหตุการณ์ เป็นภารกิจของส่วนแผนงานซึ่งมุ่งเน้นไปที่ข่าวสารในเหตุฉุกเฉิน   

 ขีดความสามารถ ,ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น   

คลังสำรองทรัพยากร (Stockpiling) หมายถึง วัสดุหรือเสบียงที่สะสมไว้เพ่ือใช้ในเวลาฉุกเฉิน หรือ                      
ยามเกิดภัยพิบัติ เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อาหาร น้ำดื่ม ไฟฉาย ถุงนอน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบอาหาร   

ค ว าม เป ร าะบ า ง  (Vulnerability) ห ม าย ถึ ง  ปั จ จั ย ห รื อ ส ภ าว ะ ใด ๆ  ที่ ท ำ ให้ ชุ ม ช น ห รื อ สั งค ม  
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทำให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็ว
จากความเสี ยหายอัน เกิดจากสาธารณภั ย ปั จจัย เหล่ านี้ มี อยู่ ในชุมชน หรือสั ง คมมานาน ก่อน เกิด 
สาธารณภัยและอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น   

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) หมายถึง การร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ โดยมักเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพ้ืนฐาน หรือ
โครงการให้บริการสาธารณะในระยะยาวที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่าภาครัฐจะ
ดำเนินการเอง เป็นทางเลือกในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การก่อสร้าง การดำเนินการบำรุงรักษา การจัดหาเงินทุน การให้บริการ ซึ่งเอกชนเป็นผู้บริหารจัดการ ความ
เสี่ยงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาที่กำหนดไว้   

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่าง ๆ หรือองค์ประกอบ             
ใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยและอาจได้รับความเสียหาย   

ความสูญเสีย (Loss) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินค้าและบริการ รวมถึงสภาพทาง               
เศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสาธารณภัย ความเปลี่ยนแปลงนี้ เกิดขึ้นตั้ งแต่ช่วงระยะเวลาที่ เกิดสาธารณภัย  
จวบจนกระทั่งมีการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ของทรัพย์สินที่เสียหายและมีการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์               
ในบางกรณีอาจใช้เวลาหลายปี   

ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น อาคารและส่วนประกอบ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สินค้าที่เก็บไว้ในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทำลายทั้งหมดหรือบางส่วน โดยความเสียหายอาจเกิดขึ้น
ระหว่างหรือภายหลังจากประสบเหตุการณ์ภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพและคิดคำนวณด้วย
มูลค่าทดแทนเป็นตัวเงิน   

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม              
จากการ เกิดเหตุการณ์ใดๆ  

ผู้บัญชาการ (National Command) หมายถงึ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรม
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ์ และยุทธวิธีและการสั่งใช้และการ
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จัดส่งทรัพยากร ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมต่อการปฏิบัติการตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจัดการการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสถานที่เกิดเหตุทั้งหมด   

ผู้อำนวยการ (Director) หมายถึง ผู้อำนวยการกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการ
ท้องถิ่น  และผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร    

แผนที่เสี่ยงภัย (Hazard Map) หมายถึง แผนที่แสดงพ้ืนที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย เช่น อุทกภัย สึนามิ 
ภูเขาไฟระเบิด เป็นผลของการประเมินความเป็นไปได ้ความถี่ของการเกิดภัย ตลอดจนความรุนแรงของภัยนั้นๆ   

แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) หมายถึง แผนซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์ อักษรหรือสั่งด้วยวาจา  
ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ทั่วไปที่สะท้อนหรือแสดงถึงกลยุทธ์ในภาพรวมสำหรับการจัดการเหตุฉุกเฉิน อาจ
รวมถึงการกำหนดทรัพยากรที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ภารกิจที่มอบหมาย และข้อมูลข่าวสารสำหรับจัดการเหตุ
ฉุกเฉินระหว่างช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการช่วงหนึ่งหรือหลายช่วง   

ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน (Resilience) หมายถึง ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือสังคมที่มีความเสี่ยง                      
ต่อสาธารณภัย ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมทั้งรู้จักวางมาตรการและปฏิบัติตัว            
เพ่ือช่วยลดหรือถ่ายโอนความเสี่ยงดังกล่าวเพ่ือลดโอกาสในการได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย และ                  
หากประสบกับสาธารณภัยก็สามารถฟ้ืนตัวจากผลของภัยได้ด้วยแนวทางและในระยะเวลาที่ เหมาะสม                  
หมายรวมถึงความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษาโครงสร้างและกลไกพ้ืนฐานที่จำเป็นให้ปลอดภัย                   
จากสาธารณภัยด้วย   

ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ที่อาจนำมา ซึ่งความสูญเสียต่อ
ชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม   

ภาคประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรอิสระซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรที่มีบทบาท  
ในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสาธารณะ มีเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม   

ยุทธวิธี (Tactics) หมายถึง การใช้งานและการกำกับดูแลทรัพยากรที่ปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเพ่ือ                
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นด้วยกลยุทธ์  

ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) หมายถึง ระบบที่มีศักยภาพในการประมวลผลข้อมูล และ
แจ้งเตือนตามช่วงระยะเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชน และหน่วยงานที่เสี่ยงต่อภัยมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการและ
รับมือได้อย่างเหมาะสม เพ่ือลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย   

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) หมายถึง แนวทางในการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับภัยทุกประเภทอย่างมีมาตรฐานในพ้ืนที่เกิดเหตุ ตั้งแต่เหตุฉุกเฉินขนาดเล็กไปจนถึงเหตุ
ฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน โดยผู้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการ
ร่วมกันได้ภายใต้ การบัญชาการแบบรวมศูนย์ (unified command) โดยปกติมีการจัดโครงสร้างระบบเพ่ือการ
ปฏิบัติงานใน 5 สายงานหลัก คือ ส่วนบัญชาการ (command) ส่วนปฏิบัติการ (operation) ส่วนแผนงาน 
(planning) ส่วนสนับสนุนกำลั งบ ำรุงหรือโลจิสติกส์  (logistics) และส่วนการเงิน /การบริหารจัดการ 
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(finance/administration) ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือขยายส่วนงานที่อาจจำเป็นหรืไม่จำเป็น                   
ต้องใช้งาน ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์นั้น ๆ   

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  (Incident Command Post) หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้ งขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือใช้ใน  
การดำเนินภารกิจหลัก ศูนย์บัญชาการอาจจะตั้งอยู่รวมกันกับฐานที่ตั้ งหรือสถานที่ อ่ืนๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน  

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operations Center) หมายถึง สถานที่ที่ใช้ประสานงาน ด้านข้อมูล
ข่าวสารและทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน (การปฏิบัติการในสถานที่                  
เกิดเหตุ) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอาจเป็นสถานที่ชั่วคราวหรืออาจเป็นสถานที่ศูนย์กลางหรือสถานที่มั่นคงถาวรกว่า
หรืออาจจัดตั้งในองค์กรในระดับสูงกว่า หรืออาจจัดตามภารกิจหลักแต่ละด้าน หรือจัดตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
และพ้ืนที่รับผิดชอบ   

ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Join Information Center : JIC) หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือทำหน้าที่ประสาน
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม               
เป็นจุดกลางของการติดต่อสำหรับสื่อข่าวทุกประเภท   

ศูนย์พักพิงชั่วคราว (Shelter) หมายถึง สถานที่เพ่ือให้ผู้ประสบภัยใช้อยู่อาศัยเมื่อไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย
ตามปกติได้ อาจเป็นสถานที่ที่สร้างจากวัสดุชั่วคราว เช่น เต็นท์ บ้านจากวัสดุสังเคราะห์ ที่ พักอาศัยชั่วคราวชนิด
อ่ืนหรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง อาจเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย หรือเป็นเอกสารที่จัดทำต่างหาก โดยมี
รายละเอียดด้านบุคลากร สถานที่ ระยะเวลา และแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจน   

หน่วยสนับสนุน (Supporting Agency) หมายถึง หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และ/หรือให้ความช่วยเหลือด้าน
ทรัพยากรแก่หน่วยงานอื่นๆ   

องค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Centre : EOC) หมายถึง สถานที่ที่มี
เครื่องมืออุปกรณ์พร้อม เป็นศูนย์กลางเพ่ืออำนวยการและประสานการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลาของการเผชิญ
เหตุการณ์ภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์สั่งการ ให้แนวนโยบายปฏิบัติการ และอำนวยความสะดวกด้านการ
ประสานงานสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ   

เอกภาพในการบัญชาการ (Unity of Command) หมายถึง หลักการของระบบการบัญชาการเหตุการณ์                   
ที่กำหนดให้แต่ละบุคคลที่ทำหน้าที่ตอบโต้เหตุฉุกเฉินจะได้รับการมอบหมายให้อยู่ภายใต้ ผู้ควบคุมดูแล              
เพียงหนึ่งคนเท่านั้น    

 

 
 
 
 
 



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 132 

 

ภาคผนวก ง พื้นที่เสี่ยงภัย  

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
                    

พื้นที่เสี่ยงภัย อำเภอ ตำบล หมู่ที่ หมายเหตุ 
1. น้ำป่าไหลหลาก   
    - ดินถล่ม 

เมืองสุโขทัย เมืองเก่า 3,4,6,8  
วังทองแดง 1,2,3,4,5,6,7,8  

บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ 2,3,4,5,6,7  
วังน้ำขาว 2,3,4,5,6,7,8,9,10  
ตลิ่งชัน 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  
หนองหญ้าปล้อง 4,5,6  
วังลึก 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  

คีรีมาศ บ้านน้ำพุ 2,3,4  
ศรีคีรีมาศ 5,6,7,10  
นาเชิงคีร ี 2,5,6,8,9  
บ้านป้อม 2,5,6,7,8  
สามพวง 2,3,4,5,6,7,8,9,10  
หนองจิก 3,4,5,6  
หนองกระดิ่ง 2,3,4  
ทุ่งยางเมือง 4,5  
ทุ่งหลวง 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12  
โตนด 5,6,11,12,13,17  

ศรีสำโรง นาขุนไกร 3,4,5,6,7,8,9  
ทุ่งเสลี่ยม บ้านใหม่ไชยมงคล 2,3,4,5  

ไทยชนะศึก 2,3,4,8,9,10  
ทุ่งเสลี่ยม 6,10,11  
กลางดง 2,3,4,6,7,8,10,11,1

2,15 
 

เขาแก้ว 1,2  
ศรีสัชนาลัย แม่สิน 1,2,3,5,8,9,10,11,1

2,15,16,19,20,21 
 

แม่สำ 6,8,10,11,12,13  
บ้านตึก 3,4,5,6,7,8,12,13  
บ้านแก่ง 3,4,5,6,7,8,13  

2. น้ำท่วมขัง เมืองสุโขทัย เมืองเก่า 1  
บ้านสวน 5,6,8,10,11  
บ้านหลุม 12  
บ้านกล้วย 1,3,4,5,6,7,9,10  
ตาลเตี้ย 1,2,3,4  
ปากพระ 1,2,3,4,5,6  



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 133 

 

พื้นที่เสี่ยงภัย อำเภอ ตำบล หมู่ที่ หมายเหตุ 
ปากแคว 1  

กงไกรลาศ กง 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13 

 

บ้านกร่าง 3,4,5  
ไกรนอก 7,8  
ดงเดือย 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11 
 

ท่าฉนวน 1,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12 

 

ป่าแฝก 1,2,3,4,5,6,7,8,9  
หนองตูม 1,2,3,4,5,6,7,8  

ศรีสำโรง บ้านไร่ 4,6,7,10  
บ้านซ่าน 1,2,5,6,9,10  

ศรีนคร ศรีนคร 3,9  
นครเดิฐ 1,3,5,7,8  
หนองบัว 1,3,4,5,6,7,8  

3. น้ำเอ่อล้นตลิ่ง เมืองสุโขทัย ธานี 12 ชุมชน 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12 

 

ตาลเตี้ย 1,2,4  
ยางซ้าย 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11 
 

ปากพระ 1,2,4  
ปากแคว 1,2,3,4,5,6,8  

บ้านด่านลานหอย ลานหอย 1,2,3,8  
บ้านด่าน 4,5,6,7,8  

คีรีมาศ โตนด 3,4,15  
ทุ่งหลวง 1  
บ้านป้อม 3,4,5  
สามพวง 1  
หนองจิก 2,7,9,11,12  
หนองกระดิ่ง 1,5  

กงไกรลาศ กง 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13 

 

บ้านกร่าง 3,4,5  
ไกรนอก 7,8  
ดงเดือย 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11 
 

ท่าฉนวน 1,6,7  
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พื้นที่เสี่ยงภัย อำเภอ ตำบล หมู่ที่ หมายเหตุ 
กกแรต 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12 
 

ศรีสำโรง วังลึก 1  
สามเรือน 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  
บ้านนา 1,2,3,4,5,6  
วังทอง 1,2,3,5  
เกาะตาเลี้ยง 1,3,5,6,7,8,9,12  
วัดเกาะ 1,2,3,4,5,6,7  
วังใหญ่ 1,2,4,5,6,7,8  
ราวต้นจันทร ์ 2,3,4,5  

สวรรคโลก ในเมือง 3,4,9  
คลองกระจง 1,2,3,4,6  
วังพิณพาทย์ 1,2,3,4  
ย่านยาว 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,

12 
 

เมืองบางยม 1,2,4  
ปากน้ำ 1,2,6,11  
ป่ากุมเกาะ 1,2,6,9  
เมืองบางขลัง 1,2,3,4,6  

ศรีนคร ศรีนคร 5,10  
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม 1,2,3,4,5,7,8,9  
ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย 1,2,6  

แม่สิน 1,8,12,21  
หนองอ้อ 3,4,5,6  
ป่างิ้ว 1,2,3,4,5,10,13  
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ภาคผนวก จ. 
สถานที่สำคัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 

 
1. ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย 
2. ที่ว่าการอำเภออำเภอ (๙ อำเภอ) 
3. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย 
4. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสชันาลัย 
5. ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก 
6. ท่าอากาศยานสุโขทัย/สนามบินสุโขทัย ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก 
7. โรงพยาบาลสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย 
8. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง 
9. สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุโขทัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิดตแห่งประเทศไทย ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย 
10. สถานีไฟฟ้าสุโขทัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย 
11. สถานีสูบจ่ายและผลิตน้ำประปา ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย 
12. สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย 
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ภาคผนวก ฉ – 1 
บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 

    ผูบ้ังคับบัญชาระดับจังหวัด 

ที ่ หัวหน้าหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร หมายเหตุ 

1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 0-5561-1097 089-209-1509 0-5561-1097   

2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย(ด้านความมั่นคง) 0-5561-3074 089-2031106 0-5561-3074   

3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย(ด้านเศรษฐกิจ) 0-5561-1349 089-2034367 0-5561-3074   

4 รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ท) 0-5561-2559 061-5951519 0-5561-2559   

5 ปลัดจังหวัดสุโขทัย 0-5561-3366 089-9618640 0-5561-3357   

หน่วยงานในสังกัด 
ที ่ หัวหน้าหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

หวัหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย 
ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย 
เจ้าพนักงานที่ดนิจังหวัดสุโขทัย 
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจงัหวัดสุโขทัย 
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด
สุโขทัย 
นายอำเภอเมืองสุโขทัย 
นายอำเภอสวรรคโลค 
นายอำเภอศรีสัชนาลัย 
นายอำเภอศรีสำโรง 
นายอำเภอกงไกรลาศ 
นายอำเภอคีรีมาศ 
นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม 
นายอำเภอศรีนคร 
นายอำเภอบ้านด่านลานหอย 
จ่าจังหวัดสุโขทัย 
ป้องกันจังหวัดสุโขทัย 
 

0-5561-4531 
0-5561-0292 
0-5561-3359 
0-5561-1035 

0-5563-6086-7 
0-5561-2415 

 
0-5561-1112 

 
0-5561-3362 
0-5564-1048 
0-5567-1466 
0-5568-1655 
0-5562-5199 
0-5569-5021 
0-5565-9113 
0-5565-2718 
0-5568-9122 
0-5561-1096 
0-5561-1381 

 

089-2034381 
088-2931797 
081-8814711 
084-8740631 
081-4802980 
089-9687191 
 
087-2997299 
 
081-8675266 
081-8675287 
081-8675276 
081-8675300 
081-8675329 
081-8675275 
081-8675281 
081-8675331 
081-8675304 
081-1722732 
081-9723578 
 

0-5561-1619 
0-5561-3358 
0-5561-3359 
0-5561-1035 
0-5563-6087 
0-5561-6239 
 
0-5561-0519 
 
0-5561-3362 
0-55644-1048 
0-5567-1466 
0-5568-1430 
0-5569-1185 
0-5569-5021 
0-5565-9113 
0-5565-2188 
0-5568-9024 
0-5561-2332 
0-5561-1381 
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ที ่ หัวหน้าหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร หมายเหตุ 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
 
34 
35 
36 
 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
 
48 
49 
50 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 
ผอ.สวท.จังหวัดสุโขทัย 
ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย 
สัสดีจังหวัดสุโขทัย 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
ประมงจังหวัดสุโขทัย 
ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย 
ขนส่งจังหวัดสุโขทัย 
ผอ.แขวงทางหลวงสุโขทัย  
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
ผอ.โรงพยาบาลสุโขทัย 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุโขทัย 
พลังงานจังหวัดสุโขทัย 
พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสุโขทัย 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง 
สถานีควบคุมไฟปา่สุโขทัย 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สท. 
ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย 
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก 
สำนักงานประปาสุโขทัย 
สำนักงานประปาสวรรคโลก 
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติสุโขทัย 
ผอ.สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จ.สุโขทัย 
 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี 
นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก 

0-5561-2286 
0-5561-1412 
0-5562-1771 
0-5561-2168 
0-5561-0564 
0-5561-1220 
0-5569-6427-8 
0-5561-1038 
0-5561-0005 
0-5561-1258 
0-5561-2775 
0-5561-3354 
0-5561-6403 
0-5561-1234 
 
0-5561-2410 
0-5561-6193 
0-5565-1090-2 
 
0-5591-0000-1 
 
0-5561-3352 
0-5591-2073 
0-5501-9360 
0-5561-2880 
0-5564-4268 
0-5561-1023 
0-5561-1555 
0-5561-3107 
0-5561-4747-
613195 
0-5561-3023 
0-5561-2496 
0-5564-2200 

 
081-7276320 
081-8883311 
081-3439128 
089-4614858 
089-4013760 
081-2958021 
081-8850819 
085-6607585 
081-2611292 
086-2482551 
081-9605469 
081-7277014 
084-7003727 
 
062-9514719 
094-5619516 
093-1343595 
 
081-8819675 
085-6535499 
081-7520955 
092-2460102 
065-5276380 
081-8884946 
081-4740575 
081-8882736 
081-0429154 
 
081-9888577 
 
 
081-7278099 
081-9736309 

0-5561-2286 
0-5561-1413 
- 
0-5561-2168 
0-5561-0689 
0-5561-1556 
0-5569-9428 
0-5561-1038 
0-5561-2731 
0-5561-2895 
0-5561-0499 
0-5561-3375 
0-5561-2423 
0-5561-1234 
 
0-5561-2426 
0-5561-3536 
- 
 
0-5569-3101 
- 
0-5561-0635 
0-5591-2073 
- 
0-5561-2880 
0-5564-4268 
0-5561-1023 
0-5564-1555 
 
 
 
0-5561-3355 
0-5561-2631 
0-5564-1821 
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ที ่ หัวหน้าหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร หมายเหตุ 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
 
57 
58 
59 
60 
 
61 
62 
63 
64 
 
65 
 
 
66 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย 
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุโขทัย 
มูลนิธิร่วมมิตรสุโขทัย 
ชมรมวิริยะเมตรตากู้ภัยสุโขทัย 
หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
เทพนิมิตรจังหวัดสุโขทัย อ.บ.ภ.ใต้ 13-00 
ชมรมอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
กู้ภัยบางแก้วสุโขทัย 
สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
สุโขทัย  
สมาคมประชาพิทักษ์กู้ภัยสวรรคโลก 
มูลนิธิร่วมกตัญญู จุดสวรรคโลก 
กู้ภัยจิตอาสาวัดใหม่เจริญผล 
มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จังหวัดสุโขทัย 
(กู้ภัยมังกร) 
สมาคมกู้ภัยศรีสำโรง 
สมาคมร่วมกุศลสุโขทัย กู้ภัยวัดหนองทอง 
สมาคมเตือนภัยพบิัติภาคเหนือ 
ศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ 
จังหวัดสุโขทัย 

0-5561-1314 
0-5561-1789 
0-5561-1201 

1669 
 
 

087-0367722 
086-1945257 
081-8870892 
 
081-9538198 
087-4850796 
 
089-4390205 
05-3312650 
095-3342650 
086-6748066 
 
085-4003334 
088-7700542 
088-8815675 
094-7647407 
 
061-8011803 
080-5114219 
091-0575080 
091-0575080 

 
0-5561-1789 
0-5561-1201 
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ภาคผนวก ฉ – 2 
บัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศล หน่วยงานเครือข่าย 

 
ที ่ อำเภอ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ความถี่วิทยุ 
1 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
 

14 
 

เมืองสุโขทัย 
เมืองสุโขทัย 
เมืองสุโขทัย 

 
เมืองสุโขทัย 
เมืองสุโขทัย 

 
สวรรคโลก 
สวรรคโลก 

คีรีมาศ 
คีรีมาศ 

 
ศรีสำโรง 

เมืองสุโขทัย 
เมอืงสุโขทัย 
กงไกรลาศ 

 
เมืองสุโขทัย 

ชมรมวิทยุสมัครเล่น 
ชมรมวิริยะเมตรตากู้ภัยสุโขทัย 
สมาคมอาสาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
สุโขทัย 
หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยเทพนิมิต  
ชมรมอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกู้ภัยบางแก้ว
สุโขทัย 
สมสาคมพิทักษ์ประชากู้ภัยสวรรคโลก 
มูลนิธิร่วมกตัญญู จุด สวรรคโลก 
กู้ภัยจิตอาสาวัดใหม่เจริญผล 
มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จังหวัดสุโขทัย  
(กู้ภัยมังกร) 
สมาคมกู้ภัยศรีสำโรง 
สมคมร่วมกุศสุโขทัย กู้ภัยวัดหนองทอง 
มูลนิธิร่วมมิตรสุโขทัย 
ศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ 
จังหวัดสุโขทัย 
ชมรมพารามอเตอร์สุโขทัย 

088-2813589 
087-3089287 
086-6748066 

 
089-4390205 
099-2953006 

 
085-4003334 
088-2751842 
088-8815675 
094-7647407 

 
061-8011803 
080-5114219 
081-7270899 
095-3233737 

 
092-2645968 

- 
156.56 
154.44 

 
168.440 
153.060 

 
152.000 
161.860 
167.640 
162.675 

 
152.800 

- 
- 
- 
 
- 
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ภาคผนวก ฉ – 3 
บัญีรายชื่อผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณภัย 

ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

1 นายพล   เชื้อทหาร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

0 5561 2415 การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน 

2 นางสาวสุภัชชญา  ใจเพ็ชร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

0 5561 2415 การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน 

3 สิบโทคมสันต์ เด่นสมบูรณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

0 5561 6237 อุทกภัย 

4 นายเนตร สมบัติ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย 0 5562 0481 เกษตร 
5 นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย 0 5561 2731 การจัดการขนส่ง 
6 นายวรชาติ   พวงเงิน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย 0 5561 2426 พลังงาน 
7 นายอดิศักดิ ์ตาทอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
0 5561 6237 ค้นหาและกู้ภัย 

8 นายพงศ์พัฒน์ เรืองนวล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

0 5561 6237 ค้นหาและกู้ภัย 

9 นางกุลธิรัตน์  โตมอญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

0 5561 2415 ความปลอดภัยทางถนน 

10 นางพงศธร เรืองนวล แขวงทางหลวงสุโขทัย 0 5561 1258 วิศวกรรม 
11 พ.ต.อ.ประมวล ยิ้มจันทร์ ตำรวจภูธรจังหวัดสโุขทัย 0 5562 1774 ความปลอดภัยทางถนน 
12 นายธาดา ปานสว่าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
0 5561 2415 อัคคีภัย 

13 นายภาสกร ศรีสวัสดิ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

0 5561 6237 อัคคีภัย 

14 นายวรวุฒิ ทรัพย์ประเสริฐ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

0 5561 6238 อัคคีภัย 

15 นายทศพล  เกียรติศรีสิริ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

0 5561 2415 อัคคีภัย 

16 นางพรพรรณ ชาติชนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 0 5561 3375 ควบคุมโรคติดต่อ 
17 นายอน ุเอ่ียมทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 0 5561 2258 อนามัยสิ่งแวดล้อมและ

อาชีวอนามัย 
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ภาคผนวก ฉ – 3 
บัญีรายชื่อผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณภัย 

 

ที ่ ชือ่-สกุล หน่วยงาน 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

18 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 0 5561 3375 สาธารณสุข 
19 นายบัณฑิต  โพธิดก สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดสุโขทัย 
0 5563 6086 โครงสร้างอาคาร 

20 นายจักรกฤษณ์ ไทยกล้า สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุโขทัย 

0 5563 6086 โครงสร้างอาคาร 

21 นายธาดา ศรัทธา สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก 0 5591 2073 อุตุนิยมวิทยา 
22 นายเมืองแมน เกิดนานา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
0 5561 5663 ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
23 นางปริญญา บุญส่ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
0 5561 5663 ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
24 นายล้อม ยิ้มยวน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
0 5561 5663 ทรัพยากรน้ำ 

25 นายไพรัช  พรมจีน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

0 5561 1481 สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

26 นายสมชาย  ผะอบเหล็ก วิชาการเกษตรศรีสำโรง 0-5568-1384 วิชาการเกษตร 
27 นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 0 5501 9360 สารเคมีในการประกอบ

กิจการ 
28 นายอรรณพ  เสือกระจ่าง ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 0 5569 9428 ด้านปศุสัตว์ 
29 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดสุโขทัย 0 5561 1220 ด้านประมง 
30 นายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล โครงการชลประทานสุโขทัย 0 5561 1112 บริหารจัดการน้ำ 
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ภาคผนวก ฉ – 5  
บัญชีฐานข้อมูล อปพร. 

 
ลำดับที่ อำเภอ จำนวน อปพร. 

ศูนย์ อปพร. (อปท.) 

1 อำเภอเมืองสุโขทัย 178 

2 อำเภอกงไกรลาศ 257 

3 อำเภอคีรีมาศ 466 

4 อำเภอบ้านด่านลานหอย 177 

5 อำเภอศรีสัชนาลัย 436 

6 อำเภอศรีนคร 47 

7 อำเภอทุ่งเสลี่ยม 278 

8 อำเภอศรีสำโรง 364 

9 อำเภอสวรรคโลก 535 

รวม   2,738 
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ภาคผนวก ช  
ข้อมูลสถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย สญัญาณเตือนภัยและหอกระจายข่าว 

ลำดับที่ ชนิดอุปกรณ์เตือนภัย ที่ตั้ง 
1 เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่าน

ดาวเทียม (EVAC) 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

2 เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่าน
ดาวเทียม (EVAC) 

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

3 หอเตือนภัย (Warning Tower) ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
4 หอเตือนภัย (Warning Tower) บ้านโฟมประดู่ หมู่ 2 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัด

สุโขทัย 
5 หอเตือนภัย (Warning Tower) วัดป่าคา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
6 หอเตือนภัย (Warning Tower) องค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง  อำเภอกลางดง อำเภอทุ่ง

เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
7 หอเตือนภัย (Warning Tower) โรงเรียนปางสา ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย 
8 หอเตือนภัย (Warning Tower) บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว (หลังเก่า) ริมแม่นำ้ยม หมู่

ที่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสโุขทัย จังหวัดสุโขทัย 
9 หอเตือนภัย (Warning Tower) บ้านน้ำตกสายรุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนำพุ อำเภอคีรีมาศ 

จังหวัดสุโขทัย 
10 หอเตือนภัย (Warning Tower) ห้วยตม ต.บ้านตึก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย 
11 หอกระจายข่าว/หอเตือนภัยขนาดเล็ก 

(Small Tower) 
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านท่าดินแดง ตำบลศรีคีรีมาศ 
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

12 หอกระจายข่าว/หอเตือนภัยขนาดเล็ก 
(Small Tower) 

บ้านเลขท่ี 112/1 หมู่ 2 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

13 หอกระจายข่าว/หอเตือนภัยขนาดเล็ก 
(Small Tower) 

บ้านเลขท่ี 120 หมู่ 7 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

14 หอกระจายข่าว/หอเตือนภัยขนาดเล็ก 
(Small Tower) 

ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

15 หอกระจายข่าว/หอเตือนภัยขนาดเล็ก 
(Small Tower) 

โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

16 หอกระจายข่าว/หอเตือนภัยขนาดเล็ก 
(Small Tower) 

บ้านเลขที่ 29/2 หมู่ 1 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 
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ภาคผนวก ช  
ข้อมูลสถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย สญัญาณเตือนภัยและหอกระจายข่าว 

ลำดับที่ ชนิดอุปกรณ์เตือนภัย ที่ตั้ง 
17 หอกระจายข่าว/หอเตือนภัยขนาดเล็ก 

(Small Tower) 
บ้านเลขท่ี 221 หมู่ 8 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

18 หอกระจายข่าว/หอเตือนภัยขนาดเล็ก 
(Small Tower) 

โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

19 หอกระจายข่าว/หอเตือนภัยขนาดเล็ก 
(Small Tower) 

บ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 88/2 หมู่ 1 ตำบลยางซ้าย อำเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

20 หอกระจายข่าว/หอเตือนภัยขนาดเล็ก 
(Small Tower) 

บ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 9/2 หมู่ 5 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

21 หอกระจายข่าว/หอเตือนภัยขนาดเล็ก 
(Small Tower) 

บ้านเลขท่ี 24/15 หมู่ 9 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 

22 หอกระจายข่าว/หอเตือนภัยขนาดเล็ก 
(Small Tower) 

บ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 136/4 หมู่ 10 ตำบลยางซ้าย อำเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

23 หอกระจายข่าว/หอเตือนภัยขนาดเล็ก 
(Small Tower) 

สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 
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ภาคผนวก ซ 
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ลำดับ
ที ่

ประเภทเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ ฯ 

จำนวน หน่วยงาน ชื่อผู้ควบคุม/ประสานงาน หมายเลข
โทรศัพท์ 

1 รถบรรทุกน้ำ 7 แขวงทางหลวงสุโขทัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

081-8879137 

2 รถบรรทุกน้ำ 6,000 
ลิตร 

2 แขวงทางหลวงชนบท
สุโขทัย 

กองอำนวยการปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

 

3 รถบรรทุกน้ำ 1 โครงการชลประทาน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

081-7837409 

4 รถบรรทุกน้ำ ขนาด 
6,000 ลิตร 

2 กก.6.บก.กฝ.บช.ตชด. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

 

5 รถบรรทุกน้ำ 7 อบจ.สุโขทัย กองอำนวยการป้องกันและรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

081-9539815 

6 เครื่องสูบน้ำ 28,000 
ลิตร/นาที 

2 สำนักงาน ปภ.สท. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

087-3113601 

7 เครื่องสูบน้ำ 8X8 10 โครงการชลประทาน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวดัสุโขทยั 

081-7837408 

8 เครื่องสูบน้ำ 10X10 1 โครงการชลประทาน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

081-7837408 

9 รถบรรทุก 2 ตัน 3 โครงการชลประทาน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

081-7837408 

10 รถบรรทุก 4 ตนั  1 โครงการชลประทาน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

081-7837409 

11 รถบรรทุก 6 ตัน  1 โครงการชลประทาน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

081-7837410 

12 ระบรรทุกน้ำ 6,000 
ลิตร 

1 โครงการชลประทาน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

081-7837411 

13 รถบรรทุกยกเท 4 ลบ.ม 1 โครงการชลประทาน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

081-7837410 

14 เครื่องสูบน้ำ 8 โยธาธิการและผังเมือง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

081-8862165 

15 รถบรรทุกนำ้ดับเพลิง 
10,000 ลิตร 

1 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

081-8862165 

16 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง 
7,000 ลิตร 

1 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

081-8862165 
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ภาคผนวก ซ 
บัญชเีครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับ
ที ่

ประเภทเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ ฯ 

จำนวน หน่วยงาน ช่ือผู้ควบคุม/ประสานงาน หมายเลข
โทรศัพท ์

17 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง 
6,000 ลิตร 

1 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

081-8862165 

18 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง 
2,000 ลิตร 

2 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

081-8862171 

19 รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 

1 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

 

20 รถบรรทุกน้ำ 5 เทศบาลตำบลเมืองเก่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

 

21 รถบรรทุกน้ำ 3 เทศบาลตำบลบ้านสวน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

 

22 รถบรรทุกน้ำ 2 อบต.ปากแคว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

 

23 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.บ้านสวน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

 

24 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.บ้านหลุม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

 

25 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.ยางซ้าย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

 

26 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.ปากพระ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

  

27 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.เมืองเก่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

  

28 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.ตาลเต้ีย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

  

29 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.วังทองแดง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

  

30 เครื่องสูบน้ำชนิดลากจูง 
12 น้ิว 

4 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

081-8862165 

31 เครื่องสูบน้ำชนิดลากจูง 
10 น้ิว 

13 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

081-8862165 

32 เครื่องสูบน้ำชนิดลากจูง 
8 น้ิว 

6 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

081-8862165 

33 เครื่องสูบน้ำชนิดลากจูง 
5 น้ิว 

8 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

081-8862165 

34 เครื่องสูบน้ำพญานาค 5 
น้ิว 

8 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

081-8862165 
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ภาคผนวก ซ 
บัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับ
ที ่

ประเภทเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ ฯ 

จำนวน หน่วยงาน ช่ือผู้ควบคุม/ประสานงาน หมายเลข
โทรศัพท ์

35 เครื่องสูบน้ำมอเตอร์
ไฟฟ้า 8 นิ้ว 

13 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กองอำนวยการปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

081-8862165 

36 เครื่องสูบน้ำมอเตอร์
ไฟฟ้า 24 นิ้ว 

12 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

081-8862165 

37 เครื่องสูบน้ำท่อ
พญานาค ขนาด 5 นิ้ว 

8 เทศบาลเมืองสุโขทัยธาน ี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

081-8862166 

38 ปั๊มจุ่ม/ปัม๊แช่ ขนาด 3 
นิ้ว 

5 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

081-8862167 

39 เครื่องสูบน้ำหาบหาม 
ขนาด 2.5 นิ้ว 

1 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอเมืองสุโขทัย 

081-8862168 

40 รถยนต์บรรทุกน้ำ 6 เทศบาลเมืองสวรรคโลก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

085-0529816 

41 รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 เทศบาลตำบลในเมือง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

 

42 รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 เทศบาลตำบลป่ากมุเกาะ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

 

43 รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 เทศบาลตำบลคลองยาง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

 

44 รถบรรทุกน้ำ ขนาด 
10,000 ลิตร 

1 อบต.ในเมือง กองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

081-9538282 

45 รถบรรทุกน้ำช่วย
ดับเพลิง  

1 อบต.ในเมือง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

081-9538282 

46 รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 เทศบาลตำบลเมืองบาง
ขลัง 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

  

47 รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 อบต.ย่านยาว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

  

48 รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 อบต.เมืองบางยม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

  

49 รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 อบต.คลองกระจง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

  

50 รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 อบต.วังไม้ขอน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

  

51 รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 อบต.ปากน้ำ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 
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ลำดับ
ที ่

ประเภทเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ ฯ 

จำนวน หน่วยงาน ช่ือผู้ควบคุม/ประสานงาน หมายเลข
โทรศัพท ์

52 รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 อบต.หนองกลับ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

  

53 รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 อบต.ท่าทอง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

  

54 รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 อบต.นาทุ่ง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

  

55 เครื่องยนตส์ูบน้ำ 25 เทศบาลเมืองสวรรคโลก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

085-0529816 

56 เครื่องยนต์ดเีซลสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 

4 เทศบาลเมืองสวรรคโลก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอสวรรคโลก 

085-0529816 

57 รถยนต์บรรทุกน้ำ 2 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสัชนาลัย 

087-8444485 

58 รถยนต์บรรทุกน้ำ 
10,000 ลิตร พร้อม
อุปกรณ ์

2 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสัชนาลัย 

081-2808175 

59 รถยนต์บรรทุกนำ้ 
5,000 ลิตร 

1 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสัชนาลัย 

081-2808175 

60 รถบรรทุกน้ำช่วย
ดับเพลิง 10,000 ลิตร 

1 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กองอำนวยการปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสัชนาลัย 

081-2808175 

61 รถบรรทุกน้ำแบบ
เอนกประสงค์ 

1 อบต.บ้านแก่ง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสัชนาลัย 

085-8769221 

62 รถบรรทุกน้ำ 6,000 
ลิตร 

1 อบต.สารจิตร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสัชนาลัย 

081-0458837 

63 รถนำ้เอนกประสงค์ 
6,000 ลิตร 

1 อบต.หนองอ้อ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสัชนาลัย 

086-5925718 

64 รถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์ 

1 อบต.ป่างิ้ว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสัชนาลัย 

083-3312584 

65 รถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์ 4,000 
ลิตร 

1 อบต.ดงคู ่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสัชนาลัย 

087-8382939 

66 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.บ้านตึก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสัชนาลัย 

  

67 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.แม่สิน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสัชนาลัย 
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ภาคผนวก ซ 
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ลำดับ
ที ่

ประเภทเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ ฯ 

จำนวน หน่วยงาน ช่ือผู้ควบคุม/ประสานงาน หมายเลข
โทรศัพท ์

68 รถบรรทำน้ำ 1 อบต.แม่สำ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสัชนาลัย 

  

69 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 
6,000 ลิตร 

1 อบต.สารจิตร กองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสัชนาลัย 

081-0458837 

70 รถบรรทกุน้ำดับเพลิง
ขนาด 1,800 ลิตร 

1 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 

  

71 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง
ขนาด 6,000 ลิตร 

1 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 

 

72 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง
ขนาด 5,000 ลิตร 

1 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 

 

73 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง
ขนาด 10,000 ลิตร 

1 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 

 

74 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง
ขนาด 12,000 ลิตร 

1 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ กองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 

 

75 รถบรรทุกน้ำ ขนาด 
5,500 ลิตร 

1 อบต.กกแรต กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 

 

76 รถบรรทุกน้ำช่วย
ดับเพลิง 

1 อบต.กง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 

 

77 รถบรรทุกน้ำ ขนาด 
10,000 ลิตร 

1 อบต.บ้านใหม่สุขเกษม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 

 

78 รถบรรทุกน้ำอนกประ
สงค์ 6,000 ลิตร 

1 อบต.ป่าแฝก กองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 

 

79 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.ไกรนอก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 

 

80 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.ไกรใน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 

 

81 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.ดงเดือย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 

 

82 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.ท่าฉนวน กองอำนวยการปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 

 

83 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.หนองตูม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 

 

84 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 
นิ้ว 

1 อบต.ป่าแฝก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอกงไกรลาศ 
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ภาคผนวก ซ 
บัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับ
ที ่

ประเภทเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ ฯ 

จำนวน หน่วยงาน ช่ือผู้ควบคุม/ประสานงาน หมายเลข
โทรศัพท ์

85 รถยนต์บรรทุกน้ำแบบ
เอนกประสงค์ ขนาด 
12,000 ลติร 

1 เทศบาลตำบลศรีสำโรง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

86 รถยนต์บรรทุกน้ำแบบ
เอนกประสงค์ ขนาด 
6,000 ลติร 

1 เทศบาลตำบลศรีสำโรง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

87 รถยนต์บรรทุกน้ำแบบ
เอนกประสงค์ ขนาด 
5,000 ลิตร 

1 เทศบาลตำบลศรีสำโรง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

88 รถยนต์บรรทุกน้ำ 6 - 
10 ล้อ 

1 อบต.วังทอง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

89 รถบรรทุกน้ำขนาด 
6,000 ลิตร 

1 อบต.บ้านไร ่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

90 รถบรรทุกน้ำขนาด 
6,000 ลิตร 

1 อบต.บ้านซ่าน กองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

91 รถบรรทุกน้ำขนาด 
6,000 ลติร 

1 อบต.ราวต้นจันทร ์ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

92 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง
เอนกประสงค์ 

1 อบต.วัดเกาะ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

93 ขนาด 6,000 ลิตร   กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

94 รถบรรทุกน้ำขนาด 
6,000 ลิตร 

1 อบต.นาขุนไกร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

95 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.เกาะตาเลี้ยง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

96 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.ทับผึ้ง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

97 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.วังลึก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

98 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.สามเรือน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

99 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.บ้านนา กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 
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ภาคผนวก ซ 
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ลำดับ
ที ่

ประเภทเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ ฯ 

จำนวน หนว่ยงาน ช่ือผู้ควบคุม/ประสานงาน หมายเลข
โทรศัพท ์

100 เครื่องสูบน้ำเบนซิน 
ขนาด 3 นิ้ว 

5 เทศบาลตำบลศรีสำโรง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

101 เครื่องสูบน้ำดีเซล 
ขนาด 8 นิ้ว 

5 เทศบาลตำบลศรีสำโรง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

102 เครื่องหาบหาม 2 เทศบาลตำบลศรีสำโรง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

103 เครื่องสูบน้ำ 2 อบต.วังทอง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

104 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 
นิ้ว ติดตั้งบนเทรลเลอร ์

3 อบต.วังลึก กองอำนวยการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

105 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 
นิ้ว ติดตั้งบนเทรลเลอร ์

4 อบต.เกาะตาเลี้ยง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

106 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 
นิ้ว ติดตั้งบนเทรลเลอร ์

2 อบต.วังใหญ่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีสำโรง 

 

107 รถบรรทุกน้ำ 2 เทศบาลตำบลบ้านโตนด กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอครีีมาศ 

086-9342110 

108 รถบรรทุกน้ำ 1 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอครีีมาศ 

084-5753929 

109 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.บ้านป้อม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอครีีมาศ 

085-0544013 

110 รถบรรทกุน้ำ 1 อบต.นาเชิงคีร ี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอครีีมาศ 

083-1668575 

111 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.หนองจิก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอครีีมาศ 

081-4743400 

112 รถบรรทุกนำ้ 1 อบต.บ้านน้ำพุ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอครีีมาศ 

087-3134132 

113 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.สามพวง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอครีีมาศ 

084-6122755 

114 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.โตนด กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอครีีมาศ 

 

115 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.ทุ่งยางเมือง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอครีีมาศ 
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ภาคผนวก ซ 
บัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับ
ที ่

ประเภทเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ ฯ 

จำนวน หน่วยงาน ช่ือผู้ควบคุม/ประสานงาน หมายเลข
โทรศัพท ์

116 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.ศรีครีมาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอครีีมาศ 

 

117 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.หนองกระดิ่ง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอครีีมาศ 

 

118 รถบรรทุกน้ำ 2 เทศบาลตำบลกลางดง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอทุ่งเสลีย่ม 

 

119 รถบรรทุกน้ำ 2 เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอทุ่งเสลีย่ม 

 

120 รถบรรทุกน้ำ 1 เทศบาลตำบลเขาแก้วฯ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอทุ่งเสลีย่ม 

 

121 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.ทุ่งเสลีย่ม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอทุ่งเสลีย่ม 

 

122 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.ไทยชนะศึก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอทุ่งเสลีย่ม 

 

123 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอทุ่งเสลีย่ม 

 

124 รถบรรทุกน้ำ ขนาด 
12,000 ลติร 

1 เทศบาลตำบลลานหอย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอบา้นด่านลานหอย 

 

125 รถบรรทุกน้ำ ขนาด 
6,000 ลิตร 

1 เทศบาลตำบลลานหอย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอบา้นด่านลานหอย 

 

126 รถบรรทุกน้ำ 2 เทศบาลตำบลตลิ่งชัน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอบ้านด่านลานหอย 

 

127 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.บ้านด่าน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอบา้นด่านลานหอย 

 

128 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.วังลึก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอบา้นด่านลานหอย 

 

129 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.ลานหอย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอบา้นด่านลานหอย 

 

130 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.วังตะคร้อ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอบา้นด่านลานหอย 

 

131 รถบรรทุกนำ้ 1 อบต.วังน้ำขาว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอบา้นด่านลานหอย 

 

132 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.หนองหญ้าปล้อง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอบา้นด่านลานหอย 
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ภาคผนวก ซ 
บัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับ
ที ่

ประเภทเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ ฯ 

จำนวน หน่วยงาน ช่ือผู้ควบคุม/ประสานงาน หมายเลข
โทรศัพท ์

133 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 
12.5 แรง 

1 เทศบาลตำบลลานหอย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอบ้านด่านลานหอย 

086-6798231 

134 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 11 
แรง 

1 เทศบาลตำบลลานหอย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอบา้นด่านลานหอย 

086-6798231 

135 เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่) 
ขนาด 3 นิ้ว 

2 เทศบาลตำบลลานหอย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอบา้นด่านลานหอย 

086-6798231 

136 รถบรรทุกน้ำช่วย
ดับเพลิง  10,000 ลิตร 

1 เทศบาลตำบลศรีนคร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอศรีนคร 

 

137 รถบรรทุกน้ำช่วย
ดับเพลิง  12,000 ลิตร 

1 เทศบาลตำบลศรีนคร   

138 รถบรรทุกน้ำช่วย
ดับเพลิง  6,000 ลิตร 

1 เทศบาลตำบลศรีนคร   

139 รถบรรทุกน้ำ ขนาด 
5,000 ลิตร 

1 อบต.หนองบัว   

140 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.คลองมะพลับ   
141 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.นครเดิฐ   
142 รถบรรทุกน้ำ 1 อบต.ศรีนคร   
143 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 

นิ้ว 
1 อบต.คลองมะพลับ   

144 รถบรรทุกน้ำขนาด 
10,000 ลิตร 

4 ศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก ศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก  

145 รถติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ระยะไกล 

4 ศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก ศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก  

146 รถติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ท่วมขัง 

4 ศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก ศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก  

147 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 
นิ้ว 

13 ศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก ศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก  

148 เครื่องสูบน้ำ 32 กรมทรัพยากรน้ำภาค 9 
พิษณุโลก 

กรมทรัพยากรน้ำภาค 9 พิษณโุลก  

รวม   363    
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ภาคผนวก ฌ 
บัญชีข้อมูลศักยภาพพื้นฐานทางด้านสาธารณสุข. 

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพในจังหวัดสุโขทัย 
 

ลำดับที่ โรงพบาบาล จำนวนเตียง (จริง) จำนวน 
1 โรงพยาบาลสุโขทัย 320 14 
2 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 307 19 
3 โรงพยาบาลสวรรคโลก 111 16 
4 โรงพยาบาลสวสรรคโลก 70 20 
5 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 43 9 
6 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 40 12 
7 โรงพยาบาลกงไกรลาศ 34 15 
8 โรงพยาบาลศรีนคร 31 5 
9 โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 35 8 
10 โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย 60 - 
11 โรงพยาบาลพัฒนเวช 26 - 
12 สถานพยาบาลหมออาคม 23 - 
รวม              1,100  118 

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลสนามในจังหวัดสุโขทัย 

ลำดับท่ี โรงพยาบาล จำนวนเตียง (จริง) จำนวนเตียง (จริง) จำนวนเตียง (จริง) 

1 
มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 
120 120 120 

2 โรงแรมไพลิน 400 400 400 
รวม  520 520 520 

 
จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

ประเภทหน่วยงาน ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน 
กระทรวง

สาธารณสุข 

ลูกจ้าง
ประจำ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 92 12 1 4 1 110 
โรงพยาบาลทั่วไป (สุโขทัย) 462 40 181 55 14 752 
โรงพยาบาลทั่วไป (ศรีสังวร) 411 27 187 37 2 664 
โรงพยาบาลชุมชน 788 15 395 72 4 1,274 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 49 0 0 0 1 50 
รพ.สต./สอ.น. 367 7 212 5 37 628 
รวม 2,169 101 976 173 59 3,478 
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ภาคผนวก ญ 
 บัญชีศูนย์พักพิงชั่วคราวสำรอง 

ที่ สถานที่ สถานที่ตั้ง รับรอง
จำนวนผู้
อพยพได้ 

ผู้ประสาน โทรศัพท์ติดต่อ สิ่งสาธารณูปโภค 
ไฟ
ฟ้า 

ประ
ปา 

หอ้ง
สุขา 

อ่ืนๆ 

1 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองศรีสัชนา
ลัย 

หมู่ที่ 3 ตำบลทา่ชัย 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 ส.อ.วิทวัส  วงศ์จ๋า 086 325 0961 มี มี ชาย 5 / 
หญิง 5 

 

2 อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนหนองช้าง 

หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสัชนา
ลัย อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 ส.อ.วิทวัส  วงศ์จ๋า 086 325 0961 มี มี ชาย 5 / 
หญิง 5 

 

3 วัดหาดสูง หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 จ.อ.ธนพล ขอบหลือ 065 447 4987 มี มี ชาย10/ 
หญิง 10 

 

4 วัดป่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอ้อ 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

60 ส.อ.พิริยะ วงศ์
จันทรมณ ี

096 661 4225 มี มี 10  

5 วัดทะเลลอย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้อ 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ส.อ.พิริยะ  วงศ์
จันทรมณ ี

096 661 4225 มี มี 10  

6 วัดเกาะน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้อ 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

60 ส.อ.พิริยะ  วงศ์
จันทรมณี 

096 661 4225 มี มี 8  

7 ที่ทำการ อบต.ดงคู่ หมู่ที่ 1 ตำบลดงคู่ 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นายขจรศักดิ ์ทองเณร 089-270-5536 มี มี ชาย 6 / 
หญิง 6 

 

8 โรงเรียนบ้านดงคู่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงคู่ 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นายสุรินทร์  เพ็ชรหงษ ์ 084-491-6668 มี มี ชาย 10 
/ หญิง 
10 

 

9 วัดดงคู่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงคู่ 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นายสมบัติ อู่เงิน 087-2070382 มี มี ชาย 10 
/ หญิง 
10 

 

10 วัดป่าง้ิว หมู่ที่ 1 ตำบลปา่ง้ิว 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นายโภควินท์ เที่ยงตรง 094-629-6164 มี มี 6  

11 วัดแม่ราก หมู่ที่ 2 ตำบลปา่ง้ิว 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นางภัคจิรา พรวนศิริ 086-463-2551 มี มี 8  

12 รร.ทุ่งพล้อ หมู่ที่ 3 ตำบลปา่ง้ิว 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นางอารีย์ นามกรณ์ 083-622-9803 มี มี 6  

13 วัดวังค่า หมู่ที่ 4 ตำบลปา่ง้ิว 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นายวิทิต ประเสริฐสูง 084-490-1028 มี มี 8  

14 รร.ป่าง้ิว หมู่ที่ 5 ตำบลปา่ง้ิว 300 นายสมศักดิ์ ทุนมาก 081-039-1384 มี มี 4  
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อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

15 วัดดอยรัตนมณี หมู่ที่ 6 ตำบลปา่ง้ิว 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นายวิเชียร นิระโทษะ 087-845-6811 มี มี 4  

16 วัดดอยไก่แก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลปา่ง้ิว 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นางจำรัส พันธ์อุดม 098-826-2654 มี มี 4  

17 ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลปา่ง้ิว 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

200 นายภาคิน อินคำ 061-298-0731 มี มี 2  

18 วัดทุ่งพล้อ หมู่ที่ 9 ตำบลปา่ง้ิว 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นายจำนง นุมัติ 098-760-7655 มี มี 6  

19 วัดท่าด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลปา่ง้ิว 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

200 นายบรรเจิด ทิศอุดร 062-02906083 มี มี 4  

20 วัดแม่ราก หมู่ที่ 11 ตำบลปา่ง้ิว 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นายศราวธุ สกุลงาม 094-617-1290 มี มี 8  

21 วัดวังค่า หมู่ที่ 12 ตำบลปา่ง้ิว 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นายภูชิต ทองอ่อน 093-318-2009 มี มี 8  

22 วัดบ้านแก่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบา้นแก่ง 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 จ่าเอก สมชาติ  หล้าตา  มี มี ญ. 10 / 
ช.10 

 

23 วัดศรีสวรรค หมู่ที่ 2 ตำบลบา้นแก่ง 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 จ่าเอก สมชาติ  หล้าตา  มี มี ญ. 5 / 
ช.5 

 

24 วัดปากคะยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบา้นแก่ง 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 จ่าเอก สมชาติ  หล้าตา  มี มี ญ. 10 / 
ช.10 

 

25 วัดห้วยหยวก หมู่ที่ 5 ตำบลบา้นแก่ง 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 จ่าเอก สมชาติ  หล้าตา 085-8769221 มี มี ญ. 2 / 
ช.2 

 

26 วัดวัดป่าคา หมู่ที่ 6 ตำบลบา้นแก่ง 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 จ่าเอก สมชาติ  หล้าตา  มี มี ญ. 5 / 
ช.5 

 

27 วัดลำโชค หมู่ที่ 7 ตำบลบา้นแก่ง 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 จ่าเอก สมชาติ  หล้าตา  มี มี ญ. 10 / 
ช.10 

 

28 วัดแม่ท่าแพ หมู่ที่ 8 ตำบลบา้นแก่ง 
อำเภอศรีสัชนาลยั 
จังหวัดสุโขทัย 

500 จ่าเอก สมชาติ  หล้าตา  มี มี ญ. 3 / 
ช.3 

 

29 วัดโบราณหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลสารจิตร 
อำเภอศรีสัชนาลัย 

500 พ.จ.อ.เอกนุวัฒน์  สาน
เครือ 

 มี มี ญ. 5 / 
ช.5 
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จังหวัดสุโขทัย 
30 ร.ร.วัดโบราณหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลสารจิตร 

อำเภอศรีสัชนาลยั 
จังหวัดสุโขทัย 

500 พ.จ.อ.เอกนุวัฒน์  สาน
เครือ 

 มี มี ญ. 5 / 
ช.5 

 

31 วัดโพธยิาราม หมู่ที่ 9 ตำบลสารจิตร 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 พ.จ.อ.เอกนุวัฒน์  สาน
เครือ 

 มี มี ญ. 5 / 
ช.5 

 

32 ร.ร.บ้านสารจิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสารจิตร 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 พ.จ.อ.เอกนุวัฒน์  สาน
เครือ 

0932460114 มี มี ญ. 5 / 
ช.5 

 

33 วัดแสนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลสารจิตร 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 พ.จ.อ.เอกนุวัฒน์  สาน
เครือ 

 มี มี ญ. 5 / 
ช.5 

 

34 ร.ร.วัดแสนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลสารจิตร 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

500 พ.จ.อ.เอกนุวัฒน์  สาน
เครือ 

 มี มี ญ. 5 / 
ช.5 

 

35 โรงเรียนบ้านดอน
ระเบียง 

หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สำ 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

300   มี มี 10  

36 โรงเรียนบ้านสันหีบ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สำ 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

300   มี มี 10  

37 องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สำ 

หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สำ 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นายเสนาะ  จารุวรพล 08-3960-1565 มี มี 9  

38 วัดสุเม่น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่1  มี มี   

39 วันแม่เทิน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่2  มี มี   

40 ศาลาเอนกฯ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่3  มี มี   

41 วัดห้วยโป ้ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่4  มี มี   

42 วัดแม่ฮู ้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่5  มี มี   

43 ศาลาเอนกฯ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่6  มี มี   

44 วัดผาคำ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผูใ้หญ่บ้านหมู่7  มี มี   
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45 วัดแม่เทิน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่8  มี มี   

46 วัดนาปลากั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่9  มี มี   

47 ศาลาเอนกฯ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่10  มี มี   

48 วัดโป่งตีนตั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่11  มี มี   

49 ศาลาเอนกฯ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่12  มี มี   

50 วดัหาดแค หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่13  มี มี   

51 ศาลาเอนกฯ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่14  มี มี   

52 วัดปางตะเคียน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่15  มี มี   

53 วัดโปงวัด หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่16  มี มี   

54 ศาลาเอนกฯ หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่17  มี มี   

55 ศาลาเอนกฯ หมู่ที่ 18 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่18  มี มี   

56 วัดห้วยเด่ือ หมู่ที่ 19 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่19  มี มี   

57 ศาลาเอนกฯ หมู่ที่ 20 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผูใ้หญ่บ้านหมู่20  มี มี   

58 วัดสุเม่น หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่21  มี มี   

59 วัดยางตอย หมู่ที่ 22 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่22  มี มี   

60 ศาลาเอนกฯ หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สิน 100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่23  มี มี   
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อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

61 ศาลาเอนกฯ หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่24  มี มี   

62 ศาลาเอนกฯ หมู่ที่ 25 ตำบลแม่สิน 
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

100 ผูใ้หญ่บ้านหมู่25  มี มี   

63 สำนักงานเทศบาล
ตำบลในเมือง 

หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลใน
เมอืง อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย 

 3,000  นางรัชฎาภรณ์ เอีย่ม
สะอาด 

088-2737129     

64 วัดคลองพระรอด หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลใน
เมือง อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย 

 1,000  นางรัชฎาภรณ์ เอีย่ม
สะอาด 

088-2737129     

65 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลในเมือง 

หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลใน
เมือง อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย 

 2,000  นางรัชฎาภรณ์ เอีย่ม
สะอาด 

088-2737129     

66 โรงเรียนหนองปลาหมอ
วิทยาคม 

หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลคลอง
กระจง อำเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัย 

 1,500  นายภาคิณ แท่นมณ ี 093-2364191     

67 โรงเรียนวัดกรงทอง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลคลอง
กระจง อำเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัย 

 500  นายภาคิณ แท่นมณี 093-2364191     

68 วัดหนองป่าตอ หมู่ที่ 3,4,6,7 ตำบลท่า
ทอง อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย 

 200  นายจิรวัฒน ์จูพันธ ์ 081-7772626     

69 โรงเรียนบ้านหนองป่า
ตอ 

หมู่ที่ 3,4,6,7 ตำบลท่า
ทอง อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย 

 200  นายจิรวัฒน ์จูพันธ ์ 081-7772626     

70 วัดหนองชุมแสง หมู่ที่ 3,4,6,7 ตำบลท่า
ทอง อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย 

 200  นายจิรวัฒน ์จูพันธ ์ 081-7772626     

71 โรงเรียนวัดปากคลอง
ช้าง 

หมู่ที่ 4,6 ตำบลเมือง
บางขลัง อำเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัย 

 200  นางสาวพรรณี ก่อกอง 095-5581196     

72 โรงเรียนบ้านขอนซุง หมู่ที่ 4,6 ตำบลเมือง
บางขลัง อำเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัย 

 200  นางสาวพรรณี ก่อกอง 095-5581196     

73 โรงเรียนบ้านวงศ์
พระจันทร ์

หมู่ที่ 4,6 ตำบลเมือง
บางขลัง อำเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัย 

 200  นางสาวพรรณี ก่อกอง 095-5581196     

74 วัดบางยมอุดมธรรม 
(วัดสวะ) 

หมู่ที่ 1,2,4,5 ตำบล
เมืองบางยม อำเภอ
สวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย  

 100  นางปวีณา เผยจันทร์ 087-8487828     

75 โรงเรียนอนุบาลสวร หมู่ที่ 1 - 12 ตำบลย่าน  1,500  จ่าสิบเอกพนม แก่น 081-3246224     



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 160 

 

รโลก ยาว อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย  

เจริญ 

76 โรงเรียนวัดท่าช้าง หมู่ที่ 1 - 12 ตำบลย่าน
ยาว อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย  

 1,600  จ่าสิบเอกพนม แก่น
เจริญ 

081-3246224     

77 โรงเรียนวัดไผ่ลอ้ม หมู่ที่ 1 - 12 ตำบลย่าน
ยาว อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย  

 200  จ่าสิบเอกพนม แก่น
เจริญ 

081-3246224     

78 โรงเรียนสวรรค์อนันต์ หมู่ที่ 1 - 12 ตำบลย่าน
ยาว อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย  

 1,500  จ่าสิบเอกพนม แก่น
เจริญ 

081-3246224     

79 โรงเรียนบ้านดงไทย หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลนาทุ่ง 
อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย   

 300  สิบเอกธีรพันธ์ ศรีนุช 086-9262331     

80 วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลนาทุ่ง 
อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย   

 300  สิบเอกธีรพันธ์ ศรีนุช 086-9262331     

81 โรงเรียนบ้านเขาทอง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลนาทุ่ง 
อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย   

 200  สิบเอกธีรพันธ์ ศรีนุช 086-9262331     

82 โรงเรียนหนองกลับ
วิทยา 

ตำบลหนองกลับ อำเภอ
สวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย   

 500  จ่าเอกวิทยา หล้าคำปา 086-1124902     

83 โรงเรียนบ้านหนองกลับ ตำบลหนองกลับ อำเภอ
สวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย   

