สรุปการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดเชียงราย ปี 2561
งานที่ดาเนินการไปแล้ว



1. ประชุมคณะกรรมการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (กอปภ.จ.ชร.)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิ กายน 2560 เพื่อประเมินและวิเคราะห์ ส ถานการณ์ และบูรณาการการปฏิบัติงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ปี 2561
เมื่อวันที่ 2๘ พฤศจิกายน 2560 เพื่อกาหนดรายละเอียดแผนงาน มาตรการ แนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๑ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่
พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ปี 2561
3. จากการประชุมตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบดังนี้
3.1 พื้นที่เสี่ยงไฟป่ารุนแรง 6 อาเภอ (อ.เมืองเชียงราย อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย อ.เทิง อ.เวียง
แก่น อ.แม่ฟ้าหลวง) รวม 13 ตาบล 231 หมู่บ้าน
3.2 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
๓.๑ จุดความร้อน (hotspot) ช่วง ๖๐วันห้ามเผา ต้องเป็นศูนย์
๓.๒ ค่า pm10 ช่วง ๖๐วันห้ามเผา ต้องควบคุมไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน
๓.๓ ช่วงเวลาการห้ามเผาทุกชนิด (๖๐ วันห้ามเผา)
ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
๓.๔ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
3.4.1 “๓ มาตรการเชิงพื้นที”่ คือ พื้นที่ป่าไม้ (ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์) พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่ริมทาง
3.4.2 “๔ มาตรการบริหารจัดการ” คือ มาตรการบริหารจัดการ มาตรการสร้างความ
ตระหนัก มาตรการลดปริมาณเชื้อเพลิง และมาตรการประชารัฐ”
ในระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการฯ ตามระบบ Single Command
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการ การรับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่า การประสานงาน การสั่งการ การวางแผน การกาหนด
มาตรการ การควบคุมแก้ไขปัญหา และการระดมสรรพกาลังจากหน่วยงานต่างๆ ระดับจังหวัด เป็นไปอย่างเป็นระบบ
มีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการนามาตรการไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน
ในระดับอาเภอ ให้นายอาเภอเป็นผู้บัญชาการฯ ตามระบบ Single Command
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการ การรับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่า การประสานงาน การสั่งการ การวางแผน การกาหนด
มาตรการ การควบคุมแก้ไขปัญหา และการระดมสรรพกาลัง ระดับพื้นที่อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นไปอย่างมี
เอกภาพ เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติตามมาตรการ
๓.๕ แผนดำเนินงำน แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ
๓.๕.๑ ระยะเตรียมการและป้องกัน (พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๓.๕.๒ ระยะรับมือ (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๑)
๓.๕.๓ ระยะสร้างความยั่งยืน (พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๑)
๓.๖. การจัดตั้ง...
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๓.๖. กำรจัดตั้งศูนย์บัญชำกำรฯ/ ศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่ำ และศูนย์ติดตำมเฝ้ำระวัง และ
ประเมินสถำนกำรณ์ไฟป่ำและหมอกควัน ดังนี้
๒.๖.๑ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จัดตั้งขึ้น
ณ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
๒.๖.๒ ศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่า จัดตั้งขึ้น ณ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)
๒.๖.๓ ศูนย์ติดตามเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และวิเคราะห์สถานการณ์ จัดตั้งขึ้น ณ
สานักงานทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
๒.๗ การจัดกิจกรรม kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัด
เชียงราย ปี ๒๕๖๑ จะนาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ ซึ่งทางฝ่าย
เลขานุการฯ ได้เตรียมการไว้แล้ว
๒.๘ ให้ทุกอาเภอดาเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ อาเภอ และจัดทาแผนปฏิบัติการฯ
พร้อมทั้งแจ้งกาชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ
๒.๙ ขอให้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ประชาสั มพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบ และ
ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง
๒.๑๐ การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนไทย – พม่า และ
ให้ อาเภอชายแดน ขอความร่ ว มมือประเทศเพื่อนบ้านควบคุมเผาและงดการเผาในช่ว ง ๖๐ วันอันตราย
(ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑)
๒.๑๑ ให้ ห น่ ว ยปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ ทุ ก หน่ ว ยงาน ในพื้ น ที่ อ าเภอ รวมจั ด ท า
แผนปฏิบัติฯ อาเภอ และดาเนินการตามแผนอาเภอ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้นายอาเภอทราบ

งานทีจ่ ะดาเนินในระยะต่อไป (ระหว่างธันวาคม 2560 – มกราคม 2561)
1. ให้ทุกอาเภอดาเนินการสารวจและกาหนดพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เพื่อวางแผนการ
ทาแนวกันไฟ และลาดตระเวนไฟ
2. ให้ทุกอาเภอจัดทาทะเบียนผู้มีอาชีพเสี่ยง เช่น หาของป่า ล่าสัตว์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเข้าป่า
3. ให้อาเภอดาเนินการสารวจสภาพการหลุดร่วงของใบไม้ในป่า เพื่อกาหนดจุดและขอบเขตในการลด
ปริมาณเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ
4. ให้อาเภอประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในชุมชนให้เห็นถึงโทษของไฟป่าและหมอกควันและทาความ
เข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงแนวทางการดาเนินงานในรูปแบบการบูรณการเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
5. ให้อาเภอจัดทาแผนกาจัดวัสดุเชื้อเพลิง พร้อมทั้งจัดทาแนวกันไฟในทุกหมู่บ้านที่ติดกับเขตป่า
ตามสภาพพื้นที่ โดยกลไกประชารัฐ
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทาความเข้าใจแก่ผู้นาชุมชน ผู้บริหาร อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การวางมาตรการลดการเผา ป้องกันไฟป่า การเข้าลาดตระเวน ในพื้นที่เขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์และป่าที่ถูกบุก
รุก (ผวจ.ชร พบ ผู้นาอาเภอเสี่ยง)
7. ให้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งราย ใช้ เ ครื อ ข่ า ย อสม.ของกระทรวงสาธารณสุ ข ออก
ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนรู้ถึงโทษ ของหมอกควันและไฟป่าแบบเคาะประตูบ้าน
๘. ให้เกษตรจังหวัด...
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๘. ให้ เกษตรจั งหวัด เกษตรอาเภอ เกษตรตาบลร่ว มกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และ
ศูนย์ บริ การ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) ให้ประชาสั มพันธ์เกษตรกรเข้าใจ
ผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตรกร
สาหรับการดาเนินงานในช่วง 60 วันอันตราย (ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑)
จังหวัดเชียงราย จะดาเนินการและรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป



