บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลเวียงเทิง
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (ข้อมูลจากแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลเวียงเทิง)
๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์
๑.๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง เทศบาลตาบลเวียงเทิง ตั้งอยู่ในเขต
ตาบลเวียง อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่อาณาเขตรับผิดชอบ ๑๒ ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่
ราบลุ่ม และที่ราบลุ่มแม่น้า ประกอบด้วยแม่น้าอิง แม่น้าลาว มีเขตการปกครองประกอบด้วยพื้นที่ ๕
หมู่บ้าน คือบ้านเวียง หมู่ที่ ๑เชียงราย .เมตร อยู่ห่างจาก จ ๕๐๐ อยู่ห่างจาก อาเภอเทิง ๒๐,๑๕,๑๔,๒,
กิโลเมตร ๖๔ เทิง ประมาณ-สายเชียงราย ๑๐๒๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปตามทางหลวงหมายเลข
ห่างจากเมืองหลวง(กรุงเทพมหานคร) ระยะทางประมาณ ๘๙๑ กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านร่องริว หมู่ที่ ๑๒ จากหลักเขตที่ ๑ ถึงหลักเขตที่ ๒
ทิศใต้
ติดต่อกับแม่น้าลาว จากหลักเขตที่ ๗ ถึงหลักเขตที่ ๘
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ จากหลักเขตที่ ๓ ถึงหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕
และ ๖
ทิศตะวันตก ติดต่อกับดอยม่อนอิง และพื้นที่ไร่นาของเทศบาลตาบลงิ้ว จากหลักเขตที่ ๙ ถึง
หลักเขตที่ ๑๐
๑.๑.๒ สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ เป็นลักษณะที่ราบลุ่มแม่น้าอิงและแม่น้า
ลาว พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่ของประชาชน เป็นแหล่งชุมชน พื้นที่รอบนอกจะเป็นสวนไร่นาของชาวบ้าน
และพื้นที่ว่าง ประกอบด้วยที่ราชพัสดุ เดิมพื้นที่เขตเทศบาลใช้ประกอบการเกษตรกรรมสลับที่อยู่อ าศัย
ปัจจุบันได้ลดจานวนลงเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองกึ่งชนบท
๑.๑.๓ การคมนาคม/ขนส่ง ใช้การคมนาคมขนส่งทางบก มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข
๑๐๒๐ (สายเชียงราย-เทิง) ทางหลวงจังหวัดหมายเ ,ลข ๑๐๒๑ (สายเทิง-เชียงของ) เป็นเส้นทางหลักในการ
ติดต่อระหว่างอาเภอเทิง-เชียงของ-เชียงคา-จังหวัดเชียงราย ส่วนในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และบางส่วนเป็นถนนแอสฟัลติกส์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
๑.๑.๔ การสาธารณูปโภค
๑.) การไฟฟ้า มีสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเทิง เป็นผู้รับผิดชอบ สามารถ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง
๒.) การประปา มีสานักงานการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอเทิง เป็นผู้รับผิดชอบ สามารถ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ประปาในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง
๑.๑.๕ ลักษณะทางการปกครอง
๑.) การปกครองท้องที่
เทศบาลตาบลเวียงเทิง แบ่งเป็น ๕ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. หมู่ที่ ๑ จานวนประชากร ๑๙,๔๕ คน
๒. หมู่ที่ ๒ จานวนประชากร ๗๕๖ คน
๓. หมู่ที่ ๑๔ จานวนประชากร ๘๔๖ คน
๔. หมู่ที่ ๑๕ จานวนประชากร ๘๔๐ คน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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๕. หมู่ที่ ๒๐ จานวนประชากร ๖๓๓ คน
๒.) ประชากร (จานวนแยกตามเพศ จานวนครัวเรือน)
เทศบาลตาบลเวียงเทิง มีจานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๒,๕๑๒ ครัวเรือน
มีประชากรรวมทั้งสิ้น
จานวน ๕๐,๒๐ คน
เป็นเพศชาย
จานวน ๒,๓๘๘ คน
เป็นเพศหญิง
จานวน ๒๖,๓๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๒)
๑.๑.๖ ลักษณะการประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
๑.๒ สถิติการเกิดสาธารณภัย
ตารางที่ ๑ - ๑ สถิติการเกิดอุทกภัย
ปี พ.ศ. จานวนครั้งที่เกิดภัย
พื้นที่ประสบภัย
เสียชีวิต
บาดเจ็บ มูลค่าความเสียหาย
(ครั้ง)
(หมู่บ้าน)
(คน)
(คน)
(บาท)
๒๕๕๘
๒๕๕๙

-

-

-

-

-

๒๕๖๐

-

-

-

-

-

๒๕๖๑

-

-

-

-

-

๒๕๖๒

-

-

-

-

-

เสียชีวิต
(คน)
-

บาดเจ็บ
(คน)
-

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)
๔๐๐๐๐,

ปี พ.ศ.
๒๕๕๘

ตารางที่ ๑ - ๒ สถิติการเกิดวาตภัย
จานวนครั้งที่เกิดภัย
พื้นที่ประสบภัย
(ครั้ง)
(หมู่บ้าน)
๔
ม.๑๒๐,๑๕,๑๔,๒,

๒๕๕๙

๒

ม.๑๒๐,๑๕,๑๔,๒,

-

-

๓๐๐๐๐,

๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

๓
๓
๓

ม.๑๒๐,๑๕,๑๔,๒,
ม.๑๒๐,๑๕,๑๔,๒,
ม.๑๒๐,๑๕,๑๔,๒,

-

-

๕๐๐๐๐,
๔๐๐๐๐,
๓๕,๐๐๐

เสียชีวิต
(คน)

บาดเจ็บ
(คน)

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)

-

-

๕๐๐๐๐,

ปี พ.ศ.

๒๕๕๘

ตารางที่ ๑ - ๓ สถิติการเกิดอัคคีภัย
จานวนครั้งที่เกิดภัย
พื้นที่ประสบภัย
(ครั้ง)
(หมู่บ้าน)
ในเขต นอกเขต
-

๗

อบต.เวียงหงาว.ทต,
สันทรายงาม.ทต,

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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๒๕๕๙

-

๕

อบต.เวียงหงาว.ทต,

-

-

๖๐๐๐๐,

๒๕๖๐

-

-

ทต.เวียงเทิง

-

-

-

๒๕๖๑

๑

-

ทต.เวียงเทิง

-

-

๒,๐๐๐๐๐๐,

๒๕๖๒

-

-

ทต.เวียงเทิง

-

-

-

ตารางที่ ๑ - ๔ สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน
ปี พ.ศ. จานวนครั้งที่เกิดภัย
พื้นที่ประสบภัย
เสียชีวิต
บาดเจ็บ มูลค่าความเสียหาย
(ครั้ง)
(หมู่บ้าน)
(คน)
(คน)
(บาท)
๒๕๕๘
๑๒
ภายในเขตเทศบาล
๒๐
๕๐๐๐๐,
๒๕๕๙
๑๑
ภายในเขตเทศบาล
๑
๑๖
๔๐๐๐๐,
๒๕๖๐
๑๓
ภายในเขตเทศบาล
๑๙
๖๐๐๐๐,
๒๕๖๑
๑๐
ภายในเขตเทศบาล
๑๔
๒๐๐๐๐,
๒๕๖๒
๑๕
ภายในเขตเทศบาล
๑๙
๔๐๐๐๐,
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑.๓ การประเมินความเสี่ยงภัย (เรียงจากความเสี่ยงภัยมากไปหาภัยน้อย)
๑.๓.๑ ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
๑) วาตภัย
๒) ภัยหนาว
๓) อุทกภัย
๔) โรคแมลงสัตว์ศัตรูพืช
๑.๓.๒ ภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
๑) ภัยจากการจราจรและคมนาคมขนส่ง
๒) อัคคีภัย
จากความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และของรัฐ ดังนั้นเทศบาลตาบลเวียงเทิง จึงจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณเทศบาลตาบล
เวียงเทิง พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต/ทรัพย์สินและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย
๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจาปี
ในช่ว งระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจา
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทาให้เทศบาลตาบลเวียงเทิง. สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ได้แก่ อุทกภัย
ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิด
บ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ทาได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมี
การใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น
ตารางที่ ๑-๕ : ปฏิทินสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า เทศบาลตาบลเวียงเทิงจึงทาปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
ภัย/เดือน

ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาที่เกิดภัย
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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อุทกภัย
ภัยแล้ง
พายุฤดู
ร้อน
อัคคีภัย
อุบัติเหตุ
ทางถนน

ฤดู
แล้ง

ปี ตรุษจีน
ใหม่
ปี
ใหม่

ปี
ใหม่
สงกรานต์

ปี
ใหม่

ภัยหนาว
หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดทั้งปี

บทที่ ๒
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ปัจจุบันแนวคิดการบริห ารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความส าคัญ มาก
ขึ้นกับ การดาเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster
Risk Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction
: DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery)
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบล
เวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย”
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ จานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัย หรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ
ระดับ
การจัดการ
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่
๔

ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู้อานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ เทศบาลตาบลเวียงเทิง นายกเทศมนตรี
นายสิ ง ห์ ท อง หนุ น น าสิ ริ ส วั ส ดิ์ นายกเทศมนตรี ต าบลเวี ย งเทิ ง ในฐานะผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าดาเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเป็นลาดับแรก มีอานาจสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุ ทธศาสตรการจั ดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เป นการตอบสนองตอ
เปาหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง และวัตถุประสงคของแผนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมถึง
ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตาบลเวียงเทิงอยางยั่งยืน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร์
ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ
จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทาให้เกิดความเปราะบาง
และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันมิให้เกิด
ความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ลดความสู ญ เสี ย ที่ จ ะมี ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน ทรั พ ยากร
สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนาปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดาเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation)
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริ มความร่ วมมื อระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ ยงจาก
สาธารณภัย
เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลัก
สากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มี ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ
ความเสี่ ยงจากสาธารณภั ยของประเทศจ าเป็ นต้ องได้ รั บความร่ วมมื อจากทุ กภาคส่ วน ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคานึ งถึงระเบี ย บ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ ความช่ว ยเหลื อด้านมนุษยธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสาคัญ
๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง มีที่มาจาก
2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่
(๑) งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๓ เทศบาลตาบลเวียงเทิง (โครงการที่ใช้งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(๒) งบประมาณอื่นๆ ได้แก่ งบกลางของเทศบาลตาบลเวียงเทิง
๒.๔.๑ ภาวะปกติ
(๑) เทศบาลตาบลเวียงเทิง จัดทากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกาหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้
- แผนและขั้นตอนของเทศบาลตาบลเวียงเทิง ในการจัดการให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่ง
อื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
- แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง
- ฯลฯ
(๒) เทศบาลตาบลเวียงเทิง ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
(3) เทศบาลตาบลเวียงเทิง ดาเนินการสารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชนตามอานาจหน้าที่ และสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน
เทศบาลตาบลเวียงเทิง นาเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/
ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลาดับแรก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256๒
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256๒ ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย
หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็นงบประมาณสาหรับ
จ่ายเพิ่มเติมได้ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการความเสี
่ยงจากสาธารณภั
ย ง พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ยของเทศบาลต
าบลเวียงเทิ
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แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง

๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง
การดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในเทศบาลตาบลเวียงเทิง จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง ต้องมีการ
เชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดาเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัย
ในระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
(๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
มีหน้าที่กาหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ โดย
มีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
และประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยมี อ งค์ ป ระกอบ และอ านาจหน้ า ที่ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) คณะกรรมการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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มีหน้าที่จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ
ประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
(๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ทาหน้าที่บังคับบัญชา อานวยการ ควบคุม กากับ ดูแล และประสานการปฏิ บัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณี
การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
(๒) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อานวยการกลาง เป็นผู้อานวยการ มีความ
รับผิดชอบ ดังนี้
(๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูล และการปฏิบัติการของหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพกาลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
(๒.๒) ภาวะใกล้ เ กิ ด ภั ย เตรี ย มการเผชิญ เหตุ ติ ด ตามและเฝ้ า ระวัง สถานการณ์ รวมถึ ง
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้ อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้
บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัยเพื่อ
ตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบกาลังใน
การเริ่มปฏิบัติการ
(๒.๓) ภาวะเกิดภัย อานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรับผิดชอบ
ในการอานวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือน
พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจยกระดับใน
กรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
ทั้งนี้ ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง ในศูนย์
ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็นการจัดการ
สาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
(๓) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจั งหวัด เป็นผู้อานวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อานวยการ
(๔) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๘

ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทาแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยให้สอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดาเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่ วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในฐานะผู้อานวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอานาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ ตามหมวด ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกาหนด
(๕) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ (กอปภ.อ.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้ นที่ รั บผิ ดชอบในการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย และปฏิ บั ติ งานตามที่ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดหรื อ กอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอาเภอ เป็นผู้อานวยการ
(๖) กองอ านวยการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นแห่งพื้นที่
ประกอบด้วย
(๖.๑) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ. เมืองพัทยา)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเผชิญเหตุ เมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเมืองพัทยาให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชลบุรี และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัด และผู้อานวยการอาเภอ
ตามที่ไ ด้รับ มอบหมาย พร้อ มทั้ง สนับ สนุน การป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรื อใกล้ เคียง) หรือเขตพื้นที่ อื่ นเมื่ อได้รั บการร้ องขอ โดยมีนายกเมือ งพัท ยา เป็น
ผู้อานวยการ
(๖.๒) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./กอปภ.ทม./
กอปภ.ทต.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลเวียงเทิง
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอาเภอเทิง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอตามที่
ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่
ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรีตาบลเวียงเทิง เป็นผู้อานวยการ
(๖.๓) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบล (กอปภ.
อบต.) ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสา
ธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรบริหารส่วนตาบล ให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อ
ได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผู้อานวยการกลาง
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (กอปภ.จ.)
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ผู้อานวยการจังหวัด
ผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการจั
หวัด)
้ว่างราชการกรุ
งเทพมหานคร)หน้า ๑๐
แผนปฏิบัติการในการป้
องกันงและบรรเทาสาธารณภั
ยของเทศบาลตาบลเวีย(ผูงเทิ
พ.ศ. ๒๕๖๓
รองผู้อานวยการจังหวัด
รองผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ผู้ช่วยผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร

แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวียงเทิง (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัย)บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย)
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลเวียงเทิง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวียงเทิง ขึ้น โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่น
เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพื่อทาหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
พร้อมทั้งประสาน กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน ในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งให้รายงานผู้อานวยการอาเภอ (นายอาเภอ)
ทราบทันที
หากประเมินสถานการณ์ส าธารณภัยและเกิน ขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยได้โดยลาพัง ให้รายงานให้ผู้อานวยการอาเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ และหากประเมิน
สถานการณ์สาธารณภัย มีโอกาสการขยายความรุนแรงอย่างต่อเนื่องให้รายงานผู้อานวยการอาเภอ(นายอาเภอ)
เสนอต่อผู้อานวยการจังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป
การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๑๑

ภาวะปกติ
(ไม่เกิดสาธารณภัย)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลเวียงเทิง

ผู้อานวยการท้องถิ่น
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เทศบาลตาบลเวียงเทิง

ภาวะฉุกเฉิน
(เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
ผู้อานวยการท้องถิ่น
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

เทศบาลตาบลเวียงเทิง

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอาเภอ
(1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอาเภอ ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์สา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ
(2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกาลังสนับสนุนจากกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลเวียงเทิง และสาธารณภัยมีความรุนแรง
ขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นเทศบาลตาบลเวียงเทิง รายงานผู้อานวยการอาเภอ พร้อมทั้งประสาน
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง ให้สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดังมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียง ให้ผู้อานวยการ
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลเวียงเทิง ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการ
บูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน
๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงาน
การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดยมี
แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวียงเทิง (กรณีเกิ ด
สาธารณภัย ) เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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(๒) จัดทาแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศลในจัง หวัด
จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ เทศบาลตาบลเวียงเทิง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้
(๓) เทศบาลตาบลเวียงเทิง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล ร่วมกับองค์การ
สาธารณกุศลจัดทาแนวทางปฏิบั ติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ
(๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ผู้อานวยการหรือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕)
(๕) กรณีที่ได้รับ การประสานจากเทศบาลตาบลเวียงเทิง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น
ตารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัว
ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวียงเทิง หรือผู้อานวยการท้องถิ่น เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการ
ปฏิบัติการ
(๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสานหน่วย
แพทย์ แ ละพยาบาล อี ก ทั้ ง ให้ ก ารรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ป ระสบสาธารณภั ย พร้ อ มทั้ ง ล าเลี ย ง
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่
ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ

บทที่ 3
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง ฉบับนี้ มุ่ง
ดาเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสาเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสาคัญในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางใน
การดาเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความพร้อม โดย
กาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทาให้เกิด ความ
สูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลา
หนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)
ศักยภาพ (Capacity)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทาของมนุษย์ที่อาจนามา
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ
หรือองค์ประกอบใดๆ มีทตี่ ั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทาให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทาให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย
และอาจเป็นปัจจัยที่ทาให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ศั ก ยภาพ (Capacity) หมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะกระท าการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การประเมิน ความเสี่ย ง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกาหนดลั กษณะ
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ โดยขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ ๑ การทาความเข้ าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมิ นความเสี่ ยง และ
พิจารณาถึงข้อมูลในอดีต
ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย
ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม
ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง
ขั้นที่ ๖ การจัดทาข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง
ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ดังนั้ น เพื่อให้ ก ารประเมิน ความเสี ่ย งจากสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ กอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) จึงกาหนดให้จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย เพื่อเข้าสารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ สาธารณภัยและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
และประเมิน ความเสี่ ย ง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสิ นใจสั่ งการในการรับมือ
สถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การลดความเสี่ยง (การป้องกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) ความเปราะบางและ
ความล่อแหลม (การลดผลกระทบ) (๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปัน
ความเสี่ยง
๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.2.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ
เนื่องจาก เทศบาลตาบลเวียงเทิง มีพื้นที่ ๑๒ ตารางกิโลเมตร สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ
ได้แก่ ภัยจาก วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น ตามที่วิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ในบทที่ ๑ จึงให้ความสาคัญกับแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
(๑) ด้านโครงสร้าง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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เทศบาลตาบลเวียงเทิง ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว และได้
จัดสร้างฝายชะลอน้า ขึ้น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง
การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย เทศบาลตาบลเวียงเทิง ได้มีการดาเนินการ ดังนี้
(๒.๑) ด้านการบั งคับ ใช้กฎหมายและการมีส่ว นร่วมของประชาชนในพื้นที่กั บหน่ว ยงาน
ภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัย
ต่างๆ ที่เกิดจากการกระทาของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น
(๒.๒) วิเคราะห์และจัดทาแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลสถิติภัย
และหาปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทางการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
๓.2.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย
การเตรียมความพร้อมเป็นการดาเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือ ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย โดย
เทศบาลตาบลเวียงเทิง มีการดาเนินงาน ประกอบด้วย
(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
ชุมชนมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางในการ
ป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
ตัดสินใจ กาหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและ
เพิ่มขีดความสามารถให้ คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง ก่อนที่
หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ก็สามารถทาให้ชุมชนของตนมีความ
ปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้
(๑) การทาความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้สารวจชุมชน เพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทาเป็น แผนลดความ
เสี่ยงภัยของชุมชน
(๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
(๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิดสาธารณภัย
โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง
(๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็งและอยู่ใน
พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม
(๕) จัด การฝึก อบรมสมาชิก ชุม ชนอยู่เ สมอ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง กลุ่ม เปราะบางเพื่อให้มี
ศักยภาพมากขึ้น
(๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจากสาธารณ
ภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้าหรือทาพื้นที่แก้มลิงเพื่อพักน้า เป็นต้น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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(๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จาเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย
(๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เป็ น เครื่ องมือและกิจ กรรมในการสร้ างความพร้ อมและเพิ่ม ศั กยภาพของหน่ว ยงานและ
บุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทาให้ทราบจุดบกพร่องและ
ช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม
และความจาเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตาบลเวียงเทิง จะมีการประสานและสั่งการอานวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน ดาเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่าเสมอ
(๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
(๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทาหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติ
กับกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง
(๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ และการแจ้ง
ข่าว การเตือนภัยจากกองอานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมอุทกศาสตร์ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้มการเกิดภัย
(๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงระยะเวลา ภาวะ
ที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกและความสับสนใน
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ความสาคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ ทั้งนี้ ความถี่ของ
การแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย
(๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ปฏิบัติงานตลอด
๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทาหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีแนวโน้ม
การเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน
การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้งทา
หน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตาบลเวียงเทิง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ จากข้อมูลข่าวสารที่ไ ด้รับ และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน
(๔) การเตรียมการอพยพ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง มีแนวทางปฏิบัติ
สาหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้
(๔.๑) จัดทาแผนอพยพผู้ประสบภัย แผนอพยพส่วนราชการ โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย
จานวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอานวยความสะดวกในการอพยพ การกาหนดเขตพื้นที่รองรับการอพยพ
ให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม การกาหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน การกาหนดเส้นทาง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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อพยพหลักและเส้นทางอพยพสารองสาหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการสารวจและการจัดเตรียมพาหนะ
น้ามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ
(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ
(4.3) ให้ความสาคัญกับกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์
ผู้สูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผู้ป่วย เป็นต้น โดยกาหนดแนวทางในการอพยพกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับ สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(4.4) ให้ประชาชนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสาหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋า ที่มีของมีค่า
เงินสด เอกสารสาคัญ ของใช้จาเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้าดื่ม เท่าที่จาเป็น
(๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง มีแนวทางปฏิบัติ
สาหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
(๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยกาหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว คือ
ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้นาชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อานวยการโรงเรียน
(๕.๓) ปัจจัยความจาเป็นขั้นต่าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ
(๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จาเป็น

ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ 3-1 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ประเด็น
ความปลอดภัย
การเข้าถึง
สิ่งแวดล้อม
สาธารณูปโภค

ปัจจัยดึงดูด

ข้อพิจารณาสาหรับทาเลที่ตั้ง
- ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ
- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว
- ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต
- คานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน)
- พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที่
- ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา
สุขาภิบาล และการจัดการขยะ
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสาคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้าและสุขาภิบาล ยังสามารถ
หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้
- ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว
โดยไม่จาเป็น

