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บทท่ี 7 
การฟนฟู 

 
 การฟนฟู เปนการดําเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลงหรือไดผานพนไปแลว
เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบภัยใหกลับสู
สภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) ตามความเหมาะสม 
โดยการนําปจจัยตาง ๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวยในการฟนฟู ซ่ึงหมายรวมถึง การซอมสราง 
(Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลักการสําคัญของการฟนฟู ไดแก 
 การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือใหการดํารงชีวิตกลับเขาสูภาวะปกติ 
โดยไมจําเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 
 ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือใหเกิดกระบวนการยอมรับและมีสวนรวมใน
ข้ันตอนตางๆ ท่ีจะดําเนินการ 
 การพิจารณาความเส่ียงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอเพ่ือไมใหงบประมาณตอง
สูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 7-1 :วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

 

 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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7.1 การประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย 
 การฟนฟูสภาพหลังสาธารณภัยตองมีการประเมินสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน ไดแก ความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิน สภาพแวดลอม ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทําลาย การสูญเสียพันธุพืชและพันธุสัตวท่ีสําคัญ
ในพ้ืนท่ีประสบภัย ตนทุนของสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนเม่ือเทียบกับสภาพปกติ 
ระบบสาธารณูปโภคท่ีถูกทําลายการเยียวยาจากผลกระทบท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนใหกลับคืนสูสภาพเดิม ฯลฯ ดังนั้น
การฟนฟูท่ีมีประสิทธิภาพจึงมีปจจัยสําคัญ ๆ ประกอบดวย ดานกายภาพ (Physical) ดานชีวภาพ 
(Biological)ดานคุณคาการใชประโยชนมนุษย(Human use value) และดานคุณภาพชีวิต (Quality of life) 
โดยใหนําผลการประเมินสาธารณภัยและปจจัยสําคัญมาใชกําหนดเปนกรอบแผนการฟนฟู ไดแก  
 7.1.1ระยะส้ัน เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทาและการชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
ไดยุติลง เพ่ือสนองความตองการท่ีจําเปนของผูประสบภัย ธุรกิจและชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใน
ระยะเรงดวนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซํ้า
ข้ึนอีก การประเมินความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐานการจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราวและการใหบริการ
สาธารณะ  
 7.1.2ระยะกลาง เปนการดําเนินการตอเนื่องในการประสานและสนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟนฟู
หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพจิตใจ 
รางกาย และสังคมของผูประสบภัย  
 7.1.3ระยะยาว เปนการดําเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง ซ่ึงอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายป 
นับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
 

7.2 การจัดการดานการฟนฟู 
 เพ่ือสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และตอเนื่อง ทันตอเหตุการณ
ตลอดจนการฟนฟูบูรณะสภาพพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว 
 การฟนฟูบูรณะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โดยการนําทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังกําลังคน ทรัพยสิน เครื่องมือของเอกชน 
เขารวมในการฟนฟูบูรณะ ดังนี้ 
 7.2.1 จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวาจะหายเปนปกติ รวมท้ังการจัด 
ท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัยในกรณีท่ีตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 
 7.2.2 ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการสงเคราะห
ผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนในการสงเคราะหผูประสบภัย   
โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยไวเปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย  
 7.2.3 ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน และอาคารบานเรือน
ของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพตอไป 
 7.2.4 ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูท่ีประสบภัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูเปน 
หัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตร
ของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพในแกบุคคลในครอบครัว 
 7.2.5 ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 
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7.3 แนวทางการฟนฟูที่ดีกวาเดิม (Build Back Better) 
 7.3.1 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster 
Need Assessment : PDNA) 
  เปนการประมาณการความเสียหายของสินทรัพยทางกายภาพและสาธารณูปโภคท่ีไดรับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยขนาดใหญและความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจท่ีเปนผลตามมารวมท้ังเปนการ
ประเมินมิติทางดานสังคมโดยเฉพาะความตองการในการฟนฟูระดับชุมชนและภาคสวน/สาขาการผลิต 
(Sector) ท่ีเก่ียวของตางๆท้ังนี้ขอบเขตของแผนงานและกระบวนการเพ่ือการฟนฟูนอกจากจะข้ึนอยูกับความ
เสียหายความสูญเสียและความตองการแลวยังตองคํานึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยูตลอดจนยุทธศาสตรสําคัญในการ
ฟนฟูของจังหวัดเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายในการสรางคืนใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิมโดยให
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีจังหวัดมีสวนรวมในการดําเนินการ 
  (1) แนวทางปฏิบัติการประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss 
Assessment : DALA) เปนการวเิคราะหผลกระทบจากสาธารณภัยท่ีประมาณการเชิงปริมาณวาเกิดผลกระทบ
อะไรข้ึนจากเหตุการณสาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากพ้ืนท่ีประสบภัย และนําขอมูลจากการ
ประเมินไปใชในการประมาณการซอมสรางสิ่งกอสรางท่ีเสียหายไป และการวางแผนการฟนฟูจากความสูญเสีย
ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงการประเมินความเสียหายและความสูญเสีย ประกอบดวย 

(1.1) การประเมินความเสียหาย  
(Damages Assessment) 

(1.2) การประเมินความสูญเสีย  
(Losses Assessment) 

 - สินทรัพยทางกายภาพท่ีถูกทําลายท้ังหมดหรือ
บางส วนอันรวมถึงอาคารและส วนประกอบ
โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น สิ น ค า ท่ี เ ก็ บ ไ ว ใ น ค ลั ง
ทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ 
 - ความเสียหายเกิด ข้ึนระหวางหรือหลัง เ กิด
เหตุการณในทันที 
 - ความเสียหายคํานวณในเชิงกายภาพและคิด
คํานวณดวยมูลคาทดแทนเปนตัวเงิน 

 - คํานวณหามูลคาในการซอมแซมหรือสรางคืน
ใหมของทรัพยสินท่ีถูกทําลาย 

 - การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
อันเนื่องมาจากสาธารณภัย 
 - ความสูญเสียเชน ผลผลิตท่ีไมสามารถเกิดข้ึนและ
ขายไดและมีผลให เ กิดคาใชจ ายท่ีเ พ่ิมข้ึนจาก
กระบวนการผลิตมูลคาตนทุนการดําเนินการตอ
หนวยเพ่ิมข้ึนและรายไดท่ีลดลงรายจายท่ีไมได
คาดหมาย (เชนการชวยเหลือทางมนุษยธรรม 
การรื้อถอนและการขนยายซากปรักหักพัง) 
 - ความสูญเสียเกิดข้ึนตั้งแตชวงระยะเวลาท่ีเกิดสา
ธารณภัยจนถึงเม่ือเศรษฐกิจไดรับการฟนฟูกลับมา
สูสภาพปกติและมีการกอสรางสินทรัพยท่ีเสียหาย
คืนใหมเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ 
 - ความสูญเสียจะถูกคิดคํานวณดวยมูลคาในปจจุบัน 
(Present Value) 

(1.3) การคํานวณมูลคาผลกระทบจากสาธารณภัยท่ีมีผลตอมวลรวมของระบบเศรษฐกิจมหภาค โดย
อางอิงกับอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) รวมถึงดุลการชําระเงิน และสถานการณทางการเงินของประเทศ 

 
  (2) แนวทางปฏิบัติการวิเคราะหผลกระทบทางสังคมและผลกระทบท่ีมีตอประชาชน 
เปนการประเมินผลกระทบของสาธารณภัยตอการพัฒนาหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการประเมินความตองการ
ของมนุษยดานการฟนฟู (Human Recovery Needs Assessment: HRNA) คือการประเมินความตองการ
ของประชาชนและชุมชนเพ่ือใหสามารถวางกรอบนโยบายการฟนฟูสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและเปนท่ียอมรับ 
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 7.3.2 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการดานการฟนฟู 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูสุขภาพผูประสบภัย ไดแก ดานสมรรถภาพทางกายใหแก
ผูประสบภัย(การตรวจรักษา ปองกัน ควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย) ดานสภาพจิตใจของ
ผูประสบภัยโดยใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
เปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดแนวทางการปฏิบัติรวมกับสวนราชการ หนวยงาน
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 
  (2) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูสถานภาพสังคม ไดแก การใหบริการดานขอมูลขาวสาร 
ความรู และคําปรึกษาตางๆการรับแจงเหตุและประสานการชวยเหลือ การฟนฟูอาชีพการชวยเหลือดานการ
เสริมศักยภาพประชาชน/ชุมชนการโยกยายและการตั้งถ่ินฐานของผูประสบภัยการทําใหประชาชนหรือ
ผูประสบภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตไดอยางปกติโดยใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงรายเปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดแนวทาง 
การปฏิบัติ รวมกับสวนราชการ หนวยงานและภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวของ 
  (3) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ไดแก การให
ความชวยเหลือทางการเงินท่ีจําเปน การกําหนดแนวทางปฏิบัติดานการเงินการคลังท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนการ 
เปดโอกาสใหผูประสบภัยสามารถกลับมามีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ เชน เงินใหเปลา (Grant) เงินอุดหนุน 
(Subsidies) เงินสมทบ (Co-funding) เงินชดเชย (Compensation) การผอนผันดานการเงิน (Prolong)  
การพักชําระหนี้ การชวยเหลือดานการกูยืม หรือการลดหยอนภาษี ดอกเบี้ยการจัดตั้งกองทุนพิเศษเพ่ือการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงเงินทุนในดานตางๆเชนการฟนฟูอาชีพแกผูประสบภัยการฟนฟูภาคการเกษตร
กองทุนเงินกูยืม เงินกูดอกเบี้ยต่ําเพ่ือสงเสริมการลงทุนประกอบอาชีพ เงินแกไขปญหาดานสาธารณภัยฉุกเฉิน
ในระยะสั้นเปนตน โดยใหสํานักงานคลังจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก ในการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติดานเศรษฐกิจ การเงินการคลัง และมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และ
กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงานสนับสนุน 
  (4) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม ไดแก การกําหนด
แนวทางการฟนฟูสภาพแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอชุมชนและแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมท้ังพ้ืนท่ีชุมชน
ท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย โดยใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย 
เปนหนวยงานหลัก ในการจัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดแนวทางการปฏิบัติ รวมกับสวนราชการและ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 7.3.3 กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางแนวทางการฟนฟูท่ีดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better 
and Safer) 
  (1) แนวทางปฏิบัตใินการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ 
 ใหวางแผนและดําเนินกิจกรรมฟนฟูอยางมีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมกับชุมชน
เพ่ือใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็วซ่ึงเปนการดําเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทาภัย 
ท่ีเกิดข้ึน โดยใหจัดเวทีประชุมหารือเพ่ือบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟนฟูใหมีสาระสําคัญ เชน ระบุขอบเขต
ลักษณะสําคัญของผลกระทบจากภัย การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟนฟู การระบุและ
ติดตามการแกไขความขัดแยงและการลดความแตกตาง รวมถึงการประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ในการวางแผน และการกําหนดการประสานความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ โดยใหท่ีทําการปกครอง
จังหวัดเชียงราย  เปนหนวยงานหลัก สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานสนับสนุนในการ
ประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการและหนวยงาน ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
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  (2) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูบริการดานสุขภาพ และ 
การบริการสังคม  
 ใหเสริมสรางความพรอมท่ีจะรับมือ และการฟนกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็วของ
ทองถ่ินในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชนท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึง 
การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห เปนหนวยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการ และ
หนวยงานในพ้ืนท่ีจังหวัด 
  (3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัย 
 ใหมีการบูรณะ และการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหมหรือ
พัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวรเพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับความตองการของ 
ท้ังชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอ 
สาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยหลัง
การเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก โดยใหสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก โดยมีการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย, การประปาสวนภูมิภาค 
สาขาเชียงราย, แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1-2, แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย, โครงการชลประทานเชียงราย, 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย และองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการและหนวยงาน  
ในพ้ืนท่ีจังหวัด   

 (4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
 เพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานฟนฟูระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหลุลวงเร็วข้ึน โดยจะ
เก่ียวของกับหนวยงานเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมบริการและประชาชนใน
ภาคสวนโครงสรางพ้ืนฐานหลายภาคสวน ซ่ึงมีขอบเขตครอบคลุมโครงสรางพ้ืนฐานสวนหลักและสวนยอย
ดังตอไปนี้ : พลังงาน น้ํา เข่ือน การสื่อสาร ระบบการขนสง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดสง) 
สถานท่ีทําการของรัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรมการควบคุมและระบบอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุน
โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพดานการสื่อสาร รวมถึงสถานท่ีทําการสําหรับการใหบริการ ไดแก ความปลอดภัย
สาธารณะ การบริการฉุกเฉิน และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เปนตน โดยใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก โดยมีการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชยีงราย, การประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงราย, 
แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1-2, แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย, โครงการชลประทานเชียงราย, ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดเชียงราย, สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 
เปนหนวยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัตริะหวางสวนราชการและหนวยงาน ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
  (5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการ
ดําเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ บูรณะ และปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิม
หรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิมตามท่ีชุมชนรองขอการสนับสนุนโดยเปนการกระตุนใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหนวยงานภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายใหการสนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญ
ตามแผนปฏิบัติการทองถ่ินท่ีกําหนดวิธีการท่ีจะใชทรัพยากรและสมรรถนะเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ชุมชนไดตรงและเพียงพอ โดยใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก 
โดยมีสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 (เชียงราย) และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย) เปนหนวยงาน
สนับสนนุในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการและหนวยงาน ในพ้ืนท่ีจังหวัด  
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  (6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบเศรษฐกิจ 
 สงเสริมและสนับสนุนการพลิกฟนระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงดานเกษตรกรรม) คืนสูสภาวะ 
ท่ีม่ันคงและพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะสงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งยั่งยืน และสามารถอยูรอดในเชิง
เศรษฐกิจได ท้ังนี้ สาธารณภัยไมเพียงแตสรางความเสียหายตอทรัพยสินเทานั้น แตยังเกิดความเสียหายใหกับ
ตลาดสินคาและบริการท้ังหมดอีกดวย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟนชุมชนใหสามารถ
พ่ึงพาตนเองและมีความสามารถในการอยูรอดข้ึนอยูกับการปรับตัวอยางรวดเร็วใหเขากับสภาวะตลาด 
ท่ีเปลี่ยนไป การเปดดําเนินธุรกิจตอเนื่อง และ/หรือการสรางธุรกิจใหม การดําเนินธุรกิจทําใหมีการจางคนงาน 
การจัดหาบริการใหและตอบสนองความตองการของชุมชน รวมถึงการสรางรายไดอีกครั้งซ่ึงเปนการชวยเหลือ
ชุมชน รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินในการฟนฟูดานอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตอการเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจการดึงดูดการลงทุนจากภายนอกและบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนเปนประเด็นสําคัญ 
ท่ีไมอาจจะมองขามไดในฐานะท่ีเปนรากฐานท่ีสําคัญสําหรับการฟนฟูเศรษฐกิจของชุมชน โดยใหสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก โดยมีสํานักงานการคาภายในจังหวัดเชียงราย, สํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคาจังหวัดเชียงราย, สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย, สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย, 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และหอการคาจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานสนับสนุน ในการประสาน
การปฏิบัติระหวางสวนราชการ และหนวยงาน ในพ้ืนท่ีจังหวัด  
  