 500  จ่าเอกวิทยา หล้าคำปา 086-1124902     

84 วัดราษศรัทธาธรรม ตำบลหนองกลับ อำเภอ
สวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย   

 500  จ่าเอกวิทยา หล้าคำปา 086-1124902     

85 ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังไม้
ขอน 

หมู่ 4 ตำบลวังไม้ขอน 
อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย  

 100  นายธีรพล อารยิกุล 064-9952964     

86 อาคารเอนกประสงต์ 
อบต.ท่าฉนวน 

หมู่ที่ 4 ตำบลทา่ฉนวน 
อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

250 นายวสันต ์ มากเจียม 094 6015005 มี มี 3  

87 วัดท่าฉนวน หมู่ที่ 1 ตำบลทา่ฉนวน 
อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

200 นายแมน เทียนทอง 088 2824695 มี มี   

88 วัดหางตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลทา่ฉนวน 
อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

250 นายกฤษดา พ่วงจุย้ 084 3327040 มี มี   

89 ศูนย์ไทยทรงดำ หมู่ที่ 12 ตำบลท่า
ฉนวน อำเภอกงไกร
ลาศ จังหวัดสุโขทยั 

200 นายชัยวัฒน์ เจริญศรี 099 6671909 มี มี   

90 วัดกลางดง หมู่ที่ 3 ตำบลกลางดง 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม 

500 พระครูพิพิทธรรมมงคล 055629481 มี มี 50  
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จังหวัดสุโขทัย 
91 ร.ร.หนองผักบุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลกลางดง 

อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย 

400 นายนิพน  คำเสน 055953458 มี มี 30  

92 เทศบาลกลางดง หมู่ที่ 7 ตำบลกลางดง 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย 

400 นายปยิราช เสริม
สมรรถ 

055623313 มี มี 20  

93 วัดแม่ทุเลาใน หมู่ที่ 9 ตำบลกลางดง 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นางจำลอง รุ่นแรก 0825943419 มี มี 15  

94 ร.ร.เชิงผา หมู่ที่ 11 ตำบลกลางดง 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นายสมโภชน์ เกื้อกูล 0843804348 มี มี 40  

95 วัดใหม่บึงทอง หมู่ที่ 13 ตำบลกลางดง 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย 

400 นายอินต๊ะ จันทัส 0902165324 มี มี 30  

96 วัดใหม่ดอนสว่าง หมู่ที่15 ตำบลกลางดง 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นายอดิศักดิ์ นรษ ี 0856498141 มี มี 20  

97 ศาลาเอนกประสงค์,เขา
ตีนกา 

ชุมชนแม่ทุเลา ตำบล
ไทยชนะศีก อำเภอทุ่ง
เสลี่ยม จังหวัดสุโขทยั 

1000 นายครรชิต  สิทธิ
สงคราม 

085-2215636 มี มี 5  

98 อบต.ทุ่งเสลี่ยม ชุมชนเหมืองนา ตำบล
ทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่
ยม จังหวัดสุโขทัย 

100 นายภิญโญ  งามงอน 095-6123848 มี มี 5  

99 วัดม่อนศรีสมบุรณาราม หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแกว้
ศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเส
ลี่ยม จังหวัดสโุขทัย 

100 นายอนุสรณ์  วีระ 087-0398741 มี มี 10  

100 วัดบ้านสามหลัง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแกว้
ศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเส
ลี่ยม จังหวัดสโุขทัย 

50 นายอนุสรณ์  วีระ 087-0398741 มี มี 5  

101 โรงเรียนบ้านสามหลัง หมู่ที่ 7  ตำบลเขาแก้ว
ศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเส
ลี่ยม จังหวัดสโุขทัย 

300 นายอนุสรณ์  วีระ 087-0398741 มี มี 20  

102 วัดบ้านแพะ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแกว้
ศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเส
ลี่ยม จังหวัดสโุขทัย  

40 นายอนุสรณ์  วีระ 087-0398741 มี มี 5  

103 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาแกว้
ศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเส
ลี่ยม จังหวัดสโุขทัย 

400 นายอนุสรณ์  วีระ 087-0398741 มี มี 20  

104 ทต.ทุ่งเสลี่ยม ชุมชนเหมืองนา ตำบล
ทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่
ยม จังหวัดสุโขทัย 

130 นายเสนห์  วงศ์ชัย 0898396752 มี มี 10  

105 รร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ ์ ชุมชนเหมืองนา ตำบล
ทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่
ยม จังหวัดสุโขทัย 

390 จ.อ.ไพโรจน์  สาระยาน 083-3003033 มี มี 35  
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106 วัดเหมืองนา ชุมชนเหมืองนา ตำบล
ทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่
ยม จังหวัดสุโขทัย 

110 นายจีราวัฒน์  ทาริยะ
ชัย 

086-2085927 มี มี 12  

107 รร.บ้านท่าชุม ชุมชนท่าชุม ตำบลทุ่งเส
ลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย 

200   มี มี 10  

108 รร.ทต.ทุ่งเสลี่ยม ชุมชนศรีเสลี่ยม ตำบล
ทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่
ยม จังหวัดสุโขทัย 

270   มี มี 10  

109 รร.บา้นวังธาร ชุมชนวังธาร ตำบลทุ่ง
เสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย 

100   มี มี 8  

110 วัดวังธาร ชุมชนวังธาร ตำบลทุ่ง
เสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย 

200   มี มี 15  

111 โรงเรียนอนุบาลกงไกร
ลาศ 

หมู่ที่ 1 ตำบลบา้นกร่าง 
อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

200 จ.อ.ชะรัตร  เนียมหอม 088-8176233 มี มี 15  

112 ฉางข้าวสหกรณ์กงไกร
ลาศ 

หมู่ที่ 2 ตำบลบา้นกร่าง 
อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

200 จ.อ.ชะรัตร  เนียมหอม 088-8176233 มี มี 15  

113 โรงเรียนบ้านกงราษฏร์
อุทิศ 

หมู่ที่ 9 ตำบลบา้นกร่าง 
อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300 จ.อ.ชะรัตร  เนียมหอม 088-8176233 มี มี 20  

114 วัดกงไกรลาศ หมู่ที่ 10 ตำบลบา้น
กร่าง อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300 จ.อ.ชะรัตร  เนียมหอม 088-8176233 มี มี 20  

115 วัดสิงห์ทอง ชุมชนปรักทอง ตำบล
กกแรด อำเภอกงไกร
ลาศ จังหวัดสุโขทยั 

500 สิบเอกพัชรพล  เปลี่ยน
ดี 

087-5747672 มี มี 10  

116 โรงเรียนวัดปรักรัก ชุมชนปรักทอง ตำบล
กกแรด อำเภอกงไกร
ลาศ จังหวัดสุโขทยั 

500 สิบเอกพัชรพล  เปลี่ยน
ดี 

087-5747673 มี มี 10  

117 วัดป่ารัง ชุมชนวัดป่ารัง ตำบลกก
แรด อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

200 สิบเอกพัชรพล  เปลี่ยน
ดี 

087-5747674 มี มี 8  

118 อบต.กกแรต ชุมชนกกแรด ตำบลกก
แรด อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

200 สิบเอกพัชรพล  เปลี่ยน
ดี 

087-5747675 มี มี 6  

119 โรงเรียนวัดกกแรต ชุมชนกกแรด ตำบลกก
แรด อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 สิบเอกพัชรพล  เปลี่ยน
ดี 

087-5747676 มี มี 10  

120 วัดกกแรต ชุมชนกกแรด ตำบลกก
แรด อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

400 สิบเอกพัชรพล  เปลี่ยน
ดี 

087-5747677 มี มี 12  

121 วัดโบสถ์และรร.วัด ชุมชนบ้านวัดโบสถ์ 1,000 ผู้ใหญ่พิพัฒน์ พว่งพ ี 0850885505 มี มี 10  
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โบสถ ์ ตำบลไกรนอก อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

122 วดัคุ้งยางและรร.วัดคุ้ง
ยาง 

ชุมชนบ้านวัดคุ้งยาง 
ตำบลไกรนอก อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

1,800 กำนันวัชระ พร้าโมต 0873077145 มี มี 15  

123 อบต.ไกรนอก ชุมชนบ้านไกรนอก 
ตำบลไกรนอก อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

500 จ่าสิบโทสรรเพชร นม
เนย 

0801179099 มี มี 10  

124 รร.บ้านโป่งแค ชุมชนบ้านโป่งแค 
ตำบลไกรนอก อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

2000 ผู้ใหญ่สมชาย  สมบูรณ์ 0618563395 มี มี 4  

125 สนามกีฬากลางตำบล
ไกรใน 

ชุมชนหนองบัว ตำบล
ไกรใน อำเภอกงไกร
ลาศ จังหวัดสุโขทยั 

500 สิบเอกวศิน  เรียงเรียบ 09-2535-7305 มี มี 8  

126 โรงเรียนหนองบัว ชุมชนหนองบัว ตำบล
ไกรใน อำเภอกงไกร
ลาศ จังหวัดสุโขทยั 

200 นางหนึ่งนุช  ศิริกุล 09-5631-9111 มี มี 6  

127 วัดหนองบัว ชุมชนหนองบัว ตำบล
ไกรใน อำเภอกงไกร
ลาศ จังหวัดสุโขทยั 

100 สิบเอกวศิน  เรียงเรียบ 09-2535-7305 มี มี 10  

128 โรงเรียนเสาเถียร ชุมชนเสาเถยีร ตำบล
ไกรใน อำเภอกงไกร
ลาศ จังหวัดสุโขทยั 

100 นางหนึ่งนุช  ศิริกุล 09-5631-9111 มี มี 5  

129 วัดประกาย ชุมชนหนองมะเกลือ 
ตำบลไกรใน อำเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทยั 

100 สิบเอกวศิน  เรียงเรียบ 09-25357305 มี มี 6  

130 โรงเรียนบ้านดงเดือย ชุมชนดงเดือย ตำบลดง
เดือย อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

200 จ.ส.อ.อนุรักษ์   วงษ์
กรด 

08-9943-5152 มี มี 20  

131 วัดดงเดือย ชุมชนดงเดือย ตำบลดง
เดือย อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

100 จ.ส.อ.อนุรักษ์   วงษ์
กรด 

08-9943-5152 มี มี 10  

132 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม ชุมชนดงเดือย ตำบลดง
เดือย อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

150 นายสมเจตน์  แกว้เขียว 08-7576-0147 มี มี 10  

133 วัดโพธิห์อม ชุมชนดงเดือย ตำบลดง
เดือย อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

200 นายสมเจตน์  แกว้เขียว 08-7576-0147 มี มี 20  

134 โรงเรียนวัดดงยาง ชุมชนดงเดือย ตำบลดง
เดือย อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

150 นายชวลิต   ขำมาก 06-4727-5997 มี มี 10  

135 วัดดงยาง ชุมชนดงเดือย ตำบลดง 300 นายชวลิต   ขำมาก 06-4727-5997 มี มี 20  
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เดือย อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

136 วัดใหม่สุขเกษม ชุมชนบ้านใหม่สุขเกษม 
ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม 
อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นายวชิระ  นารอด ๐๘๔-
๐๕๐๓๓๑๖ 

มี มี ๑๐  

137 โรงเรียนวัดทุ่ง ชุมชนบ้านป่าแฝก 
ตำบลป่าแฝก อำเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทยั 

200 นายสุโข  ทัว่ดาว 0861998938 มี มี 6  

138 วัดใหม่ไทยบำรุง ชุมชนบ้านวัดใหม่ไทย
บำรุง  ตำบลปา่แฝก 
อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

200 นายปรีชา  ยิ้มยวน 0906841072 มี มี 6  

139 อบต.ป่าแฝก ชุมชนบ้านป่ามะขาม
งาม  ตำบลปา่แฝก 
อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

1,000 นายสุรชัย  คำยวง 0954615592 มี มี 16  

140 รร.วัดเต่าทอง ชุมชนบ้านหนองเต่า  
ตำบลป่าแฝก อำเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทยั 

300 นายอำนาจ  ชื่นบางบ้า 0877301571 มี มี 8  

141 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 1  

หมู่ที่ 1 บ้านหนองตูม 
ตำบลหนองตูม อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

563 นายส่งเสริม  จูด้วง 087-3147739 28
2 

282 2  

142 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 2  

หมู่ที่ 2 บ้านหนองตูม 
ตำบลหนองตูม อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

564 นายมนัส  คำนาค 087-2114989 35
6 

356 2  

143 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 3  

หมู่ที่ 3 บ้านเกาะนอก 
ตำบลหนองตูม อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

563 นายแก้ว  เรืองฤทธิ ์ 089-5655938 25
3 

253 2  

144 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 4 

หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค 
ตำบลหนองตมู อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

562 นายชูชาต ิ สุทธวิิลัย 086-9368650 14
7 

147 2  

145 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 5 

หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระ
จอบ ตำบลหนองตูม 
อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

564 นายสมาน  เพียรชยั 083-4121900 30
7 

307 2  

146 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 6 

หมู่ที่ 6 บ้านคุยสมอ 
ตำบลหนองตูม อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

562 นายยวน  โพธิ์บุญ 089-7916353 21
4 

214 5  

147 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 7 

หมู่ที่ 7 บ้านหนองโสน 
ตำบลหนองตูม อำเภอ

562 นายอุดม  มีอว่ม 081-3944651 12
6 

126 2  
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กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

148 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 8  

หมู่ที่ 8 บ้านเจริญสุข 
ตำบลหนองตูม อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

562 นายณรงค์  โพธิ์ขำ 085-6061886 16
0 

160 2  

149 วัดหนองตูม หมู่ที่ 1 บ้านหนองตูม 
ตำบลหนองตูม อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

562 นายส่งเสริม  จูด้วง 087-3147739 28
2 

282 2  

150 องค์การบริหารสว่น
ตำบลหนองตูม 

หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค 
ตำบลหนองตูม อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

562 นายประมาณ  เต็ม
เปี่ยม 

0862117761 14
7 

147 9  

151 วัดกงไกรลาศ หมู่ที่ 1 ตำบลกง อำเภอ
กงไกรลาส จังหวัด
สุโขทัย 

100 นายกิตติชยั  เท่ียง
อินทร์ 

0802542289 มี มี  -  

152 ศาลาเอนกประสงค์
ประจำหมู่บา้น 

หมู่ที่ 2 ตำบลกง อำเภอ
กงไกรลาส จังหวัด
สุโขทัย 

50 นางฉวีวรรณ  มาน้อย 062-8960727 มี มี   -  

153 ศาลาเอนกประสงค์
ประจำหมู่บา้น 

หมู่ที่ 3 ตำบลกง อำเภอ
กงไกรลาส จังหวัด
สุโขทัย 

100 นายสมพล  เริงศักดิ์ 091-7875143 มี มี   -  

154 ศาลาเอนกประสงค์
ประจำหมู่บา้น 

หมู่ที่ 4 ตำบลกง อำเภอ
กงไกรลาส จังหวัด
สุโขทัย 

100 นายสำเนา  บวบหอม 099-3720644 มี มี   -  

155 ศาลาเอนกประสงค์
ประจำหมู่บา้น 

หมู่ที่ 5 ตำบลกง อำเภอ
กงไกรลาส จังหวัด
สุโขทัย 

100 นายชูศักดิ์  ชูเที่ยง 099-2713820 มี มี   -  

156 รร.บา้นสามพญา หมู่ที่ 6 ตำบลกง อำเภอ
กงไกรลาส จังหวัด
สุโขทัย 

50 นายประเสริฐ  เย็นฉ่ำ 080-5181241 มี มี   -  

157 รร.บ้านประดู่เฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลกง อำเภอ
กงไกรลาส จังหวัด
สุโขทัย 

100 นายทองสุข  เอี่ยมมาก 090-0601388 มี มี   -  

158 วัดเนินหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลกง อำเภอ
กงไกรลาส จังหวัด
สุโขทัย 

100 นายตระกุล  จับแกว้ 081-5864259 มี มี   -  

159 ศาลาเอนกประสงค์
ประจำหมู่บา้น 

หมู่ที่ 11 ตำบลกง 
อำเภอกงไกรลาส 
จังหวัดสุโขทัย 

60 นายวีระ  คุ้มขัง 093-2696389 มี มี   -  

160 ศาลาเอนกประสงค์
ประจำหมู่บา้น 

หมู่ที่ 13 ตำบลกง 
อำเภอกงไกรลาส 
จังหวัดสุโขทัย 

50 นายวันชยั  คุ้มคง 085-0520295 มี มี   -  

161 รร.หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลกง อำเภอ
กงไกรลาส จังหวัด

100 นายเชนทร์  ใบไม ้ 064-4232989 มี มี   -  
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สุโขทัย 
162 ศาลาเอนกประสงค์

ประจำหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4 ตำบลกง อำเภอ
กงไกรลาส จังหวัด
สุโขทัย 

60 นายสมหมาย  
หอมหวน 

081-8886459 มี มี   -  

163 ศาลาเอนกประสงค์
ประจำหมู่บา้น 

หมู่ที่ 5 ตำบลกง อำเภอ
กงไกรลาส จังหวัด
สุโขทัย 

50 นายมรินทร์  เนียมหอม 095-1047655 มี มี   -  

164 อบต.ไกรกลาง ชุมชนบ้านดอนสัก 
ตำบลไกรกลาง อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

100 จ.ส.ท.สมศักดิ์  จันทร์
เพชร 

055655887ต่อ
217 

มี มี 15  

165 วัดดอนสักและรร.วัด
ดอนสัก มิตรภาพที่ 
231 

ชุมชนบ้านดอนสัก 
ตำบลไกรกลาง อำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

200 จ.ส.ท.สมศักดิ์  จันทร์
เพชร 

055655887ต่อ
217 

มี มี 25  

166 หอประชุมและอาคาร
เรียน 

ท่าดินแดง ตำบลศรีคีรี
มาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300  นายรัฐพล  โพธิ์แก้ว 0843802689 มี มี 10  

167 ศาลาการเปรียญและ
ศาลาปฏิบัตธิรรม 

โนนประดู่ ตำบลศรีคีรี
มาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

600 นายอัครวัฒน์  ธูปเกิด 0616939452 มี มี 15  

168 ศาลาการเปรียญและ
ศาลาปฏิบัตธิรรม 

หลุมแห้ว ตำบลศรีคีรี
มาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

600 นายอัครวัฒน์  ธูปเกิด 0616939452 มี มี 15  

169 หอประชุมและอาคาร
เรียน 

หนองตลับ ตำบลศรีคีรี
มาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นายพิษณวุัฒน์ มั่น
หมาย 

 0873499254 มี มี 8  

170 หอประชุมและอาคาร
เรียน 

ทานตะวัน ตำบลศรีคีรี
มาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นายกฤษณธรรม ถา
พันธุ ์

0817722112 มี มี 10  

171 หอประชุมและอาคาร
เรียน 

โว้งสระตลุง ตำบลศรีคีรี
มาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นายพิษณวุัฒน์ มั่น
หมาย 

 0873499254 มี มี 8  

172 หอประชุมและอาคาร
เรียน 

หนองหญ้าไซ ตำบลศรี
คีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300  นายรัฐพล  โพธิ์แก้ว 0843802689 มี มี 10  

173 ศาลาการเปรียญและ
ศาลาปฏิบัตธิรรม 

กงเสลี่ยง ตำบลศรีคีรี
มาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

600 นายอัครวัฒน์  ธูปเกิด 0616939452 มี มี 15  

174 หอประชุมและอาคาร
เรียน 

สุวรรณคีรี ตำบลศรีคีรี
มาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นายกฤษณธรรม ถา
พันธุ ์

055-912531 มี มี 10  

175 อาคารสำนักงานและ
อาคารศูนย์ ปภ. 

โนนป่าแดง ตำบลศรีคีรี
มาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

200 นายธฤษณัช เสือแฟง 0877676254 มี มี 16  

176 ศาลาการเปรียญและ โนนใหญ่ ตำบลศรีคีรี 600 นายอัครวัฒน์  ธูปเกิด 0616939452 มี มี 15  
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ศาลาปฏิบัตธิรรม มาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

177 วัดนาเชิงคีร ี นาเชิง ตำบลนาเชิงคีรี 
อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

250 นายบุญส่ง ชำนาญเสือ 0634918714 มี มี 10  

178 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี นาเชิง ตำบลนาเชิงคีรี 
อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

250 นายชาญ สอนทุ่ง 0873097055 มี มี 10  

179 วัดขุนนาวัง ขุนนาวัง ตำบลนาเชิง
คีรี อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นายเตวิช เปว้ัด 0955406734 มี มี 10  

180 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง ตำบลนาเชิง
คีรี อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นายเตวิช เปว้ัด 0955406735 มี มี 10  

181 วัดหมอสามัคคีธรรม น้ำลาด ตำบลนาเชิงคีรี 
อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

200 นางราตรี เกตุคง 0859285156 มี มี 5  

182 โรงเรียนบ้านน้ำลาด น้ำลาด ตำบลนาเชิงคีรี 
อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

200 นางราตรี เกตุคง 0859285157 มี มี 5  

183 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ โว้งบ่อ ตำบลนาเชิงคีรี 
อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

400 นายนเรต เครือเอ็ม 093986250 มี มี 5  

184 วัดวาลกุาราม วัดโตนดร่วมใจ ตำบล
โตนด อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นางวสุ เทียมทอง 055693100 มี มี 6  

185 โรงเรียนเทศบาลบ้าน
โตนด (คีรีมาศวิทยา) 

พิลาศรวมใจพัฒนา 
ตำบลโตนด อำเภอคีรี
มาศ จังหวัดสุโขทยั 

1,000 นางวสุ เทียมทอง 055693100 มี มี 10  

186 โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน
สามมัคคีวิทยา 

ตะเข้ขาน  ตำบลสาม
พวง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 จ.ส.อ.พงศ์พันธ์ คล้าย
ทอง 

0910674342 มี มี 12  

187 โรงเรียนบ้านหนองสีดา หนองสีดา ตำบลสาม
พวง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 จ.ส.อ.พงศ์พันธ์ คล้าย
ทอง 

0910674343 มี มี 12  

188 โรงเรียนบ้านเนินยาง บ้านเนินยาง ตำบลบ้าน
ป้อม อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

200 นายเต๊ียะ หมวกสังข ์ 0971381178 มี มี 4  

189 วดัเนินยาง บ้านวังผักบุ้ง ตำบลบ้าน
ป้อม อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

200 นายสำรวย เกตอุ่อน 0894386943 มี มี 7  

190 วัดบ้านป้อม บ้านป้อม ตำบลบ้าน
ป้อม อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นายตา ขาวป้อม 0895678003 มี มี 9  

191 โรงเรียนบ้านป้อม บ้านหนองปรือ ตำบล
บ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ 

300 นางสาวรัชนี กะล้อม 083694222 มี มี 4  
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จังหวัดสุโขทัย 
192 วัดนาไผ่ล้อม บ้านนาไผ่ล้อม ตำบล

บ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นายสมโชค คงเสม 0932739229 มี มี 7  

193 โรงเรียนบ้านนา
สระลอย 

บ้านตะพังมะพับ ตำบล
บ้านป้อม อำเภอคีรมีาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

200 นายณัฐวุฒิ แก้วทุ่ง 0862167572 มี มี 4  

194 วัดนาสระลอย บ้านนาสระลอย ตำบล
บ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300 นายพนธ์ ปานทุ่ง 0878454819 มี มี 7  

195 โรงเรียนบ้านนากาหลง บ้านโคกกระเชยีง 
ตำบลบ้านป้อม อำเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

200 นายสุภาวุฒิ อิ่มบู ่ 0899580559 มี มี 4  

196 วัดบ้านน้ำพ ุ น้ำพุ ตำบลบ้านน้ำพุ 
อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

500 พระสุทธิพัช สภุาทโร 0936955194 มี มี 10  

197 วัดเขาทองผางับ เขาทองผางับ ตำบล
บ้านน้ำพ ุอำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 พระสมุห์วันชยั ชุตินธโร 0869326487 มี มี 8  

198 โรงเรียนเขาทองผางับ เขาทองผางับ ตำบล
บ้านน้ำพ ุอำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นายศิวพงษ ์สังคง 0861991925 มี มี 10  

199 โรงเรียนบ้านน้ำพ ุ น้ำพุใต้ ตำบลบา้นน้ำพ ุ
อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

700 นางสาวชุติภัทร เคลือ
ขอน 

0839591096 มี มี 15  

200 รพ.สต.บ้านน้ำพ ุ น้ำพุใต้ ตำบลบา้นน้ำพ ุ
อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

500 นายสมจิตร เหมรา 0831668955 มี มี 5  

201 อบต.บ้านน้ำพ ุ น้ำพุใต้ ตำบลบา้นน้ำพ ุ
อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

400 นางสาวเอมอร มอญ
อภัย 

0631149717 มี มี 6  

202 โรงเรียนบ้านยางเมือง สงกระสา ตำบลทุ่งยาง
เมือง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

400 นายปราโมทย์ อยูอ่ิน 0828745998 มี มี 20  

203 วัดทุ่งยั้งเมือง สงกระสา  ตำบลทุ่งยาง
เมือง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

100   มี มี 15  

204 โรงเรียนบ้านวังกร่าง วังกร่าง  ตำบลทุ่งยาง
เมอืง อำเภอคีรมีาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

350 นายสงกรานต์ เสือแก้ว 0886167460 มี มี 15  

205 วัดวังกร่าง วังกร่าง ตำบลทุ่งยาง
เมือง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

100   มี มี 15  

206 โรงเรียนบ้านคลองน้ำ
เย็น 

คลองน้ำเย็น ตำบลทุ่ง
ยางเมือง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

350 นายสมพงษ์ ขันอินทร ์ 0819717841 มี มี 10  



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 169 

 

207 วัดคลองน้ำเย็น คลองน้ำเย็น ตำบลทุ่ง
ยางเมือง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

100   มี มี 10  

208 โรงเรียนวัดลาย
มิตรภาพที่ 80 

หน้าวัดลาย ตำบลทุ่ง
หลวง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 ว่าที่ร้อยตรีมงคล สีขาว 0658787466 มี มี 20  

209 วดัลาย หน้าวัดลาย ตำบลทุ่ง
หลวง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300 เจ้าอาวาสวัดลาย 0818869890 มี มี 20  

210 วัดบึงภูเต่า หลังวัดลาย ตำบลทุ่ง
หลวง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300 เจ้าอาวาสวัดบึงภูเต่า 0818865915 มี มี 20  

211 โรงเรียนวัดดุสิดาราม ทุ่งหลวง 1 ตำบลทุ่ง
หลวง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 อ.สมพง ใจมนต์ 0884283829 มี มี 20  

212 วัดดุสิดาราม ทุ่งหลวง 2 ตำบลทุ่ง
หลวง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

300 พระอาจารณ์วิเชียร 0641395235 มี มี 20  

213 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ 
(วัดบึง) 

วังยาง ตำบลทุ่งหลวง 
อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

500 ผอ.นภดล อินทร์ลับ 0956314251 มี มี 20  

214 วัดบึง วัดบึง 1 ตำบลทุ่งหลวง 
อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

300 เจ้าอาวาสวัดบึงภูเต่า 0966698716 มี มี 20  

215 วัดหนองกก หนองกก ตำบลโตนด 
อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย 

150 นายเผ่าพงษ์ เวียงนาค 0866739974 มี มี 10  

216 วัดมุจลินทาราม ปลายนานิคม  ตำบล
หนองจิก อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 พระครูมุจลินทวิหาร
การ 

0869321613 มี มี 10  

217 โรงเรียนวัดมุจลินทา
ราม 

หนองจิก ตำบลหนอง
จิก อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นายเยีย่ม ต้นกลั่น 0946198109 มี มี 7  

218 รพ.สต.หนองจิก นิคมพัฒนา ตำบล
หนองจิก อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นายจรูญวิทย์ มีนนท ์ 0857333394 มี มี 4  

219 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า นิคมพัฒนา ตำบล
หนองจิก อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

1,000 นายวสันต ์บัวหลวง 0845949424 มี มี 5  

220 รพ.สต.บ้านใหม่เจริญ
ผล 

ใหญ่เจริญผล ตำบล
หนองจิก อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นางมนัญชยา มีนนท ์ 0882809858 มี มี 4  

221 อบต.หนองจิก ปลายนานิคม  ตำบล
หนองจิก อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นางนันทนิตย์ คฤหะ
มาน 

0815342746 มี มี 10  

222 โรงเรียนวัดโพธาราม ม.3 ตำบลศรีสำโรง 100 นายจตุพร หนูน้อย 055-681703 มี มี 10  
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(บุญมากพิทยาคาร)  อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

223 วัดหนองแหน หมู่ 1 ตำบลวัดเกาะ 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

2,000 นายสมภพ  พรหมปั้น 086-4464590 มี มี 15  

224 บ้านวัดเกาะ หมู่ 3 ตำบลวัดเกาะ 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

2,000 นายสมภพ พรหมปั้น 086-4464590 มี มี 10  

225 วัดวังใหญ ่ ม.1 ตำบลวังใหญ๋ 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

200 นายอดุลย ์ คงรอด 
(ผญ. ม.1) 

081-0379035 มี มี 10 225 

226 วัดราษฎรรัทธาราม ม.3 ตำบลวังใหญ๋ 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

100 นายวิเชียร  ธูปทอง 
(ผญ. ม.3) 

089-5670626 มี มี 5 226 

227 วัดเตว็ดใน ม.4 ตำบลวังใหญ๋ 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

150 นายประทีป  อินทร
ภักดี (ผญ. ม.4) 

083-6053844 มี มี 8 227 

228 อบต.วังใหญ่ ม.4 ตำบลวังใหญ๋ 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

100 นายเยีย่ม  พันธ์สน 088-4205343 มี มี 8 228 

229 วัดโคกระทือ ม.5 ตำบลวังใหญ๋ 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

50 นายวีระ  เป็นสุข (ผญ. 
ม.5)    

057-2102207 มี มี 5 229 

230 โรงเรียนบ้านซ่าน ม.2 บ้านซ่าน ตำบล
บ้านซ่าน อำเภอศรี
สำโรง จังหวัดสุโขทยั 

1,500 นายสุริยะ  ขำพงศ์ 0817405561 มี มี 8 230 

231 วัดบ้านซ่าน ม.2 บ้านซ่าน ตำบล
บ้านซ่าน อำเภอศรี
สำโรง จังหวัดสุโขทยั 

1,500 นายสุริยะ  ขำพงศ์ 0817405561 มี มี 20 231 

232 วัดหนองเรียง ม.7 หนองเรียง ตำบล
บ้านซ่าน อำเภอศรี
สำโรง จังหวัดสุโขทยั 

500 นายสุริยะ  ขำพงศ์ 0817405561 มี มี 10 232 

233 โรงเรียนปากคลองแดน ม.8 ปากคลองแดน 
ตำบลบ้านซ่าน อำเภอ
ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

500 นายสุริยะ  ขำพงศ์ 0817405561 มี มี 6 233 

234 วัดปากคลองแดน ม.8 ปากคลองแดน 
ตำบลบ้านซ่าน อำเภอ
ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

500 นายสุริยะ  ขำพงศ์ 0817405561 มี มี 10 234 

235 อบต.บ้านซ่าน ม.10 ทุ่งมะโกเขียว 
ตำบลบ้านซ่าน อำเภอ
ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

500 นายสุริยะ  ขำพงศ์ 0817405561 มี มี 16 235 

236 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านซ่าน 

ม.10 ทุ่งมะโกเขียว 
ตำบลบ้านซ่าน อำเภอ
ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

500 นายสุริยะ  ขำพงศ์ 0817405561 มี มี 6 236 

237 วัดศรสีำราญ (วัดนา
มอญ) 

1 ตำบลบ้านนา อำเภอ
ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

500 นางจิตติกานต์ คุ้มแก้ว 055-010106 มี มี 10 237 
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238 อบต.บ้านนา 4 ตำบลบ้านนา อำเภอ
ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

200 นายพันธ์ ใจโห้งลำ 055 010106 มี มี 8 238 

239 รร.บ้านดอนจันทร ์ 4,5,10 ตำบลบ้านไร่ 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

400 นายชัยพร   จันทร์ตะล ิ 083-1129567 มี มี 10 239 

240 วัดดอนจันทร ์ 4,5,10 ตำบลบ้านไร่ 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

300 พระใบฎีกาสุรัษฤทธิ ์
สนตจิตโต 

093-2790951 มี มี 10 240 

241 วัดบ้านไร ่ 4,5,10 ตำบลบ้านไร่ 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

300 พระสมุห์ปัญญา ปัญญา
วโร 

089-2681543 มี มี 10 241 

242 อาคารอเนกประสงค์ 
อบต.บ้านไร ่

1,2,3,7,11 ตำบลบ้าน
ไร่ อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

200 นายไพรัช   เทียนบุตร 055-685196ต่อ
12 

มี มี 8 242 

243 โรงเรียนบ้านไร่ฯ 1,2,3,7,11 ตำบลบ้าน
ไร ่อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นายพิเชฐ    ขำพงศ์ 055-685035 มี มี  243 

244 โรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คม 

1,2,3,7,11 ตำบลบ้าน
ไร่ อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

500 นายสรายุทธ      เกษร
พรหม 

055-685011 มี มี 15 244 

245 วัดแม่น้ำ 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอ
ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

300 พระอธกิารพรนารายณ์ 
กิตติคุโณ (ปานบุตร) 

084-3813407 มี มี 10 245 

246 อาคารโรงเรียนบ้านบุ่ง
สัก 

8,9 ตำบลบ้านไร่ 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

300 นายนเรศ   วงศ์จันทร์ 086-2023523 มี มี 6 246 

247 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
ม.9 

วังหิน ม.1 ตำบลปาก
แคว อำเภอเมืองสุโขทยั 
จังหวัดสุโขทัย 

250 นางจันทร์จิรา หิรัญนุช 0-5562-0552 มี มี 15 247 

248 วัดบางคลอง ม.8 บางควาย ม.2 ตำบล
ปากแคว อำเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทยั 

150 นางจันทร์จิรา หิรัญนุช 0-5562-0552 มี มี 7 248 

249 โรงเรียนบ้านหรรษา ม.
4 

ยางซ้าย ม.1 ตำบลยาง
ซ้าย อำเภอเมืองสโุขทยั 
จังหวัดสุโขทัย 

150 นางเบญจรีย์ ทรัพย์แสง 0-5561-2236 มี มี 10 249 

250 วัดวังสวรรค์ ม.2 บางหว่าน ม.2 ตำบล
ยางซ้าย อำเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทยั 

150 นางเบญจรีย์ ทรัพย์แสง 0-5561-2237 มี มี 5 250 

251 โรงเรียนบ้านยางซ้าย
พิทยาคม ม.1 

กระชงค์ ม.3 ตำบลยาง
ซ้าย อำเภอเมืองสุโขทยั 
จังหวัดสุโขทัย 

150 นางเบญจรีย์ ทรัพย์แสง 0-5561-2238 มี มี 10 251 

252 วัดยางซ้าย ม.1 หรรษา ม.4 ตำบลยาง
ซ้าย อำเภอเมืองสุโขทยั 
จังหวัดสุโขทัย 

150 นางเบญจรีย์ ทรัพย์แสง 0-5561-2239 มี มี 6 252 

253 ศาลาการเปรียญวัดคง
คามาลัย ม.1 

ปากพระ ม.1 ตำบล
ปากพระ อำเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทยั 

150 น.ส.เยาวเรศ คงคีรี 0-5594-6116 มี มี 7 253 
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254 โรงเรียนบ้านปากพระ 
ม.1 

ลัดทรายมูล ม.2 ตำบล
ปากพระ อำเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทยั 

100 น.ส.เยาวเรศ คงคีรี 0-5594-6117 มี มี 5 254 

255 ศาลาการเปรียญวัดลัด
ทรายมูล ม.2 

จอมส้งข์ ม.3 ตำบล
ปากพระ อำเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทยั 

150 น.ส.เยาวเรศ คงคีรี 0-5594-6118 มี มี 8 255 

256 โรงเรียนลัดทรายมูล ม.
2 

วังขวาก ม.4 ตำบลปาก
พระ อำเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 

80 น.ส.เยาวเรศ คงคีรี 0-5594-6119 มี มี 5 256 

257 โรงเรียนบ้านวังขวาก ม.
4 

หนองพยอม ม.5 ตำบล
ปากพระ อำเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทยั 

80 น.ส.เยาวเรศ คงคีรี 0-5594-6120 มี มี 5 257 

258 ศาลาอเนกประสงค์บ้าน
วังกุ้ง ม.6 

วังกุ้ง ม.6 ตำบลปาก
พระ อำเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 

70 น.ส.เยาวเรศ คงคีรี 0-5594-6121 มี มี 5 258 

259 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 1 

หนองแหน ตำบลนคร
ดิฐ อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

50 นายสมศักดิ์  ป้องกัน 086-2151127 มี มี 1 259 

260 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 2 

ดงจันทน์  ตำบลนครดิฐ 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

50 นายสมบัติ  จันทร 097-9856629 มี มี 1  

261 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 3 

บึงสวย  ตำบลนครดิฐ 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

50 นายอุทยั  พุ่มไม้ 089-0436012 มี มี 1  

262 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 4 

บึงงาม  ตำบลนครดิฐ 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

50 นายสุชาติ  สระทอง
พิมพ ์

082-2275570 มี มี 1  

263 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 5 

ปากอา่ว  ตำบลนครดิฐ 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

50 นายลพ  เมฆดั้น 084-8166723 มี มี 1  

264 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที ่6 

นิคมพัฒนา ตำบล
หนองจิก อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

50 นายแดง  ทานา 088-4286494 มี มี 1  

265 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที ่7 

ฟากคลอง  ตำบลนคร
ดิฐ อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

50 นายอำนวย  มั่นเหมาะ 095-8637966 มี มี 1  

266 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 8 

หนองแหนใต้  ตำบล
นครดิฐ อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

50 นายบุญยืน  หงอนไก ่ 061-3788059 มี มี 1  

267 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 9 

หนองชาน  ตำบลนคร
ดิฐ อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

50 นายธวัช  สิงห์วง์ 089-2720200 มี มี 1  

268 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 10 

บึงเจริญ  ตำบลนครดิฐ 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

50 นายวินยั  วงศ์ศรี 086-0676725 มี มี 1  

269 อาคารอเนกประสงค์หมู่ เนินกระเซา  ตำบลนคร 50 นายสัมพันธ์  บุญมา 092-7632394 มี มี 1  
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ที่ 11 ดิฐ อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

270 อบต.คลองมะพลับ  หมู่ 6 ตำบลคลอง
มะพลับอำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

300 จ.อ.มนตรี  มีสวัสดิ ์ 055-650-062 มี มี 15  

271 ศาลาประชาคม ตาลพร้า  ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

30 นายเอนก  พรมฤทธิ ์ 089566023 มี มี 1  

272 ศาลาประชาคม เหมือง ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

30 นายสุเทพ  บัวเข็ม 0610978854 มี มี 1  

273 ศาลาประชาคม ศรีนคร ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

30 นายอุดร  เลิศประพันธ ์ 0850531636 มี มี 1  

274 ศาลาประชาคม ทุ่งเลน ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

30 นายสาคร  บัวเข็ม 0613254098 มี มี 1  

275 ศาลาประชาคม หนองโสน ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

30 นายวันชยั กาญชนะ 0844932765 มี มี 1  

276 ศาลาประชาคม ไผ่เกาะ ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

30 นายปรีชา  สังข์เรือง 0824046159 มี มี 1  

277 ศาลาประชาคม หนองนา ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

30 นายราม  บวัหลวง 0617785301 มี มี 1  

278 ศาลาประชาคม เด่นประดู่ ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

30 นายดำรงค์ศักดิ์  คงเดช 0881522125 มี มี 1  

279 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 
พระอารามหลวง  200 

วัดราฎร์ฯ ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

100 นายวสันต ์ ง้ิวราย 099-3718506 มี มี 25  

280 โรงเรียนเทศบาลศรีนคร ศรีนคร ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

50 นายวสันต ์ ง้ิวราย 099-3718506 มี มี 8  

281 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 1 

คลองต่าง  ตำบลน้ำขุม 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

10 นายสายชล จันทรว์ิลัย 086-2168407 มี มี 1  

282 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 2 

บ้านคลอง ตำบลน้ำขุม 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

10 นายมานพ ขันต ี 087-2051696 มี มี 1  

283 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 3 

น้ำขุม ตำบลนำ้ขุม 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

10 นายเฉลย อิ่มเพ็ง 089-9609745 มี มี 1  

284 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 4 

ต้นนา ตำบลน้ำขุม 
อำเภอศรีนคร จังหวัด

10 นายณัฐพงษ์ หวลคำนึง 081-1001921 มี มี 1  
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สุโขทัย 
285 อาคารอเนกประสงค์หมู่

ที่ 5 
บ้านคลองใหม่ ตำบลน้ำ
ขุม อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

10 นายพิชยั สร้อยสุวรรณ์ 085-2706185 มี มี 1  

286 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 6 

บัวเจริญ ตำบลนำ้ขุม 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

10 นายทว ีนัยนา 087-0853844 มี มี 1  

287 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 7 

ผาสุก ตำบลนำ้ขุม 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

10 นายมานพ สร้อย
สุวรรณ ์

082-1676130 มี มี 1  

288 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 8 

คลองต่างเหนือ ตำบล
น้ำขุม อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

10 นายธง ชาวดง 084-8163063 มี มี 1  

289 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 9 

บ้านคลองเจริญ ตำบล
น้ำขุม อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

10 นายบำรุง นอ้ยปาน 081-1742437 มี มี 1  

290 อาคารอเนกประสงค์หมู่
ที่ 10 

ชัยเจริญ ตำบลนำ้ขุม 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

10 นางรังสสรค์ สุกร 061-9469526 มี มี 1  

291 อาคารเอนกประสงค์
หมู่บ้าน 

บ้านป่ากระทุ่ม ตำบล
หนองบัว อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

15 นายสุกล  สักค ู 089-8789542 มี มี 1  

292 อาคารเอนกประสงค์
หมู่บ้าน 

บ้านศิริพัฒนา  ตำบล
หนองบัว อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

15 นางสาวปิยพร  กล่อง
พุดซา 

082-1650069 มี มี 1  

293 อาคารเอนกประสงค์
หมู่บ้าน 

บ้านไร่เมืองกาญจน์  
ตำบลหนองบัว อำเภอ
ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

15 นายสามารถ  พัดภู ่ 089-8596913 มี มี 1  

294 อาคารเอนกประสงค์
หมู่บ้าน 

บ้านหนองบัว  ตำบล
หนองบัว อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

15 นายประจวบ  รู้รอบ 084-3302921 มี มี 1  

295 อาคารเอนกประสงค์
หมู่บ้าน 

บ้านหนองโรง  ตำบล
หนองบัว อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

15 นายพวัง  จันทร์สว่าง 081-0447491 มี มี 1  

296 อาคารเอนกประสงค์
หมู่บ้าน 

บ้านบึง  ตำบลหนองบัว 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

15 นายกหุลาบ  หนุนนาค 089-2727812 มี มี 1  

297 อาคารเอนกประสงค์
หมู่บ้าน 

บ้านบึงลับแล  ตำบล
หนองบัว อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

15 นายจรูญ  จงรักษ ์ 087-2124315 มี มี 1  

298 อาคารเอนกประสงค์
หมู่บ้าน 

บ้านนิคมสหกรณ์  
ตำบลหนองบัว อำเภอ
ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

15 นายกษพิัฒน์  ประเสริฐ
ศรี 

081-8334866 มี มี 2  

299 โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านนิคมสหกรณ์  
ตำบลหนองบัว อำเภอ
ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

30 นายกรธีา  บุญประดับ 089-9574759 มี มี 10  
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300 โรงเรียนอนุบาลอบต.
หนองบัว 

บ้านนิคมสหกรณ์  
ตำบลหนองบัว อำเภอ
ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

30 นายณรงค์ยศ  ปิ่นนาค 099-3700022 มี มี 10  

301 วัดหนองบัว บ้านหนองบัว  ตำบล
หนองบัว อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

30 พระอธกิารหล้า  ปสโุต 061-0399338 มี มี 8  

302 วัดตล่ิงชัน 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ
บ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย 

700 นายสาริยัน เอมอยู ่ 0988096213 มี มี 10  

303 ร.ร.บ้านวังหาด 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ
บ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย 

700 นายณรงค์   บุญมา 0811824629 มี มี 10  

304 ร.ร.ตล่ิงชนัวิทยานุสรณ์ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ
บ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย 

1,200 นายจะลอ   บุญด ี 0862165268 มี มี 12  

305 วัดเขาระเนียม 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ
บ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย 

400 นายบรรจง   อานแดง 0929373483 มี มี 3  

306 ทต.ตลิ่งชัน 5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ
บ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย 

1,000 นายอนันต์   แดงรอด 0878405916 มี มี 8  

307 วัดบ้านลานกระบือ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ
บ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย 

800 นายสมจิต   อินทร์
เพชร 

0811160262 มี มี 5  

308 วัดตล่ิงชัน 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ
บ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย 

700 นายฝน   คำเถิน 0878440501 มี มี 10  

309 ร.ร.บ้านตล่งชัน 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ
บ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย 

1,200 นายเดวิด   แสนเวยีน 0848172272 มี มี 10  

310 ร.ร.บ้านลานกระบือ 9 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ
บ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย 

1,200 นางสังเวียน   นอ้ยผล 0857312874 มี มี 10  

311 วัดวังไทยย้อย 10 ตำบลตลิ่งชัน 
อำเภอบา้นด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทยั 

600 นายสง่า   มัชฌิมา 0878396870 มี มี 5  

312 หลวงพ่อปี ้ หลวงพ่อปี้ ตำบลลาน
หอย อำเภอบ้านดา่น
ลานหอย จังหวัดสโุขทัย 

1,000 พระครูไพโรจน์      

313 วัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี ตำบลลาน
หอย อำเภอบ้านดา่น
ลานหอย จังหวัดสโุขทัย 

1,000 พระครูอภินันวรการ      

314 ทต.ลานหอย ทต.ลานหอย ตำบลลาน
หอย อำเภอบ้านดา่น
ลานหอย จังหวัดสโุขทัย 

1,000 นายจิตรกร   ศิริพัฒนา
นุกุลชัย 

     

315 โรงเรียนบ้านหนองจัง ม.1 หนองจัง ตำบล 1,000 นายเชวง   ครุฑเกตุ 055689019 มี มี 20  
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บ้านด่าน อำเภอบ้าน
ด่านลานหอย จังหวัด
สุโขทัย 

316 โรงเรียนบ้านด่านลาน
หอยวิทยา 

ม.2 บ้านด่น ตำบลบา้น
ด่าน อำเภอบ้านดา่น
ลานหอย จังหวัดสโุขทัย 

2,000 นายอำนวย   บูรณะ
ไทย 

055689119 มี มี 40  

317 โรงเรียนบ้านด่าน ม.2 บ้านด่าน ตำบล
บ้านด่าน อำเภอบ้าน
ด่านลานหอย จังหวัด
สุโขทัย 

1,000 นายวีรพันธ์   พรมม ี 055689017 มี มี 15  

318 วัดสังฆาราม ม.3 บ้านด่น ตำบลบา้น
ด่าน อำเภอบ้านดา่น
ลานหอย จังหวัดสโุขทัย 

1,000   มี มี 20  

319 โรงเรียนบ้านวังแดด ม.5 บ้านด่าน ตำบล
บ้านด่าน อำเภอบ้าน
ด่านลานหอย จังหวัด
สุโขทัย 

1,000 นายสุพจน ์  กล้าวาจา 055689214 มี มี 10  

320 วัดหนองไม้กอง หนองไม้กอง ตำบล
หนองหญ้าปล้อง 
อำเภอบา้นด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทยั 

500 นายประพนธ์   โวหาร 0894396537 มี มี 6  

321 ศาลาหมู่บ้าน เขาปูน ตำบลหนอง
หญ้าปล้อง อำเภอบ้าน
ด่านลานหอย จังหวัด
สุโขทัย 

100 นายณัฐพงศ์   ใจกล้า 0848088198 มี มี 2  

322 วัดหนองจิกตีเนิน หนองจิกตีนเนิน ตำบล
หนองหญ้าปล้อง 
อำเภอบา้นด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทยั 

500 นายศุภชยั   ดีเมฆ 0878425323 มี มี 6  

323 วัดวังตะคร้อ หนองจิกกรี ตำบล
หนองหญ้าปล้อง 
อำเภอบา้นด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทยั 

500 นายปุย้   สินยอม 0650066795 มี มี 4  

333 โรงเรียนบ้านวังลึก วังลึก ตำบลวังลึก  
อำเภอบา้นด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทยั 

300 
นายอาทิตย์   หลา่ย
แก้ว 

0939725283 มี มี 10   

334 โรงเยบ้านหนองสอง
ตอน 

หนองสองตอน  ตำบล
วังลึก  อำเภอบ้านด่าน
ลานหอย จังหวัดสโุขทัย 

300 
นายอาทิตย์   หลา่ย
แก้ว 

0939725283 มี มี 7   

335 โรงเรียนบ้านเชิงคีรี 3  ตำบลลานหอย  
อำเภอบา้นด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทยั 

400 
นายประวิทย ์  มากอยู ่ 055634194 มี มี 10   

336 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 5 ตำบลลานหอย  
อำเภอบา้นด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทยั 

1,000 
นายประวิทย ์  มากอยู ่ 055634194 มี มี 15   

337 วัดวังตะแบก 6 ตำบลลานหอย  1,200 นายประวิทย ์  มากอยู ่ 055634194 มี มี 10   
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อำเภอบา้นด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทยั 

338 โรงเรียนบ้านว้งโคนป
ปือย 

7ตำบลลานหอย  
อำเภอบา้นด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทยั 

600 
นายประวิทย ์  มากอยู ่ 055634194 มี มี 15   

339 วัดไร่เต็ง 9 ตำบลลานหอย  
อำเภอบา้นด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทยั 

700 
นายประวิทย ์  มากอยู ่ 055634194 มี มี 10   

340 วัดป่าบนเนิน 10 ตำบลลานหอย  
อำเภอบา้นด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทยั 

300 
นายประวิทย ์  มากอยู ่ 055634194 มี มี 20   

รวม     125,236             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2564-2570 178 

 

ภาคผนวก ฏ พื้นที่เสี่ยงภัย  

(แยกตามประเภท) 
                    

พ้ืนที่เสี่ยงภัย ลักษณะท่ีต้ัง ลักษณะของภัย พ้ืนที่ปลอดภัย 
อำเภอ ตำบล ห

มู่
ที ่

ชื่อบ้าน 

ที่ล
ุ่มแ

อ่ง
กร

ะท
ะ 

ที่ล
ุ่มร

ิมล
ำน้

ำ 

ที่ร
าบ

ติด
เช

ิง
เช

า 
ที่เ

นิน
เข

า/
พู

เข
า 

น้ำ
ท่ว

มข
ัง 

น้ำ
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ำ
ป่า

ไห
ล

หล
าก

 
ดิน

โค
ลน

ถล
่ม 

ภัย
อื่น

ๆ 

 

เมืองสุโขทัย ธาน ี 1 ชุมชนวังหิน / /   /     วัดปากแคว 
เมืองสุโขทัย ธาน ี 2 ชุมชนบางแก้ว / /   / / /   วัดปากแคว 
เมืองสุโขทัย ธาน ี 3 ชุมชนราชธาน ี / /   /     วัดราชธาน ี
เมืองสุโขทัย ธาน ี 4 ชุมชนประชาร่วมใจ / /   /     วัดไทยชุมพล 
เมืองสุโขทัย ธาน ี 5 ชุมชนวิเชียรจำนงค์ / /   /     วัดไทยชุมพล 
เมืองสุโขทัย ธาน ี 6 ชุมชนคลองตาเพชร / /   / / /   วัดไทยชุมพล 
เมืองสุโขทัย ธาน ี 7 ชุมชนตาลเดี่ยว / /   /     วัดศรีเสวต 
เมืองสุโขทัย ธาน ี 8 ชุมชนคูหาสุวรรณ / /   /     วัดคูหาสุวรรณ 
เมืองสุโขทัย ธาน ี 9 ชุมชนคลองโพธิ ์ / /   / / / /  สถาบันการพลฯ 
เมืองสุโขทัย ธาน ี 10 ชุมชนร่วมพัฒนา / /   /     วัดยางซ้าย 
เมืองสุโขทัย ธาน ี 11 ชุมชนเลอไทย / /   /     รร.เทศบาล 2 
เมืองสุโขทัย ธาน ี 12 ชุมชนพระแม่ยา่ / /   / / /   ศาลกลางจังหวัด 
เมืองสุโขทัย เมืองเก่า 2 บ้านนา / /   / / /   - 
เมืองสุโขทัย เมืองเก่า 3 บ้านเมืองเก่า / /   / / /   วัดตระพังทอง 
เมืองสุโขทัย เมืองเก่า 4 บ้านวังตระคร้อ / /   / / /   รร.วัดวังตระคร้อ 
เมืองสุโขทัย เมืองเก่า 5 บ้านปากคลอง / /   / / / /  วัดปากคลอง 
เมืองสุโขทัย บ้านสวน 5 บ้านคลองตะเคียน / /   / / /   บ้านไผ่ขวาง 
เมืองสุโขทัย บ้านสวน 6 บ้านไผ่ขวาง / /   / / /   บ้านไผ่ขวาง 
เมืองสุโขทัย บ้านสวน 8 บ้านคลองปลายนา / /   / / / /  รร.คลองปลายนา 
เมืองสุโขทัย บ้านสวน 11 บ้านหนองยาว / /   / / / /  วัดหนองทอง 
เมืองสุโขทัย บ้านหลุม 12 บ้านโป่ง / /   / / / /  ปั๊ม ปตท. 
เมืองสุโขทัย บ้านหลุม 3 บ้านวังครกวังแดง / /   / / / /  รร.วังตรกวังแดง 
เมืองสุโขทัย บ้านหลุม 6 บ้านคลองกง / /   / / / /  วังราชพฤกษ ์
เมืองสุโขทัย บ้านหลุม 7 บ้านหางคลอง / /   / / / /  ศาลากลางหมู่บา้น 
เมืองสุโขทัย บ้านหลุม 9 บ้านเนินยาง / /   / / / /  ศาลากลางหมู่บา้น 
เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย 1 บ้านเหนือวัด / /   / / / /  วัดกำแพงงาม 
เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย 3 บ้านขวาง / /   / / / /  วัดกลางบ้านขวาง 
เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย 4 บ้านเพชรไฝ่ / /   / / / /  อนามัยบา้นเพชรไฝ 
เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย 5 บ้านหางคลอง / /   / / / /  รร.สุโขทัยวิทยาคม 
เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย 6 บ้านเหมืองน้ำหกั / /   / / /   ศาลากลางหมู่บา้น 
เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย 7 บ้านคลองยาง / /   / / /   วิทยาลยัพลศึกษา 
เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย 9 บ้านตะพังมะกอก / /   / / /   ศาลากลางหมู่บา้น 
เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย 10 บ้านคลองนาทุ่ง / /   / / /   ศาลากลางหมู่บา้น 
เมืองสุโขทัย ตาลเตี้ย 1 บ้านตาลเตี้ย / /   / / /   วัดตาลเตี้ย 
เมืองสุโขทัย ตาลเตี้ย 3 บ้านยางแอน / /   / / /   รร.บ้านยางเอน 
เมืองสุโขทัย ตาลเตี้ย 4 บ้านคลองโบสถ ์ / /   / / /   ศาลากลางหมู่บา้น 
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เมืองสุโขทัย ยางซ้าย 1 บ้านยางซ้าย / /   / / /   วัดยางซ้าย 
เมืองสุโขทัย ยางซ้าย 2 บ้านบางหว่าน / /   / / /   วัดวังสวรรค์ 
เมืองสุโขทัย ยางซ้าย 3 บ้านกระชงค์ / /   / / / /  วัดศรีเสวตวนาราม 
เมืองสุโขทัย ยางซ้าย 4 บ้านหรรษา / /   / / / /  รร.บ้านหรรษา 
เมืองสุโขทัย ยางซ้าย 5 บ้านวังโพธิ ์ / /   / / / /  กลางหมู่บ้านบางซ้าย 
เมืองสุโขทัย ยางซ้าย 6 บ้านวังขวัญ / /   / / / /  กลางหมู่บ้าน 
เมืองสุโขทัย ยางซ้าย 7 บ้านบางกระบาน / /   / / / /  รร.เทศบาลเมือง 
เมืองสุโขทัย ยางซ้าย 8 บ้านบางใหม ่ / /   / / /   ศาลากลางหมู่บา้น 
เมืองสุโขทัย ยางซ้าย 9 บ้านมะขามค่อม / /   / / /   ศาลากลางหมู่บา้น 
เมอืงสุโขทัย ยางซ้าย 10 บ้านบางกระบานใหญ ่ / /   / / /   รร.บ้านบางกระบาน 
เมืองสุโขทัย ยางซ้าย 11 บ้านยางซ้ายสามัคคี / /   / / /   กลางหมู่บ้านา 
เมืองสุโขทัย ปากพระ 2 บ้านลัดทรายมูล / /   / / / /  รร.ลัดทรายมูล 
เมืองสุโขทัย ปากพระ 3 บ้านจอมสังข ์ / /   / / / /  รร.บ้านจอมสังข์ 
เมืองสุโขทัย ปากพระ 4 บ้านวังขวาก / /   / / / /  รร.บ้านวังขาก 
เมืองสุโขทัย ปากพระ 5 บ้านหนองพะยอม / /   / / / /  รร.บ้านหนองพยอม 
เมืองสุโขทัย ปากแคว 2 บ้านบางควาย / /   / / / /  วัดปากแคว 
เมืองสุโขทัย ปากแคว 3 บ้านบางคลอง / /   / / / /  วัดบางคลอง 
เมืองสุโขทัย ปากแคว 4 บ้านปากแคว / /   / / / /  วัดปากแคว 
เมืองสุโขทัย ปากแคว 5 บ้านท่าพระ / /   / / / /  รร.บ้านท่าพระ 
เมืองสุโขทัย ปากแคว 6 บ้านบางคลอง / /   / / / /  รร.บ้านบางคลอง 
เมืองสุโขทัย ปากแคว 8 บ้านบางคลอง / /   / / / /  วัดบางคลอง 
เมืองสุโขทัย วังทองแดง 2 บ้านไสยาสน ์ / / /  / / /   รร.บ้านไสยาสน์ 
เมืองสุโขทัย วังทองแดง 4 บ้านราวรงังาม / / /  / / /   รร.บ้านราวรังงาม 
เมืองสุโขทัย วังทองแดง 7 บ้านสำนัก / / /  / / /   วัดสำนัก 
เมืองสุโขทัย วังทองแดง 8 บ้านตะพังโพธิ์ศรี / / /  / / /   ศาลากลางหมู่บา้น 
บ้านด่านลานหอย ลานหอย 2 ลานหอย / /   / / /   วัดลานหอย 
บ้านด่านลานหอย ลานหอย 3 เชิงคีรี / / /  / / /   วัดเชิงคีรี 
บ้านด่านลานหอย ลานหอย 4 หนองกวาง / / /  / / /   รร.บ้านหนองจัง 
บ้านด่านลานหอย ลานหอย 5 หนองเฒ่า / / /  / / /   รร.บ้านหนองเฒ่า 
บ้านด่านลานหอย ลานหอย 6 วังตะแบก / / /  / / /   วัดวังตะแบก 
บ้านด่านลานหอย ลานหอย 7 วังโคนเปือย / / /  / / /   วัดวังโคนเปื่อย 
บ้านด่านลานหอย ลานหอย 8 นาล้อม / / /  / / /   วัดลานหอย 
บ้านด่านลานหอย บ้านด่าน 1 หนองจัง / / /  / / /   วัดวังโคนเปื่อย 
บ้านด่านลานหอย บ้านด่าน 2 บ้านด่าน / / /  / / /   วัดสังฆาราม 
บ้านด่านลานหอย บ้านด่าน 3 บ้านด่าน / / /  / / /   วัดสังฆาราม 
บ้านด่านลานหอย บ้านด่าน 4 บ่อไม้แดง / / /  / / /   วัดสังฆาราม 
บ้านด่านลานหอย บ้านด่าน 5 วังแดด / / /  / / /   วัดวังแดด 
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บ้านด่านลานหอย บ้านด่าน 6 วังส้มป่อย / / /  / / /   วัดสังฆาราม 
บ้านด่านลานหอย บ้านด่าน 7 หนองน้ำขุ่น / / /  / / /   ร.ร.บ้านหนองจัง 
บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ 2 วังไทร / / /  / / /   ร.ร.บ้านวังไทร 
บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ 3 บ้านใหม ่ / / /  / / /   ร.ร.บ้านลานไผ่ 
บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ 4 วังตะคร้อ / / /  / / /   อบต.วังตะคร้อ 
บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ 5 ภูหีบ / / /  / / /   วัดปากคลองร่วม 
บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ 6 ปากคลองร่วม / / /  / / /   วัดคลองเจริญ 
บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ 7 บ้านใหม่คลองอุดม / / /  / / /   วัดปากคลองร่วม 
บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว 2 วังน้ำขาว / / /  / / /   วัดวังน้ำขาว 
บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว 3 ลานคู่ / / /  / / /   ร.ร.บ้านลานดู่ 
บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว 4 วังโคนไผ่ / / /  / / /   ร.ร.บ้านวังโดนไผ่ 
บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว 5 หัวยไคร้ / / /  / / /   ร.ร.บ้านลานคู่ 
บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว 6 คอกควาย /  / / /  /   ร.ร.บ้านวังโดนไผ่ 
บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว 7 วังเด่น / / /  / / /   วัดวังน้ำขาว 
บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว 8 วังพง / / /  / / /   ร.ร.บ้านคลองสระเกา 
บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว 9 ภู่ทอง / / /  / / /   วัดบ้านหว้ยไคร้ 
บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว 10 น้ำลาด / / /  / / /   วัดบ้านน้ำลาด 
บ้านด่านลานหอย ตลิ่งชัน 2 วังหาด / / /  / / /   ร.ร.บ้านลานกระบือ 
บ้านด่านลานหอย ตลิ่งชัน 3 วังหิน / / /  / / /   วัดวังโตก 
บ้านด่านลานหอย ตลิ่งชัน 4 ลานกระบือ / / /  / / /   - 
บ้านด่านลานหอย ตลิ่งชัน 5 วังโตก / / /  / / /   - 
บ้านด่านลานหอย ตลิ่งชัน 6 หนองเตาปูน / / /  / / /   - 
บ้านด่านลานหอย ตลิ่งชัน 7 หนองบัวดำ / / /  / / /   - 
บ้านด่านลานหอย ตลิ่งชัน 8 ตลิ่งชันใต้ / / /  / / /   - 
บ้านด่านลานหอย ตลิ่งชัน 9 ลานกระบือใต ้ / / /  / / /    
บ้านด่านลานหอย หนองหญ้าปล้อง 4 หนองจิกกร ี / / /  / / /   ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง 

บ้านด่านลานหอย หนองหญ้าปล้อง 5 หนองหญ้าปล้อง / / /  / / /   วัดคลองเจริญ 
บ้านด่านลานหอย หนองหญ้าปล้อง 6 หนองโพธิ ์ / / /  / / /    
บ้านด่านลานหอย วงัลึก 1 วังลึก / / /  / / /   วัดวังลึก 
บ้านด่านลานหอย วังลึก 2 ใหม่ฝั่งคลอง / / /  / / /   วัดวังลึก 
บ้านด่านลานหอย วังลึก 4 หนองสองตอน / / /  / / /   หน่วยปอ้งกัน สท.5 
บ้านด่านลานหอย วังลึก 5 หนองป่าแต้ว / / /  / / /   (วังลึก) 
บ้านด่านลานหอย วังลึก 6 หนองตูม / / /  / / /   ร.ร.บ้านหนองตม 
บ้านด่านลานหอย วังลึก 7 หนองตูม / / /  / / /   วัดหนองตม 
คีรีมาศ โตนด 3 ปากคลองเรือ / / /  / / /    
คีรีมาศ โตนด 4 ยางแหลม   / / /      
คีรีมาศ โตนด 5 หนองกระแสน   / / /      
คีรีมาศ โตนด 6 หนองกก   / / /      
คีรีมาศ โตนด 11 หนองพะยอม   / / /     วัดหนองพยอม 
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คีรีมาศ โตนด 12 คุยกลาง   / / /      
คีรีมาศ โตนด 13 บนคุย   / / /      
คีรีมาศ โตนด 15 วังชุมแสง   / / /      
คีรีมาศ โตนด 17 บ้านเหนือ   / / /      
คีรีมาศ ทุ่งหลวง 1 หัวราวป่าแค / / /  / / /    
คีรีมาศ ทุ่งหลวง 2 หน้าวัดลาย   / / /     วัดลาย 
คีรีมาศ ทุ่งหลวง 3 หลังวัดลาย   / / /     วัดลาย 
คีรีมาศ ทุ่งหลวง 4 ท่ามะเกลือ / / /  / / /    
คีรีมาศ ทุ่งหลวง 5 ทุ่งหลวง 1   / / /      
คีรีมาศ ทุ่งหลวง 6 วัดกลาง   / / /     วัดกลาง 
คีรีมาศ ทุ่งหลวง 7 ทุ่งกลวง 2   / / /      
คีรีมาศ ทุ่งหลวง 8 วัดบึง1   / / /      
คีรีมาศ ทุ่งหลวง 9 วัดยาง   / / /     วัดยาง 
คีรีมาศ ทุ่งหลวง 11 หนองอ้อ   / / /      
คีรมีาศ ทุ่งหลวง 12 หนองเกรียง   / / /      
คีรีมาศ ทุ่งหลวง 13 หนองหมี   / / /      
คีรีมาศ บ้านป้อม 2 วังผักบุ้ง   / / /      
คีรีมาศ บ้านป้อม 3 บ้านป้อม / / /  / / /    
คีรีมาศ บ้านป้อม 4 หนองปรือ / / /  / / /    
คีรีมาศ บ้านป้อม 5 นาไผ่ล้อม   / / /      
คีรีมาศ บ้านป้อม 6 ตะพังมะพลับ   / / /      
คีรีมาศ บ้านป้อม 7 นาสระลอย   / / /     วัดนาสระลอย 
คีรีมาศ บ้านป้อม 8 โคกกระเชียง   / / /      
คีรีมาศ สามพวง 2 ตะเข้ขาน / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ สามพวง 3 สามพวง 1  / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ สามพวง 4 สามพวง 2   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ สามพวง 5 หนองสีดา / / /  / / /    
คีรีมาศ สามพวง 6 อานม้า / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ สามพวง 7 หนองแล้ง / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรมีาศ สามพวง 8 ปลายนา   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ สามพวง 9 หัวถนน / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ สามพวง 10 นาดง / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ ศรีคีรีมาศ 7 หนองหญ้าไซ   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรมีาศ ศรีคีรีมาศ 10 โนนป่าแดง   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ หนองจิก 3 หนองบัว   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ หนองจิก 4 ใหม่เจริญผล   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ หนองจิก 5 บึงหญ้า / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ หนองจิก 6 บึงสนม / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ หนองจิก 7 หนองกระทุ่ม   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 
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คีรีมาศ หนองจิก 9 ดงอีขาว   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ หนองจิก 10 บึงสนิท   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ นาเชิงคีรี 2 นาเชิงคีรี / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ นาเชิงคีรี 5 โว้งบ่อ   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ นาเชิงคีรี 6 มะขามแอน   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ นาเชิงคีรี 8 น้ำลาด   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ นาเชิงคีรี 9 เกลียวทอง   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ หนองกระดิ่ง 2 ลำคลองยาง   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ หนองกระดิ่ง 5 แม่น้ำยม / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ หนองกระดิ่ง 5 ทุ่งกระโพ ่ / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ บ้านน้ำพ ุ 2 เขาทองผางับ / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ บ้านน้ำพ ุ 3 บ้านกวา้ว / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ บ้านน้ำพ ุ 4 น้ำตกสายรุ้ง / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ ทุ่งยางเมือง 4 วังกร่าง / / /  / / /   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

คีรีมาศ ทุ่งยางเมือง 5 คลองน้ำเย็น   / / /     อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 

กงไกรลาศ กง 2 บางสนิม / /   / / /   ร.ร.วัดบางสนิม 
กงไกรลาศ กง 3 ท่าทราย / /   / / /   วัดกงไกรลาศ 
กงไกรลาศ กง 4 วังอ้อยชา้ง / /   / / /   วังสงฆาราม 
กงไกรลาศ กง 5 บางปะ / /   / / / /  ร.ร.บ้านบางปะ 
กงไกรลาศ กง 6 หนองถ้ำ / /   / / / /  ร.ร.บ้านบางปะ 
กงไกรลาศ กง 7 ประดู่เฒ่า / /   / / /   ร.ร.บ้านประดู๋เฒ่า 
กงไกรลาศ กง 8 เนินหว้า / /   / / /   วัดเนินหว้า ร.ร.บ้านเนินหว้า 

กงไกรลาศ กง 9 กง / /   / / /   วัดเนินหวา้ ร.ร.บ้านเนินหว้า 

กงไกรลาศ กง 10 กง / /   / / /   วัดกงไกรลาศ 
กงไกรลาศ กง 11 ถ้ำไม้ไกร / /   / / / /  วัดกงไกรลาศ 
กงไกรลาศ กง 12 บ้านเหนือ / /   / / /   วัดกงไกรลาศ 
กงไกรลาศ กง 13 วังหลวง / /   / / / /  วัดกงไกรลาศ 
กงไกรลาศ บ้านกร่าง 4 นาข้าวเบา / /   / / / /  - 

กงไกรลาศ บ้านกร่าง 5 หนองเงิน / /   / / / /  - 

กงไกรลาศ ไกรนอก 7 โป่งแค /    / /    - 

กงไกรลาศ ไกรนอก 8 วังไผ่สูง /    / /    - 

กงไกรลาศ ดงเดือย 4 ดงยาง / /   / / /   - 

กงไกรลาศ ดงเดือย 5 ยางแดน / /   / / /   - 

กงไกรลาศ ดงเดือย 6 วังสะดือ / /   / / / /  - 

กงไกรลาศ ดงเดือย 7 ดอนสำโรง / /   / / /   - 

กงไกรลาศ ดงเดือย 8 ยางมวน / /   / / /   - 

กงไกรลาศ ดงเดือย 9 วงสีไพร / /   / / /   - 

กงไกรลาศ ท่าฉนวน 3 หางตลาด / /   / / / /  วัด/ รร.วังหาด 

กงไกรลาศ ท่าฉนวน 4 ข่อมตาล / /   / / / /  วัดข่อมตาล 
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กงไกรลาศ ท่าฉนวน 5 น้ำเร่ือง / /   / / / /  วัด/รร.บ้านน้ำเร่ือง 
กงไกรลาศ ท่าฉนวน 6 วังอ้ายขวาก / /   / / / /  วัด/รร.บ้านน้ำเร่ือง 
กงไกรลาศ ท่าฉนวน 7 หนองแม่ลอน / /   / / / /  ร.ร.บ้านหนองแม่ลอน 
กงไกรลาศ ท่าฉนวน 10 ฟากหนอง / /   / / / /  ร.ร.บ้านหนองแม่ลอน 
กงไกรลาศ ท่าฉนวน 12 น้ำเร่ือง / /   / / / /  วัด/ร.ร.บ้านน้ำเร่ือง 
กงไกรลาศ บ้านใหม ่ 6 ใหม่โพธิ์ทอง / /   / / / /   
กงไกรลาศ บ้านใหม ่ 8 จิกเอน / /   / / /    
ศรีสัชนาลัย แม่สำ 6 แม่สาน /  / / / /    วัดแม่สาน 
ศรีสัชนาลัย แม่สำ 8 สันหีบ /  / / / /    วัดสันหีบ 
ศรีสัชนาลยั แม่สำ 10 สะพานยาว /  / / / /    สถานีอนามยั 
ศรีสัชนาลัย แม่สิน 10 ปางสา /  / / / /    วัดเมฮู ้
ศรีสัชนาลัย แม่สิน 15 ปางตะเคียน /  / / / /    วัดปางตระเคียน 
ศรีสัชนาลัย แม่สิน 16 โป่งวัว /  / / / /    ร.ร.บ้านเผาเวียง 
ศรีสัชนาลัย แม่สิน 21 สุเม่นเหนือ /  / / / /    ร.ร.บ้านสุเม่น 
ศรีสัชนาลัย บ้านตึก 6 ดงย่าปา / / / / / / / /  วัดศรีจำปา 
ศรีสัชนาลัย บ้านตึก 7 ห้วยตม / / / / / / / /  วัดห้วยตม 
ศรีสัชนาลัย บ้านตึก 8 แม่คุ / / / / / / / /  วัดห้วยตม 
ศรีสัชนาลัย บ้านแก่ง 6 ห้วยหยวก /  / / / /    วัดปากคะยาง 
ศรสีัชนาลัย บ้านแก่ง 2 ป่าคา /  / / / /    ร.ร.ห้วยหยวก 
ศรสีัชนาลัย บ้านดงคู่ 2 บ้านดงคู่ /  / / / /    วัดดงคู่ 
ศรีสัชนาลัย บ้านดงคู่ 3 บ้านดงคู่ใต้ /  / / / /    วัดดงคู่ 
ศรีสัชนาลัย บ้านดงคู่ 5 บ้านหนองชายไฝ่ /  / / / /    ร.ร.บ้านหนองซานไผ่ 
ศรีสัชนาลยั บ้านดงคู่ 6 บ้านห้วยสัก /  / / / /    วัดดงคู่ 
ศรีสัชนาลัย สารจิตร 3 บ้านสารจิตร /  / / / /    วัดโพธยาราม 
ศรีสัชนาลัย สารจิตร 4 บ้านสารจิตร /  / / / /    วัดสารจิตร 
ศรีสัชนาลัย สารจิตร 5 บ้านแสนตอ /  / / / /    วัดแสนตอ 
ศรีสัชนาลัย สารจิตร 6 บ้านโป่ง /  / / / /    วัดแสนตอ 
ศรีสัชนาลัย หาดเสี้ยว 3 บ้านหาดสูง  /   / /    ร.ร.อนุบาลศรีสัชนาลัย 

ศรีสัชนาลัย หาดเสี้ยว 4 บ้านใหม่บางหว่าน  /   / /    วัดหาดเสี้ยว 

ศรีสัชนาลัย หาดเสี้ยว 5 บ้านป่าไฝ ่  /   / /    วัดบ้านใหม่ 

ศรีสำโรง คลองตาล 1 คลองตาล / /   / /    เทศบาลตำบลศรีสำโรง 

ศรีสำโรง คลองตาล 2 คลองตาล / /   / /    เทศบาลตำบลศรีสำโรง 

ศรีสำโรง คลองตาล 6 ชุมชนคลองตรั่ง / /   / /    เทศบาลตำบลศรีสำโรง 

ศรีสำโรง วังลึก 2 วังลึก / /   / /     

ศรีสำโรง วังลึก 3 3/วังลึก / /   / /     

ศรีสำโรง วงัลึก 4 4/เกาะไม้แดง / /   / /     

ศรีสำโรง วังลึก 6 6/เกาะไม้แดง / /   / /     

ศรีสำโรง วังลึก 7 หนองรั้ง / /   / /     

ศรีสำโรง สามเรือน 1 หนองโว้ง / /   / /     
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ศรีสำโรง สามเรือน 2 คลองโป่ง / /   / /     
ศรีสำโรง สามเรือน 3 สามเรือน / /   / /     
ศรีสำโรง สามเรือน 4 บ้านกร ุ / /   / /     
ศรีสำโรง สามเรือน 7 ลำยวน / /   / /     
ศรีสำโรง สามเรือน 8 วัดใหม่ / /   / /     
ศรีสำโรง สามเรือน 9 ห้วยคล้า / /   / /     
ศรีสำโรง สามเรือน 10 นิคม / /   / /     
ศรีสำโรง บ้านนา 2 หนองตาเย / /   / /    วัดศรีสำราญ 
ศรีสำโรง บ้านนา 3 คลองตาเป้า / /   / /    วัดศรีสำราญ 

ศรีสำโรง บ้านนา 4 คลองยายสาย / /   / /    วดัศรีสำราญ 

ศรีสำโรง บ้านนา 5 ไกลใหม่ / /   / /    วัดศรีสำราญ 

ศรีสำโรง บ้านนา 6 ตะพังงาม / /   / /    ร.ร.ตระพังงาม 
ศรีสำโรง วังทอง 1 วังทอง / /   / /     
ศรีสำโรง วังทอง 2 วังทอง / /   / /     
ศรีสำโรง วังทอง 3 คลองจำลอง    / /      
ศรีสำโรง วังทอง 5 วังทอง    / /      
ศรีสำโรง นาขุนไกร 3 3/วังพิกุล    / /      
ศรีสำโรง นาขุนไกร 4 4/เขาดินไพรวัน    / /      
ศรีสำโรง นาขุนไกร 5 5/วังสมบูรณ์    / /      
ศรีสำโรง นาขุนไกร 6 6/วังตามน    / /      
ศรีสำโรง นาขุนไกร 7 7/โซกเปือย    / /      
ศรีสำโรง นาขุนไกร 8 8/ลุเต่า    / /      
ศรีสำโรง นาขุนไกร 9 9/ลุตะแบก    / /      
ศรีสำโรง เกาะตาเล้ียง 1 หนองกระดี ่    / /     วัดหนองกระดี ่
ศรีสำโรง เกาะตาเล้ียง 3 วัดทุ่ง    / /     วัดวังษ์ฆ้อง 
ศรีสำโรง เกาะตาเล้ียง 5 หนองยาว    / /     วัดหนองยาว 
ศรีสำโรง เกาะตาเล้ียง 6 หนองยาว    / /     วัดหนองยาว 
ศรีสำโรง เกาะตาเล้ียง 7 คลองเขนง    / /     วัดคลองเขนง 

ศรีสำโรง เกาะตาเล้ียง 8 วงฆ้อง    / /     วัดวงฆ้อง 

ศรีสำโรง เกาะตาเล้ียง 9 ปากแก่ง    / /     - 

ศรีสำโรง เกาะตาเล้ียง 12 คลองน้ำออก    / /     - 

ศรสีำโรง วัดเกาะ 1 หนองแหน / /   / / /   วัดหนองแหน 

ศรีสำโรง วัดเกาะ 2 ใต้วัด / /   / / /   วัดหนองแหน 

ศรีสำโรง วัดเกาะ 3 วัดเกาะ / /   / / /   วัดหนองแหน 

ศรีสำโรง วัดเกาะ 4 หนองฝาด / /   / / /   วัดหนองฝาด 

ศรีสำโรง วัดเกาะ 5 คลองตาล / /   / / /   วัดหนองฝาด 

ศรีสำโรง วัดเกาะ 6 หนองทอง / /   / / /   วัดหนองฝาด 

ศรีสำโรง วัดเกาะ 7 สันต ิ / /   / / /   วัดหนองฝาด 

ศรีสำโรง บ้านไร ่ 4 ดอนจันทร ์ / /   / / /   วัดดอนจันทร์ 
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ศรีสำโรง บ้านไร ่ 6 แม่น้ำ / /   / / /    
ศรีสำโรง บ้านไร่ 7 บ้านไร ่ / /   / / /    
ศรีสำโรง บ้านไร ่ 10 บ้านคลองชัด / /   / / /    
ศรีสำโรง ทับผึ้ง 1 ทับผึ้ง / /   / /    วัดทับผึ้ง 
ศรีสำโรง ทับผึ้ง 3 เกาะวงเกียรติ ์ / /   / / /   วัดเกาะวงเกียรติ ์
ศรีสำโรง ทับผึ้ง 4 เตว็ดกลาง / /   / / /   วัดเตว็ดกลาง 
ศรสีำโรง ทับผึ้ง 5 เตว็ดนอก / /   / / /   วัดเตว็ดนอก 
ศรีสำโรง ทับผึ้ง 6 ท่าช้าง / /   / / /   วัดท่าช้าง 
ศรีสำโรง บ้านซ่าน 1 บ้านซ่าน /    /     วัดบ้านซ่าน 
ศรีสำโรง บ้านซ่าน 2 บ้านซ่าน /    /     วัดบ้านซ่าน 
ศรีสำโรง บ้านซ่าน 5 บ้านซ่าน /    /     วัดบ้านซ่าน 
ศรีสำโรง บ้านซ่าน 6 บ้านซ่าน /    /     วัดบ้านซ่าน 
ศรีสำโรง บา้นซ่าน 9 ทุ่งรวงทอง /    /     วัดบ้านซ่าน 
ศรีสำโรง บ้านซ่าน 10 ทุ่งมะโกเขียว /    /     วัดบ้านซ่าน 
ศรีสำโรง วังใหญ่ 1 วังใหญ่ / /   / /    วังวังใหญ่ 
ศรีสำโรง วังใหญ่ 2 วังใหญ่ / /   / /    วัด/ร.ร.วังใหญ่ 
ศรีสำโรง วังใหญ่ 4 เตว็ดใน / /   / /    วัด/ร.ร.วังใหญ่ 
ศรีสำโรง วังใหญ่ 5 โคกกระทือ / /   / /    วัด/ร.ร.วังใหญ่ 
ศรีสำโรง วังใหญ่ 6 ไผ่ซอ / /   / /    วัด/ร.ร.วังใหญ่ 
ศรีสำโรง วังใหญ่ 7 สระบัว / /   / /    วัด/ร.ร.วังใหญ่ 
ศรีสำโรง วังใหญ่ 8 คลองชัด / /   / /    วัด/ร.ร.วังใหญ่ 
ศรีสำโรง  ราวตน้จันทน ์ 2 หนองตาโชต ิ /    /     วัดหนองตาโชต ิ
ศรีสำโรง ราวต้นจันทน ์ 3 ตลุก /    /     วัดหนองตาโชต ิ
ศรีสำโรง ราวต้นจันทน ์ 4 ราวต้นจันทน ์ /    /     ตลาดดอนโก 
ศรีสำโรง ราวต้นจันทน ์ 5 วังไฟไหม้ /    /     ตลาดดอนโก 