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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อาชีพ

- การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น
- การเข้าถึงทีท่ างาน
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง

สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

- ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย
- มีการสารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพื้นที่
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม
และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่
อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง จะจัดทาโครงการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจาศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจาชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีความพร้อมเป็น
ลาดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้
(๖.๑) เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่างๆ ธรรมชาติและลักษณะของภัย
(๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจั ดการความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย เพื่ อ ลด
ผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
(๖.๓) เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะให้ ป ระชาชนช่ ว ยเหลื อ ตนเอง สามารถรั ก ษาชี วิ ต รอดได้ เมื่ อ เกิ ด
สาธารณภัย

(๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
แผนการบริหารความต่อเนื่อ ง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ในสถานการณ์เมื่อ
เกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจากสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดาเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึ งต้องจัดทาแผนการบริหารความ
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการดาเนินภารกิจของหน่วยงานหรือ
องค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในช่วง
ภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จั ดทาแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่ในภาวะปกติอาจ
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทาแผนการบริหารความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่ง
สาคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤตเพื่อดาเนินงานและ
ให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่กาหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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(๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย/อัคคีภัย/
แผ่นดินไหว ฯลฯ
(๓) กาหนดสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
(๔) กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีม
ประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ
- ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
- การอพยพทรัพยากรที่จาเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์
- ขั้นตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต
ฯลฯ
๓.3 พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะทาให้ทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ทา
ให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทาให้สามารถกาหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ตรงกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นาไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการรู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การกาหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่กาหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยที่สามารถ
คาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
จากการดาเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เรียบร้อยแล้ว กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง จึงกาหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้

ตารางที่ ๓-2 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง
ระดับความเสี่ยงภัย
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทาให้เกิด
แผนงาน/โครงการ
ประเภทของภัย เสี่ยงสูง
การลดความเสี่ยง
เสี่ยง
เสี่ยงต่า ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
จากสาธารณภัย
ปานกลาง
อุทกภัย
หมู่ที่..... หมู่ที่.....
หมู่ที่.....
ภัยแล้ง
หมู่ที่..... หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่.....
วาตภัย
หมู่ที่..... ทุกหมู่บ้าน
หมู่ที่.....
อัคคีภัย
หมู่ที่..... หมู่ที่ ๑
หมู่ที่.....
สารเคมีและ หมู่ที่..... หมู่ที่.....
หมู่ที่.....
วัตถุอันตราย
หมายเหตุ: การจัดระดับความเสี่ยงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยงตาม ภาคผนวก ญ
๓.4 การแจ้งเตือนภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย
ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย
เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน
๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า
เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไป
ยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย
ไม่ต่ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง
๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย
(๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโ อกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพื้นที่ อาจได้รับ
ผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ากว่า
๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้
(๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
(๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย
(๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้นาแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจากกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย
(๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย
(๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นาชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน
(๒.๒) แจ้ ง เตื อ นประชาชนโดยตรง โดยผ่ า นทางสถานี โ ทรทั ศ น์ ท้ อ งถิ่ น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กาหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจาตาบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ
3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดระดับของระบบการ
เตือนภัยไว้ ซึ่งเทศบาลตาบลเวียงเทิง ได้นาระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเภท
ของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้
สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่
แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่
ก าลั ง ควบคุ ม สถานการณ์ ใ ห้ อ พยพไปยั ง สถานที่ ป ลอดภัย และ
ปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม
ที่ ส ถานการณ์ จ ะรุ น แรงมากขึ้ น ให้ จั ด เตรี ย มความพร้ อ ม รั บ
สถานการณ์ และปฏิบัติตามคาแนะนา
สี น้ าเงิ น หมายถึง สถานการณ์อยู่ใ นภาวะเฝ้ าระวั ง ให้ ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง
สีเ ขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจา
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๒๐

๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย
เฝ้า
ระวัง
ติดตาม
• เฝ้าระวังสถานการณ์
สาธารณภัย
• เฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ
• เฝ้าระวังระดับน้าใน
เขื่อน การระบายน้า
• เฝ้าระวังระดับน้าใน
แม่น้า
• ติดตามระดับน้าในคลอง
• ติดตามระดับน้าทะเล
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
• หน่วยปฏิบัติเตรียม
ความพร้อมเตรียม
ประชาชน

การแจ้ง
เตือน
ล่วงหน้า
• หน่วยงานเฝ้าระวัง
วิเคราะห์ข้อมูล
• ประเมินความเสี่ยงภัย
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า
คลังข้อมูล
• คาดว่ามีผลกระทบให้
ข้อมูลแก่ประชาชนและ
หน่วยปฏิบัติ
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน
• ให้กองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อปท.
จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน เทศบาลตาบล
เวียงเทิง

การ
รับมือ
และ
อพยพ

การ
แจ้งเตือน
ภัย
• คาดว่าผลกระทบรุนแรง
Command Center
ส่งให้แจ้งเตือนภัย
• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน
สื่อและเครื่องมือ
อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ
หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
คู่ขนาน
• ประสานภาคเครือข่าย
เตรียมทรัพยากร
• ตั้งศูนย์พักพิง
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง
เตือนภัย

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน

• อพยพ
• บริหารจัดการ
ศูนย์พกั พิง
• การรายงานสถานการณ์
• การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินตามแผนอพยพ
• การส่งผู้อพยพกลับ

ข้อมูล/ความต้องการ

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง จัดชุดเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติ งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัย
เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และประสานกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชนหรือผู้นาหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้ งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง และ
ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์ การเกิดภัยมายังกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ - ๗๙๕ - ๑๙๙ วิทยุสื่อสาร ความถี่
๑๕๕.๗๐๐ MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๙๙
(2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
และจังหวัดทาง (ระบุหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร.๐๕๓ - ๗๙๕ - ๓๔๕) ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
และวิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๕๕.๗๐๐ MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๐๕๓ - ๗๙๕ - ๓๔๕

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๒๑

บทที่ ๔
การปฏิบัติขณะเกิดภัย
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลเวียงเทิง จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุม และ
สั่งการ เพื่อทาหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการ
สาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลาพัง
ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง
และ/หรือ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
๔.๑ โครงสร้ า งของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น เทศบาลตาบลเวี ย งเทิ ง แบ่ ง ออกเป็ น ๓
ส่ ว น ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเเวียงเทิง
ผู้อานวยการท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๒๒

ศูศูนนย์ย์ขข้อ้อมูมูลลประชาสั
ประชาสัมมพัพันนธ์ธ์รร่ว่วมม

ส่วนปฏิบัติการ

ษา/ผู้เ้เชีชี่ย่ยวชาญ
ทีที่ป่ปรึรึกกษา/ผู
วชาญ

ส่วนอานวยการ

- งานค้นหาและกู้ภัย
- งานกู้ชพี งานรักษาพยาบาล
การแพทย์และสาธารณสุข
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานการจราจร
- งานผจญเพลิง
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน
สะพาน ฯลฯ
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
- งานการขนส่ง
- งานอพยพ
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
ฯลฯ

- งานศูนย์สั่งการ
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ และการรายงาน
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง
และการแจ้งเตือนภัย
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/
แผนเผชิญเหตุของ อปท.
- งานธุรการ
ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
-

งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จาเป็น
งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
งานบริการสังคม
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานรับบริจาค
งานพลังงาน เช่น น้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
งานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- งานการฟื้นฟูและงานชุมชน
- งานส่งกาลังบารุง
ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวียงเทิง
หมายเหตุ : โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

๔.๑.๑ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวียงเทิง มี
ดังนี้
(1) คณะที่ ป รึ ก ษา/ผู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ห น้ า ที่ ให้ ข้ อ เสนอแนะ ค าแนะน าข้ อ มู ล
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยให้ ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ส าคั ญ พร้ อ มทั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่
ผู้อานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร
(2) ศูนย์ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ร่ วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ เพื่อ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน
(3) ส่วนปฏิบัติ การ มีห น้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย
กัมมันตรังสี ส่งกาลังบารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
(4) ส่วนอานวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ แจ้งเตือน
ภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจาเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะ
ฉุ ก เฉิ น รวมถึ ง จั ด เตรี ย มเอกสารและวางแผนเผชิญ เหตุโ ดยใช้ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้รั บจากส่ ว นปฏิบั ติก ารเป็นฐาน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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ดาเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลเวียงเทิง/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวียงเทิงฯลฯ
(5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี้
(5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จาเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ได้ แ ก่ สงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภัย สาธารณู ป โภค
สาธารณู ป การ บริ ก ารสั ง คม พลั ง งาน บริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว พื้ น ฟู พื้ น ที่ ป ระสบภั ย ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน
(5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน และการบัญชี และ
การรับบริจาค ฯลฯ
ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๔-2 :
(ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวียงเทิง
ผู้อานวยการท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
- สานักปลัด ทต.เวียงเทิง
(งานประชาสัมพันธ์)
- ฯลฯ

-

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
-

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย
ผู้อานวยการโรงเรียนในพื้นที่
ผู้นาชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน
ฯลฯ

ส่วนปฏิบัติการ
ส่วนอานวยการ
รองนายก คนที่ ๑
- ปลัดเทศบาลตาบลเวียงเทิง
ฝ่ายป้องกันและรักษาความ
- สานักปลัดเทศบาลตาบลเวียง
สงบเรียบร้อย
เทิง
กองช่างบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
- ผู้ใหญ่บ้ายนหมู
่ที่
แผนปฏิ
ของเทศบาลต
าบลเวียงเทิง
โรงพยาบาลเทิง
๑,๒,๑๔,๑๕,๒๐
กานัน
- สมาชิกสภา เทศบาลตาบล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่
เวียงเทิง

ส่วนสนับสนุน
- รองนายก คนที่ ๒
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-พ.ศ.กองคลั
๒๕๖๓
ง
หน้า ๒๔
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่
๑,๒,๑๔,๑๕,๒๐

แผนภาพที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามทีผ่ ู้อานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่

4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวียงเทิง มีแนวทางใน
การปฏิบัติ ดังนี้
๔.๒.1 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
การออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ ความช่ว ยเหลื อผู้ ประสบสาธารณภัยได้ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนั งสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพื้นที่ อปท.และอาเภอ) และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื้นที่
จังหวัด) โดยผู้อานวยการจั งหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น แห่ ง พื้นที่นั้น ในฐานะผู้ อ านวยการ
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตท้ อ งถิ่ น ของตน และมี ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อ านวยการจั ง หวั ด และ
ผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น มีอานาจสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นแห่ง
พื้นที่นั้นเข้าดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นลาดับแรก และแจ้งให้ผู้อานวยการ
อาเภอและผู้อานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อานวยการท้องถิ่นมีความจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้ง
ผู้อานวยการอาเภอ หรือผู้อานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว
(๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อานวยการท้องถิ่น
หลายคน ผู้อานวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าดาเนินการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อานวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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(๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้เป็นหน้าที่
ของผู้อานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น ที่จะสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๖) ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ ความช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัยโดยเร็ว และให้ นา
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่มา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลาดับแรกๆ
(๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ จะรับมือกับ
สาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อานวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อานวยการอาเภอเพื่อสั่งการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่อาเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ประสบสา
ธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว
๔.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น ภัยพิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ใด ให้เป็น
อานาจของผู้ว่าราชการจั งหวัดร่วมกับ คณะกรรมการให้ ความช่วยเหลื อผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
ด าเนิ น การประกาศเขตให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงการคลังกาหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)
มีนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เ ป็นหัวหน้ากิ่งอาเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อาเภอหรือกิ่งอาเภอนั้นหนึ่งคนสารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอาเภอหรือกิ่งอาเภอที่รับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สารวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น
๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ดาเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้ นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งพื้นที่ใด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น เข้าดาเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและให้ แจ้งผู้อานวยการอาเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้ นที่ และผู้อานวยการจังหวัด
ทราบทันที
(2) กรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้อานวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อานวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้ง
ผู้อานวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าดาเนินการเบื้องต้น เพื่อ
ระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อานวยการท้องถิ่นเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจาเป็น อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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ให้เจ้าพนักงานมีอานาจดาเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชี วิตหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล
ได้
(๔) กรณีเจ้าพนกังานจาเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้ เคียงกับ บริเวณที่เกิด
สาธารณภัยเพื่อทาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยให้กระทาได้ต่ อเมื่อได้ร้บอนุญาตจากเจ้าของหรื อผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผูค้รอบครองอยู่ในเวลานั้ น หรือ เมื่อมีผู้อานวยการ
อยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอานาจ สั่งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ดงักล่าวได้หากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอานาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจาเป็น แก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
โดยเจ้าพน้กงานไม่ตอ้ งรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทาดังกล่าว
(๕) ให้ผู้อานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐาน
ในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
4.3.2 หลักการปฏิบัติ
(1) การรายงานตัวและทรั พยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าที่เจ้า
พนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวียง
เทิง ในพื้นที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ
(2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ คานึงถึงหลักการ ดังนี้
(2.1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิตการรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บ น้าดื่ม อาหารปรุงสาเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ
(2.2) การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน
สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว
(2.๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การสืบหาญาติ
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือ ฯลฯ
( 2 . 4 ) ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ค้ น ห า ห ลั ง ร ะ ย ะ ๗ ๒ ชั่ ว โ ม ง ขึ้ น ไ ป ( ห ลั ง ๓ วั น
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกาลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
๔.3.๓ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวียงเทิง ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ โดยกาหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และ
การใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบจัดทารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย ด้านการ
ปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ที่จาเป็น โดยคานึงถึงความ
ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุ มชน/หมู่บ้านสารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น ตามแบบรายงาน
เหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวียงเทิง
(๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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(๒.๑) นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยทีเ่ กิดขึ้น
(๒.๒) กาหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
(๒.๓) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม
(๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นาในการสอบถามสารวจข้อมูลสถานที่ สิ่งที่เป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติ การฉุกเฉิน
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กาหนดพื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่
ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย
(๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ การสั่งการต้องชัดเจน
ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว ต่อผู้อยู่ใน
เหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
(๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ ผล
การปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและนาข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์
(๓) การค้นหาและช่วยชีวิต
- กาหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเข้า พื้ น ที่
ประสบภัย
- สนธิกาลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วยกู้ ชีพกู้ภัยเข้า
ปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จาเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย
- กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย

ตารางที่ ๔-๑ : การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ เทศบาลตาบลเวียงเทิง
ลาดับ
ที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

๑

จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ท้ อ งถิ่ น (ตามข้ อ
4.1)

ส่วนอานวยการ

๒

รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรับแจ้งเหตุและรายงาน
สถานการณ์ ใ ห้ ก องอ านวยการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง และ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอทราบเพื่อจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/

ส่วนอานวยการ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑
หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ สานักปลัด
ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑
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ลาดับ
ที่

๓

๔

๕
๖

การปฏิบัติ
ผู้อานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื้นที่การให้
ความช่ ว ยเหลื อ ฯ ต่ อ ไป จนกว่ า สถานการณ์
สิ้นสุด
ออกสารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสารวจพื้นที่และประเมิน
สถานการณ์เพื่อวางแผนรับมือกับสถานการณ์ภัย

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

ส่วนอานวยการ

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ งานป้องกันฯ
ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๑๙๙
หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑

ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น สถานการณ์ ก ารเกิ ด สา
ธารณภัยเพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหา โดยพิจารณา
เรื่ องความรุ น แรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้น ที่
และประชาชนผู้ ที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบ ความ
เปราะบาง และความสามารถของพื้นที่ในการรับ
ภั ย แนวโน้ ม การเกิ ด ภัย ซ้ าขึ้น อี ก ภั ย ที่ ต ามมา
รวมถึ ง ภั ย ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น เพื่ อ ก าหนดแนว
ทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ

ส่วนอานวยการ

แจ้งเตือนประชาชน
(๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการ
เกิ ด สาธารณภั ย จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก
แหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุก
ชนิด
(๒) ด าเนิ น การแจ้ ง เตื อ นภั ย ไปยั ง ชุ ม ชนพื้ น ที่
ประสบภัย และพื้น ที่ข้างเคียง โดยสื่ อ ข่ายการ
สื่ อ สาร เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เ ตื อ นภั ย ที่ มี อ ยู่ ข อง
ชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือน
ภัย โทรโข่ง เป็นต้น
(๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทั นเวลา
ถูกต้อง และเข้าใจง่าย บ่งบอกถึงอันตรายที่กาลัง
จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ
ประชาชน รวมทั้งวิธี การแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้ง
เตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย จะสิ้นสุด

ส่วนอานวยการ

ส่วนอานวยการ

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑
หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑
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ลาดับ
ที่

๗

๘

๙

๑๐

การปฏิบัติ
(๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่ องมือ
สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์
การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัย
อื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้
แล้ว เป็นต้น
อพยพผู้ประสบภัย
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจะเกิดอันตราย โดย
อพยพเฉพาะเท่ า ที่ จ าเป็ น แก่ ก ารป้ อ งกั น และ
บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย พ ร้ อ ม ทั้ ง ร า ย ง า น
ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น ผู้ อ านวยการอ าเภอ
ตามลาดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗
กาหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)
เป็ น พื้น ที่เตรี ย มปฏิบั ติการจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ เ ป็ น
สถานที่จัดเก็บและพักรอชั่วคราวของทรัพยากร
( วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง มื อ เ ค รื่ อ ง จั ก ก ล
ยานพาหนะ) ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่ง
ใช้ทรัพยากร
ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสา
ธารณภัย
(๑) ระดมทรั พ ยากร ทั้ ง ก าลั ง คน วั ส ดุ อุ ป กณ์
เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุดรวบรวมทรัพยากร
เพื่ อ รอรั บ การมอบหมายภารกิ จ ให้ พ ร้ อ มใช้
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุน
การปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย
(๒) ระดมทรั พยากรเข้า พื้นที่เตรียมปฏิบัติการ
(Staging Area) พร้ อ มทั้ ง จั ด เตรี ย ม เครื่ อ ง
จั ก รกล ยานพาหนะ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้ และพลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย
กาหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการ
เผชิญเหตุ
ออกเป็น ๒ โซน ประกอบด้วย
โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑,๑๕
มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ ๒,๑๔,๒๐
มีกานันตาบลเวียง รับผิดชอบพื้นที่

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

ส่วนปฏิบัติการ

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑

ส่วนปฏิบัติการ

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑

ส่วนสนับสนุน

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑

ส่วนอานวยการ

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๓๐

ลาดับ
ที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

๑๑

จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการ
จัดการสาธารณภัย
สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่
ประสบภัย เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลาม
ขยายตัวให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และ
อาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงาน
ตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวียง
เทิง ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไป
ปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้า
สนับสนุนจัดการสาธารณภัย
การเผชิญเหตุ
(๑) การปฏิบัติ การระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้
ความสาคัญในการค้นหาผู้รอดชีวิตเป็นลาดับแรก
ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) ก าหนดเขตและกั น เขตพื้ น ที่ ป ระสบภั ย
ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ม่ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่
เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด
(๑.๒) สนธิกาลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้
(๑.๒.๑) สั่ งการให้ ห น่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพ
เข้าปฏิบัติงาน ในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ
เครื่ อ งจั ก ร ที่ จ าเป็ น ในการกู้ ชี พ กู้ ภั ย เข้ า
ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความ
จาเป็นของสถานการณ์ภัย
(๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤต ไม่สามารถ
เข้ า พื้ น ที่ โดยทางรถยนต์ ห รื อ ทางเรื อ ได้ ให้
ประสานขอรั บ การสนั บ สนุ นเฮลิ คอปเตอร์จาก
หน่ ว ยงานทหารหรื อ ต ารวจในพื้ น ที่ หรื อ พื้ น ที่
ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
(๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย
ที่บ้านเรือนเสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลาดับแรก
และจั ด ระเบี ย บศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว พร้ อ มทั้ ง
ลงทะเบียนผู้อพยพ

ส่วนปฏิบัติการ

๑๒

ส่วนปฏิบัติการ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ งานป้องกันฯ
ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๑๙๙

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ งานป้องกันฯ
ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๑๙๙

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๓๑

ลาดับ
ที่

การปฏิบัติ
(๑.๒.๖) ระดมก าลั ง แพทย์ แ ละพยาบาลจาก
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจ าต าบล
ใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๗) กรณี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานได้ รั บ ความ
เสี ย หายให้ เ ร่ ง ซ่ อ มแซมเส้ น ทางคมนาคม
ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี ให้
สามารถใช้การได้หรือจัดทาระบบสารองเพื่อให้
ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
(๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน
ตลอดจนจัดหาอาหารที่ปรุงสาเร็จ น้าดื่ม เครื่อง
ยั งชีพที่จ าเป็ น ให้ แก่ป ระชาชนและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย ให้ เ พี ย งพอและ
ทั่วถึง
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑
– ๒ วัน) ให้ความสาคัญในการค้นหาผู้รอดชีวิต
และทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พัก
พิงชั่ว คราว การรั กษาพยาบาล การจัดการศพ
อาหาร น้ าดื่ ม ยารั ก ษาโรค เครื่ อ งครั ว ข้ อ มู ล
สถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยใน
เบื้ องต้น เพื่อกาหนดมาตรการช่ว ยเหลื อ อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งระหว่า งเกิ ด ภัยและจัดทาบัญชี
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
( ๒ . ๒ ) จั ด เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร
รั ก ษาพยาบาล และเวชภั ณ ฑ์ ที่ จ าเป็ น มายั ง
พื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสารอง
ให้เพียงพอ
(๒.๓) จั ด ส่ ง ปั จ จั ย สี่ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ดารงชีวิต เช่น อาหาร น้าดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และ
ยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย พร้อมทั้งติดป้าย
เตื อ น หรื อ วางแผนปิ ด กั้ น ช่ อ งทางจราจรให้
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ตารวจ
หรืออาสาสมัครอานวยความสะดวกการจราจรใน
จุดอันตราย

