แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่า
และหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง
ประจาปี พ.ศ.255๙ – 25๖๐

องค์การบริหารส่วนตาบลเปือ
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเปือ ประจาปี พ.ศ.255๙ – 25๖๐
1. อ้างถึง
1.1
1.2
1.3
1.4

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2548
แผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พ.ศ. 2558
แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาเภอเชียงกลาง พ.ศ. 2558

2. สถานการณ์
ในห้วงเดือน พฤศจิกายน ถึง เมษายนของทุกปี ลักษณะอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย
จะมีความแห้งแล้ง และลมกระโชกแรง ประกอบกับอุณหภูมิผิวดินที่สูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อน ทาให้เอื้อต่อ
การเกิดไฟป่าขึ้นได้ง่าย ซึ่งการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งเป็นอันตราย และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งของประชาชนและของทางราชการ นอกจากนี้หากเกิดความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมพื้นที่จนทาให้เกิดสภาวะ
ที่เรียกว่า Subsidence inversion กักควันและไออากาศร้อนจะเป็นสาเหตุทาให้เกิดปัญหาหมอกควันปก
คลุมพื้นที่ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนรวมทั้งส่งผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัน
ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและส่วนรวม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง จึง
จาเป็นต้องมีแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้งองค์การบริหารส่วนตาบล
เปือ ประจาปี พ.ศ. 255๙ – 25๖๐ เพื่อประสานการปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติ และให้การช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเปือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว
2. เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้งให้เป็นระบบและมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
4. นโยบาย
เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้งเป็นไปอย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์ สามารถลดความเสียงหายได้ จึงกาหนดนโยบายดังนี้
1. ให้หน่วยปฏิบัติเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง
2. ประสานงานและขอความร่วมมือจากศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้งอาเภอเชียงกลาง
5. การปฏิบัติ
1. จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันองค์การ
บริหารส่วนตาบลเปือ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และศูนย์อานวยการเฉพาะกิจระดับอาเภอ
2. ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ตลอดจนระดม
พลดับไฟป่าให้เป็นปัจจุบัน โดยเน้นการบูรณาการมาตรการด้านการควบคุม ป้องกัน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แจ้งเตือน ฝึกซ้อมแผน และการมีส่วนร่วมของส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม และชุมชน จัดการระบบการจัดเก็บคัดแยก และ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี รวมทั้งควบคุมมิให้มีการเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน และบริเวณทางโดยเด็ดขาด

4. ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ให้ดาเนินมาตรการควบคุมป้องกั น
แจ้งเตือนสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุไฟป่า โดยประสานไปสนธิกาลังในพื้นที่ร่วมกับ
ท้องถิ่นอื่น ๆ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สถานีตารวจภูธร กองร้อย ตชด.325 ในการปฏิบัติการ
กรณีเกิดวิกฤตไฟป่า ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการดูแลรักษาพื้นที่และป้องกันไฟป่าอย่าง
จริงจัง
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัยและไฟป่า รวมทั้งเพิ่มความ
ระมั ด ระวั ง ในการประกอบกิ จ กรรมที่ อ าจเกิ ดอั ค คีภั ย ได้ง่า ย ตลอดจนชี้แ จงเกษตรกรในการเตรีย มพื้ น ที่
เพาะปลูกด้วยวิธีไถกลบแทนการเผา หรือทาแนวป้องกันไฟ ก่อนทาการเผาเศษวัสดุหญ้าแห้ง
6. ขอความร่วมมือให้งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณแนวป่าโดยเด็ดขาด
7. กาชับเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกวดขัน ตรวจตราลาดตะเวน
ดูแล ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายป่าไม้ และสัตว์ป่า รวมทั้งควบคุมไฟป่าอย่างเข้มข้น
8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ไฟป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทราบแนวทางการ
ป้องกันไฟป่า การระมัดระวังอันตรายจากไฟป่า และผลกระทบ โดยให้มีศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยหมู่บ้าน
ชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น
9. จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะ และอุปกรณ์การดับเพลิงและทีมกู้ภัยให้พร้อม
ปฏิบัติงานได้ทันทีที่เกิดภัย พร้อมทั้งจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
10. ให้พิจารณาใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด ดังนี้
- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2548 มาตรา 54
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14
- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 16
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 38
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
มาตรา 96 และมาตรา 97
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 130
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
11. ดาเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องที่ และมาตรการอื่นๆ ของ
อ าเภอในการสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง และระงับ ไฟป่ า ตามความเหมาะสมแต่ ล ะพื้ น ที่ และหากมี
สถานการณ์ไฟป่ารุนแรง ให้รายงานอาเภอทราบทันที
6. การติดต่อสื่อสาร
(1) หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตาบลเปือ 054-797-497
(2) ศูนย์วิทยุสื่อสารองค์การบริหารส่วนตาบลเปือ (ผาหมอก) ความถี่ 156.000 Hz.
(3) หมายเลขโทรศัพท์อาเภอเชียงกลาง 054-797125 054-797255 โทรสาร
054-797255
(4) ศูนย์วิทยุผาม่าน ความถี่หลัก 162.200 Hz. และความถี่รอง 162.125 Hz.
(5) หน่วยดับเพลิงเทศบาลตาบลเชียงกลาง หมายเลข 199 และ 054-797099