สวรรคโลค ในเมือง 3 ในเมือง / /   / /    วัดคลองพระรอด 
สวรรคโลค ในเมือง 4 ในเมือง / /   / /    วัดคลองพระรอด 
สวรรคโลค ในเมอืง 9 แม่น้ำเก่า / /   / /    วัดคลองพระรอด 
สวรรคโลค คลองกระจง 1 คลองกระจง / /   / /     
สวรรคโลค คลองกระจง 2 คลองกระจง / /   / /     

สวรรคโลค คลองกระจง 3 คลองกระจง / /   / /     

สวรรคโลค คลองกระจง 4 คลองกระจง / /   / /     

สวรรคโลค คลองกระจง 6 คลองกระจง / /   / /     

สวรรคโลค วังพิณพาทย ์ 1 วัดกลาง /    /      

สวรรคโลค วังพิณพาทย ์ 2 หย่อมใหญ ่ /    /      

สวรรคโลค วังพิณพาทย ์ 3 ป่ามะม่วง /    /      

สวรรคโลค วังพิณพาทย ์ 4 ท่าพิกุล /    /      

สวรรคโลค วังไม้ขอน 4 วังไม้ขอน / /   / /     

สวรรคโลค ย่านยาว 1 หนองปลาหมอ / /   / /    วัดสว่างอารมณ ์
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สวรรคโลค ย่านยาว 3 ปั่นจั่น / /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค ย่านยาว 4 คลองน้ำหัก / /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค ย่านยาว 5 ย่านยาว / /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค ย่านยาว 6 ท่าช้าง / /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค ย่านยาว 7 บ้านบึง / /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค ย่านยาว 8 ไผ่ล้อม / /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค ย่านยาว 9 เหนือวัดคุ้งวาร ี / /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค ย่านยาว 11 ย่านยาว / /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค ย่านยาว 12 หนองปลาหมอ / /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค เมืองบางยม 1 หนองโว้ง / /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค เมอืงบางยม 2 สี่แยกท่าทอง / /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค เมืองบางยม 4 ท่าเกษม / /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค ปากน้ำ 1 บ้านเหนือ  /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค ปากน้ำ 2 บ้านเหนือ  /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค ปากน้ำ 6 วังตาเลน  /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค ปากน้ำ 11 หนองวงเกวียน / /   / /    ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

สวรรคโลค ป่ากุมเกาะ 1 คุ้งยาง / /   / /    วัดคลองยาง 
สวรรคโลค ป่ากุมเกาะ 2 คุ้งยาง / /   / /    วัดคลองยาง 
สวรรคโลค ป่ากุมเกาะ 6 คลองหกบาท / /   / /    วัดคลองยาง 
สวรรคโลค ป่ากุมเกาะ 9 วังวน / /   / /    วัดคลองยาง 
สวรรคโลค เมืองสวรรคโลก 1 คลองแห้ง   /   / /    วัดขอนซุง 
สวรรคโลค เมืองสวรรคโลก 2 ปากคลองท่าช้าง  /   / /    วัดขอนซุง 
สวรรคโลค เมืองสวรรคโลก 3 ปากคลองท่าช้าง  /   / /    วัดขอนซุง 
สวรรคโลค เมืองสวรรคโลก 4 ขอนซุง  /   / /    วัดขอนซุง 
สวรรคโลค เมืองสวรรคโลก 6 น้ำด้วน  /   / /    ศาลาเอนกประสงค์ 

ศรีนคร ศรีนคร 3 ศรนีคร /    /     วัดราษฎ์ศรัทธาธรรม 
ศรีนคร ศรีนคร 9 ราษฎร์อุดมสุข /    /     วัดราษฎ์ศรัทธาธรรม 
ศรีนคร นครเดิฐ 1 หนองแหน /    /     วัดหนองแหน 
ศรีนคร นครเดิฐ 3 บึงสวย /    /     วัดบึงสวย 
ศรีนคร นครเดิฐ 5 ปากอา่ว /    /     วัดบึงสวย 
ศรีนคร นครเดิฐ 7 ฟากคลอง /    /     วัดบึงสวย 
ศรีนคร นครเดิฐ 8 หนองแหนใต้ /    /     วัดบึงสวย 
ศรีนคร หนองบัว 3 ไร่เมืองกาญจน์ /    /     ร.ร.หนองบัว 
ศรีนคร หนองบัว 4 หนองบัว /    /     ร.ร.หนองบัว 
ศรนีคร หนองบัว 5 หนองโรง /    /     ร.ร.หนองบัว 
ศรีนคร หนองบัว 6 บึง /    /     ร.ร.หนองบัว 
ศรีนคร หนองบัว 7 บึงลับแล /    /     ร.ร.หนองบัว 
ศรีนคร หนองบัว 8 นิคมสหกรณ์ /    /     ร.ร.หนองบัว 

ทุ่งเสลี่ยม บ้านใหม่ไชยมงคล 2 ท่าวิเศษ /   / /     วัดท่าวิเศษ 
ทุ่งเสลี่ยม บ้านใหม่ไชยมงคล 4 หนองรังสิต    / /     วัดหนองรังสิต 
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ทุ่งเสลี่ยม บ้านใหม่ไชยมงคล 3 บ้านแสงสว่าง   / /      วัดแสงสว่าง 
ทุ่งเสลี่ยม บ้านใหม่ไชยมงคล 5 บ้านโค้งเจริญ   / /      วัดโคง้เจริญ 
ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก 2 แม่ทุเลา /   / /     วัดแม่ทุเลา 
ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก 3 คลองสำราญ   / /      วัดผัง่หมิ่น 
ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก 4 ผั่งหมิ่น   / /      วัดหนองหมื่นชัย 
ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก 8 ราษฎร์ร่วมจิต   / /      วัดท่าต้นธง 
ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก 9 สำราญราษฎ ์   / /      วัดท่าต้นธง 
ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก 10 แม่ทุเลาพัฒนา   / /      วัดแม่ทุเลา 
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม 5 เทพพนม /   / /     วัดกลางดง 
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม 6 ท่าเด่ือ /   / /     วัดบ้านท่าเด่ือ 
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลีย่ม 7 เด่นดีหมี /   / /     ศาลากลางหมู่บา้น 
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม 8 เหมืองนา /   / /     วัดเหมืองนา 
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม 9 ท่าชุม /   / /     วัดท่าซูม 
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม 10 น้ำดิบ /   / /     สำนักสงฆ์ธารน้ำทพิย ์
ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม 11 รุกขมูล /   / /     สำนักสงฆ์รุกขมูล 
ทุ่งเสลี่ยม กลางดง 2 กลางดง /   / /     วัดกลางดง 
ทุ่งเสลี่ยม กลางดง 3 กลางดง /   / /     วัดกลางดง 
ทุ่งเสลี่ยม กลางดง 4 โป่งฝาง /   / /     วัดกลางดง 
ทุ่งเสลี่ยม กลางดง 6 แม่บ่อทอง /   / /     วัดแม่บ่อทอง 
ทุ่งเสลี่ยม กลางดง 7 หัวฝาย /   / /     วัดแม่บ่อทอง 
ทุ่งเสลี่ยม กลางดง 8 บึงบอน /   / /     วัดแม่บ่อทอง 
ทุ่งเสลี่ยม กลางดง 10 ดอนสว่าง /  / / /  / /  สำนักสงฆ์ดอนสว่าง 
ทุ่งเสลี่ยม กลางดง 11 เชิงผา /  / / /  / /  วัดเชิงผา 
ทุ่งเสลี่ยม กลางดง 12 ห้วยเจริญ /   / /     วัดห้วยเจริญ 
ทุ่งเสลี่ยม กลางดง 15 3ใหม่ดอนสว่าง /   / /     สำนักสงฆ์ดอนสว่าง 
ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วศรีสมบูรณ ์ 1 บ้านใหม ่ /   / /     วัดหม่อนศรีสมบูรณ์ 
ทุ่งเสลีย่ม เขาแก้วศรีสมบูรณ ์ 2 บ้านใหม ่ /   / /     วัดหม่อนศรีสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก ฐ 
รายช่ือโรงงานที่ใช้สารเคมีประกอบกิจการ 

 บัญชีสารเคมี วัตถุอันตราย  
 

ลำ
ดับ 

ชื่อโรงงาน ผู้ประกอบการ ประกอบกิจการ เลขที ่ หมู ่ ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สารเคมีที่ใช้
ในโรงงาน 

1 โรงน้ำแข็งสยาม 
(3) 

นางสาวพรทิพย์ 
สังข์สุวรรณ 

ทำน้ำแข็งซองได้วัน
ละ 308 ซอง น้ำแข็งก้อน
เล็ก 48.60 ตัน/วัน 

เลขท่ี 112 4    ธาน ี เมือง
สุโขทัย 

สุโขทัย  แอมโมเนีย 

2 โรงน้ำแข็งสวรรค
โลก 

บริษัท อมตะ
ไอซ์ อินตัสตรี 
จำกดั 

ทำน้ำแข็งซองได้วันละ 633 
ซอง ทำน้ำแข็งก้อนเล็กวันละ 
37.21 ตัน 

เลขท่ี 3/2     ศรีสัชนาลยั เมือง
สวรรคโลก 

สวรรคโลก สุโขทัย 055-642013 แอมโมเนีย 

3 บริษัท สวรรค
โลกเสริมวัฒนา 
จำกัด 

บริษัท สวรรค
โลกเสริมวัฒนา 
จำกดั 

ทำน้ำแข็งซอง วัน
ละ 1186 ซอง 

เลขท่ี 14/4   กรม
ทาง 

จรดวิถีถ่อง เมือง
สวรรคโลก 

สวรรคโลก สุโขทัย 055-641705  แอมโมเนีย 

4 บริษัท โรง
น้ำแข็งสวรรค
โลกกิจวารี จำกัด 

บริษัท โรง
น้ำแข็งสวรรค
โลกกิจวารี 
จำกัด 

ผลิตนำ้แข็ง เลขท่ี โฉนด
ที่ดินเลขท่ี 
45656 เลขท่ี
ดิน 282 

12    ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 083 3445522 แอมโมเนีย 

5 ห้างหุ้นส่วน
จำกัด บิ๊กไอซ์
สุโขทัย 

ห้างหุ้นส่วน
จำกัด บิ๊กไอซ์
สุโขทัย 

โรงงานผลติน้ำแข็ง และผลติ
น้ำดื่ม 

เลขท่ี 386 2    เมืองเก่า เมือง
สุโขทัย 

สุโขทัย  แอมโมเนีย 

6 บริษัท กลางดง บริษัท กลางดง ผลิตนำ้แข็งหลอด , น้ำแข็ง เลขท่ี 220/1 15    กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย  แอมโมเนีย 
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ธาราทิพย์ จำกัด ธาราทิพย์ จำกัด ก้อนและน้ำดืม่เพื่อจำหน่าย 
7 โรงน้ำแข็งท-ีไอซ ์ นายสุชาฎ บุญ

ส่ง 
ผลิตนำ้แข็งหลอดอนามยั และ
ห้องเย็น 

เลขท่ี 1/7 4    ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย  แอมโมเนีย 

8 ห้างหุน้ส่วน
จำกัด เอ็น.พี 
ไอซ ์

นายสิษฐวัศ 
อุดมรัตนโยธิน 

ผลิตนำ้แข็งหลอด และน้ำดืม่ เลขท่ี 141/2 1    โตนด คีรีมาศ สุโขทัย  แอมโมเนีย 

9   ห้างหุ้นส่วน
จำกัด แดง ไอซ ์

ผลิตนำ้แข็งหลอด , น้ำแข็ง
ก้อนและน้ำดืม่เพื่อจำหน่าย 

เลขท่ี  3    ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 081-9460250 แอมโมเนีย 

10 บริษัท อมตะไอซ์ 
อินดัสตรี จำกัด 

บริษัท อมตะ
ไอซ์ อินดัสตรี 
จำกัด 

ทำน้ำแข็งซอง กำลังการผลติ
รวม 300 ซอง ทำน้ำแข็งก้อน
เล็กอนามัยได้วันละ 30 ตัน 
และทำน้ำดืม่ 

เลขท่ี 44/7 4 - - ตาลเตี้ย เมือง
สุโขทัย 

สุโขทัย 055-601090 แอมโมเนีย 

11   บริษัท อมตะ
ไอซ ์อินตัสตรี 
จำกัด 

ผลิตนำ้แข็งซอง และน้ำแข็ง
หลอด 

เลขท่ี 44/9-
10 

4    ตาลเตี้ย เมือง
สุโขทัย 

สุโขทัย  แอมโมเนีย 

12 บริษัท 
อุตสาหกรรม
ผลิตนำ้แข็ง 
จำกัด 

บริษัท 
อุตสาหกรรม
ผลิตนำ้แข็ง 
จำกัด 

ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก เลขท่ี 14/4   กรม
ทาง 

จรดวิถีถ่อง เมือง
สวรรคโลก 

สวรรคโลก สุโขทัย  แอมโมเนีย 

13 ชัยมงคลการช่าง นายสมัย 
อนุรักษ์แดนไทย 

เคาะ พ่นสรีถยนต์และกลึง
เชื่อมโลหะ 

เลขท่ี 89 4   จรดวิถีถ่อง ปากแคว เมือง
สุโขทัย 

สุโขทัย 055-611493 ทินเนอร์ 

14 บริษัท โตโยต้า
สุโขทัยผูจ้ำหน่าย
โตโยต้า จำกัด 

บริษัท โตโยต้า
สุโขทัยผู้
จำหน่ายโตโยต้า 
จำกัด 

ซ่อมเคาะพ่นสี ต่อตัวถัง
รถยนต์ ประกอบ
ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ 

เลขท่ี 105/1 4   จรดวิถีถ่อง ธาน ี เมือง
สุโขทัย 

สุโขทัย 055-611203 ทินเนอร์ 
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15 เลี้ยงการช่าง นายสกลปภัสสร์ 
คูพาณิชย ์

เคาะพ่นสรีถยนต์และทำท่อไอ
เสีย 

เลขท่ี 4/4 1   จรดวิถีถ่อง บ้านกล้วย เมือง
สุโขทัย 

สุโขทัย 055-611064 ทินเนอร์ 

16 ห้างหุ้นส่วน
จำกัด สุโขทัย
ชำนาญการช่าง 

ห้างหุ้นส่วน
จำกัด สุโขทัย
ชำนาญการช่าง 

เคาะพ่นสรีถยนต ์ เลขท่ี 12/4 1   บายพาส ปากแคว เมือง
สุโขทัย 

สุโขทยั 055-612387 ทินเนอร์ 

17 ป.นิวมอเตอร์ 
(สาขา) 

นายบุญปลูก 
เชยวดัเกาะ 

ซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสี
รถยนต ์

เลขท่ี 31/3 1 - - ปากแคว เมือง
สุโขทัย 

สุโขทัย  ทินเนอร์ 

18 บริษัท รถรางชม
เมืองสุโขทัย 
จำกัด 

บริษัท รถรางชม
เมืองสุโขทัย 
จำกัด 

ซ่อมแซม และเคาะพ่นสี
รถยนต์ รถชมวิว รถยนต์
ไฟฟ้า 

เลขท่ี 328/5 9   ทางหลวง
หมายเลข 
12 

ปากแคว เมือง
สุโขทัย 

สุโขทัย 061-8058899 ทินเนอร์ 

19 บริษัท โตโยต้า 
เอ็กซ์เซลเลนท์ 
จำกัด 

บริษัท โตโยต้า 
เอ็กซ์เซลเลนท์ 
จำกัด 

ศูนย์บริการซ่อมแซมและเคาะ
พ่นสี รถยนต ์

เลขท่ี 199 12    บ้านสวน เมือง
สุโขทัย 

สุโขทัย  ทินเนอร์ 

20 อู่สมัยกลกจิ นางมุ้ยเฮยีง 
ธัญญผดุงโชต ิ

การซ่อมแซมรถยนต์ และ
เคาะพ่นส ี

เลขท่ี 99 12   สุโขทัย - 
บางระกำ 

ยางซ้าย เมือง
สุโขทัย 

สุโขทัย 0-5561-1213 ทินเนอร์ 

21 อู่ช่างบัติ นางรัตนา 
ประชาโชต ิ

เคาะพ่นสรีถยนต ์ เลขท่ี - 2   จรดวิถีถ่อง บ้านกล้วย เมือง
สุโขทัย 

สุโขทัย  ทินเนอร์ 
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ภาคผนวก ฑ – 1 

แผนผังการติดต่อสื่อสารและข่ายวิทยุสื่อสาร 
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ภาคผนวก ฑ – 2 
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

 
ลำดับที่ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

1 ศูนย์บริการภาครัฐเพ่ือประชาชน 1111  
2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784  
3 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 192  
4 แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด 191  
5 แจ้งเหตุไฟไหม้ ดับเพลิง 199  
6 สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155  
7 กรมควบคุมมลพิษ 1650  
8 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669  
9 การไฟฟ้านครหลวง 1130  
10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129  
11 การประปานครหลวง 1125  
12 การประปาส่วนภูมิภาค 1662  
13 ชลประทานบริการประชาชน 1460  
14 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1166  
15 ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 1182  
16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1362  
17 สำนักงานประกันสังคม 1506  
18 ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 1567  
19 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1672  
20 ตำรวจทางหลวง 1193  
21 บริษัท ไปรษณียไ์ทย จำกัด 1545 
22 สายด่วน ทช 1146 
23 กอ.รมน. 1374 
24 พมจ.สุโขทัย 1300 
25 สายด่วนอุตุนิยมวิทยา 1182 

ภาคผนวก ฒ  
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แบบคำสั่งต่างๆ   
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ภาคผนวก ณ. 

แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

 
แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ หมายเหต ุ

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
การเกษตรอุปโภคบริโภค และแก
ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

โครงการชลประทาน
สุโขทัย/โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสุโขทัย/อำทุก
อำเภอและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

524,334,940  

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
พลังงานทดแทน 

สำนักงานพลังงานจังหวัด
สุโขทัยและหน่วยงานทึ่
เกี่ยวข้อง 

38,250,000  

3. โครงการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

100,000,000  

4. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ำแบบบูรณาการ 

โครงการชลประทาน
สุโขทัย/โยธาธิการและผัง
เมอืงจังหวัดสุโขทัย/
อำเภอทุกอำเภอและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

100,000,000  

5. โครงการฟื้นฟูเมืองสีเขียงและ
เมืองที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
(Eco Village) 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

50,000,000  

6. โครงการแก้ปัญหาไฟป่า 
หมอกควันและ PM2.5 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5,000,000  
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แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ  
7.โครงการ แปรรูปผักตบชวาเป็น
ถ่านเพ่ิมรายได้แก่ชุมชนและ
กำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน 

โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุโขทัย/อำเภอทุก
อำเภอและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

50,000,000  

8. โครงการ Water Grid บริหาร
จัดการน้ำท่วมน้ำแล้ง ขุดลอก
แม่น้ำ ลำน้ำ คลองส่งน้ำ ต่อท่อ
ดึงน้ำจากลุ่มน้ำอ่ืน สร้างเข่ือน
ยางชะลอแลเก็บน้ำและสูบน้ำยม
มาหมุนเวียนใช้อีก โดยใช้
พลังงานจากโซล่าร์เซลล์ 

โครงการชลประทาน
สุโขทัย/โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสุโขทัย/
จังหวัด/อำเภอทุกอำเภอ/
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

10,000,000  

9. โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน
น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนศรีสัชนาลัย 
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุโขทัย 

180,000,000  

10. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำหลักและระบบป้องกัน
น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนกงไกรลาศ 
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุโขทัย 

180,000,000  

11. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำหลักและระบบป้องกัน
น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเก่า 
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุโขทัย 

180,000,000  

12. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำหลักและระบบป้องกัน
น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย 
ระยะท่ี 2 จังหวัดสุโขทัย 

โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุโขทัย 

200,000,000  
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