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๓๒

ลาดับ
ที่

การปฏิบัติ
(๒.๕) รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและ
จัดการจราจรในพื้นที่ป ระสบภัยและศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
(๒.๖) ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ผู้ ป ระสบภั ย เพื่ อ
รวบรวมและเป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ในการติ ด ต่ อ
ประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้
(๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒
– ๓ วัน) ให้ความสาคัญกับการค้นหาผู้ร อดชีวิต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากปฏิ บั ติ ก ารระยะ ๒๔ – ๔๘
ชั่ว โมงแรก การสื บ หาญาติ การรักษาพยาบาล
การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น อาหาร น้า
ดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน
และข้ อ มู ล การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ มี แ นวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
(๓.๑) กรณี มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จ านวนมากให้
จั ดเตรี ย มสถานที่และอุป กรณ์ เก็บรักษาศพใน
ระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ
การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมข้อมูลทั้งหมด
เพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
(๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกัน สั ง คม
เคลื่อนที่และให้บริการทางการแพทย์
(๓.๓) การประเมินสถานการณ์ภัยอย่าง
ใกล้ ชิ ด ตลอดจนประสาน การช่ ว ยเหลื อ รั บ
เรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหาย
เบื้องต้น ความต้องการเบื้องต้น
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน )
ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหา
ระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นลาดับแรกก่อน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑
– ๒ วัน) และการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๔๘ –
๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลาดับ โดยเน้นการ
ช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้ วยทรัพย์สิน พร้อม
ทั้ ง สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านให้ ค รอบคลุ ม และ
ทั่ ว ถึ ง ตลอดจนการสั บ เปลี่ ย นก าลั ง พลเพื่ อ ให้

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๓๓

ลาดับ
ที่

๑๓

๑๔
๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

สามารถปฏิบั ติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง
ปกป้องสถานที่สาคัญ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ส่วนปฏิบัติการ
วัด เขตพระราชฐาน แหล่งโบราณสถาน (ถ้ามี)
เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค เช่น
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น
การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ส่วนสนับสนุน
(กรณีทมี่ ีการอพยพ)
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนสนับสนุน
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่
จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น อาหาร น้าดื่ม และ
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย
การประเมินความเสียหายและความต้องการความ ส่วนอานวยการ
ช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ ส ารวจและจั ดท าข้ อมู ล ความ
ต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงาน
ให้อาเภอเพื่อประกอบการร้องขอการสนับสนุน
และนาไปกาหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการ
ช่วยเหลือ เช่น ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้าดื่ม
การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกาจัดสิ่ ง
ปฏิกูล เป็นต้น
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ ร่ ว ม (Joint
ศูนย์ข้อมูล
Information Center : JIC)
ประชาสัมพันธ์ร่วม
ท าหน้ า ที่ ป ระสานข้ อ มู ล ข่ า วสารสาธารณะที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมการจัดการเหตุ
ฉุกเฉิน และเป็ น ศูน ย์ ที่อยู่ ใกล้ ชิดกับเหตุการณ์
สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงได้
ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสาหรับ
สื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และ
รับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิด
ความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่ าวสารสาธารณะเข้ามา
อยู่รวมกันใน ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม
- กรณีมีผู้เสียชีวิตจานวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์ ส่วนปฏิบัติการ
เอกลั กษณ์บุ คคลให้ เป็ นไปตามอานาจหน้าที่การ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑
หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑
หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑
หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๓๔

ลาดับ
ที่

๑๙

๒๐

๒๑

การปฏิบัติ
ปฏิบัติของสานักงานตารวจแห่งชาติ และหรือ ตาม
บันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กาหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัด
และตู้แช่ศพ) และการเคลื่อนย้ายศพ หรือนาศพไป
ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ
เมื่ อ สาธารณภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ยุ ติ แ ล้ ว ให้
ผู้อานวยการท้องถิ่นรายงานสถานการณ์สาธารณ
ภัยให้ ผู้ อานวยการอาเภอทราบ และเมื่อมีก าร
ประกาศหรื อยื น ยั น สถานการณ์ส าธารณภั ย ใน
พื้น ที่ ยุ ติล งแล้ ว ให้ ดาเนิ น การอพยพประชาชน
กลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย
อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ เมื่อ
ได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
อย่างชัดเจน ให้ผู้นาชุมชนหรือกลุ่มผู้นาอพยพรีบ
แจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและ
ลาดับก่อนหลังการอพยพกลับ พร้อมทั้ง
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการ
ควบคุมดูแลการอพยพกลับ
หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และ
หรื อ อาจจะเกิ ด สาธารณภั ย ซ้ าซ้ อ น เกิ น ขี ด
ความสามารถของ อปท. ให้ ร้ อ งขอขอรั บ การ
สนั บ สนุ น จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ข้ า งเคี ย งหรื อ อ าเภอให้ ป ระสานขอรั บ การ
สนับสนุนจากกองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง และ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑

ส่วนอานวยการ

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑

ส่วนปฏิบัติการ

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑

ส่วนอานวยการ

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ ทต.เวียงเทิง
โทร ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑

หมายเหตุ : การก าหนดส่ว นงานที่ รับผิ ดชอบ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติก ารฉุก เฉิ น ของ อปท. สามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ภัย และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวียงเทิง โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการ
จัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

๔.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๓๕

เตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร (กอปภ. เทศบาลตาบลเวียงเทิง) มอบหมาย
ให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้กากับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ ๑๕๕.๗๐๐ MHz เพื่อใช้เป็นความถี่
วิทยุกลางสาหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สาหรับการ
ประสานงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ
โดยกาหนดให้ พนักงานวิทยุ เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน เทศบาลตาบลเวียงเทิง
๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๑) จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ ที่
จาเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ตามปกติโดยเร็ว
อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
(๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก
หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ อาเภอเทิง หมายเลขโทรศัพท์๐๕๓ ๗๙๕ - ๓๔๕ โทรสาร.๐๕๓ - ๗๙๕ - ๓๔๕
๔.4.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่
ลาดับที่ ชื่อหน่วยงาน

นามเรียก
ขาน

ความถี่วิทยุ

โทรศัพท์

1

อบต.เวียง

ศูนย์สิงหา

๑๕๕.๗๐๐

๐๕๓-๗๙๕๖๙๑

2

ทต.หงาว

ศูนย์กันยา

๑๕๕.๗๐๐

๐๕๓-๖๙๖๓๓๓

3

ทต.งิ้ว

ศูนย์มิถุนา

๑๕๕.๗๐๐

๐๕๓-๑๖๐๗๗๑

การประปาส่วนภูมิภาค
อาเภอเทิง
โทร. ๐๕๓-๗๙๕๖๖๖

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอเทิง
โทร. ๐๕๓-๗๙๕๓๔๕
วิทยุสื่อสาร ๑๕๕.๗๐๐

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย
โทร. ๐๕๓-๑๗๗๓๑๘-๒๓

โทรสาร

หมายเหตุ

โรงพยาบาลเทิง
โทร. ๐๕๓-๗๙๕๒๕๙
วิทยุสื่อสาร ๑๕๓.๓๗๐

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนตาบลเวียง
กองอานวยการป้องกัน
โทร. ๐๕๓-๗๙๕๖๙๑
และ
วิทยุสื่อสาร ๑๕๑.๖๐๐
บรรเทาสาธารณภั
ย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
หน้า ๓๖
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
โทร. ๐๕๓-๗๙๕๑๙๙
สานักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วิทยุสื่อสาร ๑๕๕.๗๐๐

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง
๔.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้
ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กาหนดไว้ เช่น โทรทัศน์
วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลตาบลเวียงเทิง เป็นหน่วยงานหลัก ดาเนินการ ดังนี้
๔.5.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) เพื่อทาหน้าที่ประสาน
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
เหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ สาหรับสื่อ
ข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม
๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
๔.5.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่บอก
ถึงอันตรายที่กาลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื้นที่
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการ
อพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่น ๆ ไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและ
พื้นที่ข้างเคียง โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน
หอ
กระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น
๔.5.๔ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินการของศูนย์
ปฏิบั ติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเวีย งเทิง บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟัง
ข้อคิดเห็ น ข้อมูล ข้อเรี ย กร้ องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบั ติ ข อง
เจ้าหน้าที่
๔.5.๕ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ
๔.6 การอพยพ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้น จะเป็น
อันตราย ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู้
บัญชาการ ผู้อานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอานาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจาก
พื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการอพยพไม่ต่ากว่า ๑๒ ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มี กาลัง
เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นาชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังนี้
๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ
(๑) การตัดสินใจอพยพในเขต เทศบาลตาบลเวียงเทิง กาหนดให้นายกเทศมนตรีตาบลเวียงเทิง
ในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมี
ปลัดเทศบาลตาบลเวียงเทิง ในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย
(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู่บ้าน กาหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านควบคุม กากับ ดูแล
การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย ตามคาสั่งของผู้อานวยการท้องถิ่น โดยมี เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยังนายกเทศมนตรี ตาบลเวียง
เทิง ในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่นเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๘๘๕ - ๘๘๙๑
๔.6.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้อานวยการ
ท้องถิ่น โดยเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสาหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสาคัญ ของใช้
จาเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้าดื่ม เท่าที่จาเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ
ก่อนออกจากบ้านเรือนให้นากระเป๋าที่จัดเตรียมไว้ติดตัวไป ปิดบ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะทาได้ และเดินทาง
ไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจาชุมชนโดยเร็ว
๔.6.๓ หน่ ว ยอพยพ ต้องศึกษาเส้ นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสาหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นาชุมชนหรือ
ผู้นาหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คาแนะนาในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและ
จั ด แบ่ ง ประเภทของบุ ค คลตามล าดั บ ความเร่ง ด่ ว น เช่ น ผู้ ป่ ว ยทุ พ ลภาพ คนพิ ก าร คนชรา เด็ ก และสตรี
ตามลาดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และดาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กาหนดไว้
๔.6.๔ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสาน
เจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่เพื่อจัดส่งกาลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ
แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรนาข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้ผู้อพยพเกิด
ความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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๔.6.๕ ให้หน่วยงานอพยพอานวยความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
บริการอาหารและน้าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม
๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากสื่อทุก
ช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพื่อให้ผู้อพยพ
คลายความวิตกกังวล
๔.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลางให้ได้ผลดี
จาเป็นต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญ ได้แก่
(๑) การดูแลด้านความปลอดภัย
(๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก
(๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
(๔) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อทาให้มีสุขภาพจิตที่ดี
(๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
ให้ กองสวัส ดิการและสั งคมหรือกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม (กรณีเทศบาล) หรือส่ ว น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ชั่ว คราว และประสานงานที่เกี่ย วข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่ อสาร ระ บบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอและจังหวัดเพื่อ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิง ชั่วคราว โดยให้คานึงถึงแนวทางที่ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะเป็น
สาคัญ

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน)

ฝ่ายอานวยการร่วม
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน /
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย)

บทบาทหน้าที่

ฝ่ายปฏิบัติการ
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์
/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย)

บทบาทหน้าที่

๑. อานวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ
จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ป ระสบภั ย ของชุ ม ชน
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
ประสานงานทั้ ง ภายในและภายนอกศู น ย์
รักษาโรค
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
๒. ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ให้ แ ก่
และแจกจ่ า ยอาหาร ระบบสุ ข าภิ บ าลและ
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน
สุขภาพอนามัย เป็นต้น
๓. ประสานกั บ ผู้ ป ระสบภั ย ที่ ต้ อ งการ
แผนปฏิ
ัติการในการป้
ยของเทศบาลตาบลเวี
ยงเทิวยเหลื
ง พ.ศ.
หน้า ๓๙
๒. จัดบการพื
้นที่ของศูนอย์งกั
พักนพิและบรรเทาสาธารณภั
งชั่วคราวของ
ความช่
อ ๒๕๖๓
ชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จาเป็น
แก่การดารงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ในศูนย์พัก

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว เทศบาลตาบลเวียงเทิง
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

๔.8 แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการประเมิ น ความเสี ย หายและความต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ
(Damage and Need Assessment : DANA)
กองอานวยการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง จะประเมินความ
เสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทาทันทีภายหลังมีเหตุการณ์
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ ในการให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน ลาดับความสาคัญก่อน – กลัง และรวบรวมข้อมูล
ความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จาเป็นทุกๆ ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งแวดล้อม
๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดาเนินการทันที เมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพื้นที่ประสบ
ภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์
ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จาเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดาเนินการ
ประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นาข้อมูลที่ได้มาทา
การวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทารายงานสรุป
เสนอผู้อานวยการท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอ ยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง รวมถึงการขอรับ
ความต้องการความช่ว ยเหลื อเพิ่ มเติ มจากหน่ว ยงานภายนอก เช่น ความช่ว ยเหลื อด้านอาหาร น้าดื่ม การ
รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกาจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น
ตารางที่ ๔-๒ : การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and
Need Assessment : DANA)
ระยที่ 0
เตรียมความพร้อม
ในการประเมิน
เตรียมความพร้อม
ก่อนเกิดภัย

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์และ
ผลกระทบเบื้องต้น: การประเมินแบบรวดเร็ว
(rapid assessment)

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบและการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์: การประเมินแบบ
ละเอียด(detailed assessment)

ช่วยเหลือชีวิตและการบริการต่อการฟื้นฟูที่จาเป็น
ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง

ลักษณะการประเมิน
การเตรียมพร้อมสาหรับ การประเมิ นเบื้ อ งต้น :เป็ น การประเมิ นแบบ
คร่ า วๆ ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น
การประสานการประเมิน : เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ ความต้ อ งการในภาวะฉุ ก เฉิ น
ล าดั บ ความส าคั ญ ก่ อ น – กลั ง และรวบรวม
การเตรียมข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจาก
(บทที่ ๑)
เกิดภัย ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อม

ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห์
ประเมิ น ระยะเร่ ง ด่ ว น : เป็ น การระบุ มู ล ค่ า
ความเสี ย หายทางกายภาพ โครงสร้ า งทาง
สั ง คม ประมาณการด้ า นการเงิ น และวั ส ดุ
อุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
และความต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ จ าเป็ น จะต้ อ งใช้
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดาเนินการประเมิน
ความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน

ทั้ งนี้ ตั วอย่ างแนวทางปฏิ บั ติ ในการประเมิ นความเสี ยหายและความต้ องการความช่ วยเหลื อ
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัว อย่า ง) แบบประเมินภัย พิบัติขั้ น ต้น
ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัว อย่า ง) แบบประเมิน ความ
เสียหายและความต้องการ ระยะที่ ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA)
๔.9 การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค
หากกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) พิจารณาเห็นว่ามีความ
จาเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ดาเนินการตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาค
สิ่งของเหลือใช้ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.
๒๕๒๖ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้
๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกาหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของ
บริจาค
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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๔.๙.๒ (ระบุชื่อ อปท.) หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดระเบียบ การเก็บ
รักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค
เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค
๔.๙.๓ จัดทาบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข้อมูล ในการ
บริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
หากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง ให้บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่ง
มอบสิ่งของบริจาค
๔.๑0 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
(๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติแล้ว
ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อานวยการอาเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่
(๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อานวยการท้องถิ่น ให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสา
ธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ พื้นที่อาศัย
ของตนเองต่อไป
(๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาลตาบลเวียงเทิง ให้ส่งมอบภารกิจที่
ต้ อ งด าเนิ น การต่อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบตามภารกิ จของหน่ ว ยงานนั้น ต่อ ไป เพื่ อ ความต่ อ เนื่ อ งในการ
ปฏิบัติงาน

๔.๑1 การอพยพกลับ
เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย อย่างชัดเจน ให้ผู้นาชุมชนหรือ
ผู้นากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้งจุดอพยพกลับ โดย
การจั ดระเบี ย บและล าดับ ก่อนหลั ง ของการอพยพกลั บ อย่างเป็นระบบไปสู่ พื้นที่อาศัยของตนเอง พร้อมทั้ง
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ
๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุชื่อ อปท.) แบ่งประเภทของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ตามลาดับและความจาเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งกาหนดพื้นที่รองรับการ
อพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดยการดาเนินการอพยพ
ให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ
๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
(1) ผู้อานวยการในเขตพื้ นที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ผู้อานวยการซึ่ งรับผิดชอบในการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ติดต่อหรือ
ใกล้เคียงนัน้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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(2) กรณีผู้อานวยการท้องถิ่นมีความจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้ นที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อานวยการ
อาเภอ หรือผู้อานวยการจังหวัดแลว้แต่กรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป

บทที่ ๕
การปฏิบัติหลังเกิดภัย
การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการดาเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดารงชีวิต และสภาวะวิถีความ
เป็ น อยู่ ของชุมชนที่ป ระสบสาธารณภัย ให้ กลั บสู่ ส ภาวะปกติ หรือ พัฒนาให้ดีก ว่า และปลอดภั ย กว่ า เดิ ม
(Build Back Better and Safer) เป็ น ไปตามวงจรการจั ด การสาธารณภั ย สู่ ก ารสร้ า งใหม่ ใ ห้ ดี ก ว่ า และ
ปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนาเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย
ในการฟื้น ฟู ซึ่ง หมายรวมถึง การซ่อ มสร้า ง (Reconstruction) และการฟื้น สภาพ (Rehabilitation)
โดยมีหลักการสาคัญของการฟื้นฟู ได้แก่
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การดารงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จาเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว
ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ที่จะดาเนินการ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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พิ จ ารณาความเสี่ ย งต่ อ ภั ย ในการฟื้ น คื น สภาพและการสร้ า งใหม่ เ สมอ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป

สร้ างใหม่ ให้ ดกี ว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง จะดาเนินการหลังเกิด
ภัย ดังนี้
๕.๑ สารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นที่ประสบภัย
จนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและ
วิเคราะห์ ความสามารถของผู้ ประสบภัยในการตอบโต้ส ถานการณ์ฉุกเฉินด้ว ยตนเอง ความต้องการความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย
และการกาจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูล การสารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟู
และกาหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน สารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ ประโยชน์
ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการสารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและ
กาหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๒ เทศบาลตาบลเวียงเทิง ส ารวจประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูภ ายหลังการเกิด
สาธารณภัย ดังนี้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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(๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือจาก
ภายนอก
(๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ หรือความ
ล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๕.๑.๓ สารวจและประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูภ ายหลั งเหตุการณ์สาธารณภัย ควร
สารวจข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ
สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให้
คานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสา
ธารณภัยเป็นพิเศษ
(๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล สิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
๕.๑.๔ กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลต าบลเวี ย งเทิ ง จั ด ตั้ ง
คณะทางานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และ
ความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
๕.๑.๕ ดาเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยังกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.))
การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคานึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ
เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา
๕.๒ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง มีแนวทางปฏิบัติ
การฟื้นฟู ดังนี้
๑. เทศบาลตาบลเวียงเทิง สารวจประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย
ดังนี้
(๑.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๑.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือจาก
ภายนอก
(๑.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ หรือความ
ล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๒. สารวจและประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้
(๒.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร การเงิน
สิ่ งของ เครื่ อ งใช้ ที่พักพิง สุ ขภาพ สุ ขาภิบาลและสิ่ งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ การ
ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้คานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา
ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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(๒.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษา
การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบ
สุขาภิบาล เป็นต้น
๓. เทศบาลตาบลเวียงเทิง จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
โดยประสานกับ อาเภอเทิ ง และจั งหวัด เชียงราย ให้ ตรวจสอบรายละเอียดความเสี ยหาย การให้ ความ
ช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
๔. ประสานการปฏิบัติกับอาเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งสารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพื่อพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด และรายงานผลการสารวจความ
เสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อ
พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๕. ในกรณีที่ความเสี ยหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจอนุมัติ ให้ส่ง
เรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงิน
งบกลางรายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นจากคณะรัฐมนตรี
๖. รายงานสรุ ปการประเมินความเสี ยหายและความจาเป็นในเบื้ องต้ น ให้ผู้ อานวยการอาเภอ
ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
ทราบตามลาดับ
๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น
เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพื่อสนอง
ความต้องการที่จาเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่ว นหรือ
ระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้าขึ้นอีก การ
ประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ โดย
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา ป้องกันควบคุม
โรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและสังคมของผู้ ได้รับ
ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความจาเป็น
โดยให้โรงพยาบาลเทิง เป็นหน่วยงายหลัก และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลาเนา
- ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินทีเ่ สียหายไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์
และฟื้นฟู
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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- จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายกลับมาดารงชีวิตได้
ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่ต้องอพยพจากพื้นที่
อันตราย
- ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็น
หัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตร
ของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว
- เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็ก กาพร้า นักเรียน
นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย
(๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์
(๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของประชาชนให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
(๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบสถานการณ์เป็นระยะๆ
(๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สาธารณ
ภัยให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ควรให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้ เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควร
กาหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) ทาความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ประสบภัย และขน
ย้ายขยะมูลฝอย
(๒.๒) ให้ เทศบาลตาบลเวียงเทิง ที่เกิดเหตุ ดาเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ปรับสภาพภูมิ
ทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ เทศบาลตาบลเวียงเทิง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดาเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความเสียหาย ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม ดาเนินการโดยหมวดการทางเทิง
- ระบบไฟฟ้า ดาเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเทิง
- ระบบประปา ดาเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอเทิง
(๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและอาคาร
บ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป
(๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการ
สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม
(๒.๖) พื้นที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร
การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค การจัดทาภูมิทั ศน์ ดาเนินการโดยสานักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดเชียงราย สานักชลประทานที่ ๒ โครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว
(๑) การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการดาเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุนชุมชนที่
ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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- การฟื้น ฟูโ ครงสร้ างพื้นฐานต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบ
โทรคมนาคม เป็นต้น
- การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
เทศบาลตาบลเวียงเทิง เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน
(๒) สาหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง ซึ่งอาจใช้เวลา
หลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาการสารวจและจัดทาแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เ กิดภัย ให้สามารถ
รองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- เทศบาลตาบลเวียงเทิง เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดาเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและ
ฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดาเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น การให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง การ
ประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการกาหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับ
การช่วยเหลือ
- เทศบาลตาบลเวียงเทิง เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดาเนิน ให้มีการบูรณะและการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทาลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ใน
การแก้ไขปั ญหาด้านที่อยู่ อาศัย ที่จ ะรองรับ โดยชุมชนมีส่ ว นในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความ
ต้ า นทานต่ อ สาธารณภั ย ของที่ อ ยู่ อ าศั ย ทั้ ง นี้ การฟื้ น ฟู ที่ อ ยู่ อ าศั ย มุ่ ง ที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ให้
ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
- เทศบาลตาบลเวียงเทิง เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดาเนินปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน ทางประวัติศาสตร์ ในการดาเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน
อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม
๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ
(๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม
เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วของ
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชนที่ประสบภัย
ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาลเทิง เป็นหน่วยงาน
หลักในการดาเนินการ
(๒) ด้านที่อยู่อาศัย
(๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทาลายและได้รับความเสียหายใหม่ หรือพัฒนาที่อยู่
อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการของชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย หลังการเกิดสา
ธารณภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่เกินขีดความสามารถให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดาเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ ที่ได้รับความเสียหาย และ
ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยเหนื อ ขึ้น ไปตามล าดั บ เช่น งบประมาณของจั งหวัด งบประมาณของกรม
กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง
(๓) ด้านสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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(๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๓.๒) วางแผนในการรั กษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และทรัพย์สินทาง
ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ
(๓.๓) ให้ ห น่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในทุ ก ระดั บ รวมถึ ง หน่ ว ยงานภาคเอกชนที่ เ ป็ น
เครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจสาคัญที่จะต้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง ที่กาหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
ได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ

บทที่ ๖
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ เทศบาลตาบลเวียงเทิง ไปสู่การปฏิบัติ
๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้
จัดทาขึ้น โดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอเทิง พ.ศ. ๒๕๕๘
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งการจะดาเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์ก รสาธารณ
กุศล โดยมีแนวทาง ดังนี้
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดาเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
ลาดับ
หน่วยงานที่
การดาเนินการ
ที่
รับผิดชอบ
๑ ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ - ทต.เวียงเทิง
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลต าบลเวี ย งเทิ ง พ.ศ. ๒๕๖๓ - หน่วยงานที่เกี่ ยว
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ ข้องกับการป้องกัน
เกิดขึ้น ในพื้น ที่ของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า
อาสาสมั ค ร คนในชุ ม ชน/ท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ รู้ รั บ ทราบ เข้ า ใจถึ ง ระเบี ย บ ธารณภัย
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาธารณภั ย และสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่
๒ จัดให้มีการประชุมกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล - ทต.เวียงเทิง
ตาบลเวียงเทิง อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็น กลไกและ - หน่วยงานที่เกี่ ย ว
เวทีในการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจ ข้องกับการป้องกัน
ด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม การร่วม แ ล ะ บ ร ร เ ท า
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่
สาธารณภัย
๓ มีส่วนร่วมกับอาเภอเทิง และจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมการ - ทต.เวียงเทิง
ทางานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการ - สนง.ปภ.จว.ชร
ดาเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสารวจประเมินวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง - ศูนย์ ปภ. เขต
ที่ทาให้เกิดภัย เป็นต้น
๑๕ (เชียงราย)
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๔ การจัดทาแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลเวียงเทิง การร่วม - ทต.เวียงเทิง
ฝึ กการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของกองอานวยการป้องกันและ - สนง.ปภ.จว.ชร.
บรรเทาสาธารณภัย ระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความชานาญร่ว มกับ - ศูนย์ ปภ. เขต
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๕ (เชียงราย)
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๕ จัดทาแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนิน - ทต.เวียงเทิง
ภารกิจ เช่น งบพัฒ นาจั งหวัด งบพัฒ นากลุ่ มจังหวัด ส านักงานกองทุ น - สนง.ปภ.จว.ชร.
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ ใช้รถ - สานักงานจังหวัด
ใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม องค์กรสาธารณกุศล โดยให้ เชียงราย
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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ลาดับ
ที่
๖

๗

การดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- ทต.เวียงเทิง
- สนง.ปภ.จว.ชร.
- สานักงานจังหวัด
เชียงราย
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด โดยการเสนอขอรั บ การสนับ สนุ น งบประมาณ
ตามภารกิ จ ของอ าเภอ/องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภายใต้ แ ผนพัฒ นา
ท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โดยบรรจุ ในแผนปฏิบั ติร าชการประจาปีจัง หวัดและกลุ่ มจังหวัด ที่เป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป
ให้ ค วามรู้ แ ก่ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและการปฏิ บั ติ - ทต.เวียงเทิง
สร้ า งองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการก าหนดนโยบายทั้ งระดั บจังหวัด - สพป
ระดับอาเภอ และระดับพื้นที่
- สพม

๘

สนับสนุน กากับ ติดตาม ให้คาแนะนาในการจัดทาแผนการป้องกันและ - ทต.เวียงเทิง
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลเวียงเทิง

๙

การติดตามและประเมิน ผล โดยการมีส่ ว นร่ว มของหน่ว ยงานต่างๆ ทั้ง
ส่วนกลางและระดับพื้นที่ การกาหนดให้จัดทารายงานผลการดาเนิน งานให้
ผู้ อ านวยการจั ง หวั ด เพื่ อ รายงานผลต่ อ ไปยั ง ผู้ อ านวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจาทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการนาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผนและปลายแผน
พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ

- ทต.เวียงเทิง
- สนง.ปภ.จ.ชร.
- ศูนย์ ปภ. เขต
๑๕ (เชียงราย)
- สานักงานจังหวัด
เชียงราย

๖.๒ การติดตามและประเมินผล
เป็นกระบวนการดาเนินงานด้านการกากับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและ
หรือประเมินว่าภารกิจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้อง
กาหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุ
หรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่กาหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบ
ความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดาเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดาเนินการใกล้ถึงเป้าหมาย
ที่กาหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสาเร็จและความ
ล้มเหลวดังกล่าวได้ ทาให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดาเนินการต่อไปได้
๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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กาหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง แนวทางการผลักดันประเด็นสาคัญไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย แล้ ว ก าหนดประเด็ น และตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น
แหล่งข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดาเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสารวจภาคสนาม
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกาหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงาน

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลเวียงเทิง กาหนดขึน้ มา

จัดทารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ

นาเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นาผลการประเมินเสนอให้ผู้อานวยการท้องถิ่น

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี

๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดาเนินการติดตามและประเมินผล
ให้ ก องอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลต าบลเวี ยงเทิ ง เป็ น หน่ ว ย
รับผิดชอบหลักในการดาเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสาคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดทารายงาน
การติดตามและประเมิน ผลภาพรวมที่บรรลุ ผ ลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ
การขับเคลื่ อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ ผู้ อานวยการอาเภอเพื่ อรายงานผลต่อไปยัง
ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
แนวทางการดาเนินงานต่อไป
การจัดทารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิ บัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ เทศบาลตาบล
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓
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เวียงเทิง ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง ต่อไป
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดาเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน รวมทั้งการนาสิ่งที่ได้มีการ
คิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดาเนินงาน กระบวนการดาเนินงาน และการบริการ
ให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถดาเนินการร่วมกับการติดตามและ
ประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจาก
บทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการดาเนินการ ระหว่ างดาเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น การดาเนินการ โดยมีแนว
ทางการดาเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
(๑) เทศบาลตาบลเวียงเทิง เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา ค้นคว้า และ
การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาองค์ ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒ นาและประยุกต์ใช้เพื่อการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง ให้เหมาะสม
(๒) ศึกษาบทเรี ย นของเหตุก ารณ์ส าธารณภัยส าคัญที่ผ่ านมาของเทศบาลตาบลเวียงเทิง
เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสาหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) จัดทาสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสาคัญที่ผ่านมาของ
เทศบาลตาบลเวียงเทิง เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบล
เวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ได้ดาเนินการตามกระบวนการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง หรือ
มีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้ เทศบาลตาบลเวียงเทิง พิจารณา
ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้
ตามความเหมาะสมทุกปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๕๓

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

วิทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖

หมายเลขโทรศัพท์

ความถี่

โทรศัพท์

โทรสาร

นายกเทศมนตรีตาบลเวียงเทิง
ปลัดเทศบาลตาบลเวียงเทิง
นายอาเภอเทิง

คงคา ๐๑

๑๖๒.๒๕๐ ๐๘๑-๘๘๕-๘๘๙๑ ๐-๕๓๖๖-๙๐๔๑

คงคา ๑

๑๖๒.๒๕๐ ๐๘๖-๑๑๗-๗๐๓๒ ๐-๕๓๖๖-๙๐๔๑

ราชสีห์ ๑

๑๕๕.๗๐๐ ๐๘๑-๘๖๗-๑๐๖๒ ๐-๕๓๗๙-๕๓๔๕

ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ราชสีห์ ๒

๑๕๕.๗๐๐

๐-๕๓๗๙-๕๓๔๕

๐-๕๓๗๙-๕๓๔๕

ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายอานวยความเป็นธรรม
ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร

-

-

๐-๕๓๗๙-๕๓๔๕

๐-๕๓๗๙-๕๓๔๕

-

-

๐-๕๓๗๙-๕๓๔๕

๐-๕๓๗๙-๕๓๔๕

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๕๔

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

ราชสีห์ ๓

๑๕๕.๗๐๐ ๐๘๑-๗๖๕-๐๙๔๖ ๐-๕๓๗๙-๕๓๔๕

นายก อบต.เวียง

สิงหา ๑

๑๕๑.๖๐๐ ๐๘๑-๐๒๐-๗๗๑๒ ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑

นายก อบต.หงาว

กันยา ๑

๑๕๑.๕๕๐ ๐๘๐-๖๗๔-๑๖๙๕ ๐-๕๓๖๙-๖๓๓๓

ท้องถิ่นอาเภอ
สถานีตารวจภูธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
๑๓ สาธารณสุขอาเภอ
๑๔ พัฒนาชุมชนอาเภอ

-

-

๐๘๑-๘๘๕-๑๐๕๓ ๐-๕๓๗๙-๖๐๗๙

เทิง

๑๕๒.๘๕๐

๐-๕๓๗๙-๕๔๖๘

-

-

-

-

-

-

-

๐-๕๓๗๙-๕๑๙๒

-

-

-

๐-๕๓๗๙-๕๕๐๒

-

๑๕

เกษตรอาเภอ

-

-

๐-๕๓๗๙-๕๐๐๔

-

๑๖

ปศุสัตว์อาเภอ

-

-

๐-๕๓๗๙-๕๕๑๒

-

๑๗

สานักงานการไฟฟ้าภูมิภาคอาเภอเทิง

ไฟฟ้าเทิง

๑๗๑.๒๕๐

๐-๕๓๗๙-๕๓๙๓

-

๑๘

การประปาภูมิภาคอาเภอเทิง

-

-

๐-๕๓๗๙-๕๖๖๖

-

๑๙

มูลนิธิ/องค์การสาธารณกุศล

-

-

-

-

บัญชีรายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย

ภาคผนวก ข
บัญชีรายชือ่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในเขตจังหวัดเชียงราย
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

วิทยุสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์

นามเรียกขาน

ความถี่

โทรศัพท์

โทรสาร

ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

-

-

๐-๕๓๑๕-๐๑๕๐

๐-๕๓๑๕-๐๑๕๐

-

-

๐-๕๓๑๕-๐๑๕๒

๐-๕๓๑๕-๐๑๕๒

สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

-

-

๐-๕๓๑๗-๗๓๒๗

๐-๕๓๑๕-๐๑๖๓

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

-

-

๐-๕๓๗๑-๘๙๗๐

๐-๕๓๗๑-๘๙๗๐

สานักงานประมงจังหวัด

-

-

๐-๕๓๑๕-๒๐๙๑

๐-๕๓๑๕-๒๐๑๐

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด

-

-

๐-๕๓๗๑-๑๖๐๔

๐-๕๓๗๑-๘๘๗๘

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๕๕

สานักงานเกษตรจังหวัด

-

-

๐-๕๓๗๐-๐๒๖๕

-

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

-

-

๐-๕๓๖๐-๐๘๑๖

๐-๕๓๖๐-๐๘๑๖

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

-

-

๐-๕๓๑๕-๐๑๕๓

๐-๕๓๙๑-๕๙๘๔

สานักงานพาณิชย์จังหวัด

-

-

๐-๕๓๑๕-๐๒๐๐

๐-๕๓๑๗-๗๓๔๙

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

-

-

๐-๕๓๑๕-๒๐๓๘

๐-๕๓๑๕-๒๐๓๘

สานักงานแรงงานจังหวัด

-

-

๐-๕๓๑๕-๒๐๖๗

๐-๕๓๑๕-๒๐๕๖

สานักงานจัดหางานจังหวัด

-

-

๐-๕๓๑๕-๒๐๑๔

๐-๕๓๗๕-๐๖๑๑

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

-

-

๐-๕๓๗๕-๐๕๑๕

๐-๕๓๗๕-๐๕๑๖

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

-

-

๐-๕๓๙๑-๐๓๐๐

๐-๕๓๙๑-๐๓๔๕

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

-

-

๐-๕๓๗๑-๑๓๐๐

๐-๕๓๗๑-๓๐๔๔

สานักงานท้องถิ่นจังหวัด

-

-

๐-๕๓๗๔-๔๓๘๗

๐-๕๓๗๑-๙๔๐๖

ตารวจภูธรจังหวัด

-

-

๐-๕๓๗๑-๘๑๑๘

๐-๕๓๖๐-๐๕๒๑

ภาคผนวก ค
บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้งของ
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
ลาดับที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ – นามสกุล

จ.อ.ชิษณุกาล จันทร์ใจ
นายสายันต์ เมืองอินทร์
นายภัคพงษ์ บุญแสนไชย
นายสมคิด กิติลือ
นายอภิชาติ พงษ์มณี
นายสมเกียรติ กองมี
นายเดชณรงค์ ศรีแปลงวงค์
นายธีระพงษ์ กันติ๊บ

ตาแหน่ง

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

จพง.ป้องกันฯ
ผช.จนท.ป้องกันฯ
พนง.ดับเพลิง
พนง.ดับเพลิง
พนง.ขับรถดับเพลิง
พนง.วิทยุ
พนง.วิทยุ
พนง.ขับรถกระเช้า

เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง

๐๙๗-๙๖๕-๒๕๑๐
๐๙๘-๕๕๒-๖๗๘๑
๐๙๓-๒๒๑-๕๔๗๘
๐๖๕-๓๘๖-๓๕๘๑
๐๘๖-๗๐๕-๔๗๓๐
๐๘๕-๖๙๕-๔๗๔๙
๐๘๒-๑๙๕-๘๖๖๒
๐๘๐-๑๒๗-๖๔๐๐

บัญชีรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ เทศบาลตาบลเวียงเทิง
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

๑
๒

นายสิงห์ทอง หนุนนาสิริสวัสดิ์
นายประดิษฐิ์ วงศ์คาปา

ผอ.ศูนย์ อปพร.
ประธานศูนย์ อปพร.

ที่อยู่

หมู่ที่ ๑๕
หมู่ที่ ๑๕

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

๐๘๑-๘๘๕๘๘๙๑
๐๘๑-๙๕๑๙๓๔๒
หน้า ๕๖

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

นายประยูร ทิพโคต
ว่าที่ร้อยตรีชลพงษ์ มหาภาส
นายธันวา มีความรัก
จ่าเอกซิษณุกาล จันทร์ใจ
นายสยาม เชียงแรง
นายผัด สายบัว
นางจารุณี ยศเรืองศักดิ์
นายวิเศษ ปัญญาเสริฐ
นายไสว ถิ่นทิพย์
นายธนวิทย์ ธนวรงค์สกุล
นายเทียนชัย กองวงค์
นายประนอม อินจา
นายสวีง แสงวันดี
นายวัชระ โนวงค์
นายศักดิ์ชัย วุฒิพรหม
นายประพันธ์ พุ่มทวี
นายชาย แสนคา
นายทอน เพชราช
นายฟอง สุจริต
นายประเสริฐ เล็ดมะ
นายพงษ์ศักดิ์ รูปงาม
นายอินทร์ ใจนวล
นายพิรุณ กันทา
นายสุวิทย์ วงค์เหลา
นายเรณู อินบาล
นายบุญมา ประยงค์
นายอติเทพ มีปาน
นายวรการ เจนจัด
นางลลิตา จันทะขิน
นายธนกฤต อินจา
นางสายสุรีย์ ทิพย์อ้าย
นางมาลี ช่างหล่อ
นายเมธี มหาวงศนันท์
นายสุชาติ แก้วกระจ่าง
นายนิกร อินทรีสังวรณ์
นายสมฤทธิ์ ตานคา
นางศรีทอง แสนเขื่อน
นายประยูร ทองยา
นายเชษฐ เมืองอินทร์

รองประธานศูนย์ อปพร.
เหรัญญิก
เลขา
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.

หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๒๐
หมู่ที่ ๒๐
หมู่ที่ ๒๐
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๑๕
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒๐
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒๐
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒๐
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑๕
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒๐
หมู่ที่ ๑๕
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑๔

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

๐๘๕-๐๓๐๕๓๗๕
๐๘๗๑๘๑๐๒๗๒
๐๘๖-๑๘๕๙๖๔๑
๐๙๗-๙๖๕-๒๕๑๐
๐๘๑-๗๐๖๘๐๕๑
๐๘๙-๕๕๒๖๒๐๓
๐๘๙-๔๓๓๘๙๗๖
๐๘๑-๑๖๙๑๒๙๗
๐๘๑-๐๓๑๑๘๒๖
๐-๕๓๗๙๕๖๖๙
๐๘๗-๑๘๖๒๔๐๕
๐๘๐-๖๗๑๔๕๓๑
๐๘๐-๗๙๑๓๘๓๖
๐๘๗-๑๗๔๔๑๑๔
๐๘๓-๑๓๘๓๔๘๘
๐๘๙-๕๕๗๔๒๓๒
๐๘๗-๓๕๗๕๗๕๕
๐๘๙-๘๓๘๐๙๔๔
๐๘๘-๔๐๑๗๔๗๙
๐๘๖๑๘๕๙๖๔๑
๐๘๑๘๘๕๓๘๐๔
๐๘๗๗๘๙๘๓๙๔
๐๘๕๐๓๒๐๙๗๙
๐๘๗๗๒๘๗๐๐๔
๐๘๕๗๒๓๙๐๘๑
๐๘๘๔๐๕๘๖๖๗
๐๘๐๕๐๑๓๗๐๗
๐๘๗๑๘๒๙๒๖๑
๐๘๐๗๙๓๖๕๘๕
๐๘๖๙๙๒๙๔๘๓
๐๘๓๓๒๐๖๙๑๔
๐๘๔๗๒๕๕๑๘๓
หน้า ๕๗

๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

นายประสันติ เมืองอินทร์
นายชาญชัย ละอิง
นายเจษฎา พรมบัว
นายสิทธิศักดิ์ สายบัว
นายพิทักษ์ เครือจันทร์
นายบุญจันทร์ อุทธิยา
นายนันทวัฒธิ์ มหาวงศนันท์
นายประสิทธิ์ พันธ์วงศ์
นายอาคม ใจนวล
นายสมคิด ประทุมมา

สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.

หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๒๐

๐๘๙๖๒๖๘๐๙๓
๐๘๓๓๒๓๕๐๗๖
๐๙๐๕๑๐๑๙๒๖
๐๘๑๔๔๗๓๙๕๕
๐๘๗๑๗๔๘๖๒๘
๐๘๑๗๐๖๐๓๒๘
๐๘๒๑๙๐๒๐๔๓
-

ภาคผนวก ง
บัญชีรายนามภาคประชาสังคม ในพื้นที่ เทศบาลตาบลเวียงเทิง
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รายนามภาคประชาสังคม

โทรศัพท์/โทรสาร

รายชื่อผู้ประสานงาน

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๕๘

ภาคผนวก จ
บัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศล ในพื้นที่ เทศบาลตาบลเวียงเทิง
ลาดับที่ อาเภอ

ตาบล

ชื่อองค์การสาธารณกุศล
สมาคมแสงธรรมสาธารณ
กุศลเชียงราย จุดอาเภอ
เทิง
สมาคมกู้ภัยเทิงการกุศล

๑

เทิง

เวียง

๒

เทิง

เวียง

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ
รถเครื่องช่วย
หายใจพร้อม
อุปกรณ์
รถเครื่องช่วย
หายใจพร้อม
อุปกรณ์

ความชานาญ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
เบื้องต้น
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
เบื้องต้น

หมายเลข
โทรศัพท์
๐๙๗-๙๖๕๒๕๑๐
-

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๕๙

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
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หน้า ๖๐

ภาคผนวก ช
บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นลาดับแรก
เด็ก
ชื่อ - สกุล

บ้านเลขที่

หมายเหตุ

บ้านเลขที่

หมายเหตุ

บ้านเลขที่

ลักษณะ
ความพิการ

บ้านเลขที่

หมายเหตุ

ลาดับที่
๑
ด.ช./ด.ญ..................................................
๒
ด.ช./ด.ญ..................................................
คนชรา
ชื่อ - สกุล
ลาดับที่
๑
นาย/นาง/นางสาว....................................
๒
นาย/นาง/นางสาว....................................
คนพิการ
ลาดับที่
๑
๒

ชื่อ - สกุล
ชื่อ - นามสกุล................................
ชื่อ - นามสกุล................................
สตรีมีครรภ์

ลาดับที่
๑
๒

ชื่อ - สกุล
ชื่อ - นามสกุล....................
ชื่อ - นามสกุล....................

หมายเหตุ ๑. ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นลาดับแรก จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ
๒. เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๑๐ ปีลงมา
๓. คนชรา หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่๖๐ ปีขึ้นไป

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า ๖๑

๔. เนื่องจากข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นลาดับแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว
ควรมอบให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เช่น กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นาชุมชน ฯลฯ

ภาคผนวก ซ
บัญชีสถานที่สาคัญในเขต เทศบาลตาบลเวียงเทิง
ลาดับที่

สถานที่
สถานีขนส่งอาเภอเทิง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอเทิง
การประปาส่วนภูมิภาค อาเภอเทิง
ชุมสายโทรศัพท์ กสท. สาขาเทิง
โรงพยาบาลเทิง
สานักงานสาธารณสุข อาเภอเทิง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
โรงเรียนเด็กดี พิทยาคม
โรงเรียนเทิงทานุประชา
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
โรงเรียนกิตติคุณ วิทยาคม
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ที่วาการอาเภอเทิง
สถานีบริการน้ามัน
สถานีบริการก๊าซทุ่งหลวงเทิง

ที่ตั้ง

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ

หน้า ๖๒

