แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
๑ สถานการณ์
ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยจะ
เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๕9 สาหรับปีน้ี คาดว่าจะมีอากาศหนาวกว่าปีที่
แล้ว และอุณหภูมิจะต่าสุดเฉลี่ยส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับค่าปกติ ช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะอยู่
ช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕9 ถึง มกราคม ๒๕60
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย หนาว รวมทั้ ง การให้ ค วาม
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย หนาวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองป่าก่อ จึงได้จัดตัง้ ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวขึ้น ณ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
เป้าหมาย
เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย หนาวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็น
ระบบโดยระดมกาลัง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนกาลังคน วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกรูปแบบ
๒ วิธีดาเนินการ
เพื่อให้การดาเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนราษฎรผู้ประสบภัยหนาว เป็นไป
อย่างมีป ระสิทธิ ภาพ สามารถแก้ไ ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ได้อย่างทันท่วงที จึงได้
กาหนดวิธีการดาเนินการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยไว้ดังนี้
2.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อมีหน้าที่
๑ ติดตามข่าวและสถานการณ์ภัยหนาว
๒.ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจเอกชนรวมทั้งภาค
ประชาชนต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๓. ประสานอาเภอเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๔. รายงานความเดือดร้อนและการช่วยเหลือให้อาเภอทราบทุกระยะและต่อเนื่อง
๕. ประสานอ าเภอในการจั ด หางบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน, ตาบลขอรับความช่วยเหลือ
/๓.๒การเตรียม...

2.๒ การเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๑. จัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับราษฎร
๒. จัดหาพาหนะในการนาไปแจกจ่ายแก่ผปู้ ระสบภัย
3. การปฏิบัติ
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย หนาว วางมาตรการเพื่ อ การเตรี ย มรั บ
สถานการณ์ภัยหนาวและการเผชิญภัย โดยมีดขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
3.๑ ขั้นตอนก่อนเกิดภัย
๑ เตรี ย มก าลั งคน ส ารวจตรวจสอบอุ ป กรณ์ เ ครื่อ งมื อเครื่ องใช้ รถยนต์
พร้อมใช้งานได้ทันที
๒ ตรวจสอบและส ารวจข้ อมูล หมู่บ้ านที่อาจจะได้ รับ ความเดือดร้ อน และ
เร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๓ เตรียมการจัดทา บัญชีรายชื่อผูป้ ระสบภัย
๔ ประสานงานกับโครงการ และติดตามประกาศ เตรียมแผนการ โดยเชิญ
ชวนภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
๕ พิจารณาในการจัดงบประมาณ เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านภัย
หนาว ตลอดจนส่งเสริมให้ราษฎรทากิจกรรมเพื่อคลายความหนาว
๖ ประสานกั บ สาธารณสุ ขในพื้ นที่ก าหนดมาตรการป้องกั น โรคที่เ กี่ย วกั บ
ทางเดินอาหารซึ่งมักจะเกิดเป็นประจาในช่วงฤดูแล้งของทุกปี
๗ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
๘ ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
และแก้ ไ ขปัญ หาความเดือนร้อ นแก่ ป ระชาชน ตามหลัก เกณฑ์และวิธีด าเนินการเกี่ย วกั บ การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ตลอดจนรายงานสถานการณ์ภัย หนาวและการให้
ความช่วยเหลือให้อาเภอทราบเป็นระยะ ๆ
3.๒ การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
๑ สารวจผู้ประสบภัยหนาว รายงานสถานการณ์การเกิดภัย หนาวให้อาเภอ
ทราบ โดยประกอบข้อมูลตามจานวนความเสียหาย ความเดือดร้อนของพื้นที่ที่ประสบภัย จานวนราษฎร
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ตามระเบียบในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติและรายงาน
ความช่วยเหลือให้ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย หนาว องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองป่าก่อทราบ
๒ กรณี เ กิ น ขี ด ความสามารถไม่ ส ามารถแก้ ไ ขสถานการณ์ ภั ย หนาวได้ ให้
รายงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากอาเภอต่อไป
.../๓ประชาสัมพันธ์

๓ ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปฏิบัติการทางจิตวิทยา โดยให้มีการระมัดระวัง
รักษาสุขภาพเพื่อป้องกันโรคระบาดต่างๆ อันเนื่องมาจากภัยหนาวโดยความช่วยเหลือทางราชการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้สานักงานเกษตรอาเภอออกประกาศแจ้งเตือนการทานาปรังและปลูกพืชอื่นๆ เป็นระบบ
อย่างต่อเนือ่ ง
3.๓ การฟื้นฟูบูรณะ
ให้พนื้ ที่เกิดภัยดาเนินการพืน้ ฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยการออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ และลดการก่อกองไฟเพื่อพิงหนาวซึงอาจเป็นอันตรายก่อให้เกิดอัคคีภัยขึน้ ได้
1. กรณีที่มผี ไู้ ด้รับอันตรายต่อสุขภาพ ให้มกี ารรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม
จนหายเป็นปกติ
2. กรณีเกิดความเสียหายด้านเกษตร ปศุสัตว์ และการประกอบอาชีพอื่น ๆ ให้
ช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพราษฎร ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ
4. การติดต่อสื่อสาร
4.๑ ข่ายการติดต่อสื่อสาร
4.๒ วิทยุสื่อสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ปฏิบัติงานตลอด๒๔ ชั่วโมง
4.๓ ข่ายการสื่อสารโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๑๖๖๙ ต่อ ๑๑ ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
4.๔ ข่ายวิทยุสื่อสารสถานีตารวจภูธรดอยหลวง ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
5. สถานที่ดาเนินการ
พืน้ ที่ที่ประสบภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
6. งบประมาณ
6.๑ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
6.๒ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยหนาวได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. เป็นการสร้างและประสานความเข้าใจระหว่างราษฎรกับทางราชการในภาพพจน์ที่ดี
/...๓เป็นการ...

3. เป็นการแก้ไขพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรในหมู่บ้านต่างๆ และส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดีของราษฎร
4. เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเครื่องนุง่ ห่มของราษฎรในพืน้ ที่
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 านวยการศูนย์เฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาภัยหนาว

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยหนาว
ปี ๒๕๕๙

โดย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