7.4 แนวทางการฟนฟูของจังหวัดเชียงราย 
 การจัดการหลังเกิดภัยเปนการฟนฟูบูรณะภายหลังท่ีภัยไดยุติลงหรือผานพนไปแลว เปนการ
ดําเนินการท้ังปวงเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย ซอมแซมสิ่งท่ีชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม เปนหนาท่ี
ความผิดชอบของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพ้ืนท่ี เพ่ือสงเคราะหชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยใหสามารถดํารงชีวิตไดตามปกติ และเปนการฟนฟู
บูรณะพ้ืนท่ีประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว โดยรับผิดชอบ ดังนี้ 
 7.4.1 การฟนฟูผูประสบภัย 
  (1) ใหจัดตั้งหนวยบรรเทาทุกขเพ่ือปฏิบัติการในข้ันตนรวมกับหนวยระงับภัยอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
   (1.1) การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและผูปวย 
   (1.2) การขนยายผูประสบภัยและทรัพยสินไปยังท่ีปลอดภัย 
   (1.3) การเลี้ยงดูผูประสบภัยท่ีไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก 
   (1.4) การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกบุคคลและสถานท่ีรวมกับ
หนวยงานรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี 
  (2) การใหความชวยเหลือและฟนฟูโดยหนวยสงเคราะหผูประสบภัย หลังจากการชวยเหลือ
ของหนวยบรรเทาทุกขข้ันตน ดําเนินการดังนี้ 
   (2.1) สํารวจความเสียหายและจัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหาย
ไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 
   (2.2) สงเคราะหผูประสบภัยตามบัญชีท่ีสํารวจ โดยใหมีมาตรการและระเบียบท่ี
รัดกุมสามารถสงเคราะหไดเรียบรอยท่ัวถึง 
   (2.3) ดําเนินการชวยเหลือซอมแซมท่ีพักอาศัย สิ่งสาธารณูปโภคและเสนทาง
คมนาคมใหพอใชการไดในเบื้องตน 
   (2.4) ปฏิบัติการประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนให
กลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว 
   (2.5) รักษาพยาบาลผูเจ็บปวย และจัดบริการดานสาธารณสุขแกผูประสบภัยอยางตอเนื่อง 
   (2.6) ปองกันโรคระบาดท้ังคนและสัตว 
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  (3) จัดตั้งหนวยควบคุมความปลอดภัยเพ่ือปองกันมิใหเกิดภัยซํ้าข้ึนอีก หรือมิใหเกิดอันตราย
จากวัตถุระเบิดหรือสารพิษตกคาง โดยพิจารณาจัดเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ ตามความเหมาะสมและ
ดําเนินการ ดังนี้ 
   (3.1) การรื้อถอนหรือทําลายสิ่งปรักหักพัง 
   (3.2) การทําลายลางวัตถุระเบิด 
   (3.3) การลางสารพิษตกคางตางๆ 
   (3.4) การรักษาความสงบเรยีบรอยและการจราจร 

 7.4.2 การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐาน 
  การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยจะดําเนินการภายหลังท่ีภัยยุติหรือผานพนไปแลว โดยการซอมแซม
สภาพพ้ืนท่ีและบูรณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ีชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม ตามข้ันตอนดังนี้ 
  (1) สํารวจความเสียหายทุกดานอยางละเอียด ท้ังระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน
ตางๆ เพ่ือประโยชนในการใหความชวยเหลือ 
  (2) ซอมแซมสวนท่ีเสียหาย ตามท่ีพิจารณาเห็นวาเปนสิ่งท่ีสามารถซอมแซมไดโดยเร็ว เพ่ือให
สามารถใชการไดตามปกติ ในกรณีท่ีไมสามารถซอมแซมไดใหจัดการรื้อถอนออกไปเพ่ือปองกันอันตรายท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 
  (3) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดเหตุ ดําเนินการฟนฟูบูรณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เสียหายในเบื้องตนโดยงบประมาณท่ีอยูในความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุน
จากหนวยเหนือข้ึนไปตามลําดับ ไดแก งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม กระทรวง งบประมาณ
ของหนวยงานนอกภาครัฐ องคการระหวางประเทศ หรืองบกลาง 
  (4) กรณีท่ีเกินกวาความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
โครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการท่ีไดรับ ความเสียหาย ดังนี้ 
   (4.1) ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงเชียงราย
ท่ี 1-2 แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
   (4.2) ระบบไฟฟา ดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
   (4.3) ระบบประปา ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย และ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
   (4.4) ระบบโทรคมนาคมและการติดตอสื่อสาร ดําเนินการโดยบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) สาขาเชียงราย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
   (4.5) สถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด และโบราณสถาน ดําเนินการโดย
หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ สถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด และโบราณสถาน นั้น ตาม
ระเบียบกฏหมายท่ีกําหนดไว 
   (4.6) พ้ืนท่ีประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร 
การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเชียงราย, การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย, การประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงราย, 
แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1-2, แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย, โครงการชลประทานเชียงราย, ท่ีทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงราย, สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย และองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 


