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คำนำ
สาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลกความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากสังคมชนบท
ไปสู่สั งคมเมืองอย่างรวดเร็ว มีผ ลให้ ประชาชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยและมีแนวโน้ม ที่จะได้รับอันตรายจาก
สาธารณภั ย ที่ รุ น แรงมากขึ้ น เรื่ อ ยฯ ทั้ งภั ย ธรรมชาติ เช่ น อุ ท กภั ย วาตภั ย และภั ย จากการกระท าของมนุ ษ ย์
เช่น อัคคีภัย การรั่วไหลของสารเคมีวัตถุอันตราย
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาท ภารกิจ
ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในลาดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ซึ่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ อานวยการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในท้องถิ่นของตน จึงถือได้ว่าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่
จะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ ม และพั ฒ นา ขี ด ความสามารถ ในการเผชิ ญ เหตุ แ ละให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่
ใกล้เคียงอย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และมีความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
รวมถึงแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อการป้องกันลดผลกระทบจากการเกิด สาธารณภัย ที่มีผลต่อชีวิต และทรัพย์สิน

(ลงชื่อ)
(นายไพศาล พุทธิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ผู้อานวยการท้องถิ่น

สำรบัญ
บทที่ 1 สถานการณ์และความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
แผนที่องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
- พื้นที่ความรับผิดชอบ
- พื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
- พื้นที่เสี่ยงภัย
- พื้นที่ปลอดภัย
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- การจัดทาแผนชุมชน
- การจัดทาแผนที่เสี่ยงภัยชุมชน/หมู่บ้าน
4.3 การเตรียมความพร้อม
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บทที่ ๑
สถำนกำรณ์และควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ
๑.๑ สถำนกำรณ์
สถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบัน พบว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
มีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน เป็นต้น โดยมีปัจจัยหลักมา
จากการกระทาของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ล้วนเป็นสาเหตุที่ทาให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงจนเข้าสู่ภาวะโลกร้อน ที่รุนแรงและ รวดเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิโลกมีผลต่อระบบนิเวศ เช่น น้าแข็งขั้วโลกละลายเพิ่มขึ้น สภาพอากาศแปรปรวน ร้อนจัด และอากาศที่หนาว
จั ด เหมื อ นที่ กาลั งเกิด ขึ้น ในทวีป ยุ โรป หรื อเมื่อ เกิด ฝนตก ในปริมาณมากเป็ นเวลานานส่ งผลให้ เกิดน้าท่ วมหนั ก
และแผ่นดินถล่มดังที่เกิดขึ้นกับจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ คือ องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง มีหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอ
ตามที่ ได้ รั บ มอบหมายโดยมี ป ลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น แห่ งพื้ น ที่ นั้ น เป็ น
ผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่นและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดนมี ป ลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ นั้ น เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และ
มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการท้องถิ่น ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย (๒๐ มาตรา)
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมีวัตถุป ระสงค์ ดังนี้ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้ แก่ประชาชน
และชุมชนเพื่อให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯ อันจะนาไปสู่การเตรียมความพร้อมและ
การสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

/วัตถุประสงค์…

-๒๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
๑.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ประชาชนและ
ชุมชน
๒.เพื่ อ ให้ ป ระชาชนและชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนฯ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม
และมีความเชื่อมั่น ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง
๓.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถ
ลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด
๔.เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างถั่วถึงและทันเวลา
๕เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ
๖.เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย
๑.๓ แผนที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
- พื้นที่ความรับผิดชอบ
แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง

/พื้นที่เศรษฐกิจ…

-๓- พื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ที่มีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์ สังคม วัฒนธรรม
ประชาชนร้อยละ ๖๑.๙๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ส่วนใหญ่ จะเป็นการปลูกข้าว ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ และประชาชน ร้อยละ ๓๘.๐๗ ประกอบ
อาชีพอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ,การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
-พื้นที่เสี่ยงภัยสถิติกำรเกิดสำธำรณภัยของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
อุทกภัย/โคลนถล่ม
วัน เดือน ปี
ที่เกิดภัย

สาเหตุการเกิด
ภัย

พื้นที่ประสบภัย
หมู่)ที(่ ชุมชน/

-

-

-

จานวน
ครัวเรือน
ที่ประสบภัย
-

เสียชีวิต
(คน)
-

สูญหาย บาดเจ็บ มูลค่าความ
(คน)
(คน)
เสียหาย
(บาท)
-

ที่มา:................................................. ข้อมูล ณ วันที่......... เดือน................... พ.ศ......................

วำตภัย
วัน เดือน ปี
ที่เกิดภัย

สาเหตุการเกิด
ภัย

พื้นที่ประสบภัย
หมู่)ที(่ ชุมชน/

๒๓ มี.ค ๕๗
๕ เม.ย ๕๗
๘ พ.ค ๕๘

วาตภัย
วาตภัย
วาตภัย

๑,๒,๓,๕
๒,๓,๕
๒,๓,๕

จานวนบ้านเรือน
เสียหายทั้งหลัง
(หลัง)
-

จานวนบ้านเรือน
เสียหายบางส่วน
(หลัง)
๙๐
๗๙
๑๐

มูลค่าความ
เสียหาย
(บาท)
๓๙,๐๐๐
๓๗,๐๐๐
๕,๐๐๐

ที่มา): เจ้าหน้าที่ออกสารวจในพื้นที่รับผิดชอบ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

/ภัยแล้ง…

-๔ภัยแล้ง
วัน เดือน ปี สาเหตุการ
ที่เกิดภัย
เกิดภัย
-

พื้นที่ประสบภัย
หมู่)ที(่ ชุมชน/

จานวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย

พื้นที่การเกษตร
เสียหาย (ไร่)

-

-

-

-

จานวนสัตว์
ที่รับผลกระทบ
(ตัว)
-

ที่มา:................................................. ข้อมูล ณ วันที่......... เดือน................... พ.ศ......................

อัคคีภัย
วัน เดือน ปี
ที่เกิดภัย

สำเหตุกำร พื้นที่ประสบภัย จำนวนครัวเรือน
เกิดภัย
หมู่(ที)่ ชุมชน/
ที่ประสบภัย

๑๙ เม.ย ๕๘

ไฟฟ้าลัดวงจร

บ้านป่าบง
หมู่ที่ ๓

๑

เสียชีวิต
)คน(

บำดเจ็บ
)คน(

-

-

มูลค่ำ
ควำม
เสียหำย
)บำท(
๑
ล้านบาท

ที่มา: เจ้าหน้าที่ออกสารวจในพื้นที่รับผิดชอบ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

-ข้อมูลควำมเสี่ยงภัยและพื้นที่เสี่ยงภัย
ที่

หมู่บ้ำนชุมชน/

ลักษณะทำงกำยภำพ

ประเภทภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคำด/
ว่ำจะเกิดขึ้น

1 บ้านหนองด่าน

เป็นที่ราบลุม่ ,เชิงเขา และชุมชน
หนาแน่น

(เช่น อุทกภัย,วาตภัย,ภัยแล้ง,ไฟป่า)

2 บ้านป่ายางมน

เป็นชุมชนหนาแน่น

(เช่น อุทกภัย,วาตภัย,ภัยแล้ง)

3 บ้านป่าบง

เป็นชุมชนหนาแน่น

(เช่น อุทกภัย,วาตภัย,ภัยแล้ง)

4 บ้านป่างิ้ว

เป็นพื้นที่การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว

(เช่น วาตภัย,ภัยแล้ง)

5 บ้านป่ายางมนใหม่

เป็นชุมชนหนาแน่น

(เช่น อุทกภัย,วาตภัย,ภัยแล้ง)

/การประเมิน…

-๕กำรประเมินควำมเสี่ยงภัยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
จากข้อมูลสาคัญดังกล่าวเบื้องต้น ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีความเสี่ยงต่อการเกิด
สาธารณภัย ดังนี้ (เรียงจากความเสี่ยงภัยมากไปหาน้อยตามลาดับ)
ลำดับที่
๑
๒

ประเภทของภัย
อุทกภัยและวาตภัย
ภัยแล้ง

ลักษณะของกำรเกิดภัย
ลมกระโชกแรงของหมู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน
น้าในแม่น้ากกแห้งขอด ฝนทิ้งช่วง , พืชทางการเกษตรเกิดโรค
ระบาด

จากความเสี่ ย งต่ อ ภั ย พิ บั ติ ดั งกล่ าวข้ างต้ น ส่ งผลกระทบต่ อ ชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น ของประชาชน
และของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จึงจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตาบลรอบเวียง ขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต/ทรัพย์สินและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย
- พื้นที่เสี่ยงภัย )แสดงสัญลักษณ์ ควำมเสี่ยงภัยประเภทต่ำงๆ(
๑. เส้นทางคมนาคม (ถนน) เสี่ยงต่อการขาดชารุดกรณีเกิดเหตุฝนตกหนัก/ดินถล่ม
- ถนนสาย ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย-อาเภอเวียงชัย หลัก กม.ที่ 1232 บ้านป่ายางมน
หมู่ที่ ๒ ต. รอบเวียง อ.เมือง จ. เชียงราย
- ถนนสาย ร่องปลาค้าวฮ่องฮี- หลัก กม. ที่ 1043 บ้านป่าบง
หมู่ที่ ๓ ต. รอบเวียง อ.เมือง จ. เชียงราย
- ถนนสาย คลองชลประทาน-หัวฝาย หลัก กม. ที่ - บ้านหนองด่าน
หมู่ที่ ๑ ต. รอบเวียง อ.เมือง จ. เชียงราย
หมำยเหตุ : ให้ อปท. พิจารณาประเมินความเสีย่ งของภัยจากความถี่การเกิดของภัย การจัดลาดับความเสีย่ งภัย ควรเน้นที่ความเสี่ยงสูงและ
ปานกลาง โดยอาศัยข้อมูลจาก ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเกิดภัยในอดีต ศักยภาพในการตอบโต้ภัย
รวมทั้ง ประเภทของภัย ความรุนแรง และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วย

- พื้นทีปลอดภัย )พื้นทีรองรับอพยพ หรือพื้นที่พักคอยรอกำรอพยพ(
๑. พื้นที่รองรับการอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราวของ อบต.รอบเวียง
- สถานที่ตั้ง โรงเรียนบ้านป่ายางมน หมู่ที่๕ ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย
รองรับผู้อพยพ ๑,๕๐๐ คน (ของหมู่ ๒ หมู่ ๓ และ หมู่ ๕)
- สถานที่ตั้ง วัดหนองป่าอั้น หมู่ที่ ๑ ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย
รองรับผู้อพยพ ๕๐๐ คน (ของหมู่ ๑ และ หมู่ ๔)

บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
๒.๑ ข้อมูลจำกแผนพัฒนำของ( ลักษณะทำงภูมิศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง(
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๕ บ้านป่ายางมนใหม่
ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัด เชียงราย มีจานวนหมู่บ้านรวม ๕ หมู่ที่บ้าน รวมพื้นที่รับผิดชอบประมาณ
๒๑ ตารางกิโลเมตร มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีพื้นที่แยกกันเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑. พื้ น ที่ ฝั่ ง ด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกครอบคลุ ม พื้ น ที่ ๓ หมู่ บ้ า นคื อ บ้ า นป่ า ยางมน หมู่ ที่ ๒
บ้านป่าบง หมู่ที่ ๓ และบ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ ๕ มีพื้นที่ประมาณ ๙.๕ ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เขตตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เขตตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตเทศบาลนครเชียงราย
๒. พื้ นที่ ฝั่ ง ด้ า นทิ ศตะวั น ตกครอบ คลุ ม พื้ นที่ ๒ หมู่ บ้ าน คื อ บ้ านห นองด่ า น หมู่ ที่ ๑
และบ้านป่างิ้ว หมู่ท๔ี่ มีพื้นที่ประมาณ ๑๑.๕ ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตตาบลแม่ยาว อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เขตตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย
ลักษณะภูมิประเทศของ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีพื้นที่ ๒ ส่วนคือ พื้นที่ฝั่งทางด้านทิศ
ตะวัน ออก เป็ น พื้นที่ราบ มีแม่น้ ากกผ่านทางทิศเหนือ ๓ หมู่บ้าน และยังมีน้ากรณ์ ไหลผ่ าน บ้านป่ายางมนใหม่
หมู่ ที่ ๕ และแม่ น้ าลาวไหลผ่ า น บ้ า นป่ า บง หมู่ ที่ ๓ ส่ ว นพื้ น ที่ ฝั่ ง ด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกเป็ น พื้ น ที่ ด อนลาดเชิ ง เขา
คือบ้านหนองด่าน หมู่ที่๑ และมีแม่น้ากกไหลผ่านคือพื้นที่บ้านป่างิ้ว หมู่ที่๔
ลักษณะภูมิอำกำศทั่วไป
- ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๒
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๙ องศาเซลเซียส
- ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดื อนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม อุณ หภูมิเฉลี่ย ๒๘
องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย ๑๖๑ มม. ตกมากที่สุดเดือนสิงหาคม ๔๘๓ มม.
- ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๐
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดประมาณ ๘ องศาเซลเซียส
แหล่งน้ำที่สำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง มีดังนี้
๑. แม่น้ากรณ์
๓. แม่น้าลาว

๒. แม่น้ากก
๔. หนองน้าต่างๆ
/ประชากร…

-8๒.๒ ประชำกร )ข้อมูลจำกแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง(
จานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

หมู่บ้ำน/หมู่ที่

ครัวเรือน

ชำย)คน(

หญิง)คน(

รวม)คน(

บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1

254

451

475

926

บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
บ้านป่าบง หมู่ที่ 3

203
173

374
275

431
323

805
598

บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
รวม

39
151
820

62
252
1,414

72
303
1,604

134
555
3,018

หมู่
ที่
1
2
3
4
5

ปี 2556
หมู่บ้าน
ชุมชน/
ครัวเรือน ชาย
หญิง
หนองด่าน
259
764
ป่ายางมน
205
699
ป่าบง
175 574
ป่างิ้ว
40
132
ป่ายางมนใหม่
154
516
รวม
820
833

รวม

ปี 2557
ครัวเรือน ชาย
หญิง
รวม
487
485
527 1012
338
379
433
812
338
274
315 589
123
61
75
136
223
258
306
564
1513 1794 2034 3828

.ข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยงภัยที่ต้องดาเนินการช่วยเหลือ อพยพ ก่อนเป็นลาดับแรก
ผู้ป่วยช่วยเหลือ
หญิง
หมู่บ้ำน/
เด็ก คนชรำ คนพิกำร
หญิงมีครรภ์
ตนเองไม่ได้
หลังคลอด
ชุมชน
)คน( )คน(
)คน(
)คน(
)คน(
)คน(
บ้านหนองด่าน
42
83
8
บ้านป่ายางมน
32
95
14
บ้านป่าบง
36
70
9
บ้านป่างิ้ว
7
12
2
บ้านป่ายางมนใหม่ 22
78
6
รวม
139 338
39
* ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรอบเวียง.

รวม
133
141
115
21
106
516

-9๒.๓ ลักษณะกำรประกอบอำชีพ
๒.๓.๑ ประชาชนร้ อ ยละ ๖๑.๙๓ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลรอบเวี ย ง ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกข้าว ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ และประชาชนร้อยละ ๓๘.๐๗
ประกอบอาชีพอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก , การเลี้ยงสัตว์ และฯลฯ
๒.๔ ข้อมูล ปัจจัย ภูมิประเทศ สภำพสังคม สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีพื้นที่ ๒ ส่วนคือ พื้นที่ฝั่งทางด้านทิศ
ตะวันออก เป็นพื้นที่ราบ มีแม่น้ากกผ่านทางทิศเหนือ ๓ หมู่บ้าน และยังมีน้ากรณ์ไหลผ่าน บ้านป่ายางมนใหม่
หมู่ ที่ ๕ และแม่ น้ าลาวไหลผ่ า น บ้ า นป่ า บง หมู่ ที่ ๓ ส่ ว นพื้ น ที่ ฝั่ ง ด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกเป็ น พื้ น ที่ ด อนลาดเชิ ง เขา
คือบ้านหนองด่าน หมู่ที่๑ และมีแม่น้ากกไหลผ่านพื้นที่บ้านป่างิ้ว หมู่ที่๔
จากข้อมูลสาคัญดังกล่าวเบื้องต้น ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ เรียงจากความเสี่ยง)
(ภัยมากไปหาน้อยตามลาดับ

ลำดับที่
๑
๒

ประเภทของภัย

ลักษณะของกำรเกิดภัย

อุทกภัยและวาตภัย
ภัยแล้ง

ลมกระโชกแรงของหมู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน
น้าในแม่น้ากกแห้งขอด ฝนทิ้งช่วง , พืชทางการเกษตรเกิดโรคระบาด

ข้อมูลควำมเสี่ยงภัยและพื้นที่เสี่ยงภัย
ที่

หมู่บ้ำนชุมชน/

๑

บ้านหนองด่าน

๒
3
๔

บ้านป่ายางมน
บ้านป่าบง
บ้านป่างิ้ว

๕

บ้านป่ายางมนใหม่

ลักษณะทำงกำยภำพ
เป็นที่ราบลุ่ม ,เชิงเขา และชุมชน
หนาแน่น
เป็นชุมชนหนาแน่น
เป็นชุมชนหนาแน่น
เป็นพื้นที่การเพาะปลูกพืชผักสวน
ครัว
เป็นชุมชนหนาแน่น

ประเภทภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง/
คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(เช่น อุทกภัย,วาตภัย,ภัยแล้ง,ไฟป่า)
(เช่น อุทกภัย,วาตภัย,ภัยแล้ง)
(เช่น อุทกภัย,วาตภัย,ภัยแล้ง)
(เช่น วาตภัย,ภัยแล้ง)
(เช่น อุทกภัย,วาตภัย,ภัยแล้ง)
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สถิติกำรเกิดภัยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
อุทกภัยและวาตภัย

ลมกระโชกแรงของหมู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้านช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ของ
ทุกปี

ข้อมูลควำมเสี่ยงภัย
เส้นทางคมนาคม (ถนน) เสี่ยงต่อการขาดชารุดกรณีเกิดเหตุฝนตกหนัก/ดินถล่ม
- ถนนสาย ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย-อาเภอเวียงชัย หลัก กม.ที่ 1232 บ้านป่ายางมน
หมู่ที่ ๒ ต. รอบเวียง อ.เมือง จ. เชียงราย
- ถนนสาย ร่องปลาค้าวฮ่องฮี- หลัก กม. ที่ 1043 บ้านป่าบง
หมู่ที่ ๓ ต. รอบเวียง อ.เมือง จ. เชียงราย
- ถนนสาย คลองชลประทาน-หัวฝาย หลัก กม. ที่ - บ้านหนองด่าน
หมู่ที่ ๑ ต. รอบเวียง อ.เมือง จ. เชียงราย
- ลมกระโชกแรงของหมู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
- ลมกระโชกแรงของหมู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน ช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ของทุกปี

หมำยเหตุ : ให้ อปท. พิจารณาประเมินความเสีย่ งของภัยจากความถี่การเกิดของภัย การจัดลาดับความเสี่ยงภัย ควรเน้นที่ความเสี่ยงสูงและ
ปานกลาง โดยอาศัยข้ อมูลจาก ลั กษณะทางภู มิศาสตร์ เศรษฐกิจ สั งคม การเกิดภั ยในอดี ต ศั กยภาพในการตอบโต้ ภั ย
รวมทั้ง ประเภทของภัย ความรุนแรง และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วย

บทที่ ๓
องค์กรปฏิบตั ิในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตพื้นที่
๓.๑ องค์กรปฏิบัติ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาบลรอบเวียงเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการสา
ธารณภัยในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ มีภารกิจในการอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงควบคุมการ
ปฏิ บั ติงาน ประสานการปฏิ บั ติ กับภาคเอกชนและส่ วนราชการหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง ท าหน้ าที่ เป็ นหน่ วยงานของ
ผู้ อ านวยการท้ องถิ่ น และให้ มี ที่ ท าการ โดยให้ ใช้ ที่ ท าการของการบริ ห ารส่ วนต าบลรอบเวี ยง เป็ นส านั กงานของ
ผู้อานวยการฯ มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงเป็นผู้อานวยการ ปลัด อบต.รอบเวียง เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นใน
พื้นที่ โดยเชื่อมโยงการบังคับบัญชาและการปฏิบัติกับกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับตามแผนภูมิ
แผนภูมิ : องค์กรปฏิบัติในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง

ฝ่ำยอำนวยกำร
- นายก อบต./รอง

ฝ่ำยแผน
และโครงกำร

นายก อบต. ที่ได้รับ
มอบหมาย

- กองวิชาการและ
แผนงานมอบหมาย

- สานักปลัด

- กองช่าง

- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้นาชุมชน

- งานตามที่
ผู้บังคับบัญชาสั่ง

ฝ่ำยป้องกัน
และปฏิบัติกำร
- สานักปลัด
- ตารวจ
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้นาชุมชน

- อปพร.

- อปพร.
- งานตามที่

- OTOS
- งานตามที่

ผู้บังคับบัญชาสั่ง

ผู้บังคับบัญชาสั่ง

ฝ่ำยฟื้นฟูบูรณะ
- กองช่าง
- กองคลัง
- สาธารณะสุข

อาเภอ
- ไฟฟ้า
- ประปา
- ทางหลวงชนบท
- เทศบาล
- งานตามที่
ผู้บังคับบัญชาสั่ง

ฝ่ำย
ประชำสัมพันธ์
- สานักปลัด
- กองวิชาการและ
แผนงาน
- หอกระจายข่าว
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้นาชุมชน
- พนักงานส่วน
ราชการ
- งานตามที่
ผู้บังคับบัญชาสั่ง
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(1) ฝ่ำยอำนวยกำร ทาหน้าที่ อานวยการ ควบคุม กากับดูแล ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และวางระบบการติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(2) ฝ่ำยแผนงำนและโครงกำร ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันฯ การพัฒนาวางแผน การพัฒนา
เกี่ยวกับการป้องกันฯ ในทุกขั้นตอน งานติดตามประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่างๆ และ
งานการจัดโครงการเกี่ยวกับการป้องกันฯ
(3) ฝ่ำยป้องกันและปฏิบัติกำร ทาหน้าที่ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น วาง
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันภัยมิให้ภัยเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด จัดระเบียบแจ้ง
เตือนภั ย การช่ วยเหลื อประชาชนผู้ ประสบภั ย งานการข่ าว การรักษาความปลอดภั ย และการปฏิ บั ติ การ
จิตวิทยา
(4) ฝ่ำยฟื้นฟูบูรณะ ทาหน้าที่สารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดทาบัญชีผู้ประสบสาธารณภัย
ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
(5) ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย และการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายและความช่วยเหลือให้แก่มวลชนและ
ประชาชนทั่วไปได้ทราบ
แหล่งที่มำของงบประมำณ
3.1.1 ในภำวะปกติ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลรอบเวี ย งได้ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามภาคผนวก)
(1) ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(2) ใช้งบประมาณสนับสนุนของอาเภอเมืองเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(3) ในกรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานที่ ใกล้ เคี ย งกั บ เทศบาลนครเชี ย งราย
ได้สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ใช้งบประมาณของเทศบาลนครเชียงราย เมื่อมี
ความจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์การบริหารส่วนตาบล
รอบเวียงให้ผู้อานวยการท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย) แจ้งผู้อานวยการอาเภอหรือผู้อานวยการ
จังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป

-133.2 แหล่งที่ของงบประมำณในกำรป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติ
(1) ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(2) ใช้งบประมาณสนับสนุนของอาเภอเมืองเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(3) ในกรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานที่ ใกล้ เคี ย งกั บ เทศบาลนครเชี ย งราย
ได้ส นั บ สนุ น การป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ที่ เกิด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ให้ ใช้ งบประมาณของเทศบาลนครเชี ย งราย
เมื่อมีความจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวี ย ง ให้ ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่น (นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชี ย งราย) แจ้ งผู้ อ านวยการอ าเภอหรื อ
ผู้อานวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป
3.3 กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง มีอำนำจหน้ำที่
(1) ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัย
(2) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
รอบเวียง
(3) ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ติดต่อ หรือพื้นที่
ใกล้เคียงเมื่อได้รับการร้องขอ
องค์ประกอบของกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
3. หัวหน้าสานักงานปลัด
4. ผู้อานวยการกองคลัง
5. ผู้อานวยการกองช่าง
6. นักทรัพยากรบุคคล
7. นิติกร
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๙. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
10.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
11.กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
12.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ผู้อานวยการท้องถิ่น
ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : องค์ประกอบ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพือ่ การกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้คลอบคลุมภารกิจ
ตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ ซึง่ ควรมีทงั้ เจ้าหน้าที่ของ อปท. เอง และจากหน่วยงานภายนอกด้วย

-143.4 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียง ซึ่งเป็นผู้อานวยการท้องถิ่นมีหน้าที่ดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว โดยการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เพื่อทาหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ พร้อม
ทั้งประสานกับส่ วนราชการ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่ในการจัดสาธารณภัยทุกขั้นตอน ในกรณี ไม่ส ามารถ
ควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลาพัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์ก ารบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียงจะขอรับ การสนั บ สนุ น จากกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้น ที่ติดต่อหรือใกล้ เคียง
และหรือ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
)ภำวะฉุกเฉิน(
โครงสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่
(1) ฝ่ายอานวยการ
(2) ส่วนการแจ้งเตือนภัย
(3) ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ/สื่อสาร
(4) ส่วนประชาสัมพันธ์
(5) ฝ่ายการเงินและรับบริจาค
(6) ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย
(7) ส่วนฟื้นฟูบูรณะ

-15โครงสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง ประกอบด้วย 7 ส่วน 1 คณะที่ปรึกษำ ดังนี้

ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง

ส่วนสนับสนุน
- เทศบาลนครเชียงราย
-องค์กรสาธารณกุศลกู้ชีพนคร
เชียงราย
-อาเภอเมืองเชียงราย
- จังหวัดเชียงราย
ฯลฯ

คณะที่ปรึกษำ
- นายกอบต.รอบเวียง
- กานันตาบลรอบเวียง
- รองนายก อบต.รอบเวียง
- ปลัด อบต.รอบเวียง ฯลฯ

๑. ฝ่ายอานวยการ
- รองปลัด อบต.รอบเวียง

๒. ฝ่ายแจ้งเตือนภัย
- ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

๓. ฝ่ายป้องกันและ
ปฏิบัติการ/สื่อสาร
- เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ
ฯลฯ

๕. ฝ่ายการเงิน
- กองคลัง

๖. ฝ่ายรักษาความสงบ
เรียบร้อย
- ประธาน อปพร.ทุก
หมู่

๔. ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
- บุคลากร
- เจ้าหน้าที่ธุรการ

๗. ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ
- รองปลัด อบต.
-เจ้าหน้าที่งานป้องกัน-

บทที่ 4
กำรปฏิบัติก่อนเกิดภัย
4.1 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ประเมินผลกระทบ ควำมสูญเสียและศักยภำพ

ประชาชนร้อยละ ๖๑.๙๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ส่วนใหญ่จะเป็น การปลูกข้าว ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ และประชาชน
ร้อยละ ๓๘.๐๗
ประกอบอาชีพอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม กับการเพาะปลูก , การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ จากลักษณะ
ดังกล่าวทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยได้ง่าย โดยเฉพาะอัคคีภัย ภัยแล้ง
วาตภัย และภัยหนาว ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นที่ โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัย
และจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม
4.2 กำรป้องกันและลดผลกระทบ
- การจัดทาแผนชุมชน
ฝ่ายสื่อสารของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่บ้าน/ชุมชนออกประกาศเตือนภัย
ให้สัญญาณเตือนภัยและประกาศ เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว
- การจัดทาแผนที่เสี่ยงภัยชุมชน/หมู่บ้าน
ทบทวนฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและแผนอพยพ ประเมินเพื่อให้สามารถให้หน่วยงาน ที่มีหน้าที่
ในการแจ้งเตือนภัย แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่คาดว่าจะเกิดภัย เพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้า แก่ผู้
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และพิจารณาเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้
4.3 กำรเตรียมควำมพร้อม
- 4.3.1 ชุมชน
-แนวทางปฏิบัติ
- เฝ้ าระวังและแจ้งเตือนภั ยประชาชนที่อาศัยและทางานในพื้น ที่ เสี่ ยงภัย ว่ามีความเสี่ ยงต่อภั ย
ประเภทใด ในหมู่ บ้ าน/หรื อชุมชน ทบทวนฝึ กซ้อมแผนระบบเตือนภัยและแผนอพยพ ประเมิน เพื่ อให้ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ต่อไป
- 4.3.2 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
-แนวทางปฏิบัติ
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จาเป็นต่อการอพยพ จัดลาดับความสาคัญของการ
อพยพโดยจัดแบ่งประเภทของบุคคล ตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน

-17- 4.3.3 สัญญาณเตือนภัย
แนวทางปฏิบัติ
-เฝ้ าระวังและแจ้ งเตื อนภั ยและฝ่ ายสื่ อสารของคณะกรรมการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
หมู่บ้าน/ชุมชนออกประกาศเตือนภัย ให้สัญญาณเตื อนภัยและประกาศ เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว โทร
โข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง/สัญลักษณ์ต่างๆ ที่กาหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจาหมู่บ้าน/ชุมชน
- 4.3.4 ยานพาหนะ
แนวทางปฏิบัติ
-จัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นให้พร้อม ใช้งานได้ทันที จัดทา
บั ญชี เครื่ องจั กรกล ยานพาหนะ เครื่ องมื อ วัสดุ อุ ปกรณ์ ของหน่ วยงานภาคี เครือข่ ายทุ กภาคส่ วนปรับ ปรุง ซ่ อ มแซม
เครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้มีความพร้อมใช้งานจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็น
พื้นฐานสาหรับชุมชน จัดเตรียมเชื้อเพลิงสารอง/พลังงานสารอง กาหนดจุดระดมทรัพยากร เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย
และการอพยพ
4.4 กำรแจ้งข่ำว เฝ้ำระวังและเตือนภัยล่วงหน้ำ
แนวทางปฏิบัติ
- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นาชุมชนหรือผู้นาหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัคร แจ้งเตือ นภัย เพื่อเตรียมพร้อม เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ภัย
อย่างต่อเนื่องและให้รายงานสถานการณ์ การเกิดภัย มายัง องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง โทรศัพท์หมายเลข
053-742687 053-712644 วิท ยุ สื่ อสาร ความถี่ 155.050 MHz โทรศั พท์ สายด่วนหมายเลข 1669 โดย
วิเคราะห์และประเมิน สถานการณ์การเกิดภัยเพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่อง ความรุนแรง ระยะเวลา
การเกิดภัย พื้นที่และประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความอ่อนแอเปราะบางและความสามารถของพื้นที่ในการรับภัย
แนวโน้มการเกิดภัยซ้าขึ้นอีก รวมถึงภัยที่เกิดตามมา (Secondary disaster) รวมถึงภัยที่มีความซับซ้อน (Complex
Disasters) เพื่อกาหนดแนวทางการตอบโต้ภัย และการแจ้งเตือนภัย และข้อมูลการแจ้งเตือนภัย นั้นต้อง ชัดเจน
ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูล ที่บอกถึงอันตราย ที่กาลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ
ขนาด จุ ดที่ เกิ ดภั ย รั ศ มี ค วามเสี ย หายตามพื้ น ที่ ก ารปกครอง ช่ ว งเวลา ระยะเวลา ภั ย จะรุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น หรื อ ไม่
และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการอพยพหรือไม่ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณ
เตือนภัย ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัยเช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่น ที่ได้มีการซักซ้อมความ
เข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว

-184.5 กำรอพยพ และจัดกำรพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับกำรอพยพ
หลักการปฏิบัติ
1. จัดทาแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสา
ธารณภัย

2. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ

แนวทางปฏิบัติ
ประชุมผูเ้ กี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
- สานักปลัด(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กองช่าง
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- ผู้ น าคณะกรรมการป้ อ งกั น ฯหมู่ บ้ า น
ชุมชน
- ผู้นาทางศาสนา/ผู้บริหารศึกษา

ประชุมและสารวจสถานที่
- สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพ
ประชาชนและสัตว์เลี้ยง
- เส้นทางหลัก และสารองสาหรับอพยพ
- ป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัยป้ายบอก
เส้นทางอพยพทั้งเส้นทางหลักและ
เส้นทางรอง
- จักเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
ยานพาหนะที่จาเป็นต่อการอพยพ
- จัดลาดับความสาคัญของการอพยพ
โดยจัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลาดับ
ความสาคัญเร่งด่วน
- กาหนดจุดนัดหมายประจาชุมชนและ
พื้นที่รองรับการอพยพ
- จัดทาคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่
สั้น ง่ายต่อการทาความเข้าใจให้
ประชาชนได้ศึกษา

- สานักปลัด(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองช่าง
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- ผู้ น าคณะกรรมการป้ อ งกั น ฯหมู่ บ้ า น
ชุมชน ฝ่ายอพยพ
- ผู้นาทางศาสนา/ผู้บริหารศึกษา

-19หลักการปฏิบัติ
3. จัดเตรียมสรรพกาลังหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินหรือหน่วยอพยพ

แนวทางปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่าเสมอ - สานักปลัด(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- ผู้ น าคณะกรรมการป้ อ งกั น ฯหมู่ บ้ า น
ชุมชน

4. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการ
ช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน

ประชุมหรือฝึกอบรม

- สานักปลัด(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- ผู้ น าคณะกรรมการป้ อ งกั น ฯหมู่ บ้ า น
ชุมชน ฝ่ายอพยพ
- ผู้นาทางศาสนา/ผู้บริหารศึกษา

5. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือน
ภัยแผนอพยพ ประเมินเพื่อให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ต่อไป

ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ
และแบบปฏิบัติการจริง

- สานักปลัด(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- ผู้ น าคณะกรรมการป้ อ งกั น ฯหมู่ บ้ า น
ชุมชน ฝ่ายอพยพ
- ผู้นาทางศาสนา/ผู้บริหารศึกษา

6. ตรวจสอบการทางานระบบสื่อสาร

- ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร/ผู้มี
โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าร่วมในการแจ้ง
เตือนภัย

- สานักปลัด(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- หั วหน้ าชุด เฝ้าระวั งและแจ้งเตือ นภั ย
และหัวหน้าชุดสื่อสารของคณะกรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน

- มิสเตอร์เตือนภัย
7. แจ้งประชาชนที่อาศัยและทางานใน
พื้นที่เสี่ยงภัย ว่ามีความเสี่ยงต่อภัย
ประเภทใด ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น
อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า เป็นต้น

การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน

- สานักปลัด(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- หั วหน้ าชุด เฝ้าระวั งและแจ้งเตือ นภั ย
และหัวหน้าชุดสื่อสารของคณะกรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน

-204.6 กำรประสำนงำนกับภำคประชำสังคมและองค์กรสำธำรณกุศล
หลักกำรปฏิบัติ
หลักการปฏิบัติ
1.จัดทาบัญชีรายชื่อองค์การสาธารณ
กุศล

แนวทางปฏิบัติ
ตรวจสอบรายชื่อองค์การสาธารณกุศล
ในเขตจังหวัดเชียงราย

ผู้รับผิดชอบ
- สานักปลัด(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- ผู้นาคณะกรรมการป้องกันฯหมู่บ้าน/
ชุมชน

2. การเตรียมความพร้อมขององค์การสา องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นที่
ธารณกุศลในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงและ
ส่วนตาบลรอบเวียงและพื้นที่ใกล้เคียง
พื้นที่ใกล้เคียงจัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน
กับกองอานวยการป้องกันฯองค์การ
บริหารส่วนตาบลรอบเวียงตลอด 24
ชม. พร้อมอุปกรณ์และกาลังคนที่
สามารถปฏิบัตภิ ารกิจาได้

- ผู้อานวยการท้องถิ่น(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- สานักปลัด
- องค์ ก ารสาธารณ กุ ศ ลในเขตพื้ น ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงและ
พื้นที่ใกล้เคียง

บทที่ 5
กำรปฏิบัติขณะเกิดภัย
5.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
(1) การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
หลักการปฏิบัติ
1.การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์

แนวทางปฏิบัติ
1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และ
ประสานกานัน ผู้ใหญ่บา้ น ผู้นาชุมชน
หรือผู้นาหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัคร แจ้ง
เตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อม เฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง
และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัย
มายัง อบต. รอบเวียง โทรศัพท์
หมายเลข ๐-๕๓๗๔-๒๖๘๗ วิทยุสื่อสาร
ความถี่ ๑๕๔.๖๐๐ MHz. โทรศัพท์สาย
ด่วนหมายเลข ๑๙๙

ผู้รับผิดชอบ
- สานักปลัด(ผู้รับผิดชอบหลัก)
- ผู้นาคณะกรรมการป้องกันฯหมู่บ้าน/
ชุมชน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- หน่วยงานจัดการต้นน้า
- อปพร./มิ ส เตอร์ เ ตื อ นภั ย /OTOS/
อาสาสมัครต่างๆ

(2) การประเมินและรายงานสถานการณ์
หลักการปฏิบัติ
1.การประเมินและรายงานสถานการณ์

แนวทางปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงาน
- ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น /ผู้ บั ญ ชาการ
สถานการณ์ให้กองอานวยการป้องกัน
เหตุการณ์(ผู้รับผิดชอบหลัก)
และบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ และกอง - เจ้าหน้าที่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดทราบ จนกระทั่งสถานการณ์
ภัยสิ้นสุด

(3) การแจ้งเตือนภัย
หลักการปฏิบัติ
1.การแจ้งเตือนภัย

แนวทางปฏิบัติ
- แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
- แจ้งผ่านทางสื่อต่างๆ
- ออกประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
- สานักปลัด
- เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย

-225.2 กำรปฏิบัติในภำวะฉุกเฉิน
)1( กำรจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรเฉพำะกิจ
เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. ให้กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ รับผิดชอบในการระดมทรัพยากร จากทุกภาคส่วนเพื่อการ
ควบคุมและตอบโต้สถานการณ์จนกว่าภัยจะยุติลง และส่งมอบภารกิจให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท้องถิ่นดาเนินการต่อเมื่อภัยยุติลงแล้ว โดยใช้ที่ทาการ/สานักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เป็นที่ตั้งศูนย์
อานวยการเฉพาะกิจ(หรือพิจารณาใช้พื้นที่อยู่ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุมากที่สุด โดยพื้นที่นั้นต้องเป็นพื้นที่ที่มีความ
ปลอดภัย และสะดวกต่อการระดมทรัพยากร)
)2( กำรจัดกำรพื้นที่ปฏิบัติงำน
ผู้อานวยการท้องถิ่นต้องกาหนดให้มีพื้นที่ปฏิบัติการและสถานที่อานวยความสะดวกในบริเวณใกล้พื้นที่
เกิดเหตุ แต่อยู่ น อกเขตพื้ น ที่อัน ตรายเพื่ อใช้เป็น สถานที่ควบคุมดูแลสั่ งการ ระดมทรัพ ยากร ทั้ งกาลั งคน หรือวัส ดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่ องใช้ และทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น เสบียงอาหาร น้า รวมทั้งของใช้ในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ และส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาล โรงพยาบาลต่อไป

-23ศูนย์ปฏิบัติกำรเฉพำะกิจ
)1( กำรแบ่งมอบภำรกิจ ในขณะเกิดภัย แต่ละฝ่ำยมีหน้ำที่ดังนี้
1( ฝ่ำยอำนวยกำร มีหน้ำที่
- งานธุรการ
- งานจัดการสนับสนุน
- งานศูนย์สั่งการ
- งานประสานการตรวจเยี่ยม
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานประสานการช่วยเหลือ
2( ฝ่ำยแจ้งเตือนภัย มีหน้ำที่
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์
- งานเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
- งานประสานการพยากรณ์อากาศและอุกภัย
- งานระบบการสื่อสาร
3( ฝ่ำยกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีหน้ำที่
- งานปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย
- งานอพยพผู้ประสบภัย
- งานรักษาพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
- งานส่งกาลังบารุง
4( ฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีหน้ำที่ดังนี้

- งานป้องกันฯ
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานจลาจล

-24)2( กำรลดผลกระทบของภัย
เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงจะออกสารวจความเสียหายเบื้องต้น
รายงานต่อผู้อานวยการศูนย์ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และประเมินความเสียหายพร้อมพิจารณาให้
ความช่วยเหลือ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์จาเป็นเฉพาะภัยแต่ละประเภทที่ ได้จัดเตรียมไว้ เช่น เลื่อยโซ่ยนต์ สาหรับ
เกิดวาตภัย เป็นต้น
5.3 ประเมินควำมเสียหำยและควำมถูกต้องกำรช่วยเหลือเบื้องต้น
การประเมิ นความเสี ยหายและความต้องการการช่วยเหลื อเบื้ องต้ น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ
5.4 กำรรับบริจำคและกำรจัดกำรของบริจำค
จัดทาบัญชีที่รับบริจาคและบัญชีแจกจ่าย
5.5 กำรร้องขอควำมช่วยเหลือและกำรส่งมอบอำนำจกำรบังคับบัญชำ

ผู้นำชุมชน

รายงานมาที่ อบต.

อบต. สั่งการตรวจสอบและ
ช่วยเหลือโดยด่วน

บทที่ 6
กำรปฏิบัติหลังเกิดภัย
6.1 กำรประเมินควำมเสียหำย ควำมต้องกำรของผู้ประสบภัยและเยียวยำ
สารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ดาเนินการเยียวยาผู้ประสบภัย จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ถ้าหากผู้ประสบภัย มีอาการหนัก
ให้ส่งต่อโรงพยาบาลต่อไป จัดให้ที่พักอาศัยชั่วคราว ให้มีการประสานงานระหว่าหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชน
ในการสงเคราะห์ ผู้ ประสบภัยให้เป็ นไปอย่ างมีระบบ รวดเร็ว ทั่งถึง จัดให้ รื้อถอน ซากปรักหั กพั ง และซ่อมแซมสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่
เสียหาย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย และพร้อม ทั้งประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการ
ฉบับใหม่ ให้แก่ผู้ประสบภัยทดแทนฉบับเดิมที่สูญหาย ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของประชาชนให้
กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
6.2 กำรฟื้นฟูโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งสำธำรณะประโยชน์ ต่ำงๆ
หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

1. การจัดทาแผนฟื้นฟู

- ประชุมหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อ - สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
จัดทาแผนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง - กองช่าง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
- คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
- ทางหลวงชนบท
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การประปาส่วนภูมิภาค
- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

2. การสารวจความเสียหายจาก
สาธารณภัย

- สารวจความเสียหายทุกด้านอย่าง
ละเอียด ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ

- สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- กองช่าง
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
- คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

3. ฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐานสิง่
สาธารณะประโยชน์ที่เสียหายและ
สิ่งแวดล้อม

-ดาเนินการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับความเสียหายโดยใช้งบประมาณ
ของอบต.รอบเวียงตามหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ อบจ. ทต.
อบต. พ.ศ. 2543 และระเบียบอืน่ ๆที่
เกี่ยวข้อง
- ทาความสะอาดพื้นทีส่ าธารณะ ชุมชน
สถานที่สาคัญ

- ส านั ก ปลั ด และกองช่า ง(ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลัก)
- กองคลัง
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
- คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
- อื่นๆ (ตามความเหมาะสม
- ผู้ เชี่ ยวชาญ/เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน
ภายนอก

-กรณีอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียงดำเนินกำรดังนี้
(1) สารวจประเมินความเสียหาย
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/รายงานผล/เสนอพิจารณาการฟื้นฟู
(3) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ่ายตามระเบียบพัสดุ
-กรณีอยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนอื่น
(1) สารวจ/ประเมินความเสียหาย
(2) รายงานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
(3) สนับสนุนกาลังพล/ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
6.3 กำรฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ อำชีพและสิ่งแวดล้อม
(1) สารวจ/ประเมินความเสียหาย
(2) แต่งตั้งกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค/อุปโภค/การดารงชีพ
(3) ช่วยเหลือปัจจัยการดารงชีพ ปัจจัยการผลิตอื่นๆ
6.4 กำรประเมินผลและทบทวนกำรปฏิบัติ
(1) รายงานผลการดาเนินการให้หน่วยเหนือทราบ เช่น อาเภอ จังหวัด

(2) ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือ

บทที่ ๗
กำรสื่อสำร
กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลรอบเวี ย ง
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการสื่ อ สารในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบตลอด ๒๔ ชั่ว โมง เพื่ อ การติ ดต่ อ ประสานงานสั่ งการ รายงาน
สถานการณ์และการปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้แจ้งเหตุ ประชาชน ผู้ประสบภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หน่วยงานภายในพื้นที่ หน่วยงานภายนอกพื้นที่และศูนย์บัญชาเหตุการณ์รวมทั้งกองอานวยการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอและจังหวัด ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
หลักกำรปฏิบัติ
๗.๑ จัดตั้งระบบสื่อสาร ที่จาเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่โดยการสถาปนา
และใช้การสื่อสารระบบเดียวกันมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ขั้นตอนที่สามารถใช้ในการปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ
ประกอบด้วย

๗.๑.๑ ระบบสื่อสารหลัก คือ ระบบสื่อสารที่มีใช้งานโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานต่างๆ เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ซึ่งทุก
หน่วยงานต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมใช้ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาและเข้าถึงข้อมู ลที่จาเป็นในการบริหารจัดการสาธารณ
ภัยอย่างทั่วถึง ซึ่งระบบการสื่อสารหลั กมักถูกทาลาย ไม่ส ามารถใช้การได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ ได้แก่ ระบบโทรศัพท์
พื้นฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่, โทรสาร
๗.๑.๒ ระบบสื่อสารรอง คือ ระบบสื่อสารที่มีใช้โดยทั่วไป เป็นระบบการสื่อสารที่ใช้งานควบคู่กับ
ระบบสื่อสารหลัก เป็นช่องทางเสริมในการติดต่อสื่อสาร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องจัดให้มีระบบการสื่อสารรองให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง เช่น วิทยุสื่อสาร การสื่อสารผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
๗.๑.๓ ระบบสื่อสารสารอง คือ ระบบสื่อสารที่จัดเตรียมสารองไว้ใช้ทดแทนในกรณีระบบสื่อสารหลัก ไม่
สามารถใช้ การได้ (ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นร้องขอต่อจังหวัดให้ ส ถาปนาข่ายวิทยุส ารอง) เช่น วิทยุสื่ อสาร
ราชการ (Trunked radio ) วิทยุสมัครเล่น และวิทยุสื่อสารสาธารณะ เป็นต้น
๗.๒ จัดเตรียมและจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารและระบบพลังงานสารองเพื่อการสื่อสาร
ให้เพียงพอและใช้การได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๗.๓ จัดอบรมการใช้อุปกรณ์สื่อสารให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

-28แผนภูมิที่ ๗.๑ กำรสื่อสำรกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตำบลรอบเวียง
กานันตาบลรอบเวียง หมูท่ ี่ 2
โทร. 085-7194957
ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 1

วิทยุส่อื สาร 155.05 (ความถี่)

ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 3

โทร. 083-5728565

วิทยุส่อื สารสารอง 154.600

โทร. 083-5678385

วิทยุส่อื สาร 155.05 (ความถี่)
วิทยุส่อื สารสารอง 154.600
(ความถี่)

(ความถี่)

วิทยุส่อื สาร 155.05 (ความถี่)
วิทยุส่อื สารสารอง 154.600
(ความถี่)

ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 4
โทร. 085-5477992
วิทยุส่อื สาร 155.05
(ความถี่)
วิทยุส่อื สารสารอง 154.600
(ความถี่)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5

สุขตาบลรอบเวียง หมูท่ ี่ 1

โทร. 053-174618

โทร. 053-759154
โรงเรียนบ้านป่ายางมน

สานักงานฝายเชียงราย

หมูท่ ี่ 5

โทร. 053-742742

โทร. 053-174644

การสื่อสารหลัก – โทรศัพท์ , โทรศัพท์เคลื่อนที่
การสื่อสารรอง , วิทยุสื่อสารรอง

-29แผนภูมิที่ 7 1.กำรสื่อสำรกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตำบลรอบเวียง

กำรประปำจังหวัดเชียงรำย
โทร. 053-711655
วิทยุสื่อสำร .....-..... (ควำมถี่)

กองอำนวยกำรป้องกันและ

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด

บ้ำนป่ำยำงมน

เชียงรำย

โทร. 053-174618

โทร. 053-177319-23

วิทยุสื่อสำร 155.375

วิทยุสื่อสำร......-......(ควำมถี่)

(ควำมถี่)

การสื่อสารหลัก โทรศัพท์ –,โทรสาร
การสื่อสารสารอง –วิทยุสื่อสารราชการ,วิทยุสื่อสารสาธารณะ
การสื่อสารรอง วิทยุสื่อสาร –

ภาคผนวก

ภำคผนวก ข
บัญชี รำยชือ่ องค์กำรสำธำรณกุศล ในพื้นที่ จังหวัดเชียงรำย
ที่
1.

อำเภอ

ตำบล

ชื่อองค์กำรสำธำรณกุศล

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยำนพำหนะ

ควำมชำนำญ

หมำยเลข
โทรศัพท์

มูลนิธิกู้ชีพนครเชียงราย

รถเครื่องช่วยหายใจ

การค้นหา

086-9187235

พร้อมอุปกรณ์

ผู้ประสบภัยทางน้า

2.
3.
4.
5.
6.

ภำคผนวก ฆ
บัญชีรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่

ชื่อ – นำมสกุล ตำแหน่ง

วิทยุสื่อสำร
นำมเรียกขำน ควำมถี่

1

นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง

พัทยา 1

หมำยเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์

โทรสำร

154.600 081-6717408 053-742687

2

นายสาราญ ราชกุลนา รองนายก อบต.รอบเวียง

พัทยา 2

154.600 084-4840992

3

นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก อบต.รอบเวียง

พัทยา 3

154.600 084-9497892

4

นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ เลขานุการ อบต.รอบเวียง

พัทยา 4

154.600 089-4290607

5

นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง

พัทยา 101

154.600 086-1890961

6

นายสมบูรณ์ สมศักดิ์ รองประธานสภา อบต.รอบเวียง

พัทยา 301

154.600 083-9406046

7

นายพงษ์ศักดิ์ อารีย์ เลขานุการสภา อบต.รอบเวียง

พัทยา 501

154.600 087-7860918

8

นายเอกภพ รัศมี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1

พัทยา 102

154.600 086-9187235

9

นายอินถา พรมยศ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

พัทยา 201

154.600 081-3869665

10 นางกรรณิการ์ แก่นพล สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

พัทยา 202

154.600 084-2248623

11 นายประเสริฐ สะสม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

พัทยา 302

154.600 081-9602139

12 นายบุญส่ง วงค์คายอด สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

พัทยา 401

154.600 081-9524073

13 นายดุษฎี วงสถาวร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

พัทยา 402

154.600 080-0335855

14 นางบัวถา ชุมภูรัตน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

พัทยา 502

154.600 086-1177056

15 นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์ ปลัด อบต.รอบเวียง

พัทยา 01

154.600 081-5685295

16 นายจตุพล อินต๊ะสงค์ รองปลัด อบต.

พัทยา 11

154.600 089-7570581

17 นางวันเพ็ญ ยะฝั้น ผู้อานวยการกองคลัง

พัทยา 02

154.600 086-9223239

18 นายศุภชัย อุปนันท์ ผู้อานวยการกองช่าง

พัทยา 03

154.600 083-4768275

19 นายพัฒนา บุญศรี ผช. เจ้าหน้าทีป่ ้องกันฯ

พัทยา 17

154.600 082-1863667

20 นายสมเกียรติ เจริญพล กานันตาบลรอบเวียง

รอบเวียง 1

154.600 085-7194957

21 นายติ๊บ ประชุมของ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

รอบเวียง 01

154.600 083-5728565

22 นายสมชัย สมณะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

รอบเวียง 03

154.600 083-5678385

23 นางสุทธิดา ผาตินาวิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

รอบเวียง 04

154.600 085-5477992

24 นายสมคิด มาตัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

รอบเวียง 05

154.600 086-9153937

25 นายปั๋น อ้อยผดุง สารวัตรกานัน

รอบเวียง 11

154.600 081-6721487

26 นายดวงคา สุภา สารวัตรกานัน

รอบเวียง 10

154.600 089-2616379

ภำคผนวก ฆ
บัญชีรำยชื่อหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และองค์กรเครือข่ำย
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
ลำดับ
ที่

ชื่อหน่วยงำน

วิทยุสื่อสำร

หมำยเลขโทรศัพท์

นำมเรียกขำน

ควำมถี่

โทรศัพท์

โทรสำร
053-174555

1

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

-

-

053-174551-4

2

โรงเรียนบ้านป่ายางมน

-

-

053-174644

3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรอบเวียง

-

-

053-759154

4

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่ายางมน

-

-

053-174618

5

โรงเรียนวิศานุสรณ์

-

-

053-174700

ภำคผนวก ฆ
บัญชีรำยชื่อเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่ได้รับกำรแต่งตั้งของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำบลรอบเวียง

ลำดับที่

1
2
3

ชื่อ – นำมสกุล

นางสาวสายพิน คุณมาก
นายสุชาติ มณีโชติ
นายพัฒนา บุญศรี

ตำแหน่ง

หัวหน้าสานักงานปลัด
นิติกร
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

ที่อยู่

336 หมู่ที่ 5
336 หมู่ท่ี 5
336 หมู่ท่ี 5

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

081-1124123
087-6933359
082-1863667

บัญชีรำยชื่ออำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน / องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – นำมสกุล

นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์
นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์
นายประเสริฐ สะสม
นายปัญญา เทพอาจ
นายประครอง พูลเจริญ
นายสมคิด มาตัน
นายเอกภพ รัศมี
นายธวัชชัย ปัญญาบุญ

ตำแหน่ง

รองนายก อบต.
เลขานายก อบต.
ส.อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิก อปพร. หมู่ที่ 5
ประธานสภา อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิก อปพร. หมู่ที่ 1

ที่อยู่

138 หมู่ที่ 3
57 หมู่ที่ 5
26 หมู่ที่ 3
4 หมู่ที่ 5
152/1 หมู่ที่ 1
209/1 หมู่ที่ 1
36/1 หมู่ที่ 1
56 หมู่ที่ 1

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

084-9497892
089-4290607
081-9602139
086-9222962
086-1890961
086-9153937
086-9187235
084-1712299

ภำคผนวก ง

ที่
1

บัญชียำนพำหนะเพื่อเตรียมกำรอพยพประชำชน
รำยกำร
จำนวน จำนวนคนที่บรรทุกได้
เจ้ำของ
บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
-รถของประชาชน
๓ คัน
๓๐
-รถของประชาชน
-รถ อปพร. ประจาหมู่บ้าน
๑ คัน
๑๐
-รถของหมู่บ้าน

2

บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
-รถของประชาชน
-รถ อปพร. ประจาหมู่บ้าน

๓ คัน
๑ คัน

๓๐
๑๐

-รถของประชาชน
-รถของหมู่บ้าน

3

บ้านป่าบง หมู่ที่ 3
-รถของประชาชน
-รถ อปพร. ประจาหมู่บ้าน

๓ คัน
๑ คัน

๓๐
๑๐

-รถของประชาชน
-รถของหมู่บ้าน

บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4
-รถของประชาชน

๑ คัน

๑๐

-รถของประชาชน

๓ คัน
๑ คัน
๑ คัน

๓๐
๑๐
๑๐

-รถของประชาชน
-รถของหมู่บ้าน
-รถของ อบต.รอบเวียง

4

5

บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
-รถของประชาชน
-รถ อปพร. ประจาหมู่บ้าน
-รถ อปพร.ประจาศูนย์ตาบล
รอบเวียง

หมายเหตุ * รถที่สามารถบรรทุกเพื่อเตรียมการอพยพสามารถใช้รถประชาชนทั่วไปได้ ไม่จากัดเฉพาะของหมู่บ้าน

ภำคผนวก จ

ที่
1

2

จังหวัด
เชียงราย

เชียงราย

อำเภอ
เมือง

เมือง

ตำบล
รอบเวียง

รอบเวียง

3

เชียงราย

เมือง

รอบเวียง

4

เชียงราย

เมือง

รอบเวียง

5

เชียงราย

เมือง

รอบเวียง

พื้นที่ปลอดภัยกรณีกำรเกิดอุทกภัย แผ่นดินไหว วำตภัย ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
รองรับ
สำธำรณูปโภคที่มี
ขนำด
ผู้รับผิดชอบ
หมู่ที่/ชุมชน
ชื่อสถำนที่
ผู้ประสบภัย
)ตร.ม.(
)ระบุชื่อ(
ไฟฟ้ำ ประปำ ห้องสุขำ
ได้ )คน(
บ้านหนองด่าน
วัดหนองป่าอั้น
16,000
1,000
มี
มี
10 ห้อง นายติ๊บ ประชุมของ
1 ห้อง
ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
400
40
มี
มี
6 ห้อง นางสุชาดา ไชยด้วง
รพ.สต.บ้านหนองด่าน
1,600
100
มี
มี
บ้านป่ายางมน
โรงเรียนบ้านป่ายางมน
14,400
2,000
มี
มี
10 ห้อง นางพิมพร พิทักษ์
สุจรรยา
วัดป่ายางมน
3,200
100
มี
มี
15 ห้อง นายสมคิด มาตัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 155,200
3,000
มี
มี
30 ห้อง นายการันต์ จันทรา
นันท์
บ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านป่ายางมน
14,400
2,000
มี
มี
10 ห้อง นายทองเดิน เผ่าดี
วัดป่ายางมน
3,200
100
มี
มี
15 ห้อง นายสมคิด มาตัน
บ้านป่างิ้ว
วัดหนองป่าอั้น
16,000
1,000
มี
มี
10 ห้อง นายติ๊บ ประชุมของ
1 ห้อง
ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
400
40
มี
มี
6 ห้อง นางสุชาดา ไชยด้วง
รพ.สต.บ้านหนองด่าน
1,600
100
มี
มี
บ้านป่ายางมนใหม่ โรงเรียนบ้านป่ายางมน
14,400
2,000
มี
มี
10 ห้อง นางพิมพร พิทักษ์
สุจรรยา
วัดป่ายางมน
3,200
100
มี
มี
15 ห้อง นายสมคิด มาตัน

หมำยเหตุ/
หมำยเลข
โทรศัพท์
083-5728565
081-5357990

086-9153937
0897002021
087-6609008
086-9153937
083-5728565
081-5357990

086-9153937

แบบรำยงำนเหตุด่วนสำธำรณภัย

ภำคผนวก ฉ

ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด
ที่ ชร ๗๑๑๐๑/
วันที…่ …………เดือน……………………พ.ศ………………….
จาก นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ถึง นายอาเภอเมืองเชียงราย
๑. ชนิดของภัย
อุทกภัย
วาตภัย
พายุลูกเห็บ
อัคคีภัย
ไฟป่า อากาศหนาว
ความแห้งแล้ง
สารเคมีและวัตถุอันตราย
ทุน่ ระเบิด
อื่นๆ(ระบุ)...............................
ความรุนแรงของภัย
เล็กน้อย
ปานกลาง
รุนแรง
ลักษณะของภัย ............................................................................................................................................
๒. ภัยเกิดเมื่อ……………………………….……………..เวลา………….... น. สิ้นสุดเมื่อวันที่…………………….เวลา….…........ น.
๓. สถานที่เกิดภัย…………………………………………………………………………………………………………………….....................
๔. ราษฎรที่ประสบภัย
๔.๑ รำษฎรได้รับควำมเดือนร้อน ..................คน จำนวน ..........ครัวเรือน ๔.๒ บาดเจ็บ…............คน
๔.๓ เสียชีวิต.............คน ๔.๔ สูญหาย..........คน ๔.๕ อพยพไปยังที่ปลอดภัย….........คน ………... ครัวเรือน
๕. พื้นที่ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น
๕.๑ อาคารสิ่งปลูกสร้าง
เสียหายทั้งหลัง................... ..หลัง
บ้านพักเสียหายบางส่วน……หลัง
อาคารสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป...................อาคาร โรงงาน....................แห่ง๕.๒ วัด....................แห่ง
๕.๓ สถานที่ราชการ................................แห่ง (ระบุ)....................................................................................
๕.๔ อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................................................
๕.๕ พื้นที่และทรัพย์สิทางการเกษตร พืชไร่...........ไร่ นาข้าว.........ไร่ สวน...........ไร่ บ่อปลา.........บ่อ
บ่อกุ้ง..............บ่อ สัตว์เลี้ยง ( โค............. ตัว สุกร................ตัว เป็ด/ไก่...........ตัว )
อื่นๆ (ระบุ)...............................................ควำมเสียหำยประมำณ......................................... บำท
๕.๖ สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน.................สาย สะพาน.............แห่ง คอสะพาน...........แห่ง ฝาย...แห่ง
อื่นๆ (ระบุ)................................................ควำมเสียหำยประมำณ .............................................บำท
รวมควำมเสียหำยเบื้องต้นประมำณ......................................................บำท
๖. การบรรเทาภัยในเบื้องต้น....................................................................................................................
๗. เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้ …………………………………………………………………………………………………......................
๘. การดาเนินงานของส่วนราชการ อาสาสมัคร มูลนิธิในพืน้ ที่
ส่วนราชการอื่น (ชื่อ)................................................
ภาคเอกชน (ชื่อ)............................
๙. ขอรับรองว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นทีป่ ระสบภัยพิบตั ิซึ่งเกิดความเสียหายจริง โดยมีความประสงค์
ขอรายงานข้อมูลเบื้องต้น เพื่อโปรดทราบ
รายงานเพื่อขอจังหวัดประกาศเป็นพืน้ ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย
เงิน ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดตามแบบสรุปข้อมูลความเสียหายเพื่อขอประกาศภัยพิบัติจังหวัดเชียงรายแล้ว
(ลงชื่อ)........................................................ผู้รายงาน

ตาแหน่ง…………………………………………………………..

ภำคผนวก ซ
ที่ ชร.๐๑/๒๕๕๘

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดำ

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า….............. เกิดวันที่ ........... เดือน ...............พ.ศ ……......
เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่/อื่น(ถ้า)……………………………………………………………………….
ที่อยู่ที่ประสบสาธารณภัย บ้านเลขที่...............หมู่ที่..........ถนน.........ตาบล................อาเภอ……….....
จังหวัด..................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์..........................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้
บ้านเลขที่.............หมู่ที่…………………ถนน....-....ตาบล………….รอบเวียง.....อาเภอ…………………….
จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์....................เป็นผู้ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์...........................................(ระบุประเภท ของสาธารณ และสถานที่เกิดภัย)
เมื่อวันที ...............เดือน……............พ.ศ...................................
ควำมเสียหำยผู้ประสบภัย ตำมบัญชีควำมเสียหำยแนบท้ำยหนังสือรับรองของผู้ประสบภัยประเภทบุคคล
ธรรมดำฉบับนี้ )แบบ บ.ส.๓(
ผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์และฟื้นฟูจากหน่วยงานของทางราชการด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลาย ด้านตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวทางที่หน่วยงานนั้นกาหนด รายละเอียดตารางแสดงสิทธิที่จะ
ได้รับจากทางราชการปรากฏ ตามแนบท้าย
ให้ไว้ ณ วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............
ลงชื่อ
( นายไพศาล พุทธิมา )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
หมำยเหตุ หากมีการขูด ลบ หรือแก้ไขข้อความในหนังสือรับรองและบัญชีแนบท้าย จะต้องลงชื่อผู้มอี านาจออกหนังสือ
รับรอง และปะทับตรากากับไว้ทุกแห่ง

ภำคผนวก ซ
แบบ สค.๕
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
วันที่ ..................เดือน..........................พ.ศ........................
หนังสือรับรองกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ประเภทภัย...........................................................
(๑.) ด้วยได้เกิดเหตุ...........................ของ(นาย/นาง/นางสาว...........................................
เหตุเกิดเมื่อวันที่............เดือน...............พ.ศ...............ความเสียหายของที่อยู่อาศัย............................
มูลค่าความเสียหาย........................................บาท และทรัพย์สินอื่นๆ ...............................................
(๒.) การให้ความช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
(๑) สมทบวัสดุก่อสร้าง............................................บาท
(๒) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค......................................บาท
(๓) ค่าเครื่องครัว.....................................................บาท/
(๔) ค่าเครื่องนอน....................................................บาท/
(๕) ค่าเครื่องนุ่งห่ม..................................................บาท/ราย
(๖) ค่าเครื่องมือ/เงินทุนประกอบอาชีพ......................บาท
(๗) ค่าอื่น................................................................บาท
รวมเป็นเงิน....................................................บาท
(๓.) การขอรับการช่วยเหลือจากงบประมาณของจังหวัดเชียงราย (ระบุ......./........)
( ) ไม่ขอรับการช่วยเหลือเนื่องจากได้ให้การช่วยเหลือเหมาะสมแล้ว
( ) พิจารณาความช่วยเหลือ ในส่วนที่ผู้ประสบภัยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
( ) ท้องถิ่นไม่มีงบประมาณ ให้การช่วยเหลือ
( ) .................................................................................................................
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบการให้ความช่วยเหลือของทางราชการ ไม่ให้
เกิดการซ้าซ้อนในรายการช่วยเหลือ จึงขอรับรองว่าข้อคามดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
( นายไพศาล พุทธิมา )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(ลงชื่อ)
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
ผู้อานวยการกองคลัง

แบบสัมภาษณ์ความเสียหายและการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย
รายชื่อ - สกุล
รายการ
วันที่เกิดภัย…………………………………………………………………………………………………………...
( ) เครื่องครัว ได้แก่ ……….......................................
สถานที่เกิดภัย……………………………………………………………………………………………………….
( ) บ้านอยู่ประจา บางส่วน
( ) บ้านเลขที่………………………………………………………………………………………………………
( ) บ้านอยู่ประจา ทั้งหลัง
( ) ไมมีบ้านเลขที่……………………………………………………………………………………………….
( ) ยุ้ง/คอก/บางส่วน
( ) เป็นบ้านตัวเอง ( )บ้านเช่า ( )อื่นๆ...........................................................
( ) ยุ้ง/คอก/ทั้งหลัง
ชื่อ - สกุล หัวหน้าครัวเรือน.............................................................................
( ) อุปกรณ์แสงสว่าง
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.......................................................................................
( ) เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม............คน
ชื่อ - สกุล (ผู้แจ้ง) .........................................................................................
( ) ชุดนักเรียน.......................คน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.......................................................................................
( ) เครื่องนอน.......................คน
ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน........................................................................
( ) ของใช้ประจาวัน
มีผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต ดังนี้
( ) เครื่องมือประกอบอาชีพ ได้แก่.....................
ชื่อ - สกุล..................................( ) เสียชีวิต ( ) บาดเจ็บนอน รพ........คน
..........................................................
ชื่อ - สกุล..................................( ) เสียชีวิต ( ) บาดเจ็บนอน รพ........คน
( ) ผู้บาดเจ็บ.......................ราย (3,000 บาท/คน)
ชื่อ - สกุล..................................( ) เสียชีวิต ( ) บาดเจ็บนอน รพ........คน
( ) ผู้พิการ.........................ราย (10,000 บาท/คน)
ชื่อ - สกุล..................................( ) เสียชีวิต ( ) บาดเจ็บนอน รพ........คน
( ) เงินปลอบขวัญ................ราย
( ) ค่าจัดการศพสงเคราะห์......ราย (เสียชีวิต)
( ) อื่นๆ ได้แก่.................................................

แบบ สค.๑
มูลค่าความเสียหาย

บันทึกเพิ่มเติม.......................................................................................................................................................................................................................................................................
หากข้าพเจ้าให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบทั้งทางเพ่งและอาญาทุกกรณี
(ลงชื่อ)..............................................ผู้แจ้งถ้อยคา
(................................................)
(ลงชื่อ).............................................พยาน
(...............................................)

เบอร์โทร.......................................

(ลงชื่อ)...............................................ผูส้ อบข้อเท็จจริง
(................................................)

แบบ สภ.๒
แบบรายงานความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย.........................
หมู่ที่................ตาบล................อาเภอ................จังหวัดเชียงราย
วันที่เกิดเหตุ.................เดือน...............พ.ศ.................เวลา.........................
วันที่สิ้นสุด.................เดือน...............พ.ศ.................เวลา.........................
ที่

ชื่อ - สกุล
หัวหน้าครอบครัว

บ้าน
เลขที่

จานวนคนในครอบครัว
ชาย หญิง

เด็ก เด็ก
รวม
ชาย หญิง

อาชีพ
หัวหน้า
ครอบครัว

ผู้ประสบภัย
บาด เสีย
เจ็บ ชีวติ

การพิจารณาความ
ช่วยเหลือของ
ท้องถิ่น

ความเสียหายของผู้ประสบภัย
ที่อยู่อาศัยประจา
เสียหาย (หลัง)
บาง ทั้ง
คิด
ส่วน หลัง เป็น
เงิน
(บาท)

ทรัพย์สินอื่นเสียหาย
รายการ

(ลงชื่อ).......................................ผู้รายงาน
(นายไพศาล พุทธิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง

คิดเป็น
เงิน
(บาท)

รวม
ความ
เสียหาย
เป็นเงิน
รายการ
(บาท)

คิดเป็น
เงิน
(บาท)

ภำคผนวก ก
แผนงำน/โครงกำรจัดให้มีเครื่องหมำย สัญญำณหรือสิ่งอื่นใดในกำรแจ้งให้ประชำชนทรำบถึงกำรเกิดหรือจะเกิดภัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงรำย
แผนปฏิบัติกำร
ประกำศ

ที่

แผนงำน /โครงกำร

รำยกำร

จำนวน

วิธี
จัดหำ

สอบรำคำ/
ประกวด
รำคำ/
(เดือน/ปี(

๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

จัดหาพร้อมติดตั้งป้ายเตือน
จราจรบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆใน
หมู่บ้าน ๕ หมู่บา้ น

-

ตกลง

แผนกำรจ่ำยเงิน
คำดว่ำจะ
มี
งบประมำณ
กำรส่ง
ที่ได้รับ
มอบ
อนุมัติ

คำดว่ำ
จะลง
นำม
ใน
สัญญำ (เดือน/ปี(

(บำท(

เงินนอก
งบประมำณ
หรือเงิน
สมทบ

(บำท(

(เดือน/ปี(
50,000

หมำย
เหตุ

ภำคผนวก ก
แผนงำน/โครงกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ / ยำนพำหนะ/ เครื่องจักรกลในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย
แผนปฏิบัติกำร
ประกำศ
ลำดับ
ที่

แผนงำน /โครงกำร

รำยกำร

วิธี
จำนวน จัดหำ

สอบรำคำ/
ประกวด
รำคำ/
(เดือน/ปี(

1

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รถกระเช้าอเนกประสงค์

งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

1

ประกวด

คัน

ราคา

-

-

แผนกำรจ่ำยเงิน
คำดว่ำจะ
มี
งบประมำณ
กำรส่ง
ที่ได้รับ
มอบ
อนุมัติ

คำดว่ำ
จะลง
นำม
ใน
สัญญำ (เดือน/ปี(

(บำท(

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ

งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน

ระงับอัคคีภัย

และบรรเทาสาธารณภัย

งบประมำณ
หรือเงิน
สมทบ

(บำท(

(เดือน/ปี(
2,000,000

ระงับอัคคีภัย
2

เงินนอก

100,000

หมำย
เหตุ

ที่

รวม

ท่อระบำยน้ำ (แห่ง(

บ่อน้ำ/อ่ำงเก็บน้ำ (แห่ง(

พนังกั้นน้ำ (แห่ง(

สถำนที่รำชกำร (แห่ง(

โรงเรียน (แห่ง(

ศำสนสถำน (แห่ง(

เหมือง (แห่ง(

ด้ำนทรัพย์สิน
ฝำย (แห่ง(

ทำนบ (แห่ง(

สะพำน/คอฯ (แห่ง(

ถนน )สำย(

บ่อปลำ/กุ้ง (บ่อ(

เรือ/เรือประมง (ลำ(

ยำนยนต์ (คัน(

พื้นที่กำรเกษตร (ไร่(

ด้ำนสิ่งสำธำรณประโยชน์
มูลค่
ำ
ควำ
ม
เสียห
ำย
)บำ
ท(

ยำรักษำโรค )ชุด(

น้ำดื่ม )ลิตร/ขวด(

ข้ำวกล่อง )กล่อง(

เครื่องอุปโภค-บริโภค )ชุด(

เครื่องสูบน้ำ )เครื่อง(

ควำมเสียหำยที่สำรวจ
รถยนต์/รถบรรทุก )คัน(

เรือท้องแบน )ลำ(

พื้นที่ประสบภัย

สัตว์ปีก )ตัว(

ปศุสัตว์ )ตัว(

ด้ำนชีวิต

โรงแรม )แห่ง(

โรงงำน )แห่ง(

อำคำรพำณิชย์ (หลัง(

บ้ำนเรือนบำงส่วน (หลัง(

บ้ำนเรือนทั้งหลัง (หลัง(

บำดเจ็บ )คน(

สูญหำย (คน(

เสียชีวิต (คน(

อพยพ (ครัวเรือน(

อพยพ (คน(

รำษฎร )ครัวเรือน(

รำษฎร (คน(

รวมหมู่บำ้ น/ชุมชน

รวมตำบล

หมู่บ้ำน/ชุมชน

ภำคผนวก ช

รำยงำนสถำนกำรณ์อุทกภัย

…องค์กรปกครองท้องถิ่น.... ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
ระหว่ำงวันที่....เดือน...... พ.ศ.....
กำรให้ควำมช่วยเหลือ
วันเกิดยุติ
สถำนก
ำรณ์

ภำคผนวก ช
รำยงำนสถำนกำรณ์ภัยแล้ง
…องค์กรปกครองท้องถิ่น.... ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
ระหว่ำงวันที…
่ …...เดือน............ พ.ศ…………...
กำรให้ควำมช่วยเหลือ
งบประมำณที่จ่ำยแล้ว
(บำท(

ซ่อม/
เครื่อง สร้ำง
สูบน้ำ ทำนบ/
)เครื่อง( ฝำย
(แห่ง(

กำร
ขุด
ลอก
แหล่ง
น้ำ
(แห่ง(

ปริมำณน้ำ)ลิตร(

รถบรรทุกน้ำ

เที่ยว

เที่ยว

ควำม
เสียหำย
เบื้องต้น
(บำท(

คัน

รวม
พื้นที่

รถบรรทุกน้ำ
ปริมำณน้ำ)ลิตร(

(บำท(

พื้นที่ไร่

ควำม

รวม เสียหำย
พื้นที่ เบือ้ งต้น

พื้นที่สวน

คำดว่ำจะเสียหำย (ไร่(

พื้นที่นำ

พื้นที่สวน

พื้นที่ไร่

ได้รับควำมเสียหำยแล้ว (ไร่(

กำรแจกจ่ำยน้ำอุปโภค/
บริโภค

กำรจัดสรรน้ำเพื่อกำรเกษตร

คัน

พื้นที่กำรเกษตรที่ได้รับควำมเสียหำย

พื้นที่นำ

ร้อยละครัวเรือนที่ประสบภัยแล้ง

จำนวนรำษฎร
ทั้งหมดของ อปท.

จำนวนครัวเรือนทั้ง อปท.

รำษฎร (คน(

รำษฎรประสบ
ภัย

รำษฎร (ครัวเรือน(

หมู่ รวม
ที่ หมู่บ้ำน

ร้อยละพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ที่

พื้นที่ทั้งหมด
ของอปท.

ชุมชน/หมู่บ้ำนทั้งหมด

พื้นที่
ประสบภัย

งบ งบ
รวม
งบประมำณ
อปท. อื่นๆ

รวม

ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน
(...................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง

ว
ส

ภำคผนวก ค
บัญชีเครื่องจักรกล ยำนพำหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย แบบบูรณำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย

1 องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง

รถยนต์บรรทุก

เครื่องจักรกล

1

อุปกรณ์กู้ภยั

ชุดตัดแก๊ส
เสื้อชูชีพ
เครื่องช่วยหายใจ
ชุดป้องกันสารเคมี
เครื่องตัด/ถ่าง
เครื่องขุดเจาะ
ชุดผจญเพลิง
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า

หน่วยงำน

รถกู้ภัย

ท้องแบน
ยาง
ดับเพลิง
ตรวจการณ์
รถดับเพลิงทุกประเภท
เครื่องดับเพลิงแบบหาบหาม
อเนกประสงค์
เคลื่อนที่เร็ว
รถพยาบาล
ปิคอัพ
6 - 10 ล้อ
เทท้าย 6 - 10 ล้อ
น้า 6 - 10 ล้อ
รถเทรลเลอร์
รถเครน
รถเครื่องอัดอากาศ
รถเครื่องช่วยหายใจ
รถแทรคเตอร์
รถเกรดเดอร์
แบคโฮ
รถบดอัด
รถตักหน้าขุดหลัง
เครื่องสูบน้า
อื่น ๆ
เครื่องรับ - ส่งวิทยุ

ลำดับที่

เรือ

1

3

รวม

5

2 รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านป่ายางมน

ผู้รับผิดชอบ
(เบอร์โทร.(

นายพัฒนา บุญศรี
082-1863667
นายเหรียญชัย ไชยลังกา
081-1116001

3 กู้ชีพนครเชียงราย

3

1

2

รวม

4

2

2

6

3

11

นายเอกภพ รัศมี
086-9187235