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลเปือ
ที่ ๔๗๑ / 255๙
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในช่วงฤดูแล้ง พ.ศ.25๖๐
............................
ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ของทุกปี ลักษณะอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย
จะมีความแห้งแล้งและลมกระโชกแรง ประกอบกับอุณหภูมิผิดดินที่สูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อนทาให้เอื้อต่อการ
เกิดไฟป่าขึ้นได้ง่าย ซึ่งการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งเป็นอันตราย และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้ง
ของประชาชนและของทางราชการ นอกจากนี้หากเกิดความกดอากาศสูงปกคลุมพื้นที่จนทาให้เกิดสภาวะที่
เรียกว่า Subsidence inversion กักควันและไออากาศร้อนจะเป็นสาเหตุทาให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุม
พื้นที่ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัน
ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและส่วนรวม
ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง
จึงจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง พ.ศ. 25๖๐ ณ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปือ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจาศูนย์ฯ ดังนี้
1. ฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
1. นายสวัสดิ์
รัตนกมลชัย
ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ
พรมมา
กรรมการ
3. นายเกรียงไกร
ก๋าทอง
กรรมการ
4. นายทินกร
ชาติประเสริฐ
กรรมการ
5. นายวิโรจน์
อุดนัน
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้าที่
- อานวยการ กากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง องค์การบริหารส่วนตาบลเปือ พ.ศ.25๖๐ ตลอดจนติดตามผล
การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงโดยเร็ว
2. ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย
1. นายปิยะพงษ์
จักอะโน
๒. นายชิตร
ซอระสี
๓. นายร่วม
จันทรรัตน์
๔. นายอัมรินทร์
สิงห์ธนะ
๕. นายวีรวุฒิ
สิงห์ธนะ
๖. นายสาธิต
แปงอุด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๗. นายเสนอ
๘. ส.ท.ชัยณรงค์

ชะเต
ไพรสนธิ์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
- เป็นศูนย์กลางในการติดต่ อข่าวสารและรั บแจ้งสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควั น
รวมทั้งการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
- รับรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ จากหมู่บ้าน
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ รถน้า เพื่อดาเนินการป้องกันและดับไฟป่า
- ออกปฏิ บั ติก ารป้ อ งกั น และดั บ ไฟป่า โดยใช้ วัสดุ อุป กรณ์ รถน้ า แก้ ไขปั ญ หา
เฉพาะหน้า และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 255๙

(นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปือ

ข้อมูล รถยนต์บรรทุกนา ประกอบแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
องค์การบริหารส่วนตาบลเปือ ปี 255๙ – 25๖๐
ประเภท
รถบรรทุกน้าขนาด 5,000 ลิตร
รถบรรทุกน้าขนาด 5,000 ลิตร
รถบรรทุกน้าขนาด 5,000 ลิตร
รถบรรทุกน้าขนาด 6,000 ลิตร
รถบรรทุกน้าขนาด 10,000 ลิตร
รถบรรทุกน้าขนาด 5,000 ลิตร
รถดับเพลิง
รถยนต์กู้ภัยขนาดเล็ก
รถยนต์กู้ชีพขนาดเล็ก
รถยนต์กู้ชีพขนาดเล็ก
รถยนต์กู้ชีพขนาดเล็ก
รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ

แหล่งที่มา
องค์การบริหารส่วนตาบลเปือ
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลาง
เทศบาลตาบลพระพุทธบาท-เชียงคาน
เทศบาลตาบลเชียงกลาง
เทศบาลตาบลเชียงกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุ
เทศบาลตาบลเชียงกลาง
เทศบาลตาบลเชียงกลาง
เทศบาลตาบลพระพุทธบาท-เชียงคาน
องค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปือ
หมวดการทางเชียงกลาง

จานวน (คัน)
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3

(นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปือ

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

หมายเหตุ

ข้อมูลพิกัดหมู่บ้าน
ในพืนที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปือ
ตาบลเปือ
หมู่ที่ 3 บ้านน้าอ้อ
หมู่ที่ 4 บ้านสันทนา
หมู่ที่ 5 บ้านวังว้า
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเลื่อน
หมู่ที่ 7 บ้านดอนสบเปือ
หมู่ที่ 9 บ้านส้อ
หมู่ที่ 10 บ้านหนองผุก
หมู่ที่ 12 บ้านเด่นพัฒนา
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยพ่าน
หมู่ที่ 14 บ้านน้ามีด

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

พิกัด
965395
961379
953378
957373
942364
945355
946338
935359
937412
914382

(นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปือ

