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เครือข่ายศูนย์ด าเนินงานป้องกันภัยพิบัติอ าเภอเวียงสา : เครือข่ายการบริหาร
จัดการระดับอ าเภอ เพื่อลดทอนความเสี่ยงภัยที่มีชุมชนเปน็ฐาน 
 

เครือข่ายศูนย์ด าเนินงานป้องกันภัยพิบัติอ าเภอเวียงสา 
เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่งและแกนน าชุมชน ซึ่ง แต่ละพ้ืนที่ได้

พัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยสร้างความตื่นตัว ตระหนักต่อภัย และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น ผ่าน กระบวนการศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้  การสร้างข้อมูลและใช้ข้อมูล
สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ภัยในพื้นที่ ทั้งในเรื่องพ้ืนที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง ทรัพย์สินเสี่ยง ขนาดของความ
เสี่ยง  และ เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  ซึ่งมีพัฒนากับเครื่องมือ
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยเช่น ธง สติ๊กเกอร์แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเสี่ยง แผน
ที่ชุมชนแสดงข้อมู ลเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัย ทั้งจุดเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง ทรัพย์สินเสี่ยง จุดเฝ้าระวัง 
อาสาสมัครให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัย และการสร้างระบบการสื่อสาร จัดตั้งกลุ่มไลน์ “เวียงสา
รับมือภัยพิบัต”ิ  เป็นต้น  

     ขณะเดียวกันในระดับหน่วยงาน ได้สนับสนุน
การพัฒนาระบ บฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สนับสนุนการจัดการภัยในพื้นท่ี ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแกนน าชุมชน โดยการสนับสนุน

ของนักวิชาการ ในเครือข่ายจัดการ         ภัยพิบัติ สสส . ซึ่งมีสถาบันชุมชนท้องถิ่น พัฒนาเป็นหน่วย
ประสานการหนุนเสริมให้กับพื้นท่ี ร่วมกับศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน  ท าให้ในพื้นที่เวียงสา
เกิดเครือข่ายการท างานที่เชื่อมโยงกัน ๓ ระดับ คือ กลไกอาสาชุมชน (พ้ืนที่ประสบภัย ) กลไกระดับต าบล 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะท างานภัยพิบัติต าบล ) และกลไกอ าเภอ คือ เครือข่ายจัดการภัย
พิบัติฯระดับอ าเภอมีฐานข้อมูล กลไกอาสาสมัครและเครื่องมือในการเฝ้าระวังสถานการณ์ในระดับชุมชน 
มีฐานข้อมูลระดับต าบลกลไกต าบลจัดการช่วยเหลือดูแลประชาชนในสถานการณ์ภัย และมีกลไกระดับ
อ าเภอสนับสนุนการประสานความช่วยเหลือจากภายนอก และสนับสนุนการจัดการภัยในระดับต าบล ท า
ให้เกิดความเชื่อม่ันถึงความพร้อมในการรับมือ และจัดการภัยในพื้นท่ี  ซึ่งเป็นศักยภาพการเตรียมความ
พร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 
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อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขปัจจัยส าคัญในพ้ืนที ่ที่ขับดันให้เครือข่ายฯ มีพลังในการขับเคลื่อน คื อการ
มีกลุ่มแกนท้ังในส่วนของผู้บริหาร และบุคลากรที่แข็งขันมุ่งมั่น  ในอันที่จะท าให้สภาวะความเสี่ยงภัยของ
ประชาชนในพื้นท่ีลดลงไป ประกอบเข้ากับความร่วมมือกับนักวิชาการ คนชั้นกลาง และหน่วยงาน 

 
พื้นที่เวียงสา และความเสี่ยงภัย 
 อ าเภอเวียงสา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจั งหวัดน่าน ประกอบด้วย 17 ต าบล แต่มีพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุทกภัย 7 ต าบล มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบพื้นท่ี 8 แห่ง โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้ัง 8 แห่งนี้ ได้มีการเชื่อมร้อยการท างานเป็น เครือข่ายศูนย์ด าเนินงานป้องกันภัยพิบัติอ าเภอ
เวียงสา เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการให้เกิดการลดทอนความเสี่ยงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
 พ้ืนที่เวียงสา มีล าน้ าน่าน เป็นล าน้ าสายน้ าหลัก และมีล าน้ าสาขาที่ไหลมาบรรจบกับล าน้ าน่าน
อีกหลายสาย โดยมีสายหลัก คือ  น้ าว้า น้ าสา น้ าป่า น้ าปั้ว น้ านาเหลือง น้ าแม่ สาคร น้ าแหง ฯลฯ ล าน้ า
เหล่านี้ล้วนเป็นเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดอุทกภัยกับพ้ืนที่เวียงสามากน้อย แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่  

    
    

      

       

                             
                

              
        
       
       
          
       

 
 
 



หัวข้อ เสวนา”รับมือความเสี่ยงภัยด้วยกลไกบูรณาการระดับพื้นที่”  

พื้นทีจ่ังหวัดน่าน วันที่ 20 ก.ย. 61 

 

~ 3 ~ 
 

 ซึ่งจากการส ารวจและวิเคราะห์ของเครือข่ายศูนย์ด าเนินงานป้องกันภัยพิบัติอ าเภอเวียงสา พบว่า
แต่ละต าบล จะได้รับอิทธิพลของล าน้ าที่ไหลผ่านพื้นที่ดังนี้  

 
ตารางแสดงล าน้ าสายหลักที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อ าเภอเวียงสา 

 
 กล่าวคือ ทุกพ้ืนที่จะได้รับอิทธิพลจากล าน้ าน่าน เป็ นหลัก แต่ไหล่น่าน และข่ึง จะได้รับอิทธิพล
จากล าน้ าว้า ร่วมด้วย ดังนั้น หากล าน้ าทั้ง ล าน้ าน่าน และล าน้ าว้า มีน้ ามาก ก็จะท าให้ทั้ง 2 พ้ืนที่ มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยที่รุนแรงมากข้ึน  ในขณะที่ พื้นท่ี กลางเวียง และเวียงสา จะได้รับอิทธิพลจากล าน้ า
น่าน และล าน้ า สา ส่วนพื้นที่น้ าปั้ว จะได้รับอิทธิพลจากล าน้ าน่านและล าน้ าปั้ว เป็นต้น ซึ่งการเข้าใจ
ระบบ และวิเคราะห์นี้ จะท าให้เครือข่ายฯ สามารถประเมินความเสี่ยงของแต่ละพ้ืนที่ได้  โดยพิจารณา
จากปริมาณน้ าท่าของของล าน้ าแต่ละสาย  และสภาพภูมิอากาศประกอบ 
 

 
พ้ืนที่ 
อปท. 

 

ล าน้ าที่มีอิทธิพลต่ออุทกภัยในพื้นที่อ าเภอเวียงสา 

น้ าน่าน น้ าว้า น้ าสา น้ าปั้ว น้ านาเหลือง น้ าแห้ง น้ าสาคร น้ าป่า 

นาเหลือง หลัก    รอง   รอง 

น้ าปั้ว หลัก   หลัก     

ตาลชุม หลัก       รอง 

ไหล่น่าน หลัก หลัก   
 

  รอง 

กลางเวียง หลัก รอง หลัก     รอง 

เวียงสา หลัก รอง หลัก      

ขึ่ง หลัก หลัก       

ส้าน หลัก     รอง รอง รอง 



หัวข้อ เสวนา”รับมือความเสี่ยงภัยด้วยกลไกบูรณาการระดับพื้นที่”  

พื้นทีจ่ังหวัดน่าน วันที่ 20 ก.ย. 61 

 

~ 4 ~ 
 

ลักษณะภัยน้ าท่วมในอ าเภอเวียงสา 

 มีสาเหตุส าคัญจากปริมาณน้ า ในแม่น้ าน่านที่ไหลมาจากตอนเหนือของจังหวัด  ไหลบ่ามายังพ้ืนที่
อ าเภอเวียงสา ผสานกับแม่น้ าสายรองในพื้นที่ เช่น น้ าว้า  น้ าสา ท าให้น้ าที่ท่วมในพื้นที่ จึงมีทั้งลักษณะที่
เป็นน้ าเอ่อท้นจากแม่น้ าน่าน และน้ าไหลหลากจากแม่น้ าสายรองใ นพื้นที่มาผสม ที่ท าให้มีน้ าไหลเชี่ยว มี
ระยะเวลาการท่วมไม่นาน  (ไม่เกิน 3 วัน) มีระดับน้ าท่วมสูงถึง 7 เมตรในเวลาไม่ก่ีชั่วโมง การเข้าถึงพ้ืนที่
ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือโดยหน่วยงานและคนภายนอกท าได้ยากและอันตราย  
อย่างไรก็ตาม  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิน ได้ท าให้เกิดการขยายตัวของพ้ืนที่ประสบภัยและ
เพ่ิมระยะเวลาประสบภัยมากขึน้เรื่อยๆ 
 
จากการระดมความคิดทบทวนเหตุการณ์น้ าท่วมครั้งส าคัญที่เกิดในพ้ืนที่เวียงสา พ บว่า มีเหตุการณ์น้ า
ท่วมหลายครั้ง และในระยะหลังมีความถ่ีมากขึ้นเรื่อยๆ   

 
 
 ข้อมูลที่ได้ จากการทบทวน เหตุการณ์น้ าท่วมครั้งส าคัญของพ้ืนที่ ท าให้เครือข่ายฯ สามารถ
ประเมินความรุนแรงของน้ าท่วมในแต่ละพ้ืนที่ได้แม่นย ามากขึ้น ซึ่งน าไปสู่การจัดแบ่งระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยง ที่แต่ละพ้ืนที่จะต้องเผชิญ 
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พื้นทีเ่สี่ยงภัยพิบัติอ าเภอเวียงสา 
พ้ืนที่ เสี่ยงภัยพิบัติ ในเขตอ าเภอเวียงมีทั้งหมด 8 พ้ืนที่ สามารถ แบ่งระดับความเสี่ยง คือ ระดับ

ความเสี่ยงสูงมากได้แก่ ต.ไหล่น่าน ต.ตาลชุม ต.ขึ่ง ต.น้ าปั้ว และระดับความเสี่ยงสูง ได้แก่ ต.นาเหลือง ต.
เวียงสา ต.ส้าน ต.กลางเวียง 

 
 

จุดเสี่ยงอุทกภัยและระดับความเสี่ยงภัย 
พื้นที่ สาเหตุ ผลกระทบ 

พื้นที่เสี่ยงสูง 
1. ต าบลตาลชุม + ต าบลน้ าปั้ว 

- หมู่ที่ 1 วังม่วง 

- หมู่ที่ 5 ห้วยแก้ว 

- โรงเรียนน้ าปั้ว หมู่ที่ 3 

 
- น้ าล้นตลิ่ง 

- น้ าป่าหลาก 

- พ้ืนที่ลุ่ม 

 
- บ้านเรือนราว 80 หลังคาเรือน 

- โรงเรียน 2 แห่ง 

- พ้ืนที่การเกษตร (นา,ไร่,สวน) 

2. ต าบลกลางเวียง + ต าบลปงสนุก 

- หมู่ที ่3 (ดอนแก้ว)  

- หมู่ที่ 4 (ป่ากล้วย) 

- หมู่ที่ 5 (ต้นหนุน) 

- หมู่ที่ 1 (บ้านปงสนุก ต าบลปง
สนุก) 

การตั้งบ้านเรือนติดล าน้ าสา 
เป็นพื้นที่ราบต่ า การใช้พื้นที่ 
ปิดเส้นทางการไหลของน้ า 
(เดิม) 

อาคารบ้านเรือนเสียหาย สิ่งของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน และ
วัสดุ / เครื่องมือท างการเกษตร 
ผลผลิตทางการเกษตร 
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3. ต าบลไหล่น่าน + ต าบลขึ่ง 

- หมู่ที่ 4 

น้ าล้นตลิ่งจากแม่น้ าสายหลัก 
(แม่น้ าน่าน) 

ชีวิตทรัพย์สินสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ 

พื้นที่เสี่ยงสูงมาก 
1. ต าบลตาลชุม + ต าบลน้ าปั้ว 

- หมู่ที่ 3,4,5 (หนองครก) 

- บ้านหนอง (3,4) 

- ปากปั้ว  หมู่ที่ 2 
 
 

 
แม่น้ าน่านไหลมาบรรจบกับล า
น้ าปั้ว ท าให้น้ าล้นตลิ่ง และ
ท่วมพื้นท่ีลุ่ม 

 

 

- บ้านเรือน จ านวนราว 400 
หลังคาเรือน 

- ถนนภายในหมู่บ้านสัญจรไป- มา
ไม่ได ้

- พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 

2. ต าบลกลางเวียง + ต าบลปงสนุก 

- หมู่ที่ 3    

- หมู่ที่ 4     

- หมู่ที่ 7 
 

 

- หมู่ที่ 3 เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
และอยู่ในพื้นท่ีต่ าสุดของ
เทศบาลต าบลเวียงสา 
ได้รับผลกระทบจากแม่น้ า 
2 สาย (น้ าน่าน-น้ าสา) 

- หมู่ที่ 4 เป็นพื้นที่ราบลุ่ม 
การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่
เปลี่ยนไป 

- หมู่ที่ 7  น้ าไหลเร็วและ
รุนแรง (น้ าน่าน- น้ าว้า-น้ า
สา) 

 

 
หมู่ที่ 3-4  ของเทศบาล

ต าบลเวียงสาเป็นพื้นที่เศรษฐ กิจมี
แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
สถาบันการเงิน ตลาด ร้านค้า และ
สถานประกอบการอ่ืน ๆ จ านวนมาก 
ความเสียหายที่เกิดข้ึน จะกระทบไป
ยังอ าเภอนาน้อย และอ าเภอนาหมื่น  
รวมถึงเป็นเส้นทางหลักในการ
คมนาคมขนส่งของจังหวัดน่าน 

หมู่ที่ 7  เครื่องมือ และ
ผลผลิตการเกษตร รวมถึงอาคา ร
บ้านเรือน เสียหายเนื่องจากน้ าไหล
เร็วและรุนแรงมาก 

3. ต าบลไหล่น่าน + ต าบลขึ่ง 

- หมู่ที่ 1 

- หมู่ที่ 8 

- หมู่ที่ 3,5,6 (ปี 59,60)ต.ขึ่ง 
 

 
น้ าล้นตลิ่งจากแม่น้ าสายหลัก 
(แม่น้ าน่าน) 

 

 
ชีวิต ( เสียชีวิตจากการจมน้ า , 
เจ็บป่วย ท้องร่วง 3 ราย, เสี่ยงต่อ
โรคฉี่หนู 70 คน 
ทรัพย์สิน (วัด ,บ้าน ,โรงเรียน ,ถนน
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ช ารุด) 
สิ่งแวดล้อม น้ าเน่าเหม็น  ขยะ
หมักหมม หญ้าเน่า 
เศรษฐกิจ ผลผลิตทางการเกษตร 
(ข้าว ,ข้าวโพด ,ล าไย ,แตงกวา , 
ฟักทอง ,ถั่วผักยาว ,มะเขือยาว , แคน
ตาลูป,มะม่วง,ชมพู่), ปศุสัตว์ (ไก่, วัว
, เป็ด) 

 
 
 การเห็นพื้นที่เสี่ยงภัย  กลุ่มเสี่ยง ระดับความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ ท าให้เครือข่ายฯ สามารถ
ประเมินความเสี่ยง และ วางกลยุทธการลดทอนความเสี่ยงได้อย่างสอดคล้องกับสภาพการณ์ของภัย และ
ท าให้ความเสี่ยงภัยของประชาชนในพื้นท่ีลดลงไปเรื่อยๆ  
 
