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ภาคประชาชนจงัหวดัเชียงราย   

 

ประมวลปัญหาและข้อเสนอทกุพ้ืนท่ี  จากการถอดบทเรียนการจดัการภยัพิบติั 
 
ปัญหาประสบภยัในระยะวิกฤติ 5 วนัแรก หลงัแผน่ดินไหว 

 
1) การรบัมือภาวะฉุกเฉินของชมุชน  

- ชมุชนขาดความรู้การปฏิบติัตวัขณะเกิดภยัพิบติั ชาวบา้นจงึปฏบิตัติวัไม่ถูก ผูน้ าไม่
สามารถใหค้ าแนะน าในการปฏบิตัติวัขณะเกดิเหตุได ้

- ชมุชนไม่มีประสบการณ์ ไม่มแีผนการในรบัมือแผน่ดินไหว บางชมุชนไม่มกีาร
รวมกลุ่มกนั ต่างคนยงัอยู่ในบรเิวณบา้นของตนเองหลงัจากเกดิเหตุ บางชมุชนผูใ้หญ่บา้น
ท าไดเ้พยีงประกาศใหร้ะวงัตวั แต่ไม่มคีวามรูว้า่ควรปฏบิตัติวัอย่างไร 

- ชมุชนยงัขาดเครื่องมือท่ีจ าเป็นและเครื่องมือส ารองในภาวะฉุกเฉิน หลงัแผน่ดนิไหว
เกดิปญัหาไฟดบัทนัท ีผูใ้หญ่บ้านประกาศเตอืนด้วยเสยีงตามสายของหมู่บา้นไม่ได้ ชุมชน
ยงัขาดอุปกรณ์กระจายเสยีงทีม่แีบตเตอรีใ่นตวั ส าหรบัเคลื่อนยา้ยและสื่อสาร ไดค้ล่องตวั  

 
2) การบญัชาการสถานการณ์โดยองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- มีความโกลาหลในหน่วยงานระดบัพืน้ท่ี ขณะทีส่่วนอ าเภอยงัไม่ตัง้ศนูยบ์ญัชาการ ตอน
นัน้แต่ละพืน้ทีท่ าไดเ้พยีงแกป้ญัหาเฉพาะหน้า 

- พบปัญหาความล่าช้า ความสบัสน-ซ า้ซ้อน เนื่องจาก  
o ผูใ้หญ่บ้านไม่มีประสบการณ์ จงึบรหิารงานไดต้ามสถานการณ์เฉพาะหน้าเท่านัน้ 
o องคก์ารบริหารส่วนต าบล ไม่ได้ฝึกฝน ไม่ได้ทบทวน วิธีบริหารจดัการภยัมาก่อน 

จงึตอ้งรอฟงัค าสัง่จากอ าเภอ 
o ขาดผูบ้ญัชาการเหตุในบางพืน้ท่ี เชน่ เทศบาลทีเ่ป็นสุญญากาศระหวา่งรอเลอืกตัง้ 

 
3) การส ารวจข้อมูล 

-  มีการท างานซ า้ซ้อน อบต.และผูใ้หญ่บา้น ตอ้งเกบ็ขอ้มูลใหม่หลายครัง้ เนื่องจาก 
o มีค าสัง่ส ารวจข้อมูลจากอ าเภอ แต่ไม่มีแบบฟอรม์ ชว่งนัน้จงึนบัไดเ้พยีงเสยีหายกี่

หลงั และตอ้งเกบ็ใหม่เพิม่ทีล่ะประเดน็เพิม่อกีเกอืบ 10 รอบ 
o หน่วยงานจ านวนมากถกูสัง่ให้เกบ็ข้อมูลในพืน้ท่ีโดยไม่ได้ประสานงานกนั มกีาร

ท างานแบบต่างหน่วยต่างท า โดยไมไ่ดม้กีารออกแบบฐานขอ้มูลทีเ่ชือ่มโยงกนั 
 

4) การให้ความช่วยเหลือขัน้พืน้ฐานท าได้ล่าช้า 
- การส ารวจ ดูแลพืน้ทีจ่ากราชการมาถงึลา่ชา้ ตวัอย่างเชน่ ชมุชนทุ่งฟ้าผา่ ต าบลแมพ่รกิ ระบบ

น ้า ทัง้น ้ากนิ น ้าใช ้ใชไ้มไ่ดไ้ปถงึ 2 อาทติย ์เพราะปญัหาทรายผดุ 
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ปัญหาและผลกระทบท่ีตามมาในช่วงงานฟ้ืนฟ ู
  

1) ขาดความรู้-เทคนิค 
- ชมุชนขาดความรู้ในการซ่อม-สร้างบ้านให้ทนแรงแผน่ดินไหว ชาวบา้นไม่รูว้า่จะเริม่

การซ่อมสรา้งอย่างไร จงึซ่อมตามความรูส้กึและซ่อมตามงบประมาณทีม่ ี
- ขาดกระบวนการอบรมเชิงเทคนิค ชา่งของภาครฐั ทัง้ระดบัต าบล และระดบัหมู่บา้น ไม่

มคีนทีรู่เ้ทคนคิมากพอ จงึไม่สามารถใหค้วามมัน่ใจในการซ่อมบา้นทีถ่กูวธิไีด ้หลายบา้นจงึ
ไม่มัน่ใจและยงัไม่ลงมอืซ่อม เพราะกลวัจะเสยีเงนิเปล่า 
 

2) ปัญหาเก่ียวกบังบประมาณ 

 งบประมาณไม่เพียงพอ 
- งบประมาณการเยียวยาไม่สอดคล้องกบัมูลค่าความเสียหายจริง  การประเมนิ

คดิเฉพาะมูลค่าความเสยีหายของวสัดุ ขณะทีง่บประมาณในการซ่อมสรา้งจรงิตอ้ง
จ่ายค่าแรงชา่ง ค่ารือ้ถอน ไม่ใชค่่าวสัดุอย่างเดยีว 

- บ้านซ่อมสร้างได้ไม่เสรจ็ เพราะ เงนิเยยีวยาทีไ่ดร้บัไม่เพยีงพอตอ่งานซ่อมสรา้ง 

 งบเยียวยา เบิกจ่ายล่าช้า 
- ระบบการเบิกจ่ายมีขัน้ตอนมาก นอกจากกระบวนการส ารวจจะถูกท าซ ้าหลาย

รอบเนื่องจากค าสัง่ในการเก็บข้อมูลแล้ว กระบวนการตรวจสอบยังท าให้การ
เบกิจ่ายท าได้ล่าชา้ เพราะหลงัจากทีมประเมนิส่งข้อมูลจาก อบต ส่งขอ้มูลไปให้
อ าเภอแลว้ อ าเภอจะสอบทานขอ้มลูแลว้จงึส่งใหจ้งัหวดั จากนัน้จงัหวดัพจิารณางบ
ทีไ่ดจ้ากส านกันายกแลว้เบกิจ่ายยอ้นกลบัมาอกีท ี 

 การรบัข้อมูลความเสียหาย ยติุลงทัง้ท่ีภยัพิบติัยงัด าเนินอยู่ 
- ช่วงเวลาการรบัแจ้งความเสียหาย ปิดลงทัง้ท่ี Aftershock ยงัด าเนินต่อ การ

เพิม่ขอ้มูลจากผูเ้สยีหายเขา้สู่ระบบเบกิจ่ายเงนิเยยีวยาเพิม่เตมิไมส่ามารถท าได ้
ชาวบา้นจ านวนมากจงึกลายเป็นผูท้ีไ่ม่มโีอกาสไดร้บัสทิธิใ์นการชว่ยเหลอื 

 
3) การบริหารงานท่ีไม่เป็นระบบ  

 การซ่อมสร้างของจงัหวดัเป็นไปโดยไม่เป็นระบบ ไม่มีแผน  
- ส่วนราชการมแีต่แผนการเบกิจ่ายเงนิเยยีวยา  
- ปญัหาทีต่ามมาคอื การจดัการเป็นกระจุก ไม่มกีารกระจายวสัดุ อุปกรณ์ 

งบประมาณ ทีเ่ท่าเทยีม เพราะไม่มแีผนด าเนินงานทีเ่ป็นระบบ 
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 ชาวบ้านไม่สามารถเร่ิมการซ่อมบ้านได้ เนื่องจากไมม่แีผนการซ่อม และไมม่แีผนการใช้
เงนิ ไม่มกีารจดัล าดบัความเสยีหายทีส่นบัสนุนการซ่อมสรา้ง ชาวบา้นจงึซือ้ของเอาไวแ้ต่ไม่
รูจ้ะซ่อมยงัไง และชา่งทีซ่่อมไดก้ย็งัไมม่ ีของทีซ่ื้อแลว้จงึกองเอาไวร้อวนัหมดสภาพ 

 หลายหน่วยงานไม่มีตวัแทนระดบัพืน้ท่ี จงึใหผู้ใ้หญ่บา้นส ารวจให ้การส ารวจประเมนิ
เพื่อเยยีวยาจงึลา่ชา้ตามมา 

 
4) ขาดสนับสนุนการฟ้ืนฟจูากองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ 

- ภาครฐัไม่ได้สนับสนุนการฟ้ืนฟูชมุชนด้วยระบบการจดัการตนเองของชมุชน ทอ้งถิน่
จงึไม่ไดร้บัการสนบัสนุนทัง้วสัดุอุปกรณ์และงบประมาณอย่างเป็นระบบ 

- หลาย อบต. ยงัไม่ให้ความส าคญักบัการสร้างกระบวนการซ่อม-สร้าง การให้ความรู้-
เทคนิค จดักระบวนการสร้างบ้านทนแผ่นดินไหว โดยความร่วมมอืของชุมชนในการซ่อม
สรา้งเกดิขึน้น้อยมาก หลายชมุชนตอ้งรวมกลุ่มกนัจดัการตนเองโดยไม่รอการสนบัสนุนจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 
5) ปัญหาด้านทศันคติ 

ภาครฐัมองวา่ทอ้งถิน่ออ่นแอ เป็นฝา่ยรบัอยา่งเดยีว จงึบรหิารจดัการหลงัภยัพบิตัใินลกัษณะ
ของการสงเคราะหม์ากกวา่การหนุนใหไ้ปขา้งหน้า 
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ข้อเสนอในการแก้ปัญหาต่อส่วนราชการ 
 

1) การให้ความรู้ 
- ต้องให้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตวัให้ปลอดภยัขณะเกิดแผน่ดินไหว วา่ประชาชนบน

พืน้ทีเ่สีย่งภยัตอ้งปฏบิตัติวัอย่างไรทัง้ก่อนเกดิเหตุ ระหวา่งเกดิเหตุและหลงัเกดิเหตุทลีะข ัน้ 
- ต้องให้ความรู้ในการซ่อมสร้างอย่างถกูวิธี ทัง้ชา่งและชาวบา้นตอ้งมคีวามรูใ้นการซ่อม

ทีถู่กวธิ ีรวมถงึการวเิคราะหจ์ุดเสีย่งของบา้นทีจ่ะไดร้บัความเสยีหายเมื่อม ีaftershock ซ ้า 
 

2) องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้การสนับสนุนกระบวนการฟ้ืนฟแูก่ชมุชน 
- ต้องสนับสนุนการจดัระบบการฟ้ืนฟู เชน่ จดัล าดบับา้นที่จะท าการซ่อมแต่ละหลงัของแต่

ละหมู่บา้น ใหก้ารด าเนินงานเป็นระบบตามไปดว้ย 
หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่สนบัสนุนกระบวนการฟ้ืนฟู อบจ ควรมารบัหน้าทีแ่ทน 

- ใช้มาตรการป้องกนัความเสียหาย สนับสนุนการซ่อมให้ถูกหลักวิชาการโดยใช้งบ
เยียวยาที่ได้รบั โดยผู้น าต้องสร้างมาตรฐานในการซ่อมสร้างที่ถูกวธิี กองช่างที่ดูแลให้
ค าปรกึษาเกีย่วกบัเทคนิคในการซ่อมสรา้ง ควรมตีวัเลอืกของรูปแบบในการซ่อมสรา้งใหเ้จ้า
บา้นใชต้ดัสนิใจในรูปแบบทีต่อ้งการและงบประมาณทีเ่หมาะสม 

- สะท้อนบทเรียนหลังปฏิบติังาน โดยการถอดบทเรียนทัง้ผู้ปฏิบตัิงานและผู้รบัความ
ชว่ยเหลอื วา่มคีวามเขา้ใจในเรื่องการเยยีวยาและการซ่อมสร้างตรงกนัหรอืไม่ อย่างไร 

3) การเกบ็ข้อมูลและแผนการด าเนินงาน 
- ควรมีการส ารวจความเสียหายซ า้ ถงึผลกระทบทีเ่พิม่ขึน้จรงิจาก aftershock ยงัไม่หยุด 
- ควรให้เพ่ิมข้อมูลระดบัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกบัอาคารส่วนท่ีได้รบัความเสียหาย

เพราะ Aftershock ยงัสรา้งความเสยีหายเพิม่อยู่ 
- ควรมีระบบจดัเก็บข้อมูลทีเดียวจบในฟอร์มเดียว เพื่อก าจัดปญัหาการเก็บข้อมูล

ซ ้าซ้อนหลายครัง้ ควรมแีบบฟอรม์ในการเกบ็ขอ้มูลทีเ่กบ็ทัง้ความเสยีหายตามรายละเอยีด
ของอาคาร มูลค่าความเสียหายของอาคาร รวมไปถึงข้อมูลการบาดเจ็บ -เสียชีวติของ
สมาชกิในครวัเรอืนทีพ่กัอาศยัในอาคารนัน้ 

- แต่ละองคก์รควรประสานการเกบ็ข้อมูล-ส ารวจพืน้ท่ีโดยมาให้เป็นขบวน เพื่อลดการ
ซ ้าซ้อน จากหลายหน่วยงาน อาจะประสานความร่วมมือข้ามหน่วยงานในการวาง
แผนการเก็บ-ส ารวจขอ้มูลในกรณีภัยพบิัต ิหรอืตัง้ตวัแทนประจ าพื้นที่ ตวัอย่างเช่น กลุ่ม
หน่วยงานที่จ ัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับด้านอาชีพควรประสานกันลงพื้นที่ร่วมกัน  
เหมอืนกนัหน่วยของสาธารณสุขทีท่ างานไดเ้รว็ เพราะม ีอสม ประจ าพื้นทีเ่กบ็ขอ้มูล และมี
ระบบทีท่ างานไดเ้รว็  
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4) ควรปรบัระเบียบและงบประมาณ เพ่ือแก้ไขปัญหาเงินเยียวยาไม่พอซ่อมสร้าง 
- วงเงินของการเยียวยาความเสียหายหลังเกิดภัยแต่ละครัง้ ควรเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน เช่น ครัง้น ้ าท่วม น ้ าหลากในปี 2554 ให้วงเงิน 450,000 บาท ส าหรับบ้าน
เสยีหายทัง้หลงั ครัง้นี้เสยีหายทัง้หลงัเชน่กนักค็วรจะใชม้าตรฐานเดยีวกนั 

- ต้องมีการปรบัวงเงินเยียวยา ให้สอดคล้องกบัความเสียหาย หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งควร
พจิารณากรอบงบประมาณ เพื่อใหค้วามชว่ยเหลอืทีเ่ป็นธรรมอกีครัง้ 

- ต้องมีการปรบัระเบียบด้านกรอบระยะเวลาในการส่งข้อมูลความเสียหาย  โดยขยาย
กรอบระยะเวลาให้ส่งข้อมูลแจ้งความเสียหายได้ต่อ พร้อมกบัขยายเพดานงบประมาณ
เยยีวยา เนื่องจากภยัพบิตัยิงัคงด าเนินอยู่และความเสยีหายทีเ่พิม่ขึน้ยงัคงด าเนินต่อไป 

- ควรเบิกจ่ายงบ สู่ อบต โดยตรงเพ่ือลดความล่าช้า จากปญัหางบประมาณไม่คล่องตวั  
เปลีย่นจากเดมิ ที่งบตอ้งผา่นจงัหวดั ผา่นอ าเภอ แลว้ตรวจสอบซ ้าทลีะข ัน้ อกีทางเลอืกคอื  
อบต. ควรใชง้บของ อบต โดยตรงในการท างานระยะฉุกเฉินและระยะฟ้ืนฟูทนัท ี

 
5) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรกลบัมาติดตามผลการช่วยชาวบ้าน 

- ปภ และ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรเขา้มาตดิตามการซ่อมใหเ้สรจ็  
- หน่วยงานส่วนทอ้งถิน่ตอ้งมาใหค้วามชว่ยเหลอือย่างจรงิจงั  
- กรมทรพัย ์น ้าบาดาล ตอ้งมาใหค้ าแนะน าในการซ่อมระบบน ้าบาดาลทีไ่ด้รบัความเสยีหาย

จากทรายผดุ 
6) การลดความสบัสนของความช่วยเหลือและการบริจาค 

- ผู้บริจาคควรจะแจ้งความประสงค์เป็นยอดจ านวนท่ีประสงค์บริจาคต่อปลายทาง
หรือผู้ประสานงาน ก่อนจะน าของมา เพ่ือแก้ปัญหาของกองอยู่ท่ีส่วนกลาง เช่น 
ต้องการบรจิาคเหลก็ชนิดใด จ านวนเท่าใด ต้องการบรจิาคปูนชนิดใด จ านวนเท่าใด ควร
แจง้ให้ปลายทางไดป้ระเมนิความต้องการก่อน เพื่อจดัการปญัหาของบรจิาคมาไม่ตรงตาม
ความตอ้งการ หรอืมาในปรมิาณทีล่น้ความตอ้งการจนกระจายออกไปไม่ทนั 

 
7) การเตรียมพร้อมรบัภยั 

- ต้องสนับสนุนการท าแผนรับมือภัยพิบัติของชุมชน ก าหนด-แจ้งถึงจุดเสี่ยง จุด
ปลอดภยั จุดรวมพลในชมุชน ก าหนดหน้าทีข่องทมีจดัการภยัพบิตั ิก าหนดขอ้ปฏบิตัตินว่า
เมื่อเกดิภยัต้องท าอย่างไร ต้องอพยพไปตรงไหน เสน้ทางใด ไปถงึพรอ้มกนัภายในเวลากี่
นาท ี

- ต้องสนับสนุนการซ้อมแผนรบัภยัพิบติัของผู้บญัชาการเหตุ เพื่อให้ผู้บญัชาการเหตุ
สามารถตดัสนิใจ ออกค าสัง่และสื่อสารออกมาอย่างชดัเจนในสถานการณ์ทีเ่กดิเหตุฉุกเฉิน 
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- ควรมีสนับสนุนระบบเตือนภยัของชุมชน ทัง้ระบบกระจายเสียง กระจายขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิตน การสนับสนุนอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น เครื่องขยายเสยีง ส าหรบั mobile ใชใ้ส่รถ
แจง้ประกาศรอบชมุชนแทนระบบเสยีงตามสายทีใ่ชง้านไม่ไดใ้นกรณทีีไ่ฟดบั 

- ควรสร้างเครือข่ายการส่ือสาร เพื่อการสนับสนุนด้านขอ้มูลและความชว่ยเหลอืจากเหตุ
ภยัพบิตั ิ

- ต้องมีกองทุนฉุกเฉินส าหรบัภยัพิบติั แต่ละชุมชนควรมีกองทุนที่พอเกดิเหตุกส็ามารถ
เบกิจ่ายมาใชจ้่ายในสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งจดัหาเร่งด่วนได้ 

- ต้องสร้างมาตรฐานในการซ่อม-สร้าง เพื่อฟ้ืนฟูและป้องกนัความเสยีหายของอาคารจาก
แผน่ดนิไหวไปพรอ้มกนั 

 
8) ภาครฐัควรสนับสนุนแนวคิดท้องถ่ินจดัการตนเองของ 

- เปิดโอกาสให้ท้องถ่ินออกแบบกระบวนการจดัการตนเอง ให้สามารถดูแลตนเองได ้
โดยเริม่จากทอ้งถิน่ตอ้งหาเวลากลบัไปประเมนิก าลงัตวัเองเป็นขัน้แรก หลงัจากทีท่้องถิน่รู้
ก าลงัและความตอ้งการของตวัเองแลว้ จงึสรา้งกลไกทีเ่หมาะกบัภารกจิงานฟ้ืนฟูชมุชน 

- ประชาชนต้องเปล่ียนวฒันธรรม จากทีเ่คยชนิในการแจง้ความเสยีหายแลว้รอรบั มาเป็น
ตวัเองตอ้งเป็นฝา่ยรุกในการแกไ้ขปญัหาของตวัเอง 
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ข้อเสนอในการสร้างกลไกงานซ่อม-สร้าง ฟ้ืนฟชูมุชนจากแผ่นดินไหว 
 

  องค์ประกอบขัน้ต้นที่ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีในการด าเนิน
กระบวนการฟ้ืนฟูชมุชนหลงัแผน่ดนิไหวโดยการซ่อมสรา้งบา้นทีไ่ดร้บัเสยีหายนัน้ประกอบดว้ย 
 

 
 

1) ระบบข้อมูล การส ารวจความเสยีหาย แต่ละชุมชนควรจะท าขอ้มูลระดบัความเสยีหาย มูลค่า
ความเสยีหาย พร้อมทัง้ขอ้มูลการประเมนิค่าใชจ้่ายในการรื้อ ซ่อม-สรา้งและค่าแรงทีใ่ชจ้รงิของ
แต่ละหลงัคาเรอืน เพื่อน ามาจดัล าดบัในการซ่อม-สรา้งใหค้รบทัง้ชมุชน ซึ่งผูใ้หญ่บา้นหรอืแกน
น าชมุชนสามารถเป็นทีป่รกึษาในการประมวลรายรบัทีไ่ดม้าจากเงนิเยยีวยาจากแต่ละหน่วยงาน 
มาพจิารณากบัรายจ่ายทีต่อ้งใชใ้นการซ่อมสรา้งได้ 

2) งบประมาณ ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าอบรม ค่าเดนิทาง คา่อาหาร ค่าเครือ่งมอื เป็นสิง่ทีใ่ชจ้รงิใน
กระบวนการฟ้ืนฟู คณะท างานจะตอ้งน าขอ้มูลความเสยีหายและจ านวนเงนิทีต่อ้งใชจ้รงิในการ
รือ้-ซ่อม-สรา้ง มาประมวลความสอดคลอ้งของงบประมาณ 

3) ความรู้ หลงัจากมงีบประมาณและสามารถจดัอบรมไดแ้ลว้ อย่างน้อยทีสุ่ดเจา้บา้นจะตอ้งเขา้ใจ
สาเหตุของความเสยีหาย ชา่งตอ้งเรยีนรู้หลกัในการซ่อมบ้านใหส้ามารถรบัแรงจากแผน่ดนิไหว 
ตอ้งเรยีนรูเ้ทคนิคในการวเิคราะหร์ูปแบบความเสยีหายและวธิกีารซ่อม-สรา้งอย่างถูกตอ้ง  

4) เครื่องมือส่วนกลาง หลงัจากมชีา่งทีม่คีวามรูแ้ลว้ ชมุชนตอ้งมเีครื่องมอืส่วนกลางส าหรบัให้
ชา่งและลูกบา้นหมนุเวยีนยมืไปใชใ้นงานซ่อมสรา้งของชมุชน 
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รปูแบบท่ีเหมาะของการด าเนินโมเดลซ่อมสร้าง 
 

1) การท าโมเดลซ่อมสร้างท่ีเหมาะสม ควรท าในระดับหมู่บ้าน ทีละหมู่บ้าน จึงจะ
เหมาะสมการ Run กลไกของการเอามื้อเอาแรง ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานได้
ดว้ยการใชว้ฒันธรรมของชมุชน และยงัชว่ยเพิม่ความเขม้แขง็ในการรวมกลุ่มกนัแก่สมาชกิ
ในชมุชนอกีดว้ย 

2) ทีมท่ีมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในงานซ่อมสร้างจะต้องก าหนดขอบเขตของพื้นท่ีด าเนินงาน
ให้กระชบัและมีจงัหวะของการด าเนินงานท่ีชดัเจน เพื่อที่จะสามารถดูแลหน้างานได้
ทัว่ถงึ มทีมีทีก่ลบัมาตรวจสอบ เกบ็รายละเอยีดไดภ้ายหลงั 

3) เพื่อลดความสบัสน แต่ละหน่วยงานทีม่าสนบัสนุนงานซ่อมสรา้ง ควรตดิป้ายหน้า Site 
งานของบา้นทีท่ างานซ่อมสรา้ง ว่ารบัผดิชอบโดยหน่วยงานใด มเีงือ่นไขอย่างไร 

4) ข้อมูลและการประสานงาน ขอ้มูลพื้นฐานของชมุชนไดแ้ก่ ขอ้มูลประชากร ต าแหน่งทีต่ ัง้
ของบ้านเรอืน รายละเอยีดความเสยีหายที่เกดิขึน้กบัสมาชกิในแต่ละหลงัคาเรอืน  ต้องถูก
น ามาใชป้ระกอบการพจิารณาจดัล าดบัการซ่อมสร้างร่วมกบัขอ้มูลระดบัความเสยีหาย ได้
เป็นขอ้มูลภายในจากแกนน าชุมชน ขณะที่ภายนอกชุมชน เครอืขา่ยองค์กรพฒันาเอกชน
สามารถเป็นตวักลางในการประสานงานภาคจีบัคู่ภาคส่วนที่พรอ้มที่พร้อมจะสนับสนุนให้
กระบวนการด าเนินไดต้่อไป 
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กลไกการสนับสนุนงานซ่อมสร้างท่ีเหมาะสมต่อการฟ้ืนฟชูมุชน 
 

กลไกระดบัหมูบ่้าน 
- สล่า เรยีนรูเ้ทคนคิ ท างานซ่อมสรา้งบา้นใหท้นต่อแรงแผน่ดนิไหว 
- ชาวบ้าน ลงแรง พรอ้มกบัเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ไปพรอ้มกนั 
- แกนน าชมุชน ประสานความชว่ยเหลอืเขา้มาสู่ชมุชน จดัระบบขอ้มูลและตดิตามการซ่อม

สรา้งใหเ้ป็นไปตามล าดบั 
 
กลไกระดบัต าบล 

- องคก์ารบริหารส่วนต าบล สนบัสนุนการจดัระบบงานซ่อมสรา้งใหแ้ต่ละหมู่บา้นสามารถ
ด าเนินไปไดต้ามกระบวนการ เชน่ การจดัอบรม การจดัการเครื่องมอื การสนบัสนุนวสัดุ 
หรอื ชว่ยเป็นทีป่รกึษาในการจดัระบบขอ้มูล 
 

กลไกระดบัจงัหวดั 
- องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สนบัสนุนความรู ้งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ทีต่ าบลและ

หมู่บา้นไม่สามารถจดัหาได ้เตมิใหก้ระบวนการสามารถด าเนินตอ่ไปได้ 
 
 

 


