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ค�ำน�ำ
การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
สาธารณภัยตามที่ระบุไว้ ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร อ�ำเภอ และแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อผู้ประสบภัยไม่สามารถอาศัย
อยู่ในบ้านเรือนตามปกติได้ ก�ำหนดให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
ไปยังพืน้ ทีป่ ลอดภัยและสถานทีช่ วั่ คราว เพือ่ ให้ผปู้ ระสบภัยใช้อยูอ่ าศัยและเข้าถึง
การช่วยเหลือตามความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐ
ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว จึงได้รว่ มกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการด้านสาธารณภัย จัดท�ำ  “คู่มือการจัดตั้ง
และการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว” ขึน้ โดยเนือ้ หาจะกล่าวถึงการจัดตัง้
และการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางภาครัฐก�ำหนดสถานที่ไว้
ส�ำหรับเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ประสบภัย แบ่งเป็นสองส่วนหลัก
คือ ส่วนแรกเป็นการสร้างความเข้าใจในกรอบแนวคิดการจัดตัง้ และการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และส่วนที่สองเป็นแนวทางการน�ำไปใช้ส�ำหรับ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ ถึงระดับประเทศ
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มีการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการร่วมกัน
อย่างมีเอกภาพในการบริหารจัดการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และการให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้พักพิง ขณะที่อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ตามมาตรฐาน
สากล สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ประสบภัย
คู่มือเล่มนี้จะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวส�ำหรับประเทศไทย ในท้ายนี้ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขอขอบคุณที่ปรึกษา และคณะผู้จัดท�ำทุกท่าน หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดี
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ประเทศไทยมีพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
เป็นกฎหมายหลัก ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในราชอาณาจักร
โดยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นกรอบก�ำหนด
ทิศทางการปฏิบัติ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานภาคเอกชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์เบือ้ งต้นแก่ผปู้ ระสบภัย
ผู้ได้รับภยันตรายหรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย โดยมีแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุ ง เทพมหานคร แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย อ� ำ เภอ และ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็นแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพืน้ ที่ เป็นกลไก
ขับเคลื่อนภารกิจงานด้านสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับพืน้ ที่ ก�ำหนดให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่ จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์” (จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/
อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต) ขึน้ เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก�ำลัง และทรัพยากร

คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยมีผู้อ�ำนวยการจังหวัด ผู้อ�ำนวยการ
อ�ำเภอ ผูอ้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานคร และผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการเขตกรุงเทพมหานคร
ควบคุม สัง่ การ และบัญชาการ รับผิดชอบ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่รับผิดชอบ จนกว่าสถานการณ์สาธารณภัยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
โดยบูรณาการ และประสานการเผชิญเหตุรว่ มกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพืน้ ที่
ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้จดั ตัง้ “ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินท้องถิน่ ”
(องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ขึน้ โดยมีผอู้ ำ� นวยการท้องถิน่
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ เป็นผู้ควบคุม
และสัง่ การ เพือ่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั การสาธารณภัยในพืน้ ที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่
ภาวะปกติ หรือสถานการณ์สาธารณภัยยุติลง
เมือ่ เกิดเหตุสาธารณภัย จ�ำเป็นต้องมีการอพยพเคลือ่ นย้ายผูป้ ระสบภัย
ออกจากพื้นที่อันตรายเพื่อไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย จึงมีการจัดตั้ง
ศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้น เพื่อรองรับผู้อพยพได้พักอาศัย และการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราวก็เป็นอีกภารกิจส่วนหนึ่งของกองอ�ำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ ที่ ซึง่ ต้องด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน
ผู้พักพิงได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ดังนั้น จึงต้องมีการวางระบบ
การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เหมาะสมกับจ�ำนวนผู้พักพิง มีความ
ปลอดภัย รวมทั้งความสะอาด และสุขอนามัย ฯลฯ ขณะที่พักอาศัยอยู่ภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว คณะกรรมการหรือ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องควรวางแผนให้ครอบคลุมทัง้ ระบบก่อนทีจ่ ะมีการจัดตัง้ ศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว โดยวางระบบตามวงจรศูนย์พักพิงชั่วคราว ตั้งแต่การวางแผนจัดตั้ง

ศูนย์พักพิงชั่วคราว การบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว และการปิด
ศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมทั้งการจัดหางบประมาณในการบริหารจัดการ โดยมี
แนวทางด�ำเนินการแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

การวางแผน
จัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

การบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

การปิดศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

วงจรศูนย์พักพิงชั่วคราว
1 การวางแผนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นการด�ำเนินการก่อนเกิดเหตุ
เป็นช่วงการเตรียมจัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว โดยจะต้องมีการวางแผนครอบคลุม
ตัง้ แต่กอ่ นเปิดจนกระทัง่ ปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือก
ท�ำเลทีต่ งั้ ของศูนย์พกั พิงชัว่ คราว การวางแผนผังการใช้พนื้ ที่ การจัดให้มรี ะบบ
สาธารณูปโภค และความจ�ำเป็นพืน้ ฐาน การเตรียมการเปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
ดังนี้
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การคัดเลือกท�ำเลที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว อาคารสถานที่ต้องมี
โครงสร้างที่แข็งแรง ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีอันตรายจากภัยคุกคามต่าง ๆ
การเดินทางเข้า - ออก ศูนย์พักพิงชั่วคราวมีความสะดวก และมีความพร้อม
ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับจ�ำนวนผู้พักพิง
v วางแผนผังการใช้พน
ื้ ที่ ต้องมีความเหมาะสมกับจ�ำนวนผูพ้ กั พิง และ
มีการก�ำหนดพื้นที่ที่เป็นสัดส่วน เหมาะสมกับการใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น พื้นที่
ส�ำหรับพักเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย พืน้ ทีบ่ ริการด้านสุขภาพ พืน้ ทีจ่ ดั เก็บ กระจายสิง่ ของ
บรรเทาทุกข์ ของบริจาค พื้นที่โรงครัว พื้นที่ส�ำหรับประสานงาน ฯลฯ รวมถึง
เตรียมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ กั พิง และกลุม่ เปราะบาง (เด็ก ผูส้ งู อายุ
คนพิการ เป็นต้น)
v การจัดให้มร
ี ะบบสาธารณูปโภคและความจ�ำเป็นพืน้ ฐาน เช่น ระบบ
น�้ำประปา ไฟฟ้า การคมนาคม เพื่อเอื้อต่อความสะดวกในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
โดยน�ำมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ตามหลักสากลมาประยุกต์ใช้ภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
เพื่อให้ผู้พักพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อพักอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
การก�ำหนดให้มที พี่ กั นอนไม่แออัดเกินไป ทีซ่ กั ล้าง ห้องสุขา 1 ห้อง ต่อผูพ้ กั พิง
20 คน ฯลฯ
v การจั ด หางบประมาณในการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
ให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การบริหารจัดการภายใน
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว รวมทัง้ งบประมาณในการปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว โดยพิจารณา
จากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี /งบกลาง (หน่วยงาน/รัฐบาล) /งบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ อาทิ เงินบริจาค เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ
v

การเตรียมการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยการเตรียมความพร้อม
ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร งบประมาณ/งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
การก�ำหนดข้อปฏิบตั กิ ติกาการอยูร่ ว่ มกัน การจัดเก็บข้อมูลของผูพ้ กั พิง เป็นต้น
v ก�ำหนดกลไกการบริหารจัดการศูนย์พก
ั พิงชัว่ คราว โดยผูอ้ ำ� นวยการ/
ผูบ้ ญั ชาการ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ประกอบด้วย
ผูป้ ระสานงานศูนย์พกั พิงชัว่ คราวและผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว รวมถึงทีมงาน
ทีแ่ ต่งตัง้ โดยผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ได้แก่ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
ฝ่ายอ�ำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ มีหน้าที่ในการ
อ�ำนวยการ และการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เช่น การคัดเลือกสถานที่
ปลอดภัย การบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว การแจ้งเปิด - การปิดศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว และการใช้พื้นที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราว ตลอดจนการส่งคืนพื้นที่
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว และทรัพยากรต่อภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ก�ำหนดบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบ โดยสรุปดังนี้
v

คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

กองอ�ำนวยการกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว/
คณะกรรมการ/ คณะท�ำงาน
1 กองอ� ำ นวยการกลางศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
เป็นส่วนหนึ่งของกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่
และศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ (จั ง หวั ด /
กรุ ง เทพมหานคร/อ�ำเภอ/ส�ำนัก งานเขต)
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ท้ อ งถิ่ น (องค์ ก าร
บริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา)
2 ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว

ที่

บทบาทหน้าที่
- ก�ำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และ
อ�ำนวยความสะดวกในการจัดตัง้ และการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
- สั่งการเปิ ด การบริ ห ารจั ด การ และปิ ด
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

- ประสานงานระหว่างศูนย์พักพิงชั่วคราว
ทีม่ กี ารจัดตัง้ ขึน้ และหน่วยงานทีเ่ ข้าให้ความ
ช่วยเหลือ เป็นต้น
3 คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ก พิ ง - จัดตั้งทีมบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ชั่วคราว
- วางแผนการเปิด - ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
ตามนโยบายและข้อสัง่ การของกองอ�ำนวยการกลาง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
- อ�ำนวยการ และการบริหารจัดการศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว เช่น การคัดเลือกสถานที่ปลอดภัย
การบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว การแจ้ง
เปิด - การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว และการใช้
พื้ น ที่ ข องศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว ตลอดจน
การส่ ง คื น พื้ น ที่ ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว และ
ทรัพยากรต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3.1 ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
- บริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ร่วมกับคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ

กองอ�ำนวยการกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว/
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการ/ คณะท�ำงาน
3.2 ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ จั ด การศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
ในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
3.3 ฝ่ายอ�ำนวยการ
- อ�ำนวยการและบริหารจัดการงานต่าง ๆ
เช่น งานธุรการ งานเอกสาร งานการประชุม
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ การจัดท�ำบัญชี
รายชื่อผู้พักพิง เป็นต้น
3.4 ฝ่ายปฏิบัติการ
- ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมประจ� ำ วั น ขณะเปิ ด
(คณะท�ำงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสถานที่ และ ศูนย์พักพิงชั่วคราว
สิง่ แวดล้อม ด้านโภชนาการ ด้านบรรเทาทุกข์ - จัดพืน้ ทีศ่ นู ย์พกั พิงชัว่ คราว ให้เป็นระเบียบ
เป็นต้น)
มีสุขอนามัย เป็นต้น
ที่

2 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นระยะเวลาที่เริ่มเปิด และใช้งาน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว และมีกระบวนการคัดกรองผู้พักพิงให้เข้าพักอาศัยอยู่
ภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว จึงมีการบริหารจัดการพืน้ ทีแ่ ละสภาพความเป็นอยู่
อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ ผู้พักพิงมีสุขอนามัยที่ดี เพราะการพักอาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราวมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้พักพิง
ต้องได้รับการให้บริการและการคุ้มครองขั้นต�่ำตามหลักสากล ดังนี้
v การดูแลด้านความปลอดภัย คุณภาพความเป็นอยู่
v การจัดการด้านอาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยูใ่ ห้มค
ี วามสะดวก
v การดูแลด้านสุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น ห้องน�ำ 
้
พื้นที่ซักล้าง จุดทิ้งขยะ เป็นต้น

คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคเป็นไปอย่างทั่วถึง
v การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกติกาการอยู่ร่วมกันของผู้พักพิง
ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น การดูแลรักษาความสะอาด การปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
v การมี กิ จ กรรมประจ� ำ วั น และกิ จ กรรมเสริ ม เช่ น การให้ ข ้ อ มู ล
ข่าวสาร กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นต้น
v การติดตาม ตรวจสอบการท�ำงานภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น
ส�ำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้พักพิง เป็นต้น
v

3 การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว อาจมีผลมาจากสถานการณ์ภัยคลี่คลาย/ยุติ
หรือการปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราวด้วยเหตุอนื่ ใด จึงต้องมีการเตรียมปิดศูนย์พกั พิง
ชั่วคราวและอพยพตามแผนการส่งกลับผู้พักพิงให้ชัดเจน ดังนี้
v การเตรียมการปิดศูนย์พก
ั พิงชัว่ คราว ติดตาม ตรวจสอบความเคลือ่ นไหว
ของสถานการณ์สาธารณภัย (คลี่คลาย/ยุติ) จัดเตรียมเอกสารและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมอพยพตามแผนการส่งกลับ เช่น
เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จิตอาสา ยานพาหนะ เป็นต้น
v การวางแผนปิดศูนย์พก
ั พิงชัว่ คราว โดยประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
v ก�ำหนดระยะเวลาในการปิดศูนย์พก
ั พิงชัว่ คราว และประชาสัมพันธ์
วั น ที่ เวลาที่ ป ิ ด ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวพร้ อ มทั้ ง สื่ อ สารความเข้ า ใจขั้ น ตอน
การปฏิบัติในการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว และการอพยพกลับให้แก่ผู้พักพิง

ประเมินและสอบถามความต้องการในการอพยพกลับของผู้พักพิง
เพื่อเป็นข้อมูลในการอพยพกลับ
v ตรวจสอบอาคารสถานที่ สิง่ สาธารณูปโภคทีช
่ ำ� รุดเสียหาย เพือ่ เป็น
ข้อมูลในการซ่อมแซม พร้อมทั้งท�ำความสะอาดพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว และ
บริเวณโดยรอบ ก่อนปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
v ประสานหน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบในการจัดรถรับส่ง เพือ่ ส่งกลับผูพ้ กั พิง
v ผู้พักพิงลงทะเบียนออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราว ตามแผนการปิด
ศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อส่งกลับผู้พักพิงออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราว
v จั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ง ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น
สถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
v ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สิ่งสาธารณูปโภคที่ช�ำรุดเสียหาย
และสภาพแวดล้อมโดยรอบให้อยู่ในสภาพเดิม ก่อนส่งคืนพื้นที่
v ส่งคืนพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวให้แก่เจ้าของสถานที่
v ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
v รายงานผลการด� ำ เนิ น การและการปิ ด ศู น ย์ ใ ห้ ผู ้ อ� ำ นวยการ/
ผู้บัญชาการทราบ
v

การจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวจะต้องยึดหลักการ
ให้ความคุ้มครอง การให้ความช่วยเหลือ การมีส่วนร่วม กฎหมาย และ
มาตรฐาน เพื่อให้ผู้พักพิงเข้าถึงหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
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บทที่ 1

บทที่

1

บทน�ำ

1.1 ความส�ำคัญ
ปัจจุบันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทยมีความถี่และ
ความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น การขยายตัว
ของชุมชนเมืองทีท่ ำ� ให้ประชาชนอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยเพิม่ ขึน้ การเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง เช่น เกิดพายุขนาดใหญ่
ในบริเวณเส้นศูนย์สตู ร ท�ำให้ฝนตกหนักในประเทศไทย เกิดน�ำ้ ท่วมสูงฉับพลัน
น�ำ้ ป่าไหลหลาก เป็นวงกว้าง แม้วา่ ประเทศไทยจะมีแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับจนสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจาก
สาธารณภัยได้ แต่จำ� นวนผูป้ ระสบภัยหรือผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
สาธารณภัยกลับมีสงู ขึน้ บ่อยครัง้ ทีส่ าธารณภัยเป็นเหตุให้ประชาชนต้องอพยพ
ออกจากที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการอพยพล่วงหน้า หรือการอพยพขณะเกิด
สถานการณ์ หรือการอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยหลังจากเกิดสาธารณภัย
ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์มหาอุทกภัย (พ.ศ. 2554) เป็นปีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่
หลายจังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีผปู้ ระสบภัยต้องอพยพออกจากทีอ่ ยูอ่ าศัย
มายั ง ศูน ย์ พัก พิงที่ห น่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนจั ด ไว้ ในพื้ นที่ ต่ าง ๆ
เป็นจ�ำนวนมาก เหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2557) ท�ำให้
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ทีอ่ ยูอ่ าศัยได้รบั ความเสียหายในทันที ประชาชนไม่สามารถอยูใ่ นอาคารบ้านเรือน
ทีไ่ ม่ปลอดภัย เนือ่ งจากยังมีการสัน่ สะเทือนหลังแผ่นดินไหว หรืออาฟเตอร์ชอ็ ก
ตามมา เหตุการณ์พายุปาบึก (พ.ศ. 2562) ทีม่ กี ารสัง่ อพยพประชาชนล่วงหน้า
หลายต�ำบลตามเส้นทางพายุ หรือในกรณีอบุ ตั ภิ ยั ร้ายแรง เช่น เหตุการณ์สารเคมี
ระเบิดและเพลิงไหม้ในโรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2564)
ซึ่งต้องอพยพประชาชนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุ เป็นต้น
การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวส�ำหรับผู้ประสบภัยจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ
จะต้องเข้ามาด�ำเนินการร่วมกันเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัย
การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ประสบภัยให้ได้อยู่อาศัยในขณะ
เกิดสาธารณภัย และเข้าถึงการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ระดับ
อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต ไปจนถึงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้งและบริหารจัดการ
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราวเป็นการด�ำเนินการทีจ่ ะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือ
และการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร ตลอดจนชุมชน
ที่ประสบภัยและชุมชนข้างเคียง
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน เพื่อการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมี
เอกภาพ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณกุศล องค์กรระหว่าง
ประเทศ และนักวิชาการด้านสาธารณภัย จัดท�ำ “คูม่ อื การจัดตัง้ และการบริหาร
จัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว” เล่มนีข้ นึ้ เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพด้านการ
บรรเทาทุกข์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในประเทศไทย
อันจะน�ำไปสู่การส่งเสริมการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน
ตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ ถึงระดับประเทศให้มกี ารบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน มีแนวทางการบูรณาการร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
1.2.2 เพื่อจัดการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และการให้ความคุ้มครองแก่
ผู้ประสบภัยขณะที่อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ตามมาตรฐานสากลและ
เข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง
1.2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาครัฐและภาคประชาสังคมในการจัดตั้ง
และการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวส�ำหรับประเทศไทย
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1.3 ขอบเขต
คูม่ อื การจัดตัง้ และการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวเล่มนี้ จัดท�ำขึน้
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล
ตลอดจนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดตัง้ และบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวส�ำหรับผูป้ ระสบภัย
ในประเทศไทย ซึ่งในคู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
จะกล่าวถึงศูนย์พกั พิงชัว่ คราวในระบบ โดยเนือ้ หาแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก
เป็นแนวทางการเลือกพื้นที่ปลอดภัย การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว แนวทางปฏิบัติการจัดสรรพื้นที่ และการเปิดศูนย์พักพิง
ชัว่ คราว แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว และการปิดศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว ส่วนที่สองเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานน�ำไปใช้กับการปฏิบัติงาน เช่น
Check List รายการสิ่งที่ต้องด�ำเนินการในการจัดตั้งและการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ตัวอย่างข้อปฏิบัติในการพักอาศัย แบบฟอร์มต่าง ๆ และ
คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID – 19 (ฉบับเพิ่มเติม) เป็นต้น และแนวทาง
การปฏิบัติตามคู่มือเล่มนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2564 - 2570
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1.4 กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวเล่มนี้อ้างอิง
หลักการสากลด้านมนุษยธรรม เช่น กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และปฏิญญาสากลวา ด้วยสิทธิมนุษยชน โครงการสเฟียร์ : กฎบัตรมนุษยธรรม
และมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ แนวทางบริหารจัดการ
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว และการให้ความคุม้ ครองกลุม่ เปราะบาง เช่น เด็ก ผูส้ งู อายุ
คนพิการ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย กลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงผู้ย้ายถิ่น (Migrant) ได้แก่
แรงงานข้ามชาติ นักท่องเทีย่ ว และชาวต่างชาติทอี่ าศัยในประเทศไทย เป็นต้น
หรือผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ภายใต้สถานการณ์สาธารณภัย เป็นต้น
โดยการศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบตั ติ ามหลักสากลน�ำมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย
ในการบรรเทาทุกข์และให้ความคุม้ ครองแก่ผปู้ ระสบภัยนัน้ จะต้องค�ำนึงถึง
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้ประสบภัย ได้แก่
(1) สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ (Right to Life)
(2) สิทธิในการเข้าถึงอาหาร (Right to Food)
(3) สิทธิในการเข้าถึงน�้ำ (Right to Water)
(4) สิทธิการกลับสู่ถิ่นฐานเดิม (Right to Return)
(5) สิทธิการมีที่อยู่อาศัย (Right to Housing)
(6) สิทธิในการเข้าถึงเครื่องนุ่มห่ม (Right to Clothing)
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(7) สิทธิด้านสุขภาพ (Right to Health)
(8) สิทธิในการได้รับรู้ถึงข้อมูล (Right to Access Information)
(9) สิ ท ธิ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นมนุ ษ ยธรรม (Right to
Humanitarian Assistance)
แม้ว่าการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวจะเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานเครือข่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แต่แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว จะต้อง
ค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยค�ำนึงถึงแนวทางดังนี้
(1) การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวควรค�ำนึงถึงความ
ต้องการของผู้ประสบภัยเป็นศูนย์กลาง เช่น การจัดให้มีอาหารและสิ่งของ
บรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้เหมาะสมกับเพศและวัย การจัดพื้นที่ในศูนย์พักพิง
ชัว่ คราวทีค่ ำ� นึงถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ ผูส้ งู อายุ เช่น ห้องสุขา
ทางลาด การจัดพื้นที่พักอาศัยโดยไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(2) การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประสบภัยในการเลือกพื้นที่ หรือ
สถานทีจ่ ดั ตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว การมีสว่ นร่วมในระหว่างการใช้งานและหลังจาก
การใช้งานศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมีการ
ปรึกษาหารือเพือ่ เลือกพืน้ ทีป่ ลอดภัย การจัดตัง้ คณะกรรมการชุมชนตรวจสอบ
อาคาร สถานที่ การมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดระเบียบกติกาการอยูร่ ว่ มกัน หรือ
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับทักษะ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนข้างเคียงที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนั้น ๆ เป็นต้น

6

บทที่ 1

(3) มีการด�ำเนินการภายใต้ขอบเขตกฎหมาย และจะต้องมีกติกาทีก่ ำ� หนด
ร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้พักพิง
(4) ศูนย์พักพิงชั่วคราวจะต้องให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัย โดยเคารพต่อบริบททางสังคม จารีตประเพณี และวัฒนธรรม
ของผูป้ ระสบภัยอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกศาสนา ภาษา ชนชาติ
หรือสัญชาติ เพศสภาพ ความพิการ และจะต้องจัดให้มคี วามคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
ที่อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

1.5 ค�ำจ�ำกัดความ
“ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว” หมายถึง สถานทีเ่ พือ่ ให้ผปู้ ระสบภัยใช้อยูอ่ าศัย
เมือ่ ไม่สามารถอาศัยอยูใ่ นบ้านเรือนตามปกติได้ อาจเป็นสถานทีท่ สี่ ร้างจากวัสดุ
ชัว่ คราว เช่น เต็นท์ บ้านชัว่ คราวจากวัสดุสงั เคราะห์ วัสดุในท้องถิน่ ทีพ่ กั อาศัย
ชัว่ คราวชนิดอืน่ หรืออาจจะมีการปรับใช้อาคารสถานทีท่ มี่ อี ยูแ่ ล้วในชุมชนให้
เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวก็ได้ เช่น อาคารในโรงเรียน สนามกีฬา ห้องประชุม
โดยมีรายละเอียดด้านบุคลากร สถานที่ ระยะเวลา และแนวทางปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้พักพิงพักอาศัยจนกว่าสถานการณ์สาธารณภัยจะยุติ หรือที่อยู่อาศัย
เดิมได้รับการฟื้นฟู ซ่อมแซมจนสามารถอพยพกลับไปอาศัยได้
“การบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว” หมายถึง กระบวนการด�ำเนินการ
ประสานงาน การบริหารหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์สาธารณภัย สามารถเข้าถึงปัจจัยความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐาน
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ในการด�ำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร น�้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่พักพิง เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ให้ความปลอดภัย และป้องกัน
อันตรายให้แก่ผปู้ ระสบภัยรวมถึงเจ้าหน้าทีท่ ที่ ำ� หน้าทีด่ แู ลศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
“สาธารณภัย” หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด
ในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น�้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจน
ภัยอืน่ ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่วา่ เกิดจากธรรมชาติ มีผทู้ ำ� ให้เกิดขึน้
อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความ
รวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย
“ภัยทางอากาศ” หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
“การก่อวินาศกรรม” หมายถึง การกระท�ำใด ๆ อันเป็นการมุ่งท�ำลาย
ทรัพย์สนิ ของประชาชน หรือของรัฐ หรือสิง่ อันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน
ขัดขวางหน่วงเหนีย่ วระบบการปฏิบตั งิ านใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคล
อันเป็นการก่อให้เกิดความปัน่ ป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
“ผู้ประสบภัย” หมายถึง ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจาก
สาธารณภัย มีความจ�ำเป็นต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเดิม เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยจนไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนของตนเองได้
ซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือในด้านที่พักพิงชั่วคราว ด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุขเบื้องต้น เป็นต้น
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“ผูพ้ กั พิง” หมายถึง ผูป้ ระสบภัยทีอ่ พยพเข้ามาพักอาศัยในศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์ภัยจะยุติ หรือที่อยู่อาศัยเดิมจะได้รับการฟื้นฟู
หรือมีการซ่อมสร้างให้สามารถอพยพกลับไปอาศัยได้
“กลุ่มเปราะบาง” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถจ�ำกัดในการ
ตัดสินใจและการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัย ซึ่งต้องการความดูแลเป็นพิเศษ
เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย กลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงผู้ย้ายถิ่น
(Migrant) ได้แก่ แรงงานข้ามชาติ นักท่องเทีย่ ว และชาวต่างชาติทอี่ าศัยอยูใ่ น
ประเทศไทย เป็นต้น

1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
1.6.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ก�ำหนดให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ
และเสรี ภ าพและได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอนื่ ใด
จะกระท�ำมิได้ มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คล
สามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรือ
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อ�ำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส
ย่อมไม่ถอื ว่าเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6.2 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
เป็ น กฎหมายหลั ก ในการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศ ก� ำ หนดให้ ก รมป้ อ งกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศ และในการบรรเทาสาธารณภัย มีผอู้ ำ� นวยการ
และเจ้าพนักงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการ
มีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการ จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพื่อให้
ผู้ประสบภัย อยู่อาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการรักษาทรัพย์สินของ
ผู้ประสบภัย
1.6.3 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 2570
เป็ น แผนก� ำ หนดทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น การจั ด การ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ไปสู่เป้าหมาย
เดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทัง้ การก�ำหนดมาตรการ
เป้าหมาย และการปฏิบตั งิ านให้มคี วามเชือ่ มโยงในทุกระดับ
โดยแบ่งเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ ภาคการพัฒนาในการลด
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และภาคการปฏิบัติในการ
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จัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยอย่างบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการ
ปฏิบัติให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอย่างบูรณาการ เป็นระบบ และมีทศิ ทางเดียวกัน เพือ่ เป็น
แนวทางปฏิบัติและทิศทางการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นที่ยอมรับมาประยุกต์
ใช้ ใ นการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
ประเทศไทย และสามารถน�ำไปปรับใช้ในการจัดท�ำแผนทุกระดับ เพื่อให้การ
จัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เช่น แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ด้านต่าง ๆ เป็นต้น และเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถการจัดการความเสีย่ งจาก
สาธารณภัย ประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ�ำเภอ จังหวัดถึงระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมาย
สูงสุดคือ “การรู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน”
การจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบและ
แนวทางปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ และตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ แนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ซึง่ ศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว เป็นสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ส�ำหรับผู้ประสบภัยที่มีความจ�ำเป็น
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ต้องย้ายออกจากที่อยู่อาศัยเดิม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
จนไม่สามารถอาศัยอยูไ่ ด้ โดยผูป้ ระสบภัยจะอาศัยอยูช่ วั่ คราวจนกว่าสถานการณ์
ภัยจะยุติ หรือที่อยู่อาศัยเดิมจะได้รับการฟื้นฟูหรือมีการซ่อมสร้างให้สามารถ
อพยพกลับไปอาศัยได้ ทั้งนี้ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของแผนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยจะต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างพอเพียง
ทั้งการบริการด้านโภชนาการอาหาร น�้ำดื่ม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต
สาธารณูปโภค รวมถึงสุขาภิบาลและสุขอนามัย โดยจะต้องด�ำเนินการ ดังนี้
(1) การเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
(1.1) จัดให้มกี ารท�ำทะเบียนผูอ้ พยพอย่างละเอียด โดยค�ำนึง
ถึงกลุม่ เปราะบางทางสังคม เพือ่ ให้ทราบความต้องการพืน้ ฐาน และความต้องการ
พิ เ ศษของผู ้ อ พยพ 1 ทั้ ง ข้ อ มู ล ประชากร ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และรายงาน
ให้ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทราบ
(1.2) จัดให้มีอาหาร น�้ำดื่ม และความต้องการพิเศษอย่าง
เพียงพอ เช่น นมเด็กทารก
(1.3) จัดให้มกี ารก�ำหนดพืน้ ทีอ่ าศัยภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของผู ้ อ พยพ ซึ่ ง หมายความรวมถึ ง ข้ อ จ� ำ กั ด
ทางการแพทย์ ประเด็นมิติหญิงชาย เพศสภาพ และกลุ่มเปราะบาง
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(1.4) ให้ศนู ย์พกั พิงชัว่ คราวจัดให้มรี ะบบสาธารณูปโภค เช่น
ประปา ไฟฟ้า เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้เพียงพอและทั่วถึง
(1.5) จัดให้มรี ะบบการแพทย์และการสาธารณสุขสนับสนุน
ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
(2) การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(2.1) ก�ำหนดผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความชัดเจน โดยให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้อพยพภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของภาครัฐ
(2.2) ก�ำหนดให้มกี ารชีแ้ จงท�ำความเข้าใจกฎระเบียบในการ
อาศัยอยู่ร่วมกันภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ชัดเจนให้ผู้อพยพรับทราบและ
ถือปฏิบตั ิ รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้แก่ชมุ ชนโดยรอบศูนย์พกั พิงชัว่ คราวด้วย
(2.3) จั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล
สถานการณ์ภัยอย่างเป็นระบบให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง
(2.4) จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และการมีส่วนร่วมของผู้อพยพ
ตามความเหมาะสม
(3) การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
				 เมือ่ สถานการณ์ภยั ยุติ และผูอ้ พยพสามารถอพยพกลับไปยัง
ที่อยู่อาศัยเดิมหรือ ที่อยู่อาศัยใหม่ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
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(3.1) จัดให้มีการแจ้งการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ผู้อพยพ
ทราบล่วงหน้า พร้อมจัดท�ำทะเบียนผู้อพยพกลับอย่างเป็นระบบ
(3.2) ประสานการเตรียมความพร้อมอพยพกลับตามแผนการ
ส่งกลับ
(3.3) ให้มกี ารแจ้งประกาศปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราวอย่างเป็น
ทางการ พร้อมทั้งรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่รับผิดชอบทราบ
การประสานงานและสนับสนุนการจัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานการปฏิบตั ริ ะหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภายในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) และองค์การสาธารณกุศล มีหน้าที่
จัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านสวัสดิการสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และให้กระทรวงแรงงาน สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงาน
สนับสนุน
1.6.4 การให้ความคุ้มครองการด�ำเนินงานศูนย์พักพิงชั่วคราวตาม
กรอบโครงสร้างและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความคุ้มครองและการตอบสนองด้านมนุษยธรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ความปลอดภัย ศักดิศ์ รี และสิทธิของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสาธารณภัย
โดยจะต้องด�ำเนินการตามอนุสัญญา กรอบการปฏิบัติและกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ก�ำหนดหลักการให้ความคุ้มครองและมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการ
ตอบสนองต่อสาธารณภัย เช่น
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			(1) กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International
Human Rights Law) และปฏิญญาสากลว่าดวยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights) ซึ่งวางหลักว่า “มนุษย์ทุกคนเสมอภาคกัน
ตามกฎหมายและมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ มีสทิ ธิในระเบียบทางสังคมและระหว่า งประเทศ”
			(2) โครงการสเฟียร์ : กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขัน้ ต�ำ่
ในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ (Humanitarian Charter and Minimum
Standards in Disaster Response /The Sphere Project) เป็นแนวทาง
การปฏิบตั งิ านให้ความช่วยเหลือผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ขิ ององค์กรต่าง ๆ
เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ มุง่ เน้นการประสานงาน และการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ของแต่ละองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือ ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต ได้แก่ นํ้า
สุขาภิบาล การส่งเสริมสุขอนามัย อาหารและโภชนาการ และการบริการทาง
สุขภาพ
			(3) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the
Rights of Persons with Disabilities : UNCRPD) เป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศที่ส่งเสริม พิทักษ์และรับรองให้คนพิการ ได้รับการคุ้มครอง
ให้เข้าถึงเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานและความเสมอภาคอย่างทัว่ ถึง โดยมีความเกีย่ วข้องกับ
สาธารณภัย ได้แก่ การทีร่ ฐั จะต้องด�ำเนินมาตรการทีจ่ ำ� เป็นทัง้ ปวงเพือ่ ประกัน
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ความปลอดภัยให้แก่คนพิการจากสถานการณ์ทมี่ คี วามเสีย่ ง สถานการณ์ฉกุ เฉิน
ทางมนุษยธรรม สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติธรรมชาติ ฯลฯ
			(4) แนวทางบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
				 แนวทางการปฏิบตั นิ อี้ า้ งอิงถึง “ชุดแนวทางการบริหารจัดการ
ที่อยู่อาศัยชั่วคราว” (Camp Management Toolkit) โดยเน้นที่ข้อมูลในส่วน
ที่เกี่ยวกับศูนย์พักพิงชั่วคราว และประเด็นปัจจัยทางด้านต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับ
การพิจารณาตลอดระยะเวลาของการใช้ศูนย์พักพิงชั่วคราว หลักการที่ใช้ดังนี้
				 v รัฐมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือแก่ผู้ที่
อาศัยอยูใ่ นศูนย์พกั พิงชัว่ คราว และควรทีจ่ ะได้รบั ความสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ในการให้ความคุม้ ครองและดูแลสวัสดิการของผูอ้ ยูอ่ าศัยในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
				 v การวางแผนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ควรจะมีเป้าหมาย
หลักเพื่อการหาทางออก อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้เข้าพักอาศัยให้ได้โดยเร็วที่สุด
				 v การมีสว่ นร่วมเป็นการให้โอกาสผูพ้ กั พิงเข้าร่วมหาแนวทาง
พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โครงสร้างการปกครองภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว ควรจะมีทั้งเด็ก ผู้หญิง และผู้ชายจากทุกกลุ่ม มาเข้าร่วม ทั้งยังควรมี
การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อให้การมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
				 v ประเภทและลักษณะของความช่วยเหลือจะเปลีย่ นไปตาม
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
				 v ผู้พักพิงควรจะได้รับแจ้งถึงบริการและความช่วยเหลือ
ที่มีอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว จุดแจกจ่ายอาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ควรอยู่ใน
จุดทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย กลไกการแจกจ่ายควรค�ำนึงถึงบุคคลทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงและการเอาเปรียบ
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				 v มี ก ารท� ำ แผนเผชิ ญ เหตุ อ ย่ า งละเอี ย ดส� ำ หรั บ แต่ ล ะ
สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐาน เช่น แผนเผชิญเหตุอุทกภัย
แผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว เป็นต้น
				 v การบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว มีผลกระทบต่อชีวติ
ความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยโดยตรง ทั้งเมื่ออยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว และ
ในการกลับคืนสู่ชีวิตปกติ เพื่อให้กลุ่มคนที่มีความจ�ำเป็นต้องโยกย้ายจาก
ถิ่นที่อยู่อาศัยได้รับความช่วยเหลือและความคุ้มครองในยามจ�ำเป็น
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2

การวางแผนจัดตั้ง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัย และมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพนัน้ นอกจากจะช่วยลดความเสีย่ งในการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ
ของประชาชนที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้ประชาชน
ที่เสี่ยงภัยเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจอพยพล่วงหน้าก่อนเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินได้อีกด้วย ดังนั้น องค์ประกอบหลักของศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ดีคือ
เป็นพืน้ ทีห่ รือสถานทีท่ มี่ คี วามปลอดภัย และมีกลไกในการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผปู้ ระสบภัยทีอ่ พยพเข้ามาพักพิงภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว มีกระบวนการหรือกิจกรรมที่
เกีย่ วข้องหลายขัน้ ตอน เช่น การคัดเลือกพืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัยเพือ่ จัดตัง้ ศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว การส�ำรวจความพร้อมของอาคารที่จะใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
การปรับปรุงสถานทีเ่ พือ่ เพิม่ ศักยภาพในการใช้งาน การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว การก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะท�ำงาน
ด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เครือ่ งอุปโภคบริโภค สิง่ ของบรรเทาทุกข์ และการดูแลคุม้ ครองผูพ้ กั พิงภายใน
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราวให้สอดคล้องกับหลักการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ตลอดจนการวางแผนปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เพือ่ ให้การตรวจสอบ ควบคุม และ
ก�ำกับการด�ำเนินงานตามแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนั้น มีท้ังที่ทางภาครัฐก�ำหนด
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สถานที่ไว้ส�ำหรับเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ประสบภัยและมีการ
จัดเตรียมทรัพยากร ตลอดจนบุคลากรเพือ่ ให้บริการแก่ประชาชนผูป้ ระสบภัย
และศูนย์พกั พิงชัว่ คราวทีป่ ระชาชนผูป้ ระสบภัยได้รเิ ริม่ ก่อตัง้ ขึน้ มาด้วยตนเอง
โดยไม่ได้ตดิ ต่อประสานงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐ มีการดูแล
บริหารจัดการโดยประชาชนในชุมชนเอง ดังนั้น ผู้พักอาศัยอาจไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือที่เพียงพอ ทั้งด้านอาหาร น�้ำ  เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ฯลฯ
เนือ่ งจากไม่เป็นทีร่ จู้ กั ของหน่วยงานหรือผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ แนวทางแก้ไขคือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรพิจารณาปรับให้เข้าไปอยูใ่ นศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
ที่ทางภาครัฐก�ำหนด ทั้งนี้ คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราวเล่มนี้ จะกล่าวถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางภาครัฐก�ำหนดสถานที่ไว้
ส�ำหรับเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ประสบภัยเท่านั้น

2.1 วงจรศูนย์พักพิงชั่วคราว
การวางแผน
จัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

การบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

การปิดศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

วงจรศูนย์พักพิงชั่วคราว แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
v ระยะการวางแผนจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว เป็ น การด� ำ เนิ น การ
ก่อนเกิดเหตุและก่อนที่จะมีการอพยพประชาชนผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่
ประสบภัย
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ระยะการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เป็นระยะเวลาทีเ่ ริม่ เปิด
และใช้งานศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นระยะที่คาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือ
สถานการณ์ฉกุ เฉิน และมีการอพยพประชาชนผูป้ ระสบภัยออกจากทีอ่ ยูอ่ าศัย
มาพักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
v ระยะการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
		
2.1.1 ระยะการวางแผนการจัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ต้องพิจารณา
วางแผนให้ครอบคลุมตัง้ แต่กอ่ นเปิดจนกระทัง่ ปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เพือ่ ให้การ
ด�ำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง มีความสอดคล้องกับนโยบาย แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ และแผนปฏิบตั กิ ารในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ ข้อสัง่ การของผูบ้ ญ
ั ชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการจังหวัด ผู้อ�ำนวยการ
กรุงเทพมหานคร ผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอ ผูอ้ ำ� นวยการท้องถิน่ ในฐานะผูบ้ ญ
ั ชาการ
เหตุการณ์ ตามบริบทของพื้นที่และบริบทของสาธารณภัย โดยการวางแผน
จัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว สามารถด�ำเนินการไว้ลว่ งหน้า เช่น การวางแผนในช่วง
สถานการณ์ปกติ ได้แก่ การส�ำรวจพื้นที่การปรับปรุงอาคารที่จะใช้งานรองรับ
ผูอ้ พยพ การวางผังการใช้พนื้ ที่ การปรับสภาพแวดล้อม การวางแผนบริหารจัดการ
ในด้านต่าง ๆ รวมถึงวางแผนการปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว โดยผูท้ มี่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการจัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว จะต้องท�ำการประเมินความเสีย่ งอย่างรอบด้าน
ควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพของสถานที่ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ ทรัพยากร
ตลอดจนสิ่งของอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับจ�ำนวนผู้ประสบภัย ประเภทของ
สาธารณภัย บริบททางสังคม และวัฒนธรรมของพื้นที่
v
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2.1.2 ระยะการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เป็นระยะเวลา
ที่ผู้ประสบภัยเริ่มเดินทางเข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยผู้ที่
ท�ำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว มีหน้าที่ดูแล อ�ำนวยความสะดวก
ด้านต่าง ๆ ตลอดจนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระยะนี้ให้ความส�ำคัญกับบทบาท
หน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว จึงจ�ำเป็นจะต้องมี
กระบวนการท�ำงานที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการข้อมูล
การตรวจสอบ การจั ด การทรั พ ยากร การประสานงาน การสื่ อ สาร
การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ระยะเวลาในการพักอาศัยอาจจะใช้เวลาไม่กวี่ นั หรืออาจจะ
ใช้เวลาเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน ขึ้นอยู่กับผลกระทบของสาธารณภัย และ
ความจ�ำเป็นในการพักอาศัย ตลอดเวลาที่พักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
จะต้องได้รับการดูแลคุ้มครองขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เช่น
(1) การดูแลด้านความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต
(2) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล
(3) การดูแลด้านสุขภาพอนามัยที่ดี
(4) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคเป็นไป
อย่างทั่วถึง
(5) การมีกิจกรรมเยียวยาจิตใจ และฟื้นฟูสุขภาพจิต
ในระยะนี้ ควรให้ผู้พักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราวได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการ และดูแลสถานที่ เช่น การท�ำอาหาร การดูแลเด็ก
ผูส้ งู อายุ การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย การดูแลท�ำความสะอาดสถานที่
และเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ ตามทักษะความสามารถ
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2.1.3 ระยะการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นช่วงของการจัดการ
เมื่อสาธารณภัยเริ่มคลี่คลาย หรือยุติลง และเตรียมปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
โดยผู ้ พั ก พิ ง จะต้ อ งได้ รั บ แจ้ ง ถึ ง สถานการณ์ แ ละมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มใน
กระบวนการตัดสินใจ และด�ำเนินการปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เช่น การมีสว่ นร่วม
ในการก�ำหนดวันที่ เวลา ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว การท�ำความสะอาดพื้นที่
เพื่อส่งคืนเจ้าของสถานที่ เป็นต้น
ในบางกรณี อาจมีความจ�ำเป็นต้องมีการปิดศูนย์พักพิง
ชั่วคราวอย่างฉุกเฉิน เนื่องจากมีสาธารณภัย หรือภัยคุกคามใด ๆ ต่อการพัก
อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวจะต้องประสานงาน
กับผู้ประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราวในระดับท้องถิ่น ระดับอ�ำเภอ หรือระดับ
จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร เพื่อด�ำเนินการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวฉุกเฉิน
และจัดการอพยพผู้พักพิงตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว
แห่งใหม่ หรือในบางกรณีอาจมีความจ�ำเป็นต้องยุบรวมศูนย์พักพิงชั่วคราว
จากหลายแห่งมารวมกัน เพื่อความสะดวกในการจัดการทรัพยากร ท�ำให้ต้อง
มีการปรับเปลีย่ นหรือจัดสรรการใช้พนื้ ทีส่ ำ� หรับรองรับผูพ้ กั พิงทีเ่ ข้ามาเพิม่ ดังนัน้
การวางแผนบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว จึงต้องค�ำนึงถึงความเป็นไปได้
ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่หลากหลายไม่แน่นอนด้วย
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2.2 การเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
การเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกท�ำเลที่ตั้ง
ที่ปลอดภัยเพี่อจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหรืออาจจะเลือกอาคารสถานที่ที่มี
อยูแ่ ล้วในชุมชนเพือ่ ดัดแปลงเป็นศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ไม่วา่ จะเป็นการคัดเลือก
ท�ำเลทีต่ งั้ หรือสถานทีก่ ต็ าม ผูร้ บั ผิดชอบในการวางแผนจัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
จะต้องมีขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการประเมินความเสีย่ งภัยเบือ้ งต้นมาแล้ว เช่น จ�ำนวน
กลุ่มเปราะบาง จ�ำนวนประชาชนที่จะอพยพ ต�ำแหน่งทางกายภาพของพื้นที่
และข้อมูลความเสี่ยงสาธารณภัย เพราะสถานที่บางแห่ง อาจจะเหมาะสมกับ
การใช้ ง านในสถานการณ์ อุ ท กภั ย แต่ อ าจจะไม่ เ หมาะสมกั บ การใช้ ง าน
ในสถานการณ์วาตภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งในการเตรียมจัดตั้ง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกท�ำเลทีต่ งั้ และอาคารสถานที่ เช่น วิศวกรโครงสร้าง
เจ้าหน้าทีด่ า้ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าทีด่ า้ นการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัคร ตัวแทนกลุม่ เปราะบาง
รวมถึงชุมชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง หรือชุมชนทีเ่ ป็นพืน้ ทีต่ งั้ ของศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
เป็นต้น เนือ่ งจากอาจมีความจ�ำเป็นต้องปรึกษาหารือเพือ่ การสร้างใหม่ หรือปรับปรุง
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
“การเลือกท�ำเลที่ตั้ง” หมายถึง การก�ำหนดพื้นที่หรือสถานที่ที่มี
ความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยใช้ข้อมูล
พืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยประกอบการประเมินความเสีย่ งในการเลือกท�ำเลทีต่ งั้ เน้นความ
ปลอดภัย การคมนาคมสะดวกต่อการเข้าถึง เป็นต้น
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“อาคารสถานที่” หมายถึง อาคาร สิ่งปลูกสร้างและปัจจัยพื้นฐาน
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น ทรัพยากรด้าน
สาธารณูปโภค - อุปโภค ทีเ่ พียงพอ ขนาดของพืน้ ที่ ทีเ่ หมาะสมกับจ�ำนวนผูพ้ กั พิง
รวมถึงลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสวัสดิภาพ สุขอนามัย
ทั้งทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจของทุกคนในศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นต้น
2.2.1 การคัดเลือกท�ำเลที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมีหลักการ
พิจารณาคัดเลือกท�ำเลที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว และอาคาร ดังนี้
			(1) หลักการพิจารณาคัดเลือกท�ำเลที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
โดยให้ความส�ำคัญกับการเลือกท�ำเลทีต่ งั้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราวทีม่ คี วามปลอดภัย
เป็นล�ำดับแรก เส้นทางการคมนาคมเข้าถึงสะดวก และศูนย์พกั พิงชัว่ คราวต้อง
ไม่ตงั้ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ นั ตราย สภาพอากาศหรือสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ มีความพร้อม
ในระบบสาธารณูปโภคที่สามารถรองรับจ�ำนวนผู้พักพิงได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการให้บริการแก่ผู้พักพิง มีหลักการ
พิจารณาคัดเลือกท�ำเลที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว (ตามตารางที่ 2.1)

25

คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ตารางที่ 2.1 ข้อพิจารณาในการเลือกท�ำเลที่ตั้ง
ประเด็น
ข้อพิจารณาในการเลือกท�ำเลที่ตั้ง
1. ความปลอดภัย - ปลอดภัยจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรง
หรือภัยทางธรรมชาติ
- ปลอดภัยจากความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อผูพ้ กั พิงในศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว
2. การเข้าถึง
- ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต
- ค�ำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ใน
ช่วงฤดูฝน)
3. สิ่งแวดล้อม
- พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั้งจากภายในและ
ภายนอกพื้นที่
4.ระบบ
- ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐทีม่ อี ยูเ่ ดิม
สาธารณูปโภค
ทั้งการประปา สุขาภิบาล และการจัดการขยะ
พื้นฐาน
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ เนือ่ งจากระบบน�ำ้ และสุขาภิบาล
ยังสามารถหาทางเลือกอืน่ ทีไ่ ม่พงึ่ พาโครงสร้างพืน้ ฐานของเมืองได้
5. อาชีพ/การท�ำมา - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น
หากิน
- การเข้าถึงที่ท�ำงาน
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง
6. การเข้าถึงระบบ - ต้องมีการบริการด้านการศึกษา และสุขอนามัย
สวัสดิการ
- มีการส�ำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทัว่ ไปในพืน้ ที่
ขั้นพื้นฐาน
7. เอกลักษณ์ทาง - ผู้พักพิงมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณี วัฒนธรรมทางสังคม และ
วัฒนธรรม
ศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่น และชุมชน
โดยรอบต่อกลุ่มผู้พักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราว
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ทัง้ นี้ มีกระบวนการคัดเลือกสถานที่ คุณลักษณะของพืน้ ทีป่ ลอดภัย และ
การพิจารณาสถานที่ในชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
			(2) กระบวนการคัดเลือกสถานที่
(2.1) ผูท้ มี่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
จะต้องปรึกษาหารือชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนทีเ่ ป็นเจ้าของพืน้ ทีป่ ลอดภัยนัน้
โดยชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนเจ้าของสถานทีจ่ ะต้องมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
เลือกพืน้ ทีป่ ลอดภัย ขอบเขตและระยะเวลาการใช้พนื้ ที่ พิจารณาผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นกับผู้พักพิง ซึ่งการปรึกษาหารือกับเจ้าของพื้นที่จะช่วยลดหรือ
เลีย่ งไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทีอ่ าจจะเกิดจากการใช้ทรัพยากรในพืน้ ทีต่ งั้
ศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นต้น
(2.2) พิจารณาบริบททางสังคม เศรษฐกิจของประชาชน
ในพืน้ ที่ และประชาชนทีอ่ าจจะอพยพมาอยูว่ า่ มีการท�ำมาหากิน การนับถือศาสนา
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันหรือไม่ หากผู้ประสบภัยต้องอยู่รวมกันภายใน
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราวเป็นเวลานาน หรืออยูร่ ว่ มกับชุมชนดัง้ เดิมทีม่ พี นื้ เพต่างกัน
ความแตกต่างทางด้านอาชีพ ศาสนาและสังคม จะมีผลต่อการใช้ทรัพยากร
และการด�ำรงชีวิต ซึ่งอาจจะน�ำไปสู่ความขัดแย้งได้
(2.3) พิจารณาว่าเป็นพืน้ ทีอ่ อ่ นไหวในด้านนิเวศวิทยาหรือไม่
เช่น เป็นพื้นที่ลุ่มน�้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง พื้นที่ชายฝั่งทะเล ป่าโกงกาง พื้นที่
อนุรักษ์ หรือพื้นที่ที่มีสัตว์และพรรณพืชใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งควรหลีกเลี่ยงการใช้
พืน้ ทีเ่ หล่านี้ เพราะอาจจะสร้างผลกระทบทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว แต่หาก
มีความจ�ำเป็นต้องใช้ ต้องปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนิเวศวิทยาในการเตรียม และ
ใช้สถานที่
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(2.4) ตรวจสอบกับเจ้าของพืน้ ทีว่ า่ พืน้ ทีท่ เี่ ลือกนัน้ เป็นพืน้ ที่
อ่อนไหวในด้านวัฒนธรรมหรือไม่ เช่น เป็นพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ างศาสนา เป็นพืน้ ที่
เคารพศรัทธา หรือเป็นพื้นที่โบราณสถาน เป็นต้น ไม่ควรเลือกพื้นที่ที่มีความ
อ่อนไหวด้านวัฒนธรรม เพื่อป้องกันการรุกล�้ำ และอาจน�ำมาซึ่งความเสียหาย
ของพื้นที่นั้นได้ หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้ ต้องปรึกษาความเหมาะสมกับ
เจ้าของพื้นที่ ผู้มีอ�ำนาจ หรือผู้น�ำทางศาสนาและวัฒนธรรม
(2.5) พิจารณาว่าเป็นพืน้ ทีท่ เี่ คยใช้ในการอุตสาหกรรมหรือ
เป็นทีท่ งิ้ ขยะอุตสาหกรรม เป็นบ่อขยะเก่า หรือเป็นพืน้ ทีใ่ กล้โรงงานอุตสาหกรรม
หรือไม่ เพราะพื้นที่อุตสาหกรรม เหมืองเก่า บ่อขยะเก่ามักมีสารพิษตกค้าง
มีสารเคมีปนเปือ้ น สารเคมีรวั่ ไหลปะปนมากับน�ำ ้ และอากาศหรืออาจจะก่อให้เกิด
มลภาวะทางกลิ่น เสียงต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสวัสดิภาพของ
ผู้พักพิง ควรเลือกพื้นที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการป้องกัน และควบคุม
สารพิษ การระบาดของโรคติดต่อ โรคติดต่อทีม่ แี มลงเป็นพาหะน�ำโรค และมีการ
วางแผนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
(2.6) ตรวจสอบว่าเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งสาธารณภัย หรือ
มีโอกาสทีจ่ ะเกิดสาธารณภัยหรือไม่ พืน้ ทีท่ ใี่ ช้เป็นสถานทีป่ ลอดภัยควรมีความ
ลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน�้ำ  และควรมีการยกพื้นขุดทางระบายน�้ำ
รอบอาคารหรือใต้อาคาร ควรมีระบบเฝ้าระวังน�ำ้ ท่วม ในขณะเดียวกัน หากพืน้ ที่
ทีเ่ ลือกนัน้ มีความลาดชันมาก มักจะมีแนวโน้มในการเกิดดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะ
ในช่วงมรสุม หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้ ควรสร้างแนวก�ำแพงป้องกันหรือเตรียม
ปลูกพืชคลุมดินเพื่อยึดผิวดิน กันดินพังทลายเวลามีฝนตกหนัก เป็นต้น
(2.7) การเลือกใช้พนื้ ทีใ่ ดเป็นศูนย์พกั พิงชัว่ คราวนัน้ ควรมี
การตกลงกับเจ้าของพื้นที่อย่างชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องจัดท�ำ
เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบของบันทึกข้อตกลง โดยระบุ
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- คู่สัญญาหรือเจ้ า ของสถานที่ และหน่ วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
- เงือ่ นไขการใช้พนื้ ที่ เช่น ระยะเวลา ขอบเขตความ
รับผิดชอบ เป็นต้น
- ผู้รับผิดชอบในการดูแลบริหารจัดการพื้นที่
- แหล่งที่มาของงบประมาณ และการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
			(3) คุณลักษณะของพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
(3.1) พื้นที่ไ ม่มีความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ดภั ย ซ�้ ำ  หรื อ ได้ รั บ
ผลกระทบจากภัย และภัยต่อเนื่องจากภัยหลักที่อาจจะเกิดขึ้น
(3.2) พืน้ ทีม่ คี วามสะดวกในการเดินทางและการติดต่อจาก
ภายนอกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยพาหนะใด ๆ
เช่น รถยนต์ รถพยาบาล รถกู้ชีพ และพื้นที่ปลอดภัยควรอยู่ห่างจากถนน
อย่างน้อย 50 เมตร เพือ่ ลดโอกาสการเกิดอุบตั เิ หตุจราจร ไม่ควรตัง้ พืน้ ทีพ่ กั พิง
บนถนนหรือไหล่ทาง
(3.3) พื้นที่เข้าถึงได้โดยปราศจากอุปสรรคในการใช้งาน
และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ
ทีใ่ ช้รถเข็น หรือใช้ไม้เท้า หากไม่มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกให้พจิ ารณาปรับปรุง
อาคารสถานที่ เช่น การจัดให้มีทางลาดส�ำหรับรถเข็นจากพื้นถึงตัวอาคาร
การจัดให้มีขนาดประตูที่กว้างพอส�ำหรับรถเข็น การจัดให้มีราวน�ำทางเดิน
หรือเป็นราวจับส�ำหรับทางเดินขึน้ บันได การจัดให้มหี อ้ งน�ำ้ ทีเ่ หมาะสม เป็นต้น
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(3.4) พื้นที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น
ประปา ไฟฟ้า การคมนาคม เพือ่ เอือ้ ต่อความสะดวกในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน
และไม่หา่ งไกลจากสถานทีใ่ ห้บริการของรัฐ เช่น โรงพยาบาล ส�ำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีต�ำรวจ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือต่าง ๆ เป็นต้น
(3.5) พื้นที่เอื้ออ�ำนวยต่อการจัดระเบียบในการใช้งาน
ด้านต่าง ๆ อย่างเป็นสัดส่วน เช่น การจัดพืน้ ทีพ่ กั ผ่อนนอนหลับ พืน้ ทีท่ ำ� อาหาร
พื้นที่ซักล้าง ห้องน�้ำ  ห้องสุขา นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมพื้นที่ส�ำหรับจัดเก็บ
กระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์ ของบริจาค พื้นที่ส�ำหรับให้บริการด้านสุขภาพ
และพื้นที่ส�ำหรับประสานงาน เป็นต้น
(3.6) พื้นที่สามารถจัดระบบรักษาความปลอดภัยส�ำหรับ
ทุกคน มีอาณาเขตชัดเจนหรือสามารถจัดให้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยได้
2.2.2 การพิจารณาสถานที่ในชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
การคัดเลือกสถานทีเ่ พือ่ จัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราวในแต่ละหมูบ่ า้ น
ต�ำบล อ�ำเภอ ส�ำนักงานเขต นอกจากที่สาธารณประโยชน์แล้ว ยังมีพื้นที่
สาธารณะทีส่ ามารถรองรับการอพยพของประชาชน และเป็นทีพ่ กั พิงชัว่ คราว
มักเป็นสถานทีท่ ชี่ มุ ชนรูจ้ กั เช่น โรงเรียน วัด มัสยิด โบสถ์ สนามกีฬา พืน้ ทีบ่ ริเวณ
ส�ำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้งานสถานที่เหล่านี้
ต้องค�ำนึงถึงระยะเวลาในการใช้พกั พิง สิง่ อ�ำนวยความสะดวก และการจัดการ
พื้นที่โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยทั่วไปในแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งภัยสูง
จะมีการก�ำหนดสถานทีใ่ นชุมชนเพือ่ ใช้เป็นศูนย์พกั พิงชัว่ คราวไว้แล้ว โดยสามารถ
จัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวเข้าไปบริหารจัดการ
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พืน้ ทีไ่ ด้ และต้องมีการตรวจสอบความพร้อม ความปลอดภัยของสถานทีน่ นั้ ๆ
เป็นระยะ ๆ แต่บางท้องถิ่นยังไม่มีการเลือกสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
จึงต้องพิจารณาเลือกสถานที่แต่ละประเภท ซึ่งย่อมมีข้อดี ข้อด้อยต่างกันไป
(ตามตารางที่ 2.2)
ตารางที่ 2.2 การเลือกสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
สถานที่
โรงเรียน

ข้อดี

• ใกล้พนื้ ทีช่ มุ ชน เป็นทีร่ จู้ กั ของชุมชน
• มีผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
ช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่
• มีสาธารณูปโภคจ�ำเป็นขั้นพื้นฐาน
เช่น น�้ำประปา ไฟฟ้า ห้องน�้ำ โรงครัว
เป็นต้น
• มีพื้นที่ และอาคาร ห้องเรียนรองรับ
ผูพ้ กั พิงจ�ำนวนมากได้ อาจจะตัง้ เต็นท์
หรือสุขาชั่วคราวเพิ่มเติมได้
• มีสนามหญ้ากว้างส�ำหรับอพยพ
สัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์
ส�ำนักงาน
• เป็ น ที่ รู ้ จั ก ของคนในชุ ม ชน และ
อบต./เทศบาล หน่วยงานในพืน้ ที่ สะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน
• มีหน่วยงานความปลอดภัย
• มีสาธารณูปโภคจ�ำเป็นขั้นพื้นฐาน
เช่น น�้ำประปา ไฟฟ้า ห้องน�้ำ เป็นต้น
• มีบุคลากรประจ�ำส�ำนักงานดูแล

ข้อด้อย
• การพักอาศัยอาจจะรบกวนการเรียน
การสอนของโรงเรียนในกรณีที่ใช้เป็น
ที่เรียน และเป็นที่พักพิงชั่วคราวใน
เวลาเดียวกัน
• การปรับใช้โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิง
ชั่วคราว อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหา
ด้านสุขอนามัยแก่นักเรียนตามมา

• การจัดพืน้ ทีพ่ กั พิงอาจจะรบกวนการ
ท�ำงานของเจ้าหน้าที่
• การจัดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว อาจจะส่ง
ผลต่อการรักษาความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินทางราชการ
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สถานที่

ข้อดี

• ใกล้พื้นที่ชุมชน มีความสัมพันธ์กับ
ศาสนสถาน
เช่น วัด มัสยิด ชุมชน
• มีขนาดพื้นที่หลากหลาย
หรือโบสถ์
• มีสาธารณูปโภคจ�ำเป็นขั้นพื้นฐาน
เช่น น�้ำประปา ไฟฟ้า ห้องน�้ำ เป็นต้น
• วัดส่วนใหญ่มีโรงครัว อุปกรณ์
เครื่องใช้ และห้องน�้ำ  ห้องอาบน�้ำ 
เป็นต้น
• มีคณะกรรมการบริหารจัดการของ
สถานที่เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ
ศาลาประชาคม • เป็นศูนย์กลางของชุมชน
• มีรปู แบบ และขนาดพืน้ ทีห่ ลากหลาย
• บางแห่งอาจจะมีระบบสือ่ สารติดตัง้ ไว้
• มีสาธารณูปโภคจ�ำเป็นขั้นพื้นฐาน
เช่น น�้ำประปา ไฟฟ้า ห้องน�้ำ เป็นต้น
• มีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแล
• พื้นที่กว้างขวาง รองรับประชาชน
สนามกีฬา
สวนสาธารณะ จ�ำนวนมาก
• เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน
หอประชุม
• มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น
ห้องพยาบาล ห้องน�้ำ ลานจอดรถ
ห้องเก็บของ เป็นต้น
• มีพื้นที่ตั้งเต็นท์ สุขาเคลื่อนที่
เพิ่มเติมได้
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ข้อด้อย
• ข้อบัญญัติทางศาสนาอาจจะท�ำให้
เกิดความเหลื่อมล�้ำหรือความขัดแย้ง
ในการใช้สถานที่พักพิง
• ผู้พักพิงต่างศาสนาอาจไม่สะดวกใจ
ในการใช้พื้นที่ร่วมกัน
• อาจจะมีข้อจ�ำกัดเรื่องการรับ
สัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ เป็นต้น

• บางแห่ ง เป็ น โครงสร้ า งที่ เ ปิ ด โล่ ง
ออกแบบมาส�ำหรับการประชุม หรือ
การรวมตัวชั่วคราว จึงอาจจะยากต่อ
การจัดพืน้ ทีเ่ ป็นส่วนตัว และไม่สะดวก
ในการพักอาศัยระยะยาว
• พื้ น ที่ ร ่ ม มี น ้ อ ย หรื อ พื้ น ที่ อ าคาร
อาจมีน้อย ต้องใช้เต็นท์เป็นที่พักพิง
หรือใช้จัดกิจกรรม
• อาคารโล่งกว้าง ยากต่อการจัดพื้นที่
อาศัยให้มีความเป็นส่วนตัว
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2.2.3 การคัดเลือกอาคารสิง่ ก่อสร้างส�ำหรับใช้เป็นศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
การคั ด เลื อ กอาคารสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว เพื่ อ ปรั บ ใช้ เ ป็ น
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว จะต้องมีการส�ำรวจและประเมินความปลอดภัยของอาคาร
สภาพแวดล้อม รวมถึงวางแผนการปรับปรุงสภาพอาคารให้เหมาะสมในการ
ใช้งาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักพิง ในการคัดเลือกอาคารและ
วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร ควรมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างเข้าร่วมในการ
เลือกอาคารสิ่งก่อสร้างด้วย ซึ่งการคัดเลือกอาคารสิ่งก่อสร้างส�ำหรับใช้เป็น
ศูนย์พักพิงชั่วคราวนั้น มีประเด็นหลักที่ควรพิจารณา ได้แก่ สภาพอาคาร
ลักษณะอาคาร การใช้งานอาคาร เจ้าของอาคาร ขนาดของอาคาร และระยะเวลา
การใช้งาน (ตามตารางที่ 2.3)
ตารางที่ 2.3 หลักการพิจารณาคัดเลือกอาคารสิ่งก่อสร้างส�ำหรับใช้เป็น
			 ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ประเด็น

ข้อพิจารณาส�ำหรับอาคารสิ่งก่อสร้าง

1. สภาพอาคาร - โครงสร้างอาคารและฐานรากอาคารอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย มีการ
ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายอาคาร
- โครงสร้างอาคารสามารถต้านทานแรงที่เกิดจากสาธารณภัย
ต่าง ๆ ได้
- อาคารมีหน้าต่าง ประตู ที่แข็งแรง ใช้งานได้และอยู่ในสภาพที่ดี
- มีหลังคาแข็งแรง มีฉนวนกันความร้อน
- ระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ดี
2. ลักษณะอาคาร - ลักษณะอาคารต้องเอื้อต่อการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนส�ำหรับ
ผู้พักพิง และพื้นที่ใช้สอยตามความจ�ำเป็น
- วัสดุที่ใช้ในอาคาร เช่น ฝ้า เพดาน ผนัง มีความแข็งแรง ทนต่อ
แรงลมฝน
- อาคารมีทางขึ้นลงกว้าง สะดวกส�ำหรับการใช้งานของผู้พักพิง
และการขนถ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค
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ประเด็น

ข้อพิจารณาส�ำหรับอาคารสิ่งก่อสร้าง

- ภายในอาคารมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี
- มีทางเข้า - ออกที่สะดวก กว้างขวาง แข็งแรง และปลอดภัย
- มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับเก็บสิง่ ของบรรเทาทุกข์ทงั้ ภายใน และภายนอกอาคาร
3. การใช้งาน - มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมต่อจ�ำนวนผู้พักพิง
อาคาร
- สามารถใช้อาคารได้ตลอดระยะเวลาในการพักพิง
- ไม่ควรมีการใช้อาคารในกิจกรรมอืน่ ในขณะทีใ่ ช้เป็นศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
4. เจ้าของอาคาร l อาคารของเอกชน เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ขับไล่ และผลักดันไป
สูก่ ารโยกย้ายครัง้ ทีส่ อง การตกลงกับเจ้าของอาคารโดยตรงสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
l อาคารของรัฐ หรือสาธารณะ มีอยู่ทั่วไปและเป็นการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมในข้อจ�ำกัดการเห็นชอบจากรัฐอาจใช้เวลานาน
5. ขนาดของ l ศูนย์พักพิงชั่วคราวขนาดเล็ก (ไม่เกิน 100 คน) ในกรณีที่มี
อาคาร
ศูนย์พักพิงชั่วคราวขนาดเล็กจ�ำนวนมาก อาจท�ำให้เกิดปัญหา
ด้านการล�ำเลียงและกระจายความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง แต่สามารถ
วางกลไกการประสานงานและการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย
ในการปกป้องคุ้มครองผู้พักพิงการภายในอาคารได้ง่าย
l ศูนย์พก
ั พิงชัว่ คราวขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 คน) เป็นการแก้ปญั หา
ที่รวดเร็วในการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจ�ำนวนมาก
ในกรณีฉกุ เฉินท�ำให้การวางกลไกการประสานงานภายในได้ยากกว่า
และมีความเสีย่ งต่อการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
เนื่องจากเป็นศูนย์ขนาดใหญ่ ท�ำให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในการปกป้องคุ้มครองผู้พักพิงไม่ทั่วถึง
6. ระยะเวลา - กรณีทจี่ ำ� เป็นต้องใช้เป็นศูนย์พกั พิงชัว่ คราวเป็นเวลานานควรค�ำนึงถึง
การใช้งาน
ความเป็นไปได้ในการเพิ่มพื้นที่อาศัยและคุณภาพชีวิต

34

บทที่ 2

ทั้งนี้ เมื่อมีการคัดเลือกสถานที่ปลอดภัยเพี่อจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราวแล้ว ควรจัดท�ำเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ตามแบบรายงานการเตรียมความพร้อมศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
(กรุงเทพมหานคร/ จังหวัด) ตามภาคผนวก 4
2.2.4 การปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ ละการเพิม่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับกลุ่มเปราะบาง
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว นอกจากจะต้องค�ำนึงถึงเรือ่ งการใช้งานพืน้ ที่
ระบบสาธารณูปโภค ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับศูนย์พกั พิงทีป่ ระชาชนทัว่ ไปใช้ประโยชน์แล้ว
ในการจัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราวยังต้องพิจารณาถึงความจ�ำเป็นเหมาะสมในการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิม เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
กลุม่ เปราะบางด้วย เช่น การติดตัง้ ไฟส่องสว่างเพิม่ เติม การท�ำราวจับตามทางเดิน
ส�ำหรับผูส้ งู อายุ การท�ำราวกัน้ ระเบียงเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุกบั เด็กเล็ก เป็นต้น
นอกจากนี้ กลุ่มคนพิการจะต้องจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เหมาะสม
โดยอ้างอิงตามกฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มอี ปุ กรณ์ สิง่ อ�ำนวย
ความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง
เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 ซึ่งค�ำว่า
“สิง่ อ�ำนวยความสะดวก” ตามกฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะฯ หมายถึง เครือ่ งมือ
เพือ่ การช่วยเหลือทัง้ ภายในและภายนอกอาคารและสถานที่ และยานพาหนะ
โดยการสร้าง ติดตัง้ หรือดัดแปลงให้เครือ่ งมือดังกล่าว เป็นส่วนหนึง่ ของอาคาร
และสถานที่ และยานพาหนะ เพือ่ ให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์
ได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท เป็นต้น
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			ตัวอย่าง การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นส�ำหรับกลุ่ม
เปราะบางในศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
			v จัดโต๊ะลงทะเบียนส�ำหรับคนพิการและผูส้ งู อายุแยกต่างหาก
เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
			v การจัดให้มีไฟส่องสว่าง ไฟน�ำทางและราวจับตามทางเดิน
ไปห้องน�้ำ ห้องอาหาร เรือนนอน
			v การจัดพืน้ ทีส่ ว่ นตัวหรือฉากกัน้ สายตาทีม่ ดิ ชิดส�ำหรับคนพิการ
ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในการเปลี่ยนเสื้อผ้า ท�ำความสะอาดร่างกาย
เป็นต้น
			v การท�ำทางลาดจากวัสดุที่มี หรือวัสดุในท้องถิ่น ซึ่งสามารถ
รับน�ำ้ หนักคนพิการและรถเข็นคนพิการได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยเมือ่ ใช้งาน
โดยมีความกว้างเพียงพอส�ำหรับรถเข็นคนพิการ และมีความลาดชันในระดับ
ที่รถเข็นคนพิการสามารถขึ้นและลงได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีระบบป้องกัน
มิให้รถเข็นตกจากทางลาด
			v การปรับปรุงห้องน�้ำที่คนพิการใช้รถเข็นสามารถใช้การได้
โดยให้มปี ระตูกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร มีพนื้ ทีก่ ว้างส�ำหรับรถเข็นคนพิการ
หมุนได้สะดวก และมีพื้นที่ในการจัดเก็บรถเข็นคนพิการ ในห้องน�้ำจะต้องมี
ราวจับท�ำด้วยวัสดุที่มีความมั่นคง แข็งแรง พื้นห้องน�้ำเป็นวัสดุที่พื้นผิวไม่ลื่น
และมีสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องน�้ำที่มีลักษณะเหมาะสมส�ำหรับคนพิการ
			v การปรับเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน�้ำเป็นแบบก้าน เพื่อให้
คนพิการแขนขาอ่อนแรงสามารถเปิดได้
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			v การให้ข้อมูลข่าวสารส�ำหรับคนพิการประเภทต่าง ๆ เช่น
การจัดล่ามภาษามือส�ำหรับคนพิการทางการได้ยิน จัดพิมพ์เอกสารเป็นตัว
อักษรเบรลล์ หรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารกับคนพิการ เป็นต้น
			v มีป้ายแสดงสัญลักษณ์รูปภาพคนพิการ เครื่องหมายแสดง
ทางไปสู่อุปกรณ์หรือ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
			v มีหอ้ งหรือพืน้ ทีแ่ ยกต่างหาก มิดชิด และอากาศถ่ายเทส�ำหรับ
แม่ให้นมบุตร
			v จัดพื้นที่ปลอดภัย และนั นทนาการส� ำ หรั บเด็ ก เด็ ก เล็ ก
ทีป่ ลอดภัยเพือ่ ให้เด็ก ๆ มาร่วมใช้พนื้ ทีเ่ ดียวกันระหว่างพักพิงอยูใ่ นศูนย์พกั พิง
ชัว่ คราว เป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผปู้ กครองในการดูแลเด็กและเป็นการ
คุ้มครองเด็กในภาวะตามหลักสากล
การจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ส�ำหรับผูพ้ กิ ารนัน้ ไม่จำ� เป็น
จะต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างราคาแพง หรูหราหรือถาวร หลักส�ำคัญคือการจัดหา
สิ่งที่ใช้งานได้ตามคุณลักษณะและข้อก�ำหนดที่จ�ำเป็น การสร้างทางลาด
ที่สวยงามแต่มีความลาดชันไม่ตรงตามมาตรฐาน ก็ไม่สามารถใช้งานได้จริง
และอาจก่อให้เกิดอันตรายกับคนพิการและผูช้ ว่ ย แต่ทางลาดทีถ่ กู ต้องจะต้อง
มีระดับความชันที่ 1:12 เมตร เมือ่ ทางลาดมีความสูง 1 เมตร จะต้องมีความยาว
12 เมตร มีความกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร และทางลาดทีม่ คี วามยาวตัง้ แต่
2.5 เมตรขึ้นไป จะต้องมีราวจับทั้งสองข้าง เป็นต้น อีกประการหนึ่ง ทางลาด
ส�ำหรับรถเข็นคนพิการสามารถสร้างจากวัสดุทหี่ าได้งา่ ยในพืน้ ทีแ่ ละสร้างอย่าง
แข็งแรง นอกจากนี้ ทางเดินในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว โดยเฉพาะทางเดินไปห้องน�ำ 
้
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ควรท�ำราวเกาะตามทางเดินไว้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ เด็ก และคนที่
เดินล�ำบาก อีกทั้งยังสามารถใช้น�ำทางส�ำหรับผู้พิการทางสายตาอีกด้วย
อนึ่ง การทาสีเหลืองที่ขอบประตู หรือประตูห้องน�้ำ  เป็นแนวทางสากลที่ช่วยให้
คนพิการประเภทสายตาเลือนรางสามารถสังเกตเห็นประตูได้ดว้ ย ส�ำหรับตัวอย่าง
การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกฯ นั้น สามารถสืบค้นจากเอกสาร “ตัวอย่างที่ดี
ในการจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับคนพิการ และคนทุกวัย” ของส�ำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ในการจัดหรือปรับสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนพิการ หรือผูส้ งู อายุ หรือกลุม่ เปราะบางอืน่ ๆ
ควรปรึกษาหารือกับตัวแทนกลุ่มคนเปราะบางแต่ละประเภท ซึ่งตัวอย่างการ
จัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับกลุม่ เปราะบาง ในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เชือ่ มโยงตามบทที่ 4 ข้อ 4.3.3 และตามตาราง
ที่ 2.4 และภาพที่ 2.1
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ตารางที่ 2.4 ตั ว อย่ า งการจั ด สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ
			 กลุ่มเปราะบางในศูนย์พักพิงชั่วคราว
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

ตัวอย่าง

1. โต๊ะลงทะเบียน
  - ส� ำ หรั บ คนพิ ก าร ผู ้ สู ง อายุ แยกต่ า งหาก และ
ลงทะเบียนความต้องการของคนพิการ
2. ทางลาด
   - ทางเดินในศูนย์พักพิงชั่วคราว ทางเดินไปห้องน�้ำ 
และห้องเก็บของ มีราวจับตลอดทางเดิน ป้องกันผูส้ งู อายุ
เด็ก คนพิการลื่นล้ม
  - ทางลาดแบบง่าย ๆ แบบมีชานพัก ส�ำหรับคนพิการ
ผูส้ งู อายุ เด็กเล็กทีใ่ ช้รถเข็น และใช้ในการขนส่งสิง่ ของ
ได้ด้วย
3. ห้องน�้ำคนพิการ
    - ห้องน�้ำที่สร้างเผื่อคนพิการ มีทางลาด และประตู
บานใหญ่เพื่อให้รถเข็นเข้าได้ (ขนาด 90 X 150
เซนติเมตร) ทาสีประตูเป็นสีเหลืองเพื่อให้คนสายตา
เลือนรางสังเกตเห็น
4. เต็นท์
   - หากจ�ำเป็นต้องใช้เต็นท์ส�ำหรับคนพิการ ต้องเป็น
พื้นแข็ง ไม่เป็นดินโคลน และไม่อยู่ใกล้ห้องน�้ำ  และมี
อากาศถ่ายเท
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สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

ตัวอย่าง

5. ที่จับประตูแบบต่าง ๆ
    เช่น ลูกบิดประตูห้องน�้ำเป็นแบบก้าน เพื่อให้คน
พิการ แขนขาอ่อนแรงสามารถเปิดได้
6. ห้องให้นมบุตร
    - ห้องหรือพื้นที่แยกต่างหาก มิดชิด และอากาศ
ถ่ายเทส�ำหรับแม่ให้นมบุตร
อ้างอิงตารางที่ 2.4 : ที่มา : ดร.ปาริฉัตต์ ครองขันธ์ (2560) http://cmtoolkit.org และ
https://images.app.goo.gl/aD1i6MYHPy95YXGD6.

ภาพที่ 2.1 การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบาง
ที่มา : ดร.ปาริฉัตต์ ครองขันธ์  (2560)
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2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
เป็นกฎหมายหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในราชอาณาจักร
โดยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นกรอบก�ำหนด
ทิศทางการปฏิบัติ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานภาคเอกชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์เบือ้ งต้นแก่ผปู้ ระสบภัย
ผู้ได้รับภยันตรายหรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย โดยมีแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุ ง เทพมหานคร แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย อ� ำ เภอ และ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็นแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพืน้ ที่ เป็นกลไก
ขับเคลื่อนภารกิจงานด้านสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับพืน้ ที่ ก�ำหนดให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่ จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์” (จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/
อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก�ำลัง และ
ทรั พ ยากรในการจัดการสาธารณภัยที่เ กิดขึ้ น โดยมี ผู ้ อ� ำ นวยการจั ง หวั ด
ผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอ ผูอ้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานคร และผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการเขต
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กรุงเทพมหานคร ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ รับผิดชอบในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน จนกว่าสถานการณ์สาธารณภัยจะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ โดยบูรณาการ และประสานการเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนในพืน้ ที่ ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้จดั ตัง้ “ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ฉุ ก เฉิ น ท้ อ งถิ่ น ” (องค์ก ารบริห ารส่วนต�ำบล/เทศบาล/เมื อ งพั ท ยา) ขึ้ น
โดยมีผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตพื้นที่ เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพื่อท�ำหน้าที่จัดการสาธารณภัยในพื้นที่
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือสถานการณ์สาธารณภัยยุติลง
ทั้ ง นี้ การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวเป็ น ภารกิ จ ส� ำ คั ญ ส่ ว นหนึ่ ง
ของกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ ที่ ตามโครงสร้าง
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในส่วนสนับสนุน และกลไก
การบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวตามคูม่ อื ฉบับนี้ จะมีกองอ�ำนวยการกลาง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นส่วนหนึ่งของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พื้นที่ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/อ�ำเภอ/
ส�ำนักงานเขต) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต�ำบล/
เทศบาล/เมืองพัทยา) และมีกลไกของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พกั พิง
ชัว่ คราว เป็นส่วนขับเคลือ่ นการปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ พร้อมทัง้ มอบหมายภารกิจ
และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ
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ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว จึงเป็นกลไก
ส�ำคัญในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ ให้มีความเป็นเอกภาพ
และมี ม าตรฐาน โดยมี ห น้ า ที่ ใ นการอ� ำ นวยการและการบริ ห ารจั ด การ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น การคัดเลือกสถานที่ปลอดภัย การใช้พื้นที่ของ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว การเตรียมอุปกรณ์ สิ่งของจ�ำเป็นรองรับผู้ประสบภัยที่จะ
เข้ามาใช้พื้นที่พักพิง การก�ำหนดข้อปฏิบัติ กติกาการอยู่ร่วมกันการแก้ปัญหา
ประจ�ำวัน การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว การเปิด - การปิดศูนย์พักพิง
ชัว่ คราว ตลอดจนการส่งคืนพืน้ ทีศ่ นู ย์พกั พิงชัว่ คราว และทรัพยากรต่อภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ควรก�ำหนดให้มบี คุ ลากรทีม่ คี วามรูท้ ห่ี ลากหลาย มีทกั ษะ ในการท�ำงานเป็นทีม
มีความสามารถในการสือ่ สารประสานงาน และมีทศั นคติในการให้บริการ เป็นต้น
กรณีมกี ลุม่ เปราะบางในกลุม่ ผูพ้ กั พิง ก็จำ� เป็นต้องมีเจ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามสามารถ
เฉพาะทาง หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการอ�ำนวยความสะดวก เพื่อให้การ
ดูแลและคุ้มครองกลุ่มเปราะบางได้อย่างถูกต้อง
2.3.1 ค�ำจ�ำกัดความ
			“กองอ� ำ นวยการกลางศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว” (Shelter
Administrator : SA) เป็นส่วนหนึ่งของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พื้นที่ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/อ�ำเภอ/
ส�ำนักงานเขต) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต�ำบล/
เทศบาล/เมืองพัทยา)
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			“คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว” หมายถึง
กลุ ่ ม บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากผู ้ อ� ำ นวยการ/ผู ้ บั ญ ชาการ ประกอบด้ ว ย
ผูป้ ระสานงานศูนย์พกั พิงชัว่ คราว และผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว รวมถึงทีมงาน
ที่แต่งตั้งโดยผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราว ฝ่ายอ�ำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ
			“ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว” (Shelter Coordinator
: SC) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ�ำนวยการ/ผู้บัญชาการ
			“ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว” (Shelter Manager : SM)
หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ�ำนวยการ/ผู้บัญชาการ
			“ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว” (Assistant Shelter
Manager : ASM) หมายถึง ผูท้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
			“หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
			“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต�ำบล
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
			“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายถึง องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร
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			“ผู้บัญชาการ” หมายถึง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
			“ผูอ้ ำ� นวยการ” หมายถึง ผูอ้ ำ� นวยการกลาง ผูอ้ ำ� นวยการจังหวัด
ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น และผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
			“เจ้าพนักงาน” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้อ�ำนวยการ
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ตามพระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
			“อาสาสมัคร” หมายถึง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 รวมถึงบุคคล
ทีอ่ าสาช่วยปฏิบตั งิ านด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ประชาชน
จิตอาสาสาธารณภัยประจ�ำต�ำบลที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ล่ามอาสา เป็นต้น
2.3.2 โครงสร้างการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว
การก�ำหนดโครงสร้างศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เป็นกลไกส�ำคัญในการ
บริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้
(1) กองอ� ำ นวยการกลางศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว (Shelter
Administrator : SA)
(2) ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว (Shelter Coordinator
: SC)
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(3) ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (Shelter Manager : SM) และ
ภายใต้ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ก�ำหนดให้มีทีมงาน ได้แก่
(3.1) ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว (Assistant Shelter
Manager : ASM)
(3.2) ฝ่ายอ�ำนวยการ
(3.3) ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย คณะท�ำงานด้านต่าง ๆ
เช่น คณะท�ำงานด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม คณะท�ำงานด้านโภชนาการ
คณะท�ำงานด้านรักษาพยาบาลและสุขภาพจิต เป็นต้น
2.3.3 บทบาทหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
ประกอบด้วย กองอ�ำนวยการกลางศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ผูป้ ระสานงานศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ฝ่ายอ�ำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ (ตามตารางที่ 2.5,
2.6 และ 2.7) และความเชื่อมโยงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ตามแผนภาพที่ 2.2) รวมถึง
โครงสร้างบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (ตามแผนภาพ
ที่ 2.3)
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ตารางที่ 2.5 บทบาทหน้าที่ของกองอ�ำนวยการกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว
หน่วยงาน/การปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่

กองอ�ำนวยการกลาง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Shelter Administrator : SA)
(ส่วนสนับสนุน) ตามโครงสร้าง
แผน ปภ.ชาติ
    ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ด�ำเนินงาน
ในรูปแบบคณะกรรมการ
      ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น กรุ ง เทพมหานคร อ� ำ เภอ
จังหวัด ภาคเอกชน องค์กรสาธารณ
กุศลต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่

1. ก�ำหนดเปิด การบริหารจัดการ และปิดศูนย์พักพิง
ชั่ว คราว รวมถึ ง การขยายระยะเวลาในการปิ ด กรณี มี
ผูพ้ กั พิงอาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก หรือมีเหตุทยี่ งั ส่งกลับไม่ได้
หรือมีการรวมผู้พักพิงจากแห่งอื่นมารวมในศูนย์พักพิง
ชั่วคราวเดียว เพื่อสะดวกต่อการดูแล
2. แต่งตั้งผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และผู้ประสานงาน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
3. อ�ำนวยการ การแก้ไขปัญหาภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
4. ก� ำ หนดนโยบาย และแผนในการเยี ย วยาช่ ว ยเหลื อ
ต่อเนื่องเมื่อมีการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว
5. สนับสนุน ส่งเสริม อ�ำนวยความสะดวก ดูแลให้ความ
คุ้มครอง และรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
6. ประสานการออกเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผพู้ กั พิงเมือ่ จ�ำเป็น
หรือมีการร้องขอตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
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คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ตารางที่ 2.6 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิง
			 ชั่วคราว
หน่วยงาน/การปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่

ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Shelter Coordinator : SC)
(ส่วนสนับสนุน) ตามโครงสร้าง
แผน ปภ.ชาติ
- ระดับจังหวัด เช่น บุคลากรจาก
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จังหวัด ส�ำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
ปกครองจั ง หวั ด ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ศึกษาธิการจังหวัด แรงงานจังหวัด
กาชาดจังหวัด เป็นต้น
- ระดั บ อ� ำ เภอ เช่ น บุ ค ลากรจาก
พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ และสาธารณสุข
อ�ำเภอ เป็นต้น
- ระดับท้องถิ่น เช่น บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ ำ� ชุมชน
ผูน้ ำ� ท้องถิน่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) เป็นต้น

1. ส่งเสริมความรูแ้ ละทักษะด้านต่าง ๆ ต่อผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิง
ชัว่ คราว เพือ่ ให้มคี วามต่อเนือ่ งเชือ่ มโยงกันอย่างเป็นระบบ
และสามารถประสาน สนับสนุนการช่วยเหลือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม
2. ประสานงานกลางระหว่างคณะกรรมการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว กับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
(จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร/อ� ำ เภอ/ส� ำ นั ก งานเขต)
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินท้องถิน่ (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา)
รวมทั้ง เป็นผู้ประสานงานระหว่างศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่น
ที่มีการจัดตั้งขึ้นพร้อมกัน
3. ประสานการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และสนับสนุน
การแก้ปัญหาให้แก่ผู้พักพิงตามที่คณะกรรมการบริหาร
จัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว หรือผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
มอบหมาย
4. มีสว่ นร่วมในการพิจารณาการน�ำมาตรฐานความจ�ำเป็น
ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ มาใช้ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
5. เข้าร่วมการประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้ น ที่ และศู น ย์ บัญชาการเหตุ ก ารณ์
(จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร/อ� ำ เภอ/ส� ำ นั ก งานเขต)
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินท้องถิน่ (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา)
6. รายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้ผอู้ ำ� นวยการ/ผูบ้ ญ
ั ชาการทราบ
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บทที่ 2

หน่วยงาน/การปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่

ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Shelter Manager : SM)
ผูท้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากผูอ้ ำ� นวยการ/
ผู้บัญชาการ โดยอาจมาจาก ผู้แทน
หน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภาคเอกชน ผู้น�ำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
ก�ำนัน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน เป็นต้น

1. ตัดสินใจแก้ปญั หาในการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
รวมถึงการเสนอผูอ้ ำ� นวยการ/ผูบ้ ญ
ั ชาการ เพือ่ พิจารณาให้
มีการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว และเป็นผู้แจ้งปิดศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
2. ตรวจสอบการใช้มาตรฐานความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐาน
ส�ำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวว่า ได้มีการน�ำมาใช้ในการ
ด�ำเนินงานของศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างเหมาะสม
3. พิ จ ารณาก� ำ หนดโครงสร้ า งฝ่ า ย และคณะท� ำ งาน
ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้ผู้พักพิงเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารจัดการและกิจกรรมภายในศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว รวมถึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินการของศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
4. ตรวจสอบการใช้และการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
5. ส่งเสริมสนับสนุน ดูแลให้ผู้พักพิงปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ
กติกาภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
6. ให้ข่าวและประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานภายในของ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น แจ้งก�ำหนดการปิดศูนย์พักพิง
ชั่วคราว เป็นต้น
7. เข้าร่วมการประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
(จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร/อ� ำ เภอ/ส� ำ นั ก งานเขต)
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินท้องถิน่ (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา)
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คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

หน่วยงาน/การปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่
8. บริหารจัด การเรื่ อ งงบประมาณร่ ว มกั บหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
9. ส่งมอบพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว คืนเจ้าของสถานที่
10. รายงานผลการด�ำเนินงานในภาพรวมให้ผอู้ ำ� นวยการ/
ผู้บัญชาการทราบ

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Assistant Shelter Manager : ASM)
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ฝ่ายอ�ำนวยการ
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
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มีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราวในการบริหาร
จัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว และปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีผ่ จู้ ดั การ
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราวมอบหมาย โดยให้มหี น้าทีใ่ นการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว รองจากผู้จัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
1. งานธุรการ การเก็บเอกสารต่าง ๆ เช่น จัดท�ำบัญชีรายชือ่
ผู้พักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นต้น
2. ลงทะเบียนผู้พักพิงทั้งเข้า - ออก ศูนย์พักพิงชั่วคราว
3. งานการประชุม เช่น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นต้น
4. งานรับ จ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน เช่น จัดท�ำ
ข้อมูลและรายงานการเงิน บัญชีและพัสดุ เช่น จัดท�ำบัญชี
รายรับ-รายจ่าย และการจัดซือ้ - จัดจ้าง และรายงานผูจ้ ดั การ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
5. ลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน อปพร. อสม. จิตอาสา และล่ามอาสา ที่มาช่วย
ปฏิบัติงานในศูนย์พักพิงชั่วคราว
6. จัดท�ำข้อปฏิบัติ กติกาการอยู่ร่วมกันส�ำหรับผู้พักพิง
7. จัดหาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นแก่การด�ำรงชีพ
ขณะที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว

บทที่ 2

หน่วยงาน/การปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่
8. ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานขณะเปิดศูนย์พักพิง
ชัว่ คราว เช่น การสังเกตจากกิจกรรมต่าง ๆ หรือการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นทางการ เช่น ส�ำรวจความพึงพอใจ
ของผู้พักพิง เป็นต้น
9. ประสานงานการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
10. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานในภาพรวมรายงานให้
ผู้อ�ำนวยการ/ผู้บัญชาการทราบ
11. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายปฏิบัติการ
คณะท�ำงานด้านต่าง ๆ
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

1. ร่วมพิจารณาเลือกคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมของเหตุ ก ารณ์ ซึ่ ง อาจพิ จ ารณาบุ ค คลจาก
หน่วยงานภายนอก หรืออาสาสมัคร หรือเจ้าหน้าทีภ่ ายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแล
ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้พักพิง
2. ด�ำเนินกิจกรรมประจ�ำวันในระยะของการดูแลศูนย์พกั พิง
ชัว่ คราว และจัดการพืน้ ทีใ่ ห้เป็นระเบียบ รวมทัง้ สนับสนุน
การท�ำงานของผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
3. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ตารางที่ 2.7 บทบาทหน้าที่ของคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ
หน่วยงาน/การปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ
1. ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
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หน้าที่
1. จัดท�ำแผนผังการจัดพืน้ ทีข่ องศูนย์พกั พิงชัว่ คราวให้เป็น
ระบบ มีระเบียบ และเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงแผนผัง
โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว ชื่อ - สกุล ผู้รับผิดชอบและ
หมายเลขโทรศัพท์ต่าง ๆ
2. ก�ำหนดพื้นที่ส�ำหรับพักอาศัยแยกประเภท ครอบครัว
บุคคล (หญิง/ชาย) เป็นต้น
3. จัดพื้นที่ส�ำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยแยกส่วนจาก
สถานที่พักพิง
4. ดูแลด้านสุขาภิบาล เช่น การท�ำความสะอาดสถานที่
การก�ำจัดขยะ การคัดแยกขยะ ฯลฯ
5. ก�ำกับดูแลการใช้พนื้ ที่ และรักษาสิง่ แวดล้อมให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
6. ก�ำหนดการใช้พน้ื ทีแ่ ละเวลาส�ำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่นันทนาการ พื้นที่ซักล้าง
เป็นต้น
7. ดูแลสถานทีแ่ ละบริเวณโดยรอบ เช่น การระบายน�ำ้ เสีย
น�้ำทิ้ง เพื่อไม่ให้น�้ำท่วมขัง ไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วมซ�้ำ 
ปลอดภัยจากมลพิษทางน�้ำและโรคติดต่อ
8. ตรวจสอบพื้นที่เกี่ยวกับการปนเปื้อนสารพิษ ควันพิษ
กลิ่นขยะ ฯลฯ ให้ปลอดมลพิษทางอากาศ ทั้งจากภายใน
และภายนอกพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
9. ประเมิน ตรวจสอบสถานที่ ที่ ช� ำ รุ ด เสี ย หาย เพื่ อ เป็ น
ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมสถานที่ ก ่ อ นการปิ ด
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

บทที่ 2

หน่วยงาน/การปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ
2. ด้านโภชนาการ

3. ด้านการรักษาพยาบาล
และสุขภาพจิต

4. ด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์

หน้าที่
1. วางแผนโภชนาการให้เหมาะสมกับผูป้ ระสบภัยตามเพศ
วัย อายุ และสภาพร่างกาย โดยอิงมาตรฐานสากล คือจัดให้
ผู ้ พั ก พิ ง ที่ เ ป็ น ผู ้ ใ หญ่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ อาหาร 1,500 - 2,000
กิโลแคลอรี/ต่อคน/ต่อวัน เป็นต้น
2. ประเมินสถานการณ์ด้านน�้ำและอาหารให้เหมาะสมกับ
จ�ำนวนผู้พักพิง
3. จัดหาอุปกรณ์ท�ำอาหารและวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย
4. ดูแลกระบวนการผลิตอาหาร การเก็บและการแจกจ่าย
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ
5. จัดระบบการรับ-ส่งอาหาร แจกจ่ายอาหารและน�้ำดื่ม
ตามเวลาในแต่ละวัน
1. จัดพืน้ ทีบ่ ริการด้านสุขภาพในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวทีเ่ พียงพอ
และจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความช�ำนาญในการดูแลรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
2. จัดการบริการป้องกันโรคและตรวจรักษาโรคอย่างทัว่ ถึง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โรคระบาดต่าง ๆ
เป็นต้น
3. จัดให้มที ปี่ รึกษาด้านสุขภาพจิต และจัดเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครอง
เด็กและเยาวชน
4. จัดให้มีทีมแพทย์ประจ�ำวันตรวจสุขภาพ กรณีมีผู้ป่วย
5. ประสานงานและส่งต่อผูป้ ว่ ยฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาล
1. วางแผนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกศูนย์พักพิง
ชั่วคราว ก�ำหนดช่องทางและวิธีการรับข้อมูล การรายงาน
ต่าง ๆ และการประชาสั มพั น ธ์ แจ้ ง ข่ า วสารประจ� ำ วั น
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้พักพิง
53

คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

หน่วยงาน/การปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่
2. จัดให้มจี ดุ บริการติดต่อสอบถาม ประสานความช่วยเหลือ
จากภายนอก เช่น ประสานส�ำนักงานเขต/ อ�ำเภอ จัดท�ำ
บัตรประจ�ำตัวประชาชนและเอกสารทางราชการต่าง ๆ
เป็นต้น หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ แรงงานข้ามชาติ ฯลฯ
ในการติดต่อกับสถานทูตให้บริการทางเอกสาร ในกรณีที่
เอกสารส�ำคัญสูญหายการให้บริการทางกฎหมาย การติดต่อ
กับครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศ เป็นต้น
3. จัดหาล่ามทั้งล่ามภาษาต่างประเทศ และล่ามภาษามือ
เพือ่ สือ่ สารประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากภาษาไทย กรณีมี
กลุม่ เปราะบางทีไ่ ม่เข้าใจภาษาไทย รวมถึงการประชาสัมพันธ์
รูปแบบอื่น ๆ
4. จั ด ท� ำ ป้ า ยบอกทางภายในศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดประกาศสถานการณ์ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทีส่ ำ� คัญ และก�ำหนดการต่าง ๆ เช่น ก�ำหนด
เวลารับแจกอาหาร รับถุงยังชีพ เป็นต้น
5. รวบรวมข้อมูล สรุปประเด็นปัญหา และสถานการณ์
ประจ�ำวัน เพื่อรายงานผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวทราบ

5. ด้านความปลอดภัย ขนส่ง
และการจราจร
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1. วางแผนและก�ำหนดการรักษาความปลอดภัยในศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว เช่น วิธีการเข้า - ออก รักษาความสงบเรียบร้อย
ดูแลไม่ให้มีการเล่นพนัน ดื่มสุรา เสพยาเสพติด และสิ่งผิด
กฎหมายต่าง ๆ
2. รั ก ษาความปลอดภั ย และให้ ก ารคุ ้ ม ครองเด็ ก สตรี
ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นต้น

บทที่ 2

หน่วยงาน/การปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่
3. จัดระเบียบการใช้พนื้ ทีใ่ ห้มคี วามปลอดภัย เช่น การก�ำหนด
พื้นที่จอดรถฉุกเฉิน การจัดไฟส่องสว่างตามจุดอับ หรือ
จุดที่มีอันตราย เป็นต้น
4. จัดท�ำทะเบียนยานพาหนะของผู้พักพิงและเจ้าหน้าที่
ประจ�ำศูนย์พักพิงชั่วคราว
5. การคุม้ ครองดูแลทรัพย์สนิ อุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัย
เช่น เครื่องดับเพลิง เป็นต้น
6. เตรียมพาหนะในการขนส่งต่าง ๆ เช่น สิง่ ของ เครือ่ งมือ
สือ่ สาร ฯลฯ และเตรียมรถฉุกเฉินอย่างน้อย 1-2 คัน ตลอด
24 ชั่วโมง
7. จัดให้มีอาสาสมัครดูแลการจราจร การเข้า - ออก พื้นที่
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

6. ด้านบรรเทาทุกข์

1. วางแผน จัดหา และบริหารจัดการสิ่งของบรรเทาทุกข์
ที่เหมาะสมกับผู้พักพิง
2. รวบรวมข้อมูลผู้พักพิง เพศ อายุ และความต้องการต่าง ๆ
เพื่อประสานไปยังหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรการกุศล
ในการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ
3. ติ ด ตามและเก็ บ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการของผู ้ พั ก พิ ง
เพือ่ จัดหาสิง่ ของบรรเทาทุกข์ทตี่ รงตามความต้องการและ
จ�ำเป็นของผู้พักพิง
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คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

หน่วยงาน/การปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่

7. ด้านการส่งเสริมอาชีพ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพสังคม
ความถนัดและทักษะของผู้พักพิง
2. จั ด หาวิ ท ยากรและตารางเวลาการฝึ ก อบรมอาชี พ
ในแต่ละวัน
3. ให้ความรู้ และค�ำแนะน�ำ ในการสร้างอาชีพหลังสถานการณ์
สาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว

8. ด้านการศึกษาและนันทนาการ

1. ส่งเสริมการศึกษา และนันทนาการ เช่น การจัดกิจกรรม
ผ่อนคลาย เกมส์ กีฬา แอโรบิค โยคะ ร้องเพลง เล่นดนตรี
ศิ ล ปะ เป็ น ต้ น และส่ ง เสริ ม การดู แ ลด้ า นสุ ข ภาพจิ ต
เพื่อช่วยให้คลายกังวล
2. จัดพืน้ ทีน่ นั ทนาการและพืน้ ทีก่ ารศึกษาอย่างเป็นสัดส่วน
ปราศจากการรบกวน เช่น พื้นที่ส�ำหรับเด็กเล็ก
3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเกิดสาธารณภัย
เป็นเวลานานจะต้องพิจารณาเรื่องการศึกษาต่อเนื่องของ
เด็กนักเรียนด้วย เช่น การจัดการเรียนการสอนเป็นกรณีพเิ ศษ
การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก การเรียนออนไลน์ เป็นต้น
ผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว อาจพิจารณาแต่งตัง้ คณะท�ำงาน
ด้านต่าง ๆ ได้ตามความจ�ำเป็น

ด้านอื่น ๆ

ตัวอย่างแบบบันทึกคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ตามภาคผนวก 4
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บทที่ 2
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่
และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (จังหวัด/กทม./อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต)
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา)

SA
กองอ�ำนวยการกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Shelter Administrator)

ผู้บัญชาการ/ ผู้อ�ำนวยการ

(สั่งการเปิด การบริหารจัดการ และปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว)

องค์กรปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ค�ำอธิบาย ตามภาคผนวก 1)

SM

คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Shelter Manager)
(ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ�ำนวยการ/ผู้บัญชาการ)
พื้นที่
ปลอดภัย

ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว แต่งตั้ง

มาตรฐานขั้ น พื้ น ฐาน

ASM

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
ฝ่ายอ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

(คณะท�ำงานด้านต่าง ๆ)

ความคุ้มครอง

กฎหมาย ทั้งในและระหว่างประเทศ/

SC

SC : ประสานงาน
มีหน้าที่ ประสานงานระหว่าง
ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีการตัดตั้งขึ้น
และหน่วยงานที่เข้าให้ความ
ช่วยเหลือ เป็นต้น

SC : ประสานงาน

การบริ ก ารจั ด การ
ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว

ความช่วยเหลือ

ผู้จัดการศูนย์ฯ มีหน้าที่ดูแล และ
บริหารจัดการภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว ร่วมกับคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ

ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Shelter Coordinator)
(ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้อ�ำนวยการ/ผู้บัญชาการ)

(ส่วนสนับสนุน)

เป็นส่วนหนึ่งของกองบัญชาการฯ
ศูนย์บัญชาการฯ ศูนย์ปฏิบัติการฯ
มีหน้าที่ สั่งการเปิด การบริหารจัดการ
และปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว

ภาคเอกชน/องค์การสาธารณกุศล
การมี ส ่ ว นร่ ว ม

มีหน้าที่ : ช่วยเหลือผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวในการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
มอบหมาย
มี หน้ า ที่ : อ�ำนวยการและบริหารจัดการงานต่าง ๆ เช่น งานธุรการ                
งานเอกสาร งานการประชุม งานการเงิน บัญชีและพัสดุ การจัดท�ำบัญชีรายชื่อ
ผู้พักพิง เป็นต้น
มี ห น้ า ที่ : ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมประจ� ำ วั น การจั ด การพื้ น ที่ ภ ายใน                    
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ฯลฯ โดยมีคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ สนับสนุน                
การปฏิบัติงานตามความจ�ำเป็น เช่น คณะท�ำงานด้านสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านโภชนาการ ด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพจิต
ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และด้านบรรเทาทุกข์ เป็นต้น

แผนภาพที่ 2.2 ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวกับแผนการป้องกันและ
		
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
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คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
(จังหวัด/กทม./อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา)

ที่ปรึกษา/ ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ร่วม

ส่วนปฏิบัติการ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ส่วนอ�ำนวยการ

ผู้อ�ำนวยการ/  

เป็น กองอ�ำนวยการกลาง                        
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Shelter dministrator)

ผู้บัญชาการ/ ผู้อ�ำนวยการ

ส่วนสนับสนุน

องค์กรปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ค�ำอธิบาย ตามภาคผนวก 1)

คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Shelter Manager)
ASM ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Assistant Shelter Manager)

ฝ่ายอ�ำนวยการ
 มี ห น้ า ที่ อ� ำ นวยการและบริ ห ารจั ด การงาน           
ต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานเอกสาร งานการประชุม
งานการเงิ น บั ญ ชี แ ละพั ส ดุ การจั ด ท� ำ บั ญ ชี ร ายชื่ อ                        
ผู้พักพิง เป็นต้น

หมายเหตุ : ปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
ทั้งนี้ การก�ำหนดผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และ
ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว ไม่ควรซ�้ำซ้อนกัน

SC

ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Shelter Coordinator)

SM

ผู้อ�ำนวยการ/
ผู้บัญชาการ แต่งตั้ง

ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว แต่งตั้งผู้ช่วยฯ ฝ่ายอ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ

ฝ่ายปฏิบัติการ
 มี ห น้ า ที่ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมประจ� ำ วั น การจั ด การพื้ น ที่ ภ ายใน                    
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ฯลฯ โดยมีคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ ร่วมในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์พักพิงชั่วคราว ตามความจ�ำเป็น เช่น
คณะท�ำงานด้านต่าง ๆ
v ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
v ด้านโภชนาการ
v ด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพจิต
v ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
v ด้านความปลอดภัย ขนส่ง และการจราจร
v ด้านบรรเทาทุกข์
v ด้านการส่งเสริมอาชีพ
v ด้านการศึกษาและนันทนาการ
v ด้านอื่น ๆ ตามความจ�ำเป็น

แผนภาพที่ 2.3 โครงสร้างบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
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สั่งการเปิด การบริหาร
จัดการ และปิด
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
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2.4 แหล่งทีม่ าของงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
ให้จงั หวัด กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดตั้งงบประมาณในการดูแลและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ชัดเจน
โดยวางแผนงบประมาณทัง้ ระบบ ตัง้ แต่การจัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว การจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้พักพิง การดูแลและบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบ�ำรุงสถานที่ก่อนส่งคืน เป็นต้น ทั้งนี้ งบประมาณในการบริหารจัดการ
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว อาจได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ งบกลาง
จากรัฐบาล เงินบริจาค เป็นต้น (ตามแผนภาพที่ 2.4)
(1) งบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี
ของส่วนราชการ

(2) งบกลาง

(3) เงินนอก
งบประมาณ

งบปกติ

กระทรวง/กรม
(Function)

จังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด

งบประมาณเชิงพื้นที่
(Area)

กรุงเทพมหานคร

งบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(Agenda)

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เงินส�ำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินการโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล
งบประมาณสนับสนุนจากองค์กร/
หน่วยงานต่าง ๆ ภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

เงินบริจาค
กองทุน
อื่นๆ

แผนภาพที่ 2.4 แหล่งที่มาของงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
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การจัดการพื้นที่และการเปิด
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ก่อนเกิดภาวะวิกฤต
การบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เป็นสิง่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อคุณภาพชีวติ
ศักดิ์ศรี และอนาคตของผู้พักพิง การใช้ชีวิตในศูนย์พักพิงชั่วคราวควรเป็น
ช่วงเวลาที่ผู้พักพิงได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมในการกลับออกไปใช้ชีวิต
ตามปกติ ส�ำหรับในบทนีจ้ ะกล่าวถึงความจ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐาน การจัดสรรพืน้ ทีภ่ ายใน
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ไม่วา่ จะเป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับเป็นทีพ่ กั อาศัย เก็บเสบียง ท�ำอาหาร
สุขอนามัย พื้นที่ส�ำหรับกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ส�ำหรับการท�ำงาน ยานพาหนะ
และการจราจร พืน้ ทีส่ ำ� หรับสัตว์เลีย้ ง ปศุสตั ว์ และกระบวนการเปิดศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว เป็นต้น

3.1 ความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานส�ำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว
3.1.1 น�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
ปริมาณความต้องการใช้นำ�้ ต่อคนต่อวันโดยเฉลีย่ 7.5 – 15 ลิตร
น�้ำดื่มและท�ำอาหาร จะต้องสะอาดปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค ต้องมีการกรอง
และฆ่าเชื้อก่อนน�ำมาใช้

น�้ำดื่ม 2.5 - 3 ลิตร ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศและความต้องการ
ส่วนบุคคล

น�้ำท�ำอาหาร 3 - 6 ลิตร
ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร

น�้ำท�ำความสะอาดร่างกาย                      
2 - 6 ลิตร ขึ้นอยู่กับธรรมเนียม
ปฏิบัติทางสังคม
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3.1.2 การจัดสรรพืน้ ทีภ่ ายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ความต้องการใช้พนื้ ที่
ของแต่ละศูนย์พักพิงชั่วคราว มีความแตกต่างกันตามลักษณะของสังคม และ
ระยะเวลาที่พักอาศัย ดังนั้น ในการจัดพื้นที่ใช้สอยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ควรก�ำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานตามหลักสากลหรือตามสภาพ
ความเป็นจริงของพืน้ ที่ เพือ่ ให้ผพู้ กั พิงมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีความปลอดภัย และ
เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน หลักด้านมนุษยธรรม โดยให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
น�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ การจัดสรร
พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ใช้สอยส�ำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว (ตามตารางที่ 3.1)
3.1.3 การบริหารจัดการพื้นที่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
			(1) พืน้ ทีส่ ำ� หรับพักอาศัย เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นตัว และส�ำหรับพักผ่อน
หลับนอน ควรจัดพืน้ ทีใ่ ห้มรี ะยะห่างเพือ่ ความเป็นส่วนตัว และไม่อดึ อัดเบียดเสียด
เช่น แบ่งพื้นที่โดยใช้ผ้าขึงเป็นม่านบังตา และจัดพื้นที่แยกระหว่างหญิง ชาย
ที่ไม่ได้มาเป็นครอบครัว และจัดให้กลุ่มคนที่มาจากบ้านใกล้เรือนเคียงกัน
อยู่ใกล้กัน เช่น กลุ่มคนจากหมู่บ้านเดียวกัน กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
ควรพิจารณาตามความต้องการของกลุ่มเปราะบาง และ
ตามเพศสภาพ เช่น มีการจัดพืน้ ทีม่ ดิ ชิดส�ำหรับการเปลีย่ นเสือ้ ผ้า เปลีย่ นผ้าอ้อม
ผูใ้ หญ่ เช็ดตัว อาบน�ำ ้ ให้กลุม่ ผูส้ งู อายุ หรือคนพิการติดเตียง เป็นต้น หากมีแนวโน้ม
ว่าจะต้องใช้ศนู ย์พกั พิงชัว่ คราวเกินกว่า 3 วัน ต้องพิจารณาพืน้ ทีส่ ำ� หรับใช้สอย
อื่น ๆ ด้วย
กรณี เ กิ ด สถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID - 19) และโรคติดต่อต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการพืน้ ทีใ่ นการเว้นระยะห่างทางสังคม
สามารถเพิ่มพื้นที่หรือเว้นระยะห่างได้มากกว่ามาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ก�ำหนดไว้
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และจะต้ อ งบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรการป้ อ งกั น โรค
ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
และมีแนวทางตามคูม่ อื การปฏิบตั งิ านการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามภาคผนวก 5
			(2) พืน้ ทีส่ ว่ นกลาง ควรก�ำหนดให้ชดั เจน เช่น พืน้ ทีจ่ ดั ฝึกอบรม
และฝึกอาชีพ กิจกรรมนันทนาการ จุดพักผ่อน โดยก�ำหนดเวลา จัดตาราง
ให้บริการต่าง ๆ เป็นรอบ หรือพื้นที่ส�ำหรับสูบบุหรี่ เป็นต้น
			(3) พื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนา หากอาคารสถานที่ที่ใช้เป็น
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว มีพนื้ ทีเ่ พียงพอ และมีความต้องการใช้พนื้ ทีใ่ นระยะเวลานาน
ควรจัดให้มหี อ้ งส�ำหรับประกอบพิธที างศาสนา ให้เป็นสัดส่วนและแยกห่างจากกัน
เช่น จัดให้มหี อ้ งละหมาดส�ำหรับผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม ห้องสวดมนต์ไหว้พระ
ส�ำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ รวมทั้งศาสนาคริสต์ ฯลฯ โดยจัดให้เหมาะสม
กับจ�ำนวนผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน
			(4) พื้นที่เก็บเสบียง ท�ำอาหาร บริการอาหาร และน�้ำดื่ม
การจัดสัดส่วนบริเวณพื้นที่ประกอบอาหารจะต้องจัดให้ถูกสุขลักษณะ ประตู
หน้าต่าง ควรมีมงุ้ ลวดเพือ่ ป้องกันแมลง นก หนู หรือสัตว์อนื่ ทีอ่ าจเป็นพาหะน�ำโรค
หรืออย่างน้อยต้องมีตเู้ ก็บอาหาร วัตถุดบิ ทีม่ ดิ ชิด สะอาด และมีการเก็บอุปกรณ์
เครือ่ งครัวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพนื้ ทีป่ ระกอบอาหารทีไ่ ม่เสีย่ งต่อการเกิด
อัคคีภัย และควรติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้หยิบใช้ได้สะดวก หากมีผู้พักพิง
เป็นชาวมุสลิมให้แยกประกอบอาหารโดยเฉพาะ
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			(5) พืน้ ทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพ ในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวจะต้องมี
จุดปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ทีแ่ ยกสัดส่วน เช่น กัน้ ห้องแยกหรือมีฉากกัน้ มียาสามัญ
ทีส่ ำ� คัญ มีเวชภัณฑ์ทจี่ ำ� เป็น เช่น หน้ากากอนามัย ชุด PPE ถุงมือยาง น�ำ้ ยาฆ่าเชือ้
และมีเตียงส�ำหรับผู้ป่วยนอนพักสังเกตอาการหรือพักรอเพื่อส่งต่อการรักษา
และให้ความส�ำคัญกับการรักษาสุขลักษณะ กรณีโรคอุบตั ใิ หม่ เช่น โรคติดเชือ้
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ต้องปฏิบั ติตามมาตรการป้ อ งกั นโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
			(6) พื้นที่ให้บริการด้านสุขาภิบาล ประกอบด้วย ส่วนที่เป็น
ห้องสุขา ห้องน�้ำ ควรเป็นพื้นที่มิดชิด แยกหญิง ชาย จ�ำนวน 1 ห้องต่อ 20 คน
มีพื้นที่ซักล้าง ราวตากผ้า มีจุดทิ้งขยะ พื้นที่พักขยะ ควรมีถุงส�ำหรับกักเก็บ
สิง่ ปฏิกลู ทีเ่ ก็บปิดได้มดิ ชิด อาจมีการบ�ำบัด และฆ่าเชือ้ เช่น การเติมสารละลาย
หรือเม็ดคลอรีนในน�้ำใช้ การเติมปูนขาวในถุงขยะปฏิกูล เป็นต้น
			(7) พืน้ ทีจ่ ดุ รับบริจาคสิง่ ของ ควรจัดให้มจี ดุ รับบริจาคหลายจุด
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค และควรแยกจุดรับบริจาคให้ห่างจาก
บริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราว ทั้งนี้ ก่อนรับบริจาคควรส�ำรวจความต้องการ
ของผู้พักพิง เพื่อจะได้ระบุสิ่งของที่ต้องการรับบริจาค ตามล�ำดับความส�ำคัญ
เร่งด่วนได้อย่างเหมาะสม หากมีความจ�ำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ควรจัดท�ำรายงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ตั ว อย่ า งแบบรายงานเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภายนอก
(ตามภาคผนวก 4) และการจัดระบบการรับบริจาค ควรก�ำหนดช่องทางรับบริจาค
ทั้ ง ระบบธนาคาร และสื่อสังคม (Social media) พิ จารณาให้ เ หมาะสม
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กับห้วงระยะเวลาการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การก�ำหนดห้วงระยะเวลา
ในการรับบริจาค การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคให้สาธารณชน
รับทราบ และจัดให้มีระบบลงทะเบียนการรับบริจาค
			(8) จุดรับลงทะเบียนและส่งต่อ เป็นจุดลงทะเบียนผูเ้ ข้าพักพิง
จุดลงทะเบียนผูเ้ ข้า - ออก ประจ�ำวัน และจุดลงทะเบียนรับสิง่ ของบริจาค เป็นต้น
จึงควรจัดพื้นที่ไว้ด้านหน้าก่อนเข้ามายังศูนย์พักพิงชั่วคราว อาจจะเป็นเต็นท์
หรือบริเวณใต้อาคารก่อนทางเข้าอาคาร เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้ามา
ยังบริเวณที่พักอาศัย และยังใช้เป็นจุดคัดกรองบุคคล เช่น คัดกรองผู้ป่วยจาก
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คัดกรองผูไ้ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง คัดกรอง
การส่งของ เป็นต้น และจะต้องจัดเวรยามรักษาการณ์ประจ�ำจุดตลอดเวลา
ตัวอย่างแบบลงทะเบียนผูพ้ กั พิง และแบบบันทึกผูพ้ กั พิงรายวัน (ตามภาคผนวก 4)
			(9) จุดอ�ำนวยการและส�ำนักงาน เป็นพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านส�ำหรับ
คณะกรรมการบริหารจัดการ ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือคณะท�ำงานโดยให้จดั พืน้ ที่
ปฏิบัติงานแยกจากพื้นที่พักอาศัย และจัดกิจกรรมของผู้พักพิง มีการกั้นพื้นที่
หรือมีห้องเป็นสัดส่วนส�ำหรับการท�ำงานประจ�ำวัน จัดประชุมหารือ จัดเก็บ
เอกสาร และพื้นที่ตั้งโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ส�ำนักงาน และจะต้องมีระบบรักษา
ความปลอดภัย
			(10) พื้นที่ส�ำหรับยานพาหนะและการจราจร จัดเส้นทาง
การจราจรภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ให้มคี วามปลอดภัย พร้อมทัง้ จัดให้มปี า้ ยจราจร
บอกเส้นทางรถ เข้า - ออก ให้ชดั เจน โดยก�ำหนดให้มที างรถ เข้า - ออก ทางเดียว
และด�ำเนินการดังนี้
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(10.1) จัดสถานที่จอดยานพาหนะและรถจักรยานยนต์
ของผู้พักพิงให้พ้นจากทางเข้า - ออก ศูนย์พักพิงชั่วคราว และก�ำหนดการจอดรถ
ให้เป็นระเบียบ อาจจะให้จอดตามแนวทแยงเพื่อง่ายต่อการเข้า - ออก
(10.2) จั ด พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ ที่ จ อดรถคนพิ ก ารใกล้ ท างเข้ า
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ตามกฎหมายก�ำหนด
(10.3) กันพืน้ ทีด่ า้ นหน้า ใกล้ทางเข้าอาคารให้เป็นทีจ่ อดรถ
ส�ำหรับรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉิน
(10.4) จั ด ให้ มี พ นั ก งานหรื อ อาสาสมั ค รการจราจร
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเข้า - ออก
(10.5) จัดท�ำทะเบียนยานพาหนะของผูพ้ กั พิง และเจ้าหน้าที่
ประจ�ำศูนย์พักพิงชั่วคราว
(10.6) ก�ำหนดการจราจรภายในบริเวณศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
เช่น ก�ำหนดการเดินรถทางเดียว และติตตั้งป้ายบอกทางให้ชัดเจน
(10.7) ก�ำหนดข้อห้ามต่าง ๆ เช่น ห้ามขับขีร่ ถจักรยานยนต์
เข้าไปในเต็นท์ที่พัก จ�ำกัดความเร็ว และท�ำป้ายแจ้งเตือนเพื่อเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุ
			(11) พื้นที่ส�ำหรับสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ ตัวอย่างการดูแล
สัตว์เลี้ยงบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราว (ตามภาพที่ 3.1)
(11.1) จัดพื้นที่โดยแยกประเภทสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์
และมีพื้นที่ส�ำหรับกักกันสัตว์เลี้ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้พักพิง
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(11.2) จัดให้มีกรง คอก ที่แข็งแรงแน่นหนา
(11.3) มีพื้นที่เก็บอาหารสัตว์ในบริเวณใกล้เคียง
(11.4) มีการลงทะเบียนเจ้าของสัตว์เลีย้ ง เช่น ข้อมูลประเภท
และจ�ำนวนสัตว์ที่ครอบครอง มีป้ายชื่อเจ้าของและหมายเลขติดต่อเจ้าของ
(11.5) ส�ำหรับสัตว์เลี้ยง มีป้ายชื่อสัตว์เลี้ยงและป้ายชื่อ
เจ้าของ และหมายเลขติดต่อเจ้าของติดไว้ที่กรง

ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างการดูแลสัตว์เลี้ยงในบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราว
ที่มา : ดร.ปาริฉัตต์ ครองขันธ์ (2560)
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ตารางที่ 3.1 การจัดสรรพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ใช้สอยส�ำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว
ประเภทของพื้นที่ใช้สอย
ปริมาณ/คน
พื้นที่ส�ำหรับพักพิง พื้นที่พักอาศัย และใช้ชีวิต
อย่างน้อย 30 – 45 ตารางเมตร ต่อคน
และกิจกรรม
พื้นที่ระหว่างเต็นท์ หรือที่พัก
เว้น 2 เมตร เพื่อเป็นแนวกันไฟ
ในการด�ำรงชีวิต พื้นที่ส่วนตัว พื้นที่ส�ำหรับนอน
อย่างน้อย 3.5 ตารางเมตร ต่อคน
จุดจ่ายน�้ำใช้ (น�้ำประปา หรือน�้ำจาก
น�้ำประปา 1 จุด ต่อผู้พักพิง
ถังเก็บน�้ำ)
80 คน ระยะห่างจากที่พัก
500 เมตร
1 ห้อง ต่อผู้หญิง 20 คน
ห้องสุขา ควรค�ำนึงถึงเด็ก และคนพิการ
(ห่างจากพื้นที่อาศัย 6 เมตร แต่ไม่เกิน
1 ห้อง พร้อมโถปัสสาวะ
20 เมตร และห่างจากแหล่งน�้ำ 
ต่อผู้ชาย 35 คน
อย่างน้อย 30 เมตร)
พื้นที่ซักล้าง ซักผ้า ตากผ้า
1 จุด ต่อผู้พักพิงอย่างน้อย 100 คน
พื้นที่ทิ้งขยะ ควรมีการแยกขยะ
โดยเฉพาะขยะติดเชื้อจากกลุ่ม
ผู้พักพิงที่มีอาการเจ็บป่วย และ
ห่างจากที่พัก 100 เมตร
2 จุด ต่อผู้พักพิง 80 คน
พื้นที่ทางศาสนา พื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนา
1 จุด ตามความเหมาะสม
พื้นที่ให้บริการ
จุดปฐมพยาบาลในศูนย์พักพิง
ด้านสุขภาพ
ชั่วคราว และใช้เป็นศูนย์ส่งต่อ
ตามความเหมาะสม อย่างน้อย 1 จุด
เพื่อการรักษาในสถานพยาบาล
พื้นที่ท�ำครัว
พื้นที่ท�ำครัว และพื้นที่เก็บอุปกรณ์
ตามก�ำลังการผลิต และ
เครื่องครัว
จ�ำนวนคน
พื้นที่รับประทาน จุดรับประทานอาหาร
1 จุด ต่อผู้ใหญ่ 20 - 50 คน
อาหาร
และ 1 จุด ต่อเด็ก
10 - 20 คน
68

บทที่ 3

ตารางที่ 3.1 การจัดสรรพืน้ ทีส่ ว่ นตัวและพืน้ ทีใ่ ช้สอยส�ำหรับศูนย์พกั พิงชัว่ คราว (ต่อ)
ประเภทของพื้นที่ใช้สอย
จุดรับ/แจกสิ่งของ จุดรับ - แจกสิ่งของบริจาค สิ่งของ
บรรเทาทุกข์และพื้นที่เก็บรวบรวม
สิ่งของบริจาค
จุดรับลงทะเบียน/
ส่งต่อ

ปริมาณ/คน
จ�ำนวนจุด ตามความ
เหมาะสม
จุดลงทะเบียนตามความเหมาะสม
และแยกลงทะเบียนให้กลุ่มคนพิการ
ผู้สูงอายุ แม่ และเด็กอ่อน เป็นต้น
จ�ำนวนจุด และขนาดพื้นที่ แยกตาม
ประเภทสัตว์เลี้ยง ตามความเหมาะสม

พื้นที่ส�ำหรับ
ปศุสัตว์ และ
สัตว์เลี้ยง
จุดอ�ำนวยการ
และส�ำนักงาน

ต้องแยกส่วนจากสถานที่พักอาศัย
ของคน เพื่อป้องกันเสียง และ
กลิ่นรบกวน
ควรตั้งอยู่บริเวณทางเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว มีประตูเข้า - ออก
ได้สะดวก และปลอดภัย มีการกั้นพื้นที่หรือมีห้องเป็นสัดส่วน
ส�ำหรับการท�ำงานประจ�ำวัน การจัดประชุมจัดเก็บเอกสาร
ข้อมูลของผู้พักพิง และอุปกรณ์ส�ำนักงาน เป็นต้น

จุดจอดรถ

ควรจัดพื้นที่จอดรถไว้ด้านข้างหรือด้านหลังอาคารเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเข้า - ออก
ขนาดช่องจอดรถยนต์ 1 คัน ใช้ขนาดพื้นที่ 2.40 ม. x 6 ม.
ขนาดช่องจอดรถจักรยานยนต์ 1 คัน ใช้ขนาดพื้นที่ 1 ม. x 2 ม

อ้างอิง : โครงการสเฟียร์ กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ พ.ศ. 2558
คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวส�ำหรับเหตุอุทกภัย
ในประเทศไทย กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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3.1.4 การจัดระบบสาธารณูปโภค
			(1) ระบบไฟฟ้า จัดเตรียมระบบไฟฟ้าที่มีก�ำลังไฟฟ้าเพียงพอ
และมีความปลอดภัย ส�ำหรับใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งด้านแสงสว่าง และการ
ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ดังนี้
				 v มีเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เช่น กรณี
เกิดน�้ำท่วมศูนย์พักพิงชั่วคราว
				 v จัดให้มไี ฟฟ้าส�ำรองในกรณีทกี่ ารไฟฟ้าตัดการจ่ายกระแสไฟ
เช่น มีเครือ่ งปัน่ ไฟส�ำรอง เครือ่ งส�ำรองไฟฟ้าฉุกเฉินด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
(Solar Cell)
				 v การเดินไฟฟ้าส�ำรองควรแยกระบบไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าปกติ
เดินสายไฟฟ้าในลักษณะปลอดภัยทัง้ ไฟส่องสว่างในพืน้ ทีพ่ กั อาศัย พืน้ ทีท่ ำ� งาน
พืน้ ทีเ่ ปลีย่ ว พืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย และปลัก๊ ไฟส�ำหรับพัดลมส�ำหรับชาร์จโทรศัพท์มอื ถือ
ในห้องพักอาศัยทุกห้อง
				 v ในกรณีไฟฟ้าดับหรือไม่มไี ฟฟ้าส�ำรอง ควรเตรียมอุปกรณ์
ส่องสว่าง เช่น ตะเกียงน�้ำมัน ตะเกียงเจ้าพายุ เทียน รวมทั้งไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค
ไฟฉาย ไฟฉุ ก เฉิน และควรมีอุปกรณ์ดับเพลิ ง เบื้ อ งต้ น เช่ น ถั ง ดั บเพลิ ง
เพื่อป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น
			(2) ระบบน�้ำอุปโภคและบริโภค จัดให้มีน�้ำกิน น�้ำใช้ที่สะอาด
อย่างเพียงพอส�ำหรับผู้พักพิง และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนด
3.1.5 ระบบการติดต่อสือ่ สารข้อมูล จัดให้มรี ะบบสือ่ สารทีม่ คี วามมัน่ คง
เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับภายนอกในการด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และมีระบบสื่อสารส�ำรอง เตรียมส�ำรองไว้ทดแทนในกรณีระบบ
สื่อสารหลักไม่สามารถใช้การได้ เช่น วิทยุสื่อสารราชการ วิทยุสมัครเล่น และ
วิทยุสื่อสารสาธารณะ เป็นต้น
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3.1.6 การอ�ำนวยความสะดวก
(1) จัดท�ำเอกสารประชาสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตน
ของผู้พักพิง เช่น ตารางเวลากิจวัตรประจ�ำวัน วิธีการท�ำความสะอาดบริเวณ
ที่พักนอน การบริการอาหาร รวมถึงการให้บริการซักรีด (ถ้ามี) ให้ผู้พักพิง
ได้รับทราบแนวทางที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก�ำหนด
(2) จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น
จัดให้มีหน่วยอาสาสมัครรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย
ภายในบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราว และเพื่อลาดตระเวนดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของประชาชนภายในพื้นที่ประสบภัย
(3) จัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่กลุม่ เปราะบางตามมาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน
3.1.7 ตัวอย่างการวางแผนผังศูนย์พักพิงชั่วคราว การจัดท�ำแผนผัง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ควรพิจารณาถึงพื้นที่พักอาศัย พื้นที่ส่วนบริการอาหาร
และน�ำ้ ดืม่ พืน้ ทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพ พืน้ ทีส่ ว่ นสุขาภิบาล พืน้ ทีส่ ำ� หรับสัตว์เลีย้ ง
ปศุสัตว์ และพื้นที่ส�ำหรับการท�ำกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น โดยให้
ค�ำนึงถึงการตอบสนองต่อความจ�ำเป็นเฉพาะด้านของกลุ่มเปราะบาง และ
กลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เช่น พื้นที่กิจกรรมส�ำหรับเด็ก เป็นต้น
ซึง่ การใช้พนื้ ทีใ่ ช้สอยภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวสามารถปรับได้ตามสถานการณ์
ตัวอย่างการวางผังการใช้พนื้ ทีใ่ ช้สอยภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว (ตามแผนภาพที่
3.2 และ 3.3)
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กรณีแผ่นดินไหว
ณ เมืองฮอกไกโด

ผู้พักพิงช่วยกันขึงผ้า
เพื่อกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน

ประเทศญี่ปุ่นพัฒนาเต็นท์
ที่เปิดได้ด้วยตีนตุ๊กแก

แผนภาพที่ 3.3 ตัวอย่างการจัดพื้นที่พักอาศัยให้มีความเป็นส่วนตัวในศูนย์พักพิง
			 ชัว่ คราว : ประเทศญี่ปุ่น

3.1.8 การประยุกต์ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอาจใช้
ทรัพยากรของท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ เช่น การน�ำไม้ไผ่มาดัดแปลง
เป็นที่นอน การกั้นพื้นที่นอนด้วยผ้าขาวม้า ผ้าม่าน ลังกระดาษ เป็นต้น
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย
(ตามแผนภาพที่ 3.4)

สุขาไม้ไผ่

แคร่ไม้ไผ่

เตียงสนามกระดาษ
แผนภาพที่ 3.4 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น : ประเทศไทย
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3.2 กระบวนการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
3.2.1 การประสานงานเพือ่ เปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว ประชุมซักซ้อมคณะท�ำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พักพิง
ชัว่ คราว เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ และเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ าน
เช่น จัดท�ำป้ายรหัสคิวอาร์ (QR Code) ต่าง ๆ หรือตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อเป็นช่องทาง
ในการประสานงาน การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เช่น ไลน์กลุ่มคณะท�ำงาน
ผู้ปฏิบัติงาน หรือไลน์กลุ่มผู้พักพิง เป็นต้น
ก่อนการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ประสานงานกับหน่วยอพยพ
หรื อ ผู ้ อ� ำ นวยการ/ผู ้ บั ญ ชาการ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพิ จ ารณาศั ก ยภาพ
ของศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น เส้นทางอพยพ สถานที่ตั้ง พิกัด จ�ำนวนผู้พักพิง
ทีร่ องรับได้ ความพร้อมด้านต่าง ๆ  และข้อมูลติดต่อผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
หรือผู้ประสานงาน เมื่อมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว แล้วให้รายงานการเปิด
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ไปยังหน่วยงานตามล�ำดับ
3.2.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
			(1) ด้านสถานที่ จัดท�ำแผนผังของศูนย์พักพิงชั่วคราว และ
จัดแบ่งโซน จัดแบ่งที่พักให้เป็นสัดส่วน หากผู้พักพิงมาเป็นครอบครัวควรให้
พักอยู่ด้วยกัน หากมาเป็นบุคคลควรจัดให้พักแยกโซนระหว่างเพศหญิง ชาย
ได้แก่ 1) ที่พักอาศัยผู้พักพิง 2) ที่พักเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 3) จุดต้อนรับ
และลงทะเบียน 4) ห้องพยาบาล 5) จุดรับของบริจาคและห้องเก็บของ 6) ห้องครัว
7) โซนซักล้าง ตากผ้า และพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ตามความจ�ำเป็น เป็นต้น และติดตัง้ แผนผัง
ศูนย์พักพิงชั่วคราวประชาสัมพันธ์ให้เห็นได้ชัดเจน
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			(2) ด้านบุคลากร (คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
อาสาสมัคร และผู้พักพิง)
1) จัดเวรอาสาสมัครจากผู้พักพิงให้ท�ำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น
ดูแลรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานบ้าน งานครัว เป็นต้น
2) อาสาสมัครจากภายนอก เช่น อาสาสมัครประเภทวัน
หรือสองวัน หรือระยะยาว หรืออาสาสมัครทีม่ ที กั ษะเฉพาะด้าน เช่น การพยาบาล
การให้ค�ำปรึกษา การดูแลเด็ก การออกก�ำลังกาย และนันทนาการ ฯลฯ
			(3) ด้ า นการจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ที่ จ� ำ เป็ น ต่ า ง ๆ
ส�ำหรับคณะกรรมการฯ และผู้พักพิง เป็นต้น
			(4) ด้านการก�ำหนดข้อปฏิบัติ กติกาการอยู่ร่วมกันภายใน
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ให้มกี ารก�ำหนดกติกาการอยูอ่ าศัยร่วมกัน โดยให้ผพู้ กั พิง
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดกติกาข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ
รวมถึงการรับเรือ่ งร้องเรียน พร้อมทัง้ ชีแ้ จงกฎระเบียบข้อปฏิบตั ใิ นการพักอาศัย
อยูร่ ว่ มกันให้ชดั เจน เพือ่ ให้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิ เช่น ก�ำหนดเวลาในการเข้านอน
ห้ามดื่มสุรา ห้ามเล่นการพนัน ห้ามลักขโมย ห้ามทะเลาะวิวาท ฯลฯ ทั้งนี้
การจัดท�ำกติกาการอยูร่ ว่ มกันภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว นอกจากภาษาไทยแล้ว
อาจจัดท�ำเป็นภาษาอืน่ ด้วยตามความจ�ำเป็น ตัวอย่างข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับผูพ้ กั พิง
ในศูนย์พักพิงชั่วคราว (ตามภาคผนวก 2)
			(5) ด้านการเตรียมบันทึกข้อมูลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
1) ข้อมูลส่วนบุคคล การลงทะเบียนผูอ้ พยพเข้า และก�ำหนด
พื้นที่ส�ำหรับพักอาศัย แยกประเภทครอบครัว บุคคล หญิง ชาย เด็ก คนพิการ
ผู้สูงอายุ และคนต่างชาติ ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงข้อมูล โรคประจ�ำตัว การแพ้ยา
และญาติผู้เป็นตัวแทนได้ เป็นต้น
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2) ฐานข้อมูลสรุปยอดผู้พักพิงทั้งกลางวัน และกลางคืน
3) แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ประจ�ำวันเพื่อรายงาน
ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง
4) แบบฟอร์มการคัดกรอง และการลงชือ่ บุคคลทีเ่ ข้า - ออก
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ประจ�ำวัน
5) แบบฟอร์มลงทะเบียนยานพาหนะของผู้พักพิง และ
เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์พักพิงชั่วคราว
6) แผนผังโครงสร้างศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ชือ่ - สกุล ผูร้ บั ผิดชอบ
และหมายเลขโทรศัพท์ต่าง ๆ
7) เอกสารข้อปฏิบัติการใช้สถานที่ ก�ำหนดกติกาในการ
อยู่ร่วมกัน และการร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา
8) แบบสรุปข้อมูลผู้พักพิง เพศ อายุ และความต้องการต่าง ๆ
เพื่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของ
9) แบบฟอร์มด้านการเงิน รายรับ รายจ่าย
10) แบบฟอร์มอื่น ๆ ตามความจ�ำเป็น
3.2.3 ขั้นตอนการรับผู้พักพิงเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว
(1) จัดท�ำป้ายบอกทางไปลงทะเบียน เมื่อผู้ประสบภัยมาถึง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว การติดป้ายโดยอาจใช้เป็นหมายเลขก�ำหนดแต่ละจุด
เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ เป็นต้น
(2) ฝ่ายต้อนรับจัดให้นงั่ พัก และรวมพลเพือ่ ชีแ้ จงวิธกี ารลงทะเบียน

76

บทที่ 3

(3) เจ้าหน้าที่คัดกรอง คัดแยกกลุ่มผู้พักพิง กรณีพบผู้พักพิง
ที่สงสัยเป็นโรคติดต่อที่อาจแพร่ระบาดได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ให้แยกพืน้ ทีร่ องรับออกจากบุคคลอืน่ แล้วด�ำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
(4) การลงทะเบียนผู้พักพิง มีความส�ำคัญเพื่อเป็นหลักฐาน
เข้า - ออก และการวางแผน การจัดบริการต่าง ๆ เช่น อาหาร ที่พัก ตลอดจน
การรับ - ส่ง เป็นต้น ซึง่ จ�ำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายทีค่ รอบคลุม
สิทธิมนุษยชน ส่งผู้พักพิงลงทะเบียน และแยกโต๊ะส�ำหรับกลุ่มเปราะบาง
โดยฝ่ายอ�ำนวยการ งานลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(4.1) จั ด ท� ำ บั ต รคิ ว การลงทะเบี ย น ก� ำ หนดให้ ผู ้ พั ก พิ ง
รอเรียกคิวทีจ่ ดุ รวมพล กรณีมาเป็นครอบครัวให้หวั หน้าครอบครัวลงทะเบียน
“กรณีอพยพมาเป็นครอบครัว” ด้วย เป็นต้น
(4.2) แจ้งวิธกี ารลงทะเบียน กรณีทไี่ ม่สามารถลงทะเบียนเองได้
ให้ญาติ หรือเจ้าหน้าที่ ช่วยลงทะเบียนให้ เช่น กลุ่มเปราะบาง และผู้พักพิง
ทีเ่ ป็นแรงงานข้ามชาติหรือต่างภาษา ให้เตรียมล่ามช่วยแปล และให้ลงทะเบียนเอง
หากพื้นที่ใดมีความพร้อมอาจลงทะเบียนในรูปแบบออนไลน์ได้ เพื่อลดภาระ
ทางเอกสาร ให้จัดหาเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องลงทะเบียนไว้ด้วย
(4.3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน และออกบัตร
ประจ�ำตัวผู้พักพิง ซึ่งบัตรประจ�ำตัว อาจแยกเป็นสีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
หากไม่ออกเป็นบัตรประจ�ำตัวผูพ้ กั พิง อาจใช้วธิ กี ารอืน่ แทนได้ ทัง้ นี้ เพือ่ แสดง
สัญลักษณ์ว่าเป็นผู้พักพิง ท�ำให้ง่ายต่อการดูแลความปลอดภัยและอื่น ๆ
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(5) เจ้าหน้าทีก่ ำ� หนดพืน้ ทีพ่ กั อาศัย แยกตามประเภทของผูพ้ กั พิง
เช่น มาเป็นครอบครัว มาคนเดียว หรือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีผู้ดูแล หรือ
แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
(6) เจ้าหน้าที่พาผู้พักพิงไปยังพื้นที่พักอาศัยเพื่อเก็บสัมภาระ
ส่ ว นตั ว โดยแยกตามประเภทของผู ้ พั ก พิ ง เช่ น หญิ ง ชาย ครอบครั ว
กลุ่มเปราะบางที่ไม่มีผู้ดูแล เป็นต้น
(7) การจัดเก็บข้อมูลเป็นสิง่ ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ข้อมูลคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและมีความส�ำคัญ ช่วยในการ
บริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว รวมถึงการแก้ไขปัญหา ท�ำให้เรารูค้ วามเป็นไป
ในปัจจุบนั และคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะเกิดในอนาคต โดยข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต้องเก็บบันทึก
ประกอบด้วย
(7.1) ข้อมูลผู้พักพิง จัดท�ำทะเบียนผู้พักพิง โดยเฉพาะ
กลุม่ เปราะบางให้ละเอียด เพือ่ ให้ทราบความต้องการพืน้ ฐานและความต้องการพิเศษ
รวมทัง้ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น จ�ำนวนผูพ้ กั พิงทีข่ นึ้ ทะเบียน เพศ อายุ บันทึกสุขภาพ
ทีไ่ ด้รบั ขณะอยูใ่ นศูนย์พกั พิงชัว่ คราว บุคคลทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ วันทีเ่ ข้า
พักอาศัย ความต้องการเร่งด่วน เป็นต้น ให้มีการตั้งโต๊ะลงทะเบียนให้ชดั เจน
มีการสรุปยอดประจ�ำวันเพือ่ การวางแผนการจัดบริการ และการให้ความช่วยเหลือ
เป็นต้น
(7.2) ข้อมูลด้านธุรการ เป็นเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวทัง้ หมด เช่น รายงานการปฏิบตั งิ าน สมุดบัญชีบนั ทึก
รายการ รายรับ - รายจ่าย การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นต้น
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(8) การชี้แจงข้อปฏิบัติของศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยผู้จัดการ
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว หรือผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าที่ ชีแ้ จงให้ชดั เจนเกีย่ วกับ
การปฏิบตั ติ นภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว กิจกรรม และแผนผังศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
เป็นต้น
ขัน้ ตอนการรับผูพ้ กั พิงเข้าศูนย์พกั พิงชัว่ คราว และกระบวนการด�ำเนินงาน
ภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว (ตามแผนภาพที่ 3.5 และ 3.6) และ Check List
การจัดการพืน้ ทีแ่ ละการเปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว (ศพช.2) ตามภาคผนวก 3
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อพยพ

ฝ่ายต้อนรับ จัดให้นั่งพัก ดื่มน�้ำ 
และชี้แจงวิธีการลงทะเบียน

จัดท�ำป้ายบอกทางไปลงทะเบียน                            
เมื่อผู้ประสบภัยมาถึงศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

ส่งผู้ประสบภัยลงทะเบียนตามล�ำดับ
แยกโต๊ะลงทะเบียนส�ำหรับกลุ่มเปราะบาง
ผู้ประสบภัยที่เขียนหนังสือได้                  
ให้ลงทะเบียนเอง

ผู้ประสบภัยที่เขียนหนังสือไม่ได้
ให้ญาติหรือเจ้าหน้าที่
ช่วยลงทะเบียนได้

ผู้ประสบภัยที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
หรือต่างภาษาให้เตรียมล่าม
ช่วยแปล และให้ลงทะเบียนเอง

แยกประเภทผู้ประสบภัยที่มีความเสี่ยง เช่น
ผู้ที่มีโรคติดต่อที่อาจแพร่ระบาดได้ เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน
และออกบัตรประจ�ำตัวให้ผู้พักพิง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน และก�ำหนดพื้นที่
พักอาศัย ตามประเภทของผู้พักพิง
เจ้าหน้าที่พาไปยังพื้นที่พักอาศัยตามที่ก�ำหนด
เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่พักอาศัยรับผู้พักพิง และผู้จัดการ                   
ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือเจ้าหน้าที่ ชี้แจงท�ำความเข้าใจ                   
ข้อปฏิบัติ และแผนผังศูนย์พักพิงชั่วคราว ฯลฯ

แผนภาพที่ 3.5 ขั้นตอนการรับผู้พักพิงเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว
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เข้า

ผู้ประสบภัยอพยพ

1 เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
จัดป้ายบอกทางไป                     
จุดลงทะเบียน เมื่อผู้ประสบภัย
มาถึงศูนย์พักพิงชั่วคราว

รับประทาน
อาหาร น�้ำดื่ม

หิวข้าว

2

เจ็บป่วย/บาดเจ็บ/สงสัย
รักษา
เป็นโรคติดต่ออันตราย
พยาบาล
แยกกลุ่มผู้ประสบภัยที่มีความเสี่ยง

คัดกรอง

3

ฝ่ายต้อนรับจัดให้นั่งพัก ดื่มน�้ำ                    
รวมพลเพื่อชี้แจงวิธีการลงทะเบียน

ส่งต่อ

ลงทะเบียน

ผู้ประสบภัยที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
ผู้ประสบภัยที่เขียนหนังสือไม่ได้ให้ญาติ          
หรือต่างภาษาให้เตรียมล่ามช่วยแปล
หรือเจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้ เช่น                   
และให้ลงทะเบียนเอง
กลุ่มเปราะบาง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
5 การลงทะเบียนและก�ำหนด
การลงทะเบียนและออกบัตร
พื้นที่พักพิงแยกตามประเภท
ประจ�ำตัวให้ผู้พักพิง
เช่น ครอบครัว

ผู้ประสบภัยที่เขียนหนังสือได้   
ให้ลงทะเบียนเอง

4

6

7
การน�ำผู้พักพิงท�ำกิจกรรม

8
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้พักพิง
จัดฝึกอาชีพ และกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ
ฝึกอบรมระยะสั้น
เพื่อสร้างอาชีพ
ผู้ต้องการสร้างทักษะ

แบ่งกลุ่มผู้พักพิง
ท�ำงานตามความถนัด
มีศักยภาพ/ทักษะ/ช�ำนาญ

ท�ำกิจกรรมประจ�ำวัน และกิจกรรมเสริมของผู้พักพิง
เช่น ออกก�ำลังกาย ดูโทรทัศน์ ฝึกอาชีพ เป็นต้น

10 ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่พักอาศัย
รับผู้พักพิง และผู้จัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราว หรือเจ้าหน้าที่ ชี้แจงท�ำความ
เข้าใจข้อปฏิบัติ และแผนผังศูนย์พักพิง
ชั่วคราว ฯลฯ

9

เจ้าหน้าที่พาไปยังพื้นที่พักอาศัย
ตามที่ก�ำหนด

ผู้พักพิงอพยพออก

การจ้างผู้พักพิง
ท�ำงานในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

- แจ้งปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวตามค�ำสั่งผู้อ�ำนวยการ/ผู้บัญชาการ
- ส่งมอบพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว คืนเจ้าของสถานที่
- รายงานการปิด/ผลการด�ำเนินงานให้ผู้อ�ำนวยการ ผู้บัญชาการทราบ

ภัยคลี่คลายหรือยุติแล้ว
ประชุมเตรียมการและแผนการส่งกลับ
ประสานการเตรียมความพร้อมอพยพกลับ
ประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
ประเมินตรวจสอบความต้องการกลับที่อยู่อาศัย
บ�ำรุงรักษาอาคารสถานที่ก่อนส่งคืนพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ลงทะเบียนออกของผู้พักพิงและจัดเก็บเอกสาร
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ช�ำรุดเสียหาย

แผนภาพที่ 3.6 กระบวนการด�ำเนินงานภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
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4

การบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

การบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวนับเป็นขัน้ ตอนทีม่ คี วามละเอียดอ่อน
มากที่สุด เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการความคาดหวัง ความปลอดภัยด้านต่าง ๆ
ในภาวะที่ไม่ปกติ และความต้องการที่แตกต่างกันไป ทั้งความต้องการด้านน�้ำ 
ด้านอาหาร เครือ่ งอุปโภคบริโภค สภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัย การอ�ำนวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ ฯลฯ หน่วยงานและประชาชนผูป้ ระสบภัยอาจจะต้อง
เผชิญสถานการณ์ทมี่ ที รัพยากรจ�ำกัด นอกจากความยากล�ำบากทางกายภาพแล้ว
ยังต้องเผชิญความเครียด ความวิตกกังวลเกีย่ วกับชีวติ และทรัพย์สนิ แม้กระทัง่
ความสูญเสียซึ่งผันแปรไปตามความรุนแรงของสาธารณภัย การพักอาศัย
อยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจจะใช้เวลานานกว่าที่คาดหรือวางแผนเอาไว้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สาธารณภัยที่จะยุติเมื่อใด คณะกรรมการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราวจึงควรมีกิจกรรมด�ำเนินการทุกวัน ทั้งกิจกรรมประจ�ำวัน
เช่น การจัดหาอาหาร การดูแลความสะอาดสถานที่ ฯลฯ และกิจกรรมเสริม
เช่น การจัดกิจกรรมส�ำหรับเด็ก กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมให้ค�ำปรึกษา
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ตลอดจนการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เป็นต้น
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เพื่อให้การตรวจสอบ ควบคุม และก�ำกับการด�ำเนินงานการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการด�ำเนินการ
Check List การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (ศพช.3) ตามภาคผนวก 3
หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทเป็นแกนหลักในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
และให้ความคุ้มครองแก่ผู้พักพิงที่อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว การจัดให้มี
ศูนย์พักพิงชั่วคราวส�ำหรับผู้ประสบภัยเป็นภารกิจที่จ�ำเป็นเนื่องจาก
1. การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้พักพิง โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบางในศูนย์พักพิงชั่วคราว สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดการเรื่องอาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่สามารถท�ำได้
สะดวก
3. การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคเป็นไปได้อย่างทัว่ ถึง
4. การจัดกิจกรรมร่วมกัน ท�ำให้ผู้พักพิงมีสุขภาพจิตดีกว่าการแยกอยู่
ตามล�ำพัง
5. การติ ด ต่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากภายนอกเป็ น ไปได้ ง ่ า ยกว่ า
การแยกย้ายอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย

4.1 แนวคิดหลักในการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้พักพิงได้รับ
การปกป้องคุ้มครองขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยธรรมในขณะที่พักอาศัย
อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยอาศัยการบริหารจัดการทั้งเชิงโครงสร้าง และ
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ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง การบริหารจัดการทางด้านโครงสร้างหรือกายภาพนัน้ ได้แก่
การดูแลเรือ่ งการวางแผนผังการจัดสรรพืน้ ที่ การจัดหาสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เหมาะสม เป็นต้น ส่วนการบริหารจัดการ
ทีไ่ ม่ใช่เชิงโครงสร้าง ได้แก่ การจัดกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ หมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายและด�ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น การจัดให้มี
การฝึกอาชีพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้พักพิงในการดูแลด้านต่าง ๆ
ภายในศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว การจั ด การเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ นั ก เรี ย น
การคุม้ ครองเด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ ไม่ให้ถกู เอารัดเอาเปรียบ การป้องกันเหตุรนุ แรง
ในศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นต้น
กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว จะต้องค�ำนึงถึง
หลัก 4 ประการ ดังนี้
1. การให้ความคุ้มครอง ผู้พักพิงมั่นใจว่าได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ให้มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ เข้าถึงกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรม
และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เท่าเทียม โดยไม่มีการกีดกันใด ๆ
2. การให้ความช่วยเหลือ (หรือการบริการ) ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้พักพิง เช่น ด้านปัจจัยสี่ เช่น อาหาร น�้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม
รวมถึงบริการพื้นฐานอื่น ๆ ตามหลักมนุษยธรรม เช่น สุขภาพ การศึกษา และ
การดูแลสุขอนามัย อย่างเท่าเทียม เป็นต้น
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3. การมีส่วนร่วม ผู้พักพิงมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและตัดสินใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวันภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
4. กฎหมายและมาตรฐาน เช่น สิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน (ทุกคนมีสทิ ธิ์
ทีจ่ ะได้รบั ) มาตรฐาน (ทุกคนสามารถเข้าถึงในปริมาณทีพ่ อเพียงต่อการอุปโภค
บริโภค และใช้สุขอนามัยของครัวเรือนได้อย่างปลอดภัย และเท่าเทียม)

กฎหมาย ทั้งในและระหว่างประเทศ/

มาตรฐานขั้ น พื้ น ฐาน

ความคุ้มครอง

ความช่วยเหลือ

การบริ ก ารจั ด การ
ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว

การมี ส ่ ว นร่ ว ม

อ้างอิง : องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM), 2555
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4.2 กลไกการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
กลไกการบริ ห ารจั ด การภายในศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวก� ำ หนดให้ มี
คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ท�ำหน้าที่อ�ำนวยการ และ
การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น การคัดเลือกสถานที่ปลอดภัย
การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว การเปิด - การปิด ศูนย์พักพิงชั่วคราว
และการใช้พื้นที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราว ตลอดจนการส่งคืนพื้นที่ศูนย์พักพิง
ชัว่ คราว และทรัพยากรต่อภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีผจู้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว และคณะท�ำงานแต่ละด้าน เป็นผูน้ ำ� กิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว และมีผู้ประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว
เป็ น ผู ้ อ� ำ นวยความสะดวกในการประสานงาน เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น
ให้ ภ ารกิ จ งานของศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวด� ำ เนิ น ไปด้ ว ยความราบรื่ น
และมีความต่อเนื่องในทางปฏิบัติ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ด้านต่าง ๆ ให้กำ� หนดกรอบระยะเวลาในการท�ำงาน และการมอบหมายภารกิจ
ให้แก่บุคคลผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจน ส�ำหรับการรักษาความปลอดภัยควรจัดให้มี
การผลัดเปลีย่ นเวรประจ�ำวันให้เหมาะสมตลอด 24 ชัว่ โมง และการด�ำเนินกิจกรรม
ประจ�ำวันควรมีการจัดการพื้นที่ให้เป็นระเบียบ หมั่นตรวจตราและรักษา
ความสะอาดอย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนมีการจัดท�ำบันทึกประจ�ำวันในการซ่อมแซม
แก้ไขหรือเปลีย่ นสิง่ ต่าง ๆ ทีช่ ำ� รุดเสียหาย โดยมีกลไกการบริหารจัดการภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว และตัวอย่างคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
(ตามแผนภาพที่ 4.1 และ 4.2)
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ท�ำหน้าที่ อ�ำนวยการ
บริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ผู้ประสานงาน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Assistant Shelter Manager)

ฝ่ายอ�ำนวยการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

 มีหน้าที่ อ�ำนวยการและบริหารจัดการงานต่าง ๆ
เช่น งานธุรการ งานเอกสาร งานการประชุม งานการเงิน
บัญชีและพัสดุ การจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้พักพิง เป็นต้น

 มีหน้าที่ ด�ำเนินกิจกรรมประจ�ำวัน การจัดการพืน้ ที่
ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว ฯลฯ โดยมีคณะท�ำงาน
ด้ า นต่ า ง ๆ ร่ ว มในการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ของศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นต้น

คณะท�ำงานด้านต่าง ๆ ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
(ตามแผนภาพที่ 4.2)

แผนภาพที่ 4.1 กลไกการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ด้านสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
ด้านโภชนาการ
ด้านการรักษาพยาบาล
และสุขภาพจิต
ด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์

คณะท�ำงาน
ด้านต่าง ๆ

ด้านการศึกษา
และนันทนาการ

ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านบรรเทาทุกข์

ด้านความปลอดภัย
ขนส่ง และการจราจร

แผนภาพที่ 4.2 ตัวอย่างคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
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4.3 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวในด้านต่าง ๆ
4.3.1 การบริหารจัดการระบบการเก็บข้อมูลภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
ข้อมูลมีสว่ นส�ำคัญในการจัดตัง้ และการบริหารจัดการศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว การให้ความดูแลคุ้มครองผู้พักพิง การตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง และท�ำงานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านเกิดประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ รวมถึงการใช้ขอ้ มูลในการวางแผนจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับผูพ้ กั พิง
แนวทางการจัดการข้อมูลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
(1) ก�ำหนดรูปแบบการจัดเก็บเอกสาร การส�ำรองข้อมูล และ
ก�ำหนดผู้รับผิดชอบ
(2) จัดท�ำฐานข้อมูลผู้อพยพ ผู้พักพิงแยกตามเพศ อายุ และ
ความต้องการต่าง ๆ เพื่อประสานงานเกี่ยวกับอาหาร น�้ำดื่ม สิ่งของบริจาค
ยารักษาโรค และการจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เหมาะสม
(3) จัดระบบบันทึกการลงทะเบียนผู้พักพิงเข้า - ออก
(4) ลงชื่ อ บุ ค คลอื่ น ที่ เ ข้ า - ออก ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวทุ ก วั น
เพื่อรักษาความปลอดภัย
(5) สรุปยอดผูพ้ กั พิงทัง้ กลางวัน และกลางคืน บันทึกในฐานข้อมูล
เพื่อรายงานประจ�ำวัน
(6) จัดท�ำทะเบียนยานพาหนะของผู้พักพิง เจ้าหน้าที่ประจ�ำ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว และบันทึกการเข้า - ออก ประจ�ำวัน
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(7) จัดระบบบันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์
(8) จัดท�ำรายงานสถานการณ์ประจ�ำวันเพื่อแจ้งผู้บริหาร และ
หน่วยงานที่ดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยตรงทุกวัน
4.3.2 การสือ่ สารและการประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็นระบบสือ่ สารภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว และระบบสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก
4.3.2.1 ระบบสื่อสารภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว มีไว้เพื่อแจ้ง
ข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผพู้ กั พิงได้รบั ทราบ เช่น การประชาสัมพันธ์การท�ำกิจกรรม
ประจ�ำวัน ดังนี้
(1) จัดให้มีการพูดคุยสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
การแก้ปญั หาทีพ่ บร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
และผู้พักพิง
(2) ตรวจสอบระบบเสียงตามสาย เพื่อการกระจาย
ข่าวสารให้ผู้พักพิงได้รับทราบ อย่างทั่วถึงและชัดเจน
(3) ติดบอร์ดแผนผังโครงสร้ า งศู นย์ พั ก พิ ง ชั่ วคราว
ชื่อ - สกุล ผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ต่าง ๆ
(4) จัดระเบียบการใช้สถานที่ ก�ำหนดข้อปฏิบตั ิ กติกา
ในการอยู่ร่วมกัน
(5) จัดระบบการร้องเรียนเมือ่ เกิดปัญหา และแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
(6) ติดประกาศสถานการณ์ประจ�ำวัน และก�ำหนดการ
ต่าง ๆ เช่น ก�ำหนดเวลารับประทานอาหารและรับถุงยังชีพ
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(7) จัดมาตรการรักษาความปลอดภัย และให้การคุม้ ครอง
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
(8) จัดตารางกิจกรรมผ่อนคลายและส่งเสริมการดูแล
ด้านสุขภาพจิตตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์
4.3.2.2 ระบบการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก
(1) แต่งตั้งผู้ประสานงาน ประสานระหว่างศูนย์พักพิง
ชั่วคราวกับหน่วยงานภายนอกให้ชัดเจน
(2) แจ้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ต�ำแหน่งที่ตั้ง
จ�ำนวนผู้พักพิง และคนอื่น ๆ จ�ำนวนสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ ความจ�ำเป็นต่าง ๆ
และช่องทางติดต่อ ฯลฯ ให้ส�ำนักงานเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พักพิงชั่วคราวทราบ
(3) จัดท�ำรายชือ่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในยามจ�ำเป็น
(4) ควรมีระบบวิทยุสอื่ สาร เพือ่ ใช้ในยามจ�ำเป็นเมือ่ ระบบ
การสื่อสารหลักล่ม
(5) จัดท�ำป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ระบุเป็นศูนย์พักพิง
ชั่วคราวให้ชัดเจน
4.3.3 การคุ้มครอง ดูแลความปลอดภัยของผู้พักพิง
ก�ำหนดให้มีมาตรการที่จะช่วยเหลือ การให้ความคุ้มครองดูแล
ความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและสภาพจิ ต ใจของผู ้ พัก พิ ง โดยเฉพาะ
กลุ่มเปราะบางหรือบุคคลผู้มีความต้องการพิเศษ ซึ่งต้องได้รับการปกป้อง
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คุ้มครอง และมีสิทธิที่จะได้รับปัจจัยพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ในการคุ้มครอง
กลุม่ เปราะบาง จะต้องพิจารณาตามสถานการณ์และประเภทของกลุม่ เปราะบางด้วย
ตัวอย่างเช่น
			v กลุม่ เด็ก ทีต่ อ้ งพลัดพรากจากครอบครัว ผูป้ กครอง หรือกลายเป็น
เด็กก�ำพร้า อาจตกอยูใ่ นความเสีย่ งทีจ่ ะถูกละเมิดในด้านต่าง ๆ และอาจไม่ได้รบั
ความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสม ในกรณีทพี่ บเด็กก�ำพร้า หรือขาดผูป้ กครอง จะต้อง
ปรึกษานักจิตวิทยาเด็ก นักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้การดูแล เป็นกรณีพิเศษ
และป้องกันไม่ให้เด็กถูกละเมิด หรือล่อลวง หรือใช้ประโยชน์
				นอกจากนี้ สถานการณ์สาธารณภัยอาจจะท�ำให้เด็กขาดโอกาส
ในการเรียน หรือต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน และไม่จบการศึกษาตามที่
กฎหมายก�ำหนด ในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยเฉพาะในกรณี
ที่ต้องพักพิงอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลานาน จะต้องพิจารณาเรื่องการ
ศึกษาต่อเนือ่ งของเด็กนักเรียนด้วย เช่น การจัดการเรียนการสอนเป็นกรณีพเิ ศษ
การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนออนไลน์ เป็นต้น
			v กลุม่ ผูห้ ญิง ทีม่ กั จะถูกมองข้ามทัง้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทีร่ นุ แรง
กว่าผู้ชาย และอาจไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม และตรงตาม
ความต้องการ หลายกรณีพบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของการคุกคามข่มขู่
และความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ซึง่ มีแนวทางการดูแลกลุม่ ผูห้ ญิง
ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
- มีการจัดเก็บข้อมูลเพือ่ ใช้สาํ หรับการวางแผนการให้ความ
ช่วยเหลือ
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- มีตัวแทนผู้หญิงในสัดส่วนที่เหมาะสมในคณะกรรมการ
บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น ฝ่ายเฝ้าระวังภัย ฝ่ายแจ้งเตือนภัย
ฝ่ายอพยพ เพื่อให้เกิดมุมมองในการท�ำงานจากประสบการณ์ของผู้หญิง
- จัดถุงยังชีพให้ตรงกับความต้องการของผูห้ ญิงเพือ่ นาํ ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- มีการรักษาความปลอดภัยในที่พักพิง กําหนดระยะห่าง
ของพื้นที่นอน แสงสว่าง ความแน่นหนา และพื้นที่ปลอดภัย
- มีการแยกห้องน�้ำผู้หญิง ผู้ชาย ให้มีฉากกั้นหรือมีที่กําบัง
มีระยะห่างระหว่างกัน และมีจํานวนห้องน�้ำเพียงพอ มีแสงสว่าง และไม่ไกล
จากที่พักอาศัย
- จัดพื้นที่เฉพาะส�ำหรับแม่ให้นมบุตร ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
ที่มิดชิดส�ำหรับคนพิการหญิง เป็นต้น
			v กลุ่มคนพิการ ที่มักพบความยากล�ำบากเพิ่มมากขึ้น การให้
ความช่วยเหลือต้องค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ จึงต้อง
มีการจัดเตรียมพื้นที่ทางกายภาพ สภาพแวดล้อมภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ให้เอื้อต่อการด�ำรงชีวิตของคนพิการ เช่น จัดให้มีห้องน�้ำที่คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จัดให้มสี งิ่ ของเครือ่ งใช้ ยา และอุปกรณ์อำ� นวยความ
สะดวก อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งการตอบสนองความต้องการที่จ�ำเป็น
ของคนพิการจะช่วยเพิม่ ทางเลือกในการตัดสินใจอพยพไปอยูศ่ นู ย์พกั พิงชัว่ คราว
ของคนพิการและครอบครัวอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้องค์กร
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ด้านคนพิการทีม่ ปี ระสบการณ์เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พกั พิง
ชัว่ คราว เพือ่ ตอบสนองความต้องการจ�ำเป็นเฉพาะของคนพิการแต่ละประเภท
ได้อย่างเหมาะสม
			v กลุม่ ผูส้ งู อายุ จะได้รบั ผลกระทบทัง้ ทางร่างกาย จิตใจมากกว่า
คนในกลุม่ อายุอนื่ ๆ และเสียชีวติ ด้วยอัตราทีส่ งู กว่าคนในวัยอืน่ สภาพร่างกาย
ของผู้สูงอายุมีข้อจ�ำกัดในการเคลื่อนไหว การได้ยินการตัดสินใจ และผู้สูงอายุ
มักจะมีสภาพจิตใจที่อ่อนไหวไม่อยากอพยพเคลื่อนย้าย เนื่องจากมีความ
ยากล�ำบากในการปรับตัว และรู้สึกปลอดภัยกับการอยู่บ้านที่คุ้นชินมาแต่เดิม
นอกจากนี้ ผูส้ งู อายุทอี่ ยูต่ ามล�ำพังคนเดียวหรืออยูต่ ามล�ำพังกับผูส้ งู อายุดว้ ยกัน
ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ขาดญาติพี่น้องหรือเครือข่ายทางสังคมจะเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางและต้องการความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษ ซึ่งยังมี
กลุม่ ผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งพึง่ พาลูกหลานหรือผูอ้ นื่ เช่น เดินไม่ได้ มีโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งรักษา
และรับยาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้มีอาการเจ็บป่วยฉับพลัน มีความจ�ำเป็น
ต้องได้รบั การดูแลจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ดังนัน้ การบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
จึงต้องมีบคุ ลากรทางการแพทย์ ยา และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือไว้ในศูนย์พกั พิง
ชั่วคราวด้วย
			v ผู้ย้ายถิ่น คือ บุคคลที่มิใช่พลเมืองที่อาศัยในประเทศหนึ่ง
ในระหว่างเกิดสาธารณภัย โดยไม่คำ� นึงถึงวิธกี ารหรือสาเหตุการเดินทางเข้าเมือง
สถานภาพการเดินทางเข้าเมือง และระยะหรือสาเหตุของการอยู่อาศัย ได้แก่
แรงงานข้ามชาติ นักท่องเที่ยว หรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
เป็นต้น ควรมีแนวทางการให้ความคุม้ ครองผูย้ า้ ยถิน่ ในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ดังนี้
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				- การสือ่ สาร ควรมีระบบการสือ่ สารทีเ่ ป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ หลายช่องทางเป็นภาษาของผู้ย้ายถิ่น และควรมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ วิธีการที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือต่าง ๆ ภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น รายงานข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลเรื่อง
สถานที่ และวิธกี ารเข้าถึงความช่วยเหลือ โดยการเผยแพร่ขอ้ มูลควรด�ำเนินการ
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ในภาษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจัดตั้ง
ศูนย์กลางการให้บริการแบบ 24 ชั่วโมง ที่มีเจ้าหน้าที่สื่อสารได้หลายภาษา
และได้รับการฝึกอบรมในการให้ข้อมูลการบริการ เป็นต้น
				- การลงทะเบียน  ในการเก็บและจัดการข้อมูลทีม่ รี ายละเอียด
ส่วนตัวของผู้ย้ายถิ่นต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ
ที่มีบังคับใช้ในเรื่องการคุ้มครอง และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
รวมทั้งมีแบบฟอร์มการลงทะเบียนในภาษาของผู้ย้ายถิ่น จัดเตรียมล่าม และ
การแปลเอกสาร ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลในศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึงอบรม
เจ้าหน้าที่ให้เข้าใจวิธีกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน เป็นต้น
				- การเข้าถึงเอกสาร การเข้าถึงเอกสารประจ�ำตัวส�ำหรับ
การเดินทางเป็นสิ่งส�ำคัญต่อผู้ย้ายถิ่น ควรมีการประสานงานกับสถานทูต
หรือกงสุลของผู้ย้ายถิ่นในการให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารต่าง ๆ
				- ความต้องการเฉพาะวัฒนธรรม ความเข้าใจด้านความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรม และศาสนา เป็นการลดอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใน
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เช่น ผูย้ า้ ยถิน่ ทีม่ าจากสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน อาจต้องการ
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร หรือบริการที่แตกต่างกัน เป็นต้น
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				- ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและจิตสังคม การประเมิน และ
คัดกรองผูท้ ตี่ อ้ งการความช่วยเหลือ เช่น ผูป้ ว่ ยจิตเวชเก่า ผูท้ มี่ คี วามเครียดสูง
หรือซึมเศร้า เพือ่ ท�ำการปฐมพยาบาลทางใจ และส่งต่อไปรับการรักษาเฉพาะทาง
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อป้องกันปัญหารุนแรงในระยะยาว ในระหว่าง
การเปิดศูนย์พักพิงควรจัดกิจกรรมการช่วยเหลือด้านจิตสังคม เช่น การให้
ค�ำปรึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสมทางวัฒนธรรม เช่น ผูย้ า้ ยถิน่ อาจรูส้ กึ ไม่สบายใจ
เมื่อต้องขอความช่วยเหลือจากคนต่างเพศหรือคนที่ช่วงอายุต่างกัน เป็นต้น
การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อคลายความตึงเครียด และไม่สร้างผลกระทบ
ด้านลบ เช่น ไม่กอ่ ให้เกิดประเด็นด้านเพศ การเหยียดชาติพนั ธุห์ รือความขัดแย้ง
ด้านศาสนา ความเชื่อทางการเมือง เป็นต้น
				- กลไกการร้องเรียน ควรมีการจัดเตรียมเอกสารร้องเรียน
ในภาษาต่าง ๆ เพือ่ ให้ผยู้ า้ ยถิน่ สามารถให้ขอ้ คิดเห็น และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
ความช่วยเหลือที่ได้รับ
4.3.4 การแพทย์และการสาธารณสุข คือการจัดให้มีระบบการดูแล
รักษาสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ และการพยาบาลเบือ้ งต้นภายในศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว ตามแผนการแพทย์และการสาธารณสุข ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนดไว้ โดยพิจารณาจัดระบบให้เหมาะสมกับจ�ำนวนผูพ้ กั พิง ลักษณะอาการ
เจ็บป่วยของผูพ้ กั พิง พร้อมทัง้ จัดรถรับส่งผูป้ ว่ ยส�ำรองไว้ 1 - 2 คัน กรณีมผี ปู้ ว่ ย
ฉุกเฉินทีจ่ ำ� เป็นต้องส่งต่อโรงพยาบาล โดยมีแนวคิดในการจัดการด้านการแพทย์
และการสาธารณสุขในศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
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			(1) การจัดการด้านการแพทย์ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
				 (1.1) ความหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขต
สถานการณ์ในบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการ
รวมตัวกันของผู้ประสบภัยจ�ำนวนมาก อีกทั้งผู้ประสบภัยเหล่านี้ เป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์สาธารณภัย ดังนัน้ การจัดตัง้ หน่วยสนับสนุน
การจัดการด้านสุขภาพในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ให้การดูแลอาการบาดเจ็บ การป่วย
ทางกาย การป่วยทางจิตใจและอารมณ์ เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับบริการ
อย่างปลอดภัย และได้เข้าถึงบริการ ด้านสุขภาพอย่างรวดเร็ว เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของกระทรวงสาธารณสุขและตามมาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) คั ด กรองผู ้ ป ระสบภั ย เพื่ อ ประเมิ น และค้ น หา
ความเสีย่ งด้านสุขภาพของผูป้ ระสบภัยทีจ่ ะเข้าพักในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว (ผูส้ งู อายุ
ผู้มีโรคประจ�ำตัวที่มีความเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคที่สามารถระบาดได้)
2) ให้การดูแลเบื้องต้น ในกรณีที่มีการบาดเจ็บ
3) ให้การดูแลเบือ้ งต้น ในกรณีทเี่ ป็นการป่วยทัง้ ทางกาย
และทางจิตใจ
4) เป็นที่ปรึกษาปัญหาที่อาจเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ของผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พักพิงชั่วคราว
5) เป็นหน่วยประสานความร่วมมือด้านการแพทย์
และการส่งต่อผูป้ ว่ ย ผูบ้ าดเจ็บจากศูนย์พกั พิงชัว่ คราวไปยังหน่วยบริการอืน่ ๆ
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6) มีการสังเกตการณ์และรายงาน เช่น มีผปู้ ว่ ยรุนแรง
ภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว มีการเจ็บป่วย การแพร่ระบาดของโรค และการเสียชีวติ
เป็นต้น
				 (1.2) หลักการในการจัดการ มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) ด้านบุคลากร
						 v เจ้าหน้าทีด่ า้ นการแพทย์และสาธารณสุข หรือ
อาสาสมัครสาธารณสุข
						 v เจ้ า หน้ า ที่ อ าสาสมั ค รฉุ ก เฉิ น การแพทย์
(Emergency Medical Responder)
						 v เจ้าหน้าทีท่ ผี่ า่ นการฝึกอบรมการให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นด้านการแพทย์มาก่อน
						 v สถานการณ์ ใ นศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวมี ค วาม
ซับซ้อนมากขึ้น เช่น มีจ�ำนวนผู้พักพิงมากกว่า 200 คน หรือมีผู้พักพิงที่ป่วย
หรือบาดเจ็บจ�ำนวนมาก หรือมีผู้มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจ�ำนวนมากสามารถ
ประสานร้องขอทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็วระดับอ�ำเภอ
(miniMERT) หรือทีมปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) เข้าร่วมประเมิน
หรือร่วมปฏิบัติเพื่อขยายศักยภาพการรักษาพยาบาลได้
2) ด้านกายภาพ สถานที่
						 v จัดให้มีพื้นที่ส�ำหรับการคัดกรองผู้ประสบภัย
โดยค้นหาผู้มีความเสี่ยง (ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจ�ำตัวที่มีความเสี่ยง และผู้มีโรค
ที่สามารถระบาดได้) อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว
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						 v จัดให้มพี นื้ ทีแ่ ยกส่วนเฉพาะ เพือ่ ท�ำการรักษา
พยาบาล หรือการพูดคุยปรึกษาปัญหาทางสุขภาพทัง้ ปัญหาทางกายและปัญหา
สภาพจิตใจ โดยมีขนาดพื้นที่เพียงพอต่อการตั้งโต๊ะ จัดวางอุปกรณ์ เวชภัณฑ์
และมีฉากกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวของคนไข้ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมี
การตรวจร่างกาย
3) เครื่องมือและอุปกรณ์
						 v อุปกรณ์ดา้ นการแพทย์ทจี่ ำ� เป็น เช่น เครือ่ งวัด
ความดันโลหิต ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกาย อุปกรณ์ตรวจวัดระดับออกซิเจน
ปลายนิ้ว
						 v อุปกรณ์สื่อสาร
						 v บันทึกทางการแพทย์ ส�ำหรับบันทึกสิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
และเวชภัณฑ์ที่มีการสั่งจ่ายส�ำหรับผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บทุกรายที่มีการใช้บริการ
และแบบคัดกรองที่ส�ำคัญ เช่น แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
4) เวชภัณฑ์ หมายถึง รายการเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ย า ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ส าธารณภั ย
แต่ละประเภท เช่น เวชภัณฑ์ในการท�ำแผล หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ชุด PPE
น�้ ำ ยาฆ่ า เชื้ อ ซึ่งเป็นการก�ำหนดร่วมกันกั บส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ในแต่ละเหตุการณ์
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				 (1.3) แนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแลรักษา (Clinical Practice
Guideline)
แนวทางการดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยและการสั่ ง จ่ า ยยา
ให้เป็นไปตามทีส่ ำ� นักงานสาธารณสุขจังหวัดเห็นชอบและก�ำหนด โดยการก�ำหนด
ในขัน้ ตอนการจัดท�ำแผนเผชิญเหตุดา้ นการแพทย์ (Medical Incident Action
Plan) ซึ่งจะมีการจัดท�ำขึ้นในช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์จริง และดูแลให้ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง
				 (1.4) การประสานการส่งต่อ
1) แนวทางการประสานส่งต่อผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บ
ทั้งหมดที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวควรจะต้องมีการจัดระบบการประสาน
การส่งต่อให้สอดคล้องกับแผนเผชิญเหตุด้านการแพทย์ในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งอยู่
ภายใต้ระบบการจัดการด้านการแพทย์ในพื้นที่ประสบภัย
2) ศูนย์พักพิงชั่วคราวต้องรับผิดชอบให้การดูแล
ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ในระหว่างการรอขั้นตอนการส่งต่อไปจนกว่าจะมีทีมปฏิบัติ
การด้านการแพทย์มารับผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ไปดูแลต่อ
3) การเดินทางอาจมีข้อจ�ำกัด เช่น สถานการณ์
อุทกภัย ซึง่ จะมีผลถึงการส่งต่อผูป้ ว่ ย ท�ำให้การรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยหรือผูบ้ าดเจ็บ
อาจจ�ำเป็นต้องใช้วิธีการอื่น ๆ และให้เป็นไปตามข้อสั่งการของส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ในการตัดสินใจและเพิ่มเติมวิธีการในการรักษาพยาบาล
ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
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			(2) การจั ด การด้ า นสาธารณสุ ข ในศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
ต้องเตรียมการโดยค�ำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
(2.1) การจัดการสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และการป้องกัน
พาหะน�ำโรคต่าง ๆ
1) การท�ำความสะอาดพืน้ ทีแ่ ละน�ำ้ ยาทีใ่ ช้ โดยแยก
พื้นที่ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
						 v พืน้ ทีท่ วั่ ไป เช่น พืน้ ทีน่ อนและพืน้ ทีใ่ ช้สอยอืน่ ๆ
ท�ำความสะอาดด้วยวิธีการปกติ และตามด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อหรือสารละลายอื่น
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการฆ่ า เชื้ อ เที ย บเท่ า เช่ น น�้ ำ ยาฟอกขาว (คลอรี น
หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์) ผสมเจือจางด้วยน�ำ้ สะอาดในอัตราส่วน 1 ต่อ 99 ส่วน
(ความเข้มข้น 0.05%) และพื้นผิวที่เป็นโลหะสามารถใช้ 70% แอลกอฮอล์
ท�ำความสะอาด โดยราดทิ้งไว้นาน 15 นาที ส�ำหรับวัสดุที่เป็นผ้าสามารถซัก
ท�ำความสะอาดด้วยผงซักฟอกและน�้ำอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสได้ ทั้งนี้
ต้องทิง้ ขยะในถุงขยะติดเชือ้ สีแดง และผูกปิดให้มดิ ชิดก่อนน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
						 v พื้นที่ที่มีการปนเปื้อน เช่น พื้นที่ที่ให้บริการ
ด้ า นการแพทย์ ให้ ท� ำ ความสะอาดด้ ว ยน�้ ำ ยาฆ่ า เชื้ อ หรื อ สารละลายอื่ น
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเทียบเท่า เช่น น�ำ้ ยาฟอกขาว (คลอรีนหรือไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์)
ผสมเจือจางด้วยน�ำ้ สะอาดในอัตราส่วน 1 ต่อ 9 ส่วน (ความเข้มข้น 0.5% หรือ
เท่ากับ 500 ppm โดยแยกขยะทั้งหมดทิ้งในถุงขยะติดเชื้อสีแดง)
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						 v ห้องสุขา
- ท� ำ ความสะอาดโดยการราดด้ ว ยน�้ ำ ยา
ฟอกขาวผสมน�้ำสะอาด อัตราส่วน 1 ต่อ 99 ส่วน (เช่นเดียวกับพื้นที่ทั่วไป)
นาน 15 นาที แล้วจึงท�ำความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน�้ำยาล้างห้องน�้ำ
ด้วยวิธีการปกติ
- ที่ตั้งห้องสุขาห่างจากที่พักอาศัย 6 เมตร
แต่ไม่เกิน 20 เมตร และห่างจากจุดปรุงอาหาร จุดรับประทานอาหาร และ
แหล่งน�้ำดื่มน�้ำใช้อย่างน้อย 30 เมตร และควรจัดให้มีสุขา 1 ห้อง ต่อผู้พักพิง
20 คน เป็นเบื้องต้น กรณีไม่เพียงพอให้จัดหาห้องสุขา ห้องน�้ำ เพิ่มเติม เช่น
จัดสร้างเพิ่มเติม ประสานขอรับการสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ เป็นต้น
- จัดเวรท�ำความสะอาดห้องสุขาอย่างน้อย
วันละ 2 ครั้ง ทุกวัน
2) การจัดการสัตว์เลีย้ ง และปศุสตั ว์ ควรจัดสถานที่
เป็นบริเวณที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี แยกออกจากบริเวณที่คนพักอาศัย และ
แยกประเภทสัตว์ ซึ่งการจัดการปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่กรมปศุสัตว์ก�ำหนด
3) การจัดการแมลงทีอ่ าจเป็นพาหะน�ำโรค หมายถึง
การก�ำจัดและการป้องกันไม่ให้มสี ตั ว์ทเี่ ป็นพาหะน�ำโรคต่าง ๆ เข้ามาในบริเวณ
ที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ การก�ำจัดยุง (ตัวเต็มวัย) และการก�ำจัดลูกน�้ำ 
การป้องกันหนู สุนัข แมว แมลงวัน ฯลฯ
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				 (2.2) การจัดการน�้ำอุปโภคและบริโภค
1) การจัดการน�้ำ ส� ำ หรั บการบริ โ ภค ควรเป็ นน�้ำ
ที่เ ตรี ย มมาจากแหล่ ง ผู ้ ผ ลิ ต หรื อ บริ ษั ท ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ แ ละผ่ า นการรั บ รอง
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือหากพิจารณาด้วยเหตุผล
และความจ�ำเป็นทีจ่ ะจัดตัง้ ระบบกรองน�ำ้ เพือ่ การบริโภคก็ควรต้องด�ำเนินการ
ให้ถูกวิธีและมีการเปลี่ยนตัวกรองหรือวัสดุใด ๆ ที่มีอายุการใช้งานให้ตรงตาม
ที่ก�ำหนด
2) การเตรียมน�ำ้ ส�ำหรับการอุปโภคต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็น
น�ำ้ อาบ น�ำ้ ใช้สำ� หรับการท�ำความสะอาดภาชนะ การซักผ้า น�ำ้ ใช้ในห้องน�ำ 
้ และ
อืน่ ๆ หากเป็นน�ำ้ ทีม่ าจากแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติควรผ่านกระบวนการท�ำความสะอาด
เช่น การเติมสารละลายคลอรีน หรือกระบวนการกรองส�ำหรับอุปโภค ให้มนั่ ใจ
ในความสะอาดเพือ่ การใช้งานของผูพ้ กั พิงและเจ้าหน้าทีใ่ นศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
3) ควรมีระบบสํารองน�ำ้ ทีส่ ะอาดปลอดภัย สามารถ
เข้าถึงได้แม้ในกรณีเกิดอุทกภัยแล้ว เป็นต้น
4) หากจ�ำเป็นอาจต้องจัดหาการสนับสนุนน�ำ้ สะอาด
โดยเฉพาะน�้ำดื่มจากภายนอก
5) ควรส่งเสริมให้ใช้ภาชนะส่วนตัว เช่น ขวด แก้วน�ำ 
้
กระป๋อง เพื่อลดปริมาณขยะ และลดพื้นที่ก�ำจัดขยะ
				 (2.3) การจัดการด้านอาหาร
1) ประสานงานเพือ่ ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ
เช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล มูลนิธิ เพื่อจัดหาอาหารให้เพียงพอ
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2) มีภาชนะส�ำหรับปรุง เก็บรักษา และแจกจ่ายอาหาร
อย่างเพียงพอ ควรหลีกเลีย่ งการใช้กล่องโฟมเพือ่ ลดปริมาณขยะในศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว เป็นไปได้ควรแจกจ่ายภาชนะพลาสติก และช้อนประจ�ำตัวเพื่อให้มี
การล้างแล้วน�ำมาใช้ใหม่
3) เตรียมสถานทีส่ ำ� หรับการจัดเก็บสะอาด ปลอดภัย
และป้องกันผลิตภัณฑ์อาหารจากความเสียหาย และการสูญหาย เตรียมสถานที่
ประกอบอาหาร การแจกจ่าย รวมทั้งการช�ำระล้างภาชนะ
4) เตรี ย มแก๊ ส หรื อ ไฟฟ้ า ส� ำ หรั บ การปรุ ง อาหาร
ให้เพียงพอ
5) มีระบบการก�ำจัดขยะ และเศษอาหาร
6) จัดอาหารในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อรับประทาน
ให้หมดในแต่ละครั้ง
7) มีการจัดอาหารอ่อนส�ำหรับผูส้ งู อายุ เด็ก และผูป้ ว่ ย
ในแต่ละมื้อ
8) รายการอาหารทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคติดต่อ
ทางอาหาร และน�ำ้ ทีค่ วรระมัดระวังเป็นพิเศษ แนะน�ำให้รบั ประทานโดยยึดหลัก
“สุก ร้อน สะอาด” เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษ เช่น จ่อม ก้อย
ลาบดิบ อาหารประเภทย�ำ  อาหารทะเล ข้าวผัด/ข้าวผัดที่โรยด้วยเนื้อปู
ขนมจีน สลัดผัก อาหาร หรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิ ส้มต�ำ ข้าวมันไก่
น�้ำแข็งที่ไม่สะอาด ฯลฯ
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				 (2.4) การจัดการขยะ
1) ขยะทั่วไป แบ่งออกเป็น ขยะอินทรีย์ เช่น ขยะ
จ�ำพวกเศษอาหาร และขยะที่มิใช่อินทรีย์ เช่น ขยะที่เป็นของใช้ วัสดุ หรือ
ภาชนะบรรจุทั่ว ๆ ไป
						 v จัดจุดทิ้งขยะที่ชัดเจน สามารถรองรับขยะ
ในแต่ละวันได้อย่างเพียงพอ และต้องแยกกันกับพืน้ ทีพ่ กั ขยะเพือ่ รอการล�ำเลียง
หรือรอการท�ำลาย
						 v มีการคัดแยกขยะ เช่น ขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก
ขวดแก้ว) ขยะเปียกและเศษอาหาร ขยะทางการแพทย์หรือขยะติดเชื้อ
						 v ปริ ม าตรของที่ พั ก ขยะ ต้ อ งเพี ย งพอและ
สอดคล้องกับแผนการล�ำเลียงออก (โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบท�ำลายขยะ)
หรือสอดคล้องกับแผนการท�ำลายขยะ ซึ่งในแต่ละศูนย์พักพิงชั่วคราว อาจมี
แนวทางการท�ำลายขยะที่แตกต่างกัน เช่น การท�ำลายด้วยการเผา เป็นต้น
						 v ที่พักขยะควรอยู่ในที่โล่ง จ�ำเป็นต้องมีฝา
และผนังปิดรอบด้านเพื่อป้องกันสัตว์ที่อาจเป็นพาหะน�ำโรค เข้ามากัดกิน
หรือพักอาศัยในทีพ่ กั ขยะ ส�ำหรับขยะเปียกหรือเศษอาหาร ต้องมีฝาปิดมิดชิด
และมีถุงพลาสติกรองรับอีกชั้น ควรใส่ EM ก่อนน�ำไปก�ำจัดทุกวัน เพื่อไม่ให้
เป็นแหล่งอาหารของพาหะน�ำโรค
						 v ต้องมีการล้างที่พักขยะ และเปิดตากแดด
เพื่อช่วยในการท�ำความสะอาด ฆ่าเชื้อเป็นประจ�ำ
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						 v การด�ำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือตามแนวทางที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนดