
แหล่งเรียนรู้ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงเทิง (ทุนระดับเครือข่าย) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 แหล่งเรียนรู้งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงเทิง มี เทศบาลต าบลเวียงเทิง น าโดย  
จ่าเอกชิษณุกาล   จันทร์ใจ เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยมีกลุ่มเปูาหมายในการท างาน คือ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเครือข่าย จ านวน 12 อปท. ในอ าเภอเทิง, 
ประชาชน 2,564 ครัวเรือน และผู้ประสบภัยบนท้องถนน 
  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงเทิง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นภารกิจตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงเทิง ดูแลและรับผิดชอบในเขตพื้นที่ 5 หมู่บ้าน และตามนโยบายของผู้บริหาร
ที่มุ่งเน้นการพัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงเทิง ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงใน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เดิมมีการจัดตั้งเครือข่ายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ าเภอเทิงในปี 
พ.ศ. 2547 ในเร่ืองการระงับอัคคีภัย โดยการระดมทุนและทรัพยากรในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที เพื่อ
ลดการสูญเสีย จนเมื่อเครือข่ายมีศักยภาพในการจัดหาเคร่ืองมือเครื่องใช้ในองค์กรได้เอง ท าให้ระบบเครือข่ายที่จัดตั้ง
ได้ลดบทบาทลง จากการเปลี่ยนแปลงและความเจริญของอ าเภอเทิงที่เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเชียงราย จึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากขึ้นตามล าดับ (ข้อมูล : 
ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน : Thai RSC) เทศบาลต าบลเวียงเทิง จึงมุ่งให้งาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการปูองกันและลดการสูญเสียอุบัติภัยบนท้องถนน  
โดยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเดิมให้มีขีดความสามารถและศักยภาพให้มากที่สุด 
 
1.2 เส้นทางการพัฒนา 

 



   ปีพ.ศ. 2547 ได้ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ระดับอ าเภอระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 อปท.  
ในอ าเภอเทิง ต่อมาปีพ.ศ. 2553 - 2555 อปท.เครือข่ายได้มีการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบล จึงมีศักยภาพในการด าเนินงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยตนเอง ท าให้บทบาทเครือข่าย
ลดลง และจากข้อมูลสถิติภัยที่มักเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่อ าเภอเทิง คือ อุบัติเหตุบนท้องถนน จากสถิติในช่วง        
ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น ๒๙๗ คร้ัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวน ๒๘๒ ราย และผู้เสียชีวิตจ านวน ๑๕ ราย  
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น ๓๒๕ คร้ัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวน ๓๑๖ ราย และผู้เสียชีวิตจ านวน ๙ ราย 
(ข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน : Thai RSC) งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงเทิง จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายเดิม จากการปูองกันอัคคีภัยเป็นการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในปีพ.ศ. 2558 

 
1.3 กระบวนการด าเนินงาน  

1) มีการสร้างเครือข่ายระบบการฟื้นฟูปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดย การแต่งตั้งคณะท างาน และมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรให้ตรงกับทักษะเฉพาะภัยต่างๆ เพื่อเป็นหลักใน
ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 

- ประชุม ประชาคมเครือข่ายเดิมเพื่อท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
- จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอาสาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่

ควรได้รับตามกฎหมาย  
- มีการสนับสนุนและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น นอกเหนือจากงบประมาณของเทศบาลฯ 

โดยใช้เงินจากการระดมทุน เช่น การจัดผ้าปุาสามัคคี การจัดคอนเสิร์ตการกุศล เป็นต้น 
๒) พัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่ายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

- มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 2 คร้ัง/ปี 
- มีการฝึกทบทวนการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการกู้ชีพกู้ภัย โดยวิทยากรจากเทศบาลต าบลเวียง

เทิง ที่มีทักษะผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึกปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหลักสูตรวิทยากรปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานประกอบการ จากวิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี  

- มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมต่อข้อมูล ติดต่อสื่อสารในการบริหารจัดการภัย 
อย่างรวดเร็วและทันท่วงที 

๓) เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อ่ืนที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ แหล่งเรียนรู้อาสาปูองกันไฟปุา 
 

1.4 ผลที่เกิดขึ้น 
 1) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงเทิง เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเครือข่ายระดับอ าเภอเทิง 
 2) ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากอุบัติเหตุทางท้องถนนตามสถิติ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘  
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น ๓๒๕ ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวน ๓๑๖ ราย และผู้เสียชีวิตจ านวน ๙ ราย ในปีพ.ศ. 2559 
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 296 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวน 288 ราย และผู้เสียชีวิตจ านวน 8 ราย ในปีพ.ศ. 2560 
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 211 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวน 204 ราย และผู้เสียชีวิตจ านวน 7 ราย 
(ข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน : Thai RSC)  

 



 
 

 
 

 

 
1.5 การขยายผลการด าเนินงาน 
 1) มีการขยายผลการด าเนินงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่และนอกพื้นที่ไปยังระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด 
 2) จากการสร้างเครือข่ายและมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันท าให้เกิดการยอมรับและความยั่งยืนของ
เครือข่าย 
 3) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียง เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานองค์กรด้านความ
ปลอดภัยทางถนนน าร่องในการสร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยการใช้ รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  
มีวินัยจราจร ตามประกาศวาระจังหวัดเชียงรายด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
อุบัติเหตุทั้งหมด 325 296 211
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1.6 Typology 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้  “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลเวียง”
เทิง 

เป้าหมาย ภารกิจของท้องถิ่น/นโยบาย 

พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 
หน้าท่ีของเทศบาล 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพื้นที่ 

เครือข่ายงานป้องกันฯ 11 อปท. 

ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

การน าใช้ข้อมูล 
การน าข้อมูลเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 

บูรณางานให้สอดคล้องกับหน้าท่ีเทศบาล 

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาะรณภัย จ.เชียงราย 

การน าใช้งบประมาณ 
ภายใต้ระเบียบราชการ 

ข้อตกลงร่วมกัน 

กฎระเบียบ ทางราชการ 
พรบ. 

ระเบียบการจัดต้ัง 



ส่วนที่ ๒ กระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ชื่อวิทยากรแหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑. จ่าเอกชิษณุกาล จันทร์ใจ เจ้าพนักงานปูองกันฯ ๐๙๗-๙๖๕๒๕๑๐ 
๒. นายสายันต์ เมืองอินทร ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ศนูย์ปูองกันฯ ๐๘๘-๔๓๓๒๘๒๖ 
๓. นายเดชณรงค์ ศรีแปลงวงศ ์ พนักงานวิทย ุ ๐๘๒-๑๙๕๘๖๖๒ 
๔. นายสมเกียรติ กองมี พนักงานวิทย ุ ๐๘๔-๙๔๘๑๘๗๐ 
๕. นายสมคิด กิติลือ พนักงานดับเพลงิ - 
๖. นายภัคพงษ์ บุญแสนไชย พนักงานดับเพลงิ ๐๙๓-๒๒๑๕๔๗๘ 
๗. นายไพรชั มหาวงศนนัท์ นวก.ประจ าแหล่ง ๐๘๑-๐๒๑๘๕๘๗ 
 
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
 ๒) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการปูองกันภัย 

๓) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ 
 ๔) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการจัดการสาธารณภัยประเภทต่างๆ และศึกษากระบวนการในการสร้าง
เครือข่ายการท างาน เพื่อบูรณาการให้เข้ากับพื้นที่ของตนเองได้ร่วมกับเครือข่าย 
 
2.3 กิจกรรมการเรียนรู้  (เวลาที่ใช้ ๖๐ นาที) 

 การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเวียงเทิง ดังนี ้
 
 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิทยากรกล่าวสรุป และผู้เรียนกล่าวสิง่ที่ไดจ้ากการเรียนรู้ 
(10 นาที) 

บรรยายที่มาของแหล่งเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ได้ด าเนินงาน 
และรูปแบบเครือข่ายงานปูองกันฯ (1๕ นาที) 

สาธิตการช่วยเหลือสาธารณภัยและเทคนิคการใช้อุปกณ์ปูองกันต่างๆ 
แบ่งเป็น ๓ ฐานการเรียนรู้ (๓0 นาที) 

วิทยากรกล่าวต้อนรบัและแนะน าแหล่งเรียนรู้ (5 นาที) 

ฐานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรถ 
(๑๐ นาที) 

การใช้เชือก 
(๑๐ นาที) 

 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
(๑๐ นาที) 

 



 
2.4 สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ 
 1) แผนภาพแสดงคณะท างาน การด าเนินงานให้ความช่วยเหลือร่วมกับเครือข่าย และการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่างๆ 

2) แผ่นพับข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ 
3) ไมโครโฟน/เครื่องขยายเสียง 

 
2.5 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างการเรียนรู้  (ผู้เรียนจ านวน ๖๐ คน) 
 1) ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร เช่น นายก อบต./เทศบาล/เจ้าหน้าที่ศูนย์ปูองกันฯ 

๒) ผู้น าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน 
 3) ผู้สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 


