แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย
ประจาปี ๒๕๕9
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องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
๑๙๙ หมู่ ๓ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
วันที.่ .....เดือน..................พ.ศ. ...................

สภาพทั่วไป
ทั้งนี้เ นื่องจากพื้นที่ใ นเขตองค์ก ารบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม สลับ กั บ ภูเ ขาที่ มี
ระดับสูงต่า เป็นแนวขนานกัน ซึ่งมีคลองที่เชื่อมต่ออีกจานวนมากเมื่อมีฝนตกหนักหรือเกิดพายุเขตร้อนพัดผ่าน
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนจนถึงช่วงฤดูฝน จากสภาพดินฟ้าอากาศต่าง ๆ ที่แปรปรวนอยู่เสมอ อาจทาให้
เกิดความรุนแรงของพายุฝน ประกอบจากน้าไหลหลากจากหลายพื้นที่และจากแม่น้ากก ซึ่งเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่เ กษตรกรรม ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย
วาตภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันเวลา สามารถลดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของรัฐและประชาชน ใน
ความเสียหายอันอาจเกิดจากอุทกภัย วาตภัยได้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ จึงจัดทาแผนเฉพาะ
กิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี พ.ศ.๒๕๕9 ขึน้
ภารกิจหน้าที่
- การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย และวาตภัย
- การลดความเสียหายจากอุทกภัย
- การช่วยเหลือผูป
้ ระสบอุทกภัย
- การฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ชารุดเสียหายให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิม
พื้นที่เสี่ยงภัย
- ริมแม่น้ากก แนวเทือกเขา จานวนประชากรที่อาจได้รับผลกระทบ 2,๐๐๐ คน จานวน50๐
ครัวเรือน
เหตุที่อาจเกิดอุทกภัย
- น้าในแม่น้ากกล้นตลิ่ง
- ถนนริมแม่น้าพังทลาย
- มีปริมาณฝนตกเป็นจานวนมาก จนเกิดน้าท่วม ระบายออกไม่ได้
.../น้าจาก...

-๒ - น้าจากแม่น้าไหลย้อนเข้าท่อระบายน้า
อัตรากาลังและการปฏิบัติ
กาลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันอุทกภัย มีดังนี้
๑. ผ่ายอานวยการ
๒. ฝ่ายติดตามสถานการณ์
๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ก่ อนเกิ ด อุท กภัย หัว หน้าหน่ว ยที่รับ ผิดชอบแต่ละหน่วยจะต้องจั ดหาเครื่องมื อ เครื่องใช้ใ นการ
ป้องกันอุทกภัยและวาตภัย และอบรมชีแ้ จงเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ขณะเกิดเหตุอุทกภัย เจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่กาหนดไว้โดยเร็ว และให้ดีที่สุดเท่าที่
สามารถจะกระทาได้
เมื่ออุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยต่า ง ๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยให้ เรียบร้อยและ
คอยช่วยเหลือหน่วยอื่น ๆ ที่ปฏิบัตหิ น้าที่ยังไม่เสร็จ

การปฏิบัติการได้แยกหน่วยปฏิบัติการไว้ ๓ ฝ่าย แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ปฏิบัติการ ดังนี้
๑. ฝ่ายอานวยการ
ก. ก่อนเกิดอุทกภัย
๑. จัดตัง้ ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย
๒. แต่งตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจาศูนย์ฯ เพื่อเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที
๓. ออกคาสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ตามแผนการให้ถูกต้องกับความเป็นจริงอยู่เสมอ
๔. จัดทาบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ตามแผนการนี้ของทุกหน่วยงานไว้ให้ถูกต้อง โดยให้อยู่
ในสภาพที่ใช้การได้ดอี ยู่เสมอ
๕. จัดให้มสี มุดตรวจตราสาหรับเจ้าหน้าที่และสั่งการไว้ให้พร้อม
๖. ติด ต่อขอความช่ว ยเหลือร่ว มมือกั บหน่วยงานที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ใ นการป้อ งกั นและบรรเทา
อันตรายจากอุทกภัย เช่น หน่วยทหาร จังหวัดหรืออาเภอ หรือจากสมาคม มูลนิธิ ให้จังหวัดทราบตามระเบียบ
๗. หน้าที่อ่นื ใดที่จาเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย
/…8. รายงาน...

-๓๘. รายงานความเสียหายแก่ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง พาหนะ และจานวนผู้ประสบภัย ให้จังหวัดทราบตาม
ระเบียบ
ข. ขณะเกิดอุทกภัย
๑. อานวยการให้เป็นไปตามแผนการนี้
๒. พิจารณาหาทางป้องกันภัยต่าง ๆ จากอุทกภัย
๓. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ
๔. พิจารณาแก้ไขเหตุขัดข้องต่าง ๆ
ค. เมื่ออุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว
๑. สั่งการและควบคุมเจ้าหน้าที่ให้สารวจความเสียหายของทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง พาหนะและจานวน
ผูป้ ระสบภัยโดยเร็วและถูกต้อง
๒. ควบคุมและดูแลเจ้าหน้าที่ให้การสงเคราะห์บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยให้เรียบร้อยโดยทั่วถึง
เช่น จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรคและอื่น ๆ เท่าที่จะหาได้ เพื่อนาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดย
ด่วน
๓. ขนย้ายผู้ประสบอุทกภัยกลับภูมลิ าเนาเดิม
๔. สร้างอาคารที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ประสบอุทกภัยเป็นการชั่วคราวเท่าที่ทาได้
๒. ฝ่ายติดตามสถานการณ์
๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก. ก่อนเกิดอุทกภัย
๑. ให้สารวจเส้นทาง และพื้นที่ในการขนย้าย บุคคล ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง พาหนะ ไปยัง
สถานที่ดังต่อไปนี้
- หากเกิดอุทกภัยในเขตริมแม่น้ากก ให้ขนย้ายไปพักบริเวณที่สูงและบริเวณพืน้ ที่วัด
๒. กาหนดตัวเจ้าหน้าที่ขนย้ายและผู้มหี น้าที่ดูแลรักษาไว้ให้เรียบร้อย
๓. กาหนดวิธีการเก็บ รักษา ทรัพย์สนิ ของผู้ประสบอุทกภัยและการขอรับคืนให้เรียบร้อย
ข. ขณะเกิดอุทกภัย
๑. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไปถึงสถานที่เกิดอุทกภัยโดยเร็ว และเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กาหนดไว้ทันที
๒. กาหนดบริเวณห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้า – ออก สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ประสบอุทกภัย
/…3. ควบคุม...

-๔๓. ควบคุม ดูแล ทรัพย์สิน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
๔. พิจารณาหาทางขจัดข้อขัดข้อง และอุปสรรคต่าง ๆ ในการขนย้ายทรัพย์สินของผู้ประสบอุทกภัยให้
หมดไป
ค. เมื่ออุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว
๑. ให้เจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สินที่เก็บรักษาส่งคืนให้กับเจ้าของโดยสะดวกและรวดเร็ว
๒. ควบคุม ดูแล ทรัพย์สนิ ของผู้ประสบอุทกภัย ให้อยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าเจ้าของจะมารับคืน
๓. ทาหลักฐานการรับคืนให้เรียบร้อย
๒.๒ งานสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
ก. ก่อนเกิดอุทกภัย
๑. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการรักษาพยาบาล ตลอดจนเครื่องเวชภัณฑ์
๒. สารวจสถานที่ที่สาหรับใช้สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ เมื่อเกิดอุทกภัยว่าเขตไหนจะใช้สถานที่ใด
๓. ก าหนดวิธี หาเสบียงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุป โภคบริโ ภค ที่ไ ด้มาแจกจ่ายไปให้ และต้อง
สามารถตรวจสอบได้เสมอ
๔. จัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
๕. กาหนดวิธีสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ไว้โดยยึดถือระเบียบของทางราชการเป็นหลัก
ข. ขณะเกิดอุทกภัย
๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรีบไปยังที่เกิดเหตุอุทกภัย พร้ อมเครื่องมือ เครื่องใช้ในการรักษาพยาบาลและ
เวชภัณฑ์
๒. ทาการรักษาพยาบาล ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุทกภัย ถ้าหากเหลือความสามารถให้รีบนาส่ง
โรงพยาบาลประจาจังหวัดต่อไป
ค. เมื่ออุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว
๑. สารวจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุทกภัย
๒. จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและประสบอุทกภัย
๓. แจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้
๔. จัดให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่สามารถหาที่พักอาศัยเองได้ ให้เข้าพักในสถานที่ที่จัดให้พักชั่วคราว
๕. ช่วยเหลือ แก้ไข ความขัดข้อง ของผูป้ ระสบอุทกภัยเท่าที่สามารถจะช่วยได้

/…2.3 งานรักษา...

-๕๒.๓ งานรักษาความสงบเรียบร้อย
ก. ก่อนเกิดอุทกภัย
๑. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการจราจรไว้ให้พร้อม
๒. ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยให้รู้หน้าที่อยู่เสมอ
ข. ขณะเกิดอุทุกภัย
๑. ให้เจ้าหน้าที่ปิดกั้นจราจรมิให้บุคคลอื่น ยกเว้นเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณเกิดอุทกภัย
๒. ตรวจตรา ดูแล มิให้เกิดการโจรกรรมในบริเวณที่เกิดอุทกภัย
๓. จัดสายตรวจ หรือเวรยาม อยู่รักษา บริเวณที่เกิดอุทกภัย
ค. เมื่ออุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว
๑. เก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปิดกั้นจราจร เพื่อให้การจราจรเป็นไปตามปกติ
๒. ควบคุม ดูแล มิให้บุคคลซึ่งมิใช่เจ้าของทรัพย์สนิ ไปขุดค้นในบริเวณที่เกิดอุทกภัย
๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ก. ก่อนเกิดอุทกภัย
๑. จัดเตรียมเครื่องมือสื่อสาร เครื่องให้สัญญาณ และกาหนดวิธีการติดต่อกับหน่วยต่าง ๆ ไว้ให้พร้อม
๒. จัดหาเครื่องมือให้สัญญาณเพื่อแจ้งเหตุอุทกภัยและกาหนดวิธีการให้สัญญาณจะเกิดอุทกภัยให้
ประชาชนทราบ
๓. โฆษณาให้ประชาชนทราบถึงอันตรายจากอุทกภัย แนะนาวิธีการป้องกันบรรเทาภัยการช่วยเหลือ
ตนเองทางเสียงตามสาย หอกระจายข่าว สถานีวิทยุ อสมท.เชียงราย และสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่หรือวิธีอื่นใด
ให้ประชาชนทราบ
๔. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้รู้จักใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้สัญญาณให้ถูกต้อง
๕. เตือนหรือแจ้งภัยที่จะเกิดขึ้นให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
๖. รักษา ซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ใช้การได้ดีอยูเ่ สมอ
ข.ขณะเกิดอุทกภัย
๑. รีบให้สัญญาณตามกาหนดไว้และติดต่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนได้ทราบโดยเร็วที่สุด
๒. ประกาศให้ผู้ประสบภัยได้รับทราบอพยพคน สัตว์ พาหนะตลอดจนทรัพย์สนิ ไว้ในที่ ปลอดภัย
๓. ประกาศให้ผู้ประสบภัยทราบถึงสถานที่พักอาศัยชั่วคราว
/...4. ประกาศ...

-๖๔. ประกาศคาสั่งหรือคาชี้แจงใด ๆให้เจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ หรือราษฎรได้ทราบตามที่ ผู้อานวยการ
สั่ง
๕. ประกาศเรื่องอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัย
ค. เมื่ออุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว
๑. ประกาศให้ผู้ประสบภัยได้ทราบถึงการจะได้รับสงเคราะห์และบรรเทาภัยอย่างไร ที่ไหน เมื่อใด
๒. ทาการบูรณะ ซ่อมแซม สิ่งที่ชารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี เรียบร้อย และใช้การได้ดี
๓. นาเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่นาไปปฏิบัติกลับที่เดิม
๔. ช่วยซ่อมแซม ทรัพย์สิน เครื่องใช้ ของราษฎรที่ชารุดเสียหายให้ใช้การได้ดีอย่างเดิม
งบประมาณ
1. ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
2. ความช่วยเหลือทางจังหวัด
การติดต่อสื่อสาร
วิทยุสื่อสาร
โทรศัพท์

จานวน 4 เครื่อง
ระบบเสียงตามสายองค์การบริหารส่วนตาบล

วัสดุอุปกรณ์
- เครื่องสูบน้า ขนาด ๔ นิว้ จานวน ๒ เครื่อง
- รถยนต์สี่ประตู จานวน ๑ คัน
- รถมอเตอร์ไซด์ จานวน 2 คัน
- เรือท้องแบน จานวน ๑ ลา

ผู้เสนอแผน
นุกูล ปัญญาดี
(นายนุกูล ปัญญาดี)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้เห็นชอบ
.
..
พลับพลึง วงศ์ธานี
(นางพลับพลึง วงค์ธานี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ผู้เห็นชอบ
.
..
วิทยา รัตนกาญจนากุล
(นายวิทยา รัตนกาญจนากุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ผู้อนุมัติแผน
.
..
อภิชัย ดาแดงดี
(นายอภิชัย ดาแดงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ผูอ้ านวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย วาตภัย
ปี ๒๕๕๙

โดย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