 ในระยะแรก เครือข่ายฯ ให้ความส าคัญกับการลดทอนความเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มเปราะบาง
ในพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับความห่วงกังวลของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีและน าไปสู่การระดมการมีส่วน
ร่วมได้อย่างกว้างขวาง ทั้งประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และจัดการการ
ดูแลผู้ประสบภัยในขณะเกิดภัยและมีการเยียวยาที่เหมาะสม เป็นธรรมกับผู้ประสบภัยและความสามารถ
ของหน่วยงาน โดยมี ข้อมูล กลไกจัดการภัย และเครื่องมือ และกิจกรรม ที่ทั้งชุมชนและหน่วยงานตกลง
ใจใช้สื่อสารและท างานร่วมกัน เช่น แผนที่ชุมชนแสดงพื้นท่ีเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง ธงหรือสติ๊กเกอร์แ สดงกลุ่ม
เสี่ยง ฐานข้อมูล แกนน าเฝ้าระวังและเตือนภัยสถานการณ์น้ า อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัว
ชุมชน เป็นต้น ที่ส าคัญคือ มีเครือข่ายจัดการภัยพิบัติระหว่างพ้ืนที่เพ่ือช่วยสนับสนุนการเฝ้าระวัง การ
เตือนภัย และการจัดการการช่วยเหลือจากภายนอกท่ีเข้ามาไม่ถึงพ้ืนที่ประสบภัย 
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ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ที่ใช้ติดหน้าบ้านเพื่อแสดงพื้นท่ีเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การสื่อสารเพื่อการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า และการลดทอนความเสี่ยง 
 เครือข่ายฯ ได้ตั้ง กลุ่มไลน์ "เวียงสารับมือภัยพิบัติ " ขึ้น มีสมาชิกท้ังแกนน าของ องค์กรปกคร อง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรจากหน่วยงาน และประชาชนในพื้นท่ี มีบทบาทอย่างมากในการสื่อสาร
ให้เกิดการเตรียมตัว ระดับพ้ืนที่ เพื่อการลดทอนความเสี่ยง โดยประกอบด้วยข้อมูลระดับน้ า- ปริมาณน้ าที่
สะท้อนความเสี่ยง ปริมาณน้ าฝนจากสถานีวัดน้ าฝนในลุ่มน้ า รวมถึงสภาพลมฟ้าอากาศ  
 ท าให้การเตรียมตัวขององค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ ประชาชน  
สามารถท าได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถเตรียมความพร้อมได้ก่อนที่น้ าจะเข้าท่วมพ้ืนที่ 
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จากประสบการณ์สู่ แนวปฏิบัติ (Work Process Management) : การ

จัดการความรู้ของเครือข่ายฯ  
ประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติการ ในขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดการเสี่ยงภัยของประชาชนในพื้นท่ี

เวียงสา ที่ทีมงานเครือข่ายฯ สั่งสมมา ตั้งแต่ พ .ศ.2556 ถึงปัจจุบัน ได้รับการถ่ายทอดผ่านกระบวนการ
ถอดบทเรียน และเรียบเรียงจัดระบบข้ึน โดยการสนับสนุนของ ดร .พลภัทร  เหมวรรณ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โดยเนื้อหาได้มีการระบุกิจกรรมต่างๆ  ที่อยู่ในกระบวนการท างานท าให้ผู้ปฏิ บัติงานเข้าใจตรงกัน
ไม่สับสนลดล าดับขั้นตอนตรวจสอบควบคุมแก้ไขและปรับปรุงได้ง่ายหากมีการด าเนินงานผิดพลาดเพื่อให้
เกิดคุณภาพของการท างาน 

อธิบายโดยใช้การเขี ยนผังการท างาน  (flowchart) โดยการใช้สัญลักษณ์ใช้ลูกศรแสดงการไหล
ของระบบการท างานสั้นกระชับเข้าใจง่าย ประกอบด้วย 
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 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน “แผนงานการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ” 

 ผังการเตรียมความพร้อม ซึ่งประกอบด้วย 
 1) การซักซ้อมแผน 

 2) ประชาสัมพันธ์ 
 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานภาวะฉุกเฉิน (ดูตัวอย่างในภาคผนวก) 
 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ 
 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการฟ้ืนฟูและเยียวยา (ดูตัวอย่างในภาคผนวก) 
 

การบูรณาการการจัดการภัยพิบัติระดับอ าเภอ 
 

กระบวนการบูรณาการแผนการจัดการภัยพิบัติ  เป็นกระบวนการที่ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการจัดการภัยพิบัติระดับพ้ืนที่อ าเภอ ด้วยกระบวนการประชุมที่ เน้น
กระบวนการบูรณาการแนวราบ ของภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

โดยมีกระบวนการการปฏิบัติการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง การ ก าหนดแนวทางหรือ
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และการเชื่อมร้อยแผนงานของทุกส่วนเป็นแผนงานการจัดการภัยพิบัติระดับ
อ าเภอ พร้อมกับการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานให้เกิดการปฏิบัติการได้เป็นจริงต่อไป 

กระบวนการจัดท าแผนบูรณาการการจัดการภัยพิบัติ ประกอบด้วย 
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 กระบวนการระดมความคิด ท าให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพรวมความเสี่ยงของทั้งอ าเภอซึ่งจะมีระดับ
ความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ และสามารถก าหนดจุดเน้นหนักของปฏิบัติการ ที่ต้องการการ
ระดมสรรพก าลังเข้าจัดการให้สามารถลดทอนความเสี่ยงของพ้ืนที่ได้  กา รหนุนเสริมระหว่างกันอย่างเป็น
ระบบ และที่ส าคัญ คือ ท าให้การบัญชาการเหตุการณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เตรียมความพร้อม การ
ชี้แจงความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ พร้อมด้วย
ก าหนดการ และการ
แนะน าตัว 

ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการประเมินความ
เสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข 

 
ลงมือปฏิบัติการเชิงพื้นที ่
 

ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติการก าหนดทางเลือกการ
จัดการภัยพิบัติของแต่ละเขตพื้นที่ สรุปทางเลือกตาม

กรอบการจัดการภัยพิบัติในแต่ละด้าน 

 

ขั้นตอนที่ 4 การเชื่อมร้อยแผนงานบูรณาการการ
จัดการภัยพิบัติระดับอ าเภอ เชื่อมร้อยแผนงานจากทุก
พ้ืนที่ ระบุเป้าหมาย ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

  

ขั้นตอนที่ 5 แนวทางการขับเคลื่อนแผนงานสู่การปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 1  ความเข้าใจ 

สถานการณ์ความเสี่ยงภัย และ
แนวทางการจัดการภัยพิบัติ 

เปิดรับความรู้และปรับ
ทัศนคติ 

สรุปผลการประชุม 
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อุทกภัย 61 และการรับมือ 
 

ในปี2561 มีอุทกภัยทั้งหมด4 ครั้ง ได้แก่ เบบินคา วันที่ 16 สิงหาคม 2561เตี้ยนหมู่ วันที่ 20 
สิงหาคม 2561ลมมรสุม วันที่28 สิงหาคม 2561 และ เซินติญ วันที่18 กรกฎาคม 2561 เกิดน้ าท่วมใน
พ้ืนที่เสี่ยงตลอดล าน้ าน่าน และล าน้ าสาขา รวมถึงเกิดดินโคลนถล่มในพ้ืนที่ลาดชัน  

แต่การเตรียมความพร้อมของเครือข่ายฯ ท าให้พ้ืนที่เวียงสาได้รับผลกระทบไม่มากนัก เมื่อเทียบ
กับในอดีต บางพ้ืนที่ไม่มีการขอรับค่าชดเชย จากในอดีตท่ีรัฐเคยต้องจ่ายค่าชดเชยหลายล้านบาท 

ฐานทุนที่สะสมเรื่อยมา ได้ถูกน าออกมาใช้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ แผนบูรณาการระดับอ าเภอ  ที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดท า ได้เป็นแนวทางส าหรับการมีแผนของทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงาน  ที่มีความสอด คล้องกับสภาพการณ์ปัญหา และสามารถลดทอนความเสี่ยงได้จริงเมื่อเกิด
สถานการณ์ภัยขึ้น   แนวปฏิบัติ  ที่ท าให้แต่ละส่วนงานสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มี
ความสอดคล้องกัน  ระบบการสื่อสาร   ที่ช่วยให้เกิดการรับรู้ และประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นย า 
น าไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และระบบการประสานของศูนย์เครือข่ายฯ  ที่จัดการให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ ไม่สับสน และสามารถเยียวยา และลดทอนความเสี่ยงได้อย่างตรงจุด 
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ระบบการสื่อสารที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ได้ สะท้อนการมี ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้ เช่น 

ข้อมูลน้ า ฟ้าของกรมอุตุนิยมวิทยา ภาพถ่ายดาวเทียม เขื่อนสิริกิติ์ เป็นต้น รวมกับข้อมูลจากน้ าท่าจาก
อ าเภอท่าวังผา  (น้ าน่าน ) จากบ้านหาดไร่ต้นน้ าว้าที่มีเสาวัดระดับน้ า (น้ าว้า )  (สองสายน้ านี้จะมี
ผลกระทบมากที่สุด)  โดยทางเครือข่ายจะช่วยกันวิเคราะห์หลายปัจจัยเข้าด้วยกันเ พ่ือประเมินความเสี่ยง
และแจ้งเตือนโดยใช้กลุ่มไลน์เครือข่ายภัยพิบัติเวียงสา  ซึ่งได้ท าหน้าที่เชื่อมร้อยการสนับสนุนของ
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เข้ามาสู่การบริหารจัดการของเครือข่ายด้วย 

 
สรุปผลลัพธ์ส าคัญของเครือข่ายฯ 
 แผนบูรณาการระดับอ าเภอ มีเนื้อหาเชิงยุทธศาสตร์ในการลดความเสี่ยงในระดับท้องถิ่น 
 การด าเนินงานในเชิงของการมุ่งแสวงหาความร่วมมือของเครือข่ายฯ สร้างให้เกิดการความ
ร่วมมือหลายฝ่ายในระดับพ้ืนที่ 
 การท างานกับข้อมูลอย่างเข้มข้น และระบบการสื่อสารของเครือข่าย ท าให้ชาวเวียงสาเข้าถึง
ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและข้อมูลความเสี่ยง 
 อัตราการเสียชีวิต  จ านวนผู้ได้รับผลกระทบ  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความเสียหายต่อ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริหารพื้นฐาน ลดลงอย่างชัดเจน 



หัวข้อ เสวนา”รับมือความเสี่ยงภัยด้วยกลไกบูรณาการระดับพื้นที่”  

พื้นทีจ่ังหวัดน่าน วันที่ 20 ก.ย. 61 
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ภาคผนวก 
 ตัวอย่าง ผังข้ันตอนการปฏิบัติงานภาวะฉุกเฉิน  
ผังข้ันตอนการปฏิบัติงานการฟื้นฟูและเยียวยา 

ล าดับขั้น ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
1  -อปท. 

-คณะท างาน 
 (ตามแผน ปภ., 
 อปท.) 

-ต้องมีข้อมูลกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และ
แผนที่เสี่ยง 
-ภ้ามีภัยเกิดขึ้นให้จัดตั้งจุดปลอดภัย /
ประสานงาน ทันที 

2  -คณะท างาน
ชุมชน 
-เครือข่าย 8 
อปท. ในพื้นที ่
-เครือข่ายอื่นๆ 
ทั้งในและนอก
พื้นที่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

-ข้อมูลประสานงานและเบอร์โทร 

3   
 

 

4   - ภายหลังภัยพิบัติ 7 วันท าการ (น้ าลด) 

5   -บ้านเรือน 
-พื้นที่เกษตร 
-ทรัพย์สินอื่นๆ 
-โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน 
-มีแบบฟอร์ม รูปภาพ , กสอ 1 รับรอง
จากชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน 

6    

ศูนย์ฯปฏิบัตกิาร 

รายงานอ าเภอ 

ส ารวจพืน้ที ่
ภายใน 24 ชม. 

ประกาศเขตภยัพิบติั 

การให้ความช่วยเหลอื 

ผู้ประสบเหตุเป็นกรณี 

ปิดศูนย์ฯ 

คณะท างานชุมชน 

เครือข่าย 8 อปท. 

เครือข่ายอ่ืนๆ 

สรุปความเสียหาย 

รับเร่ืองร้องทุกข์ 

ประสานงาน 
ภายใน 24 ชม. 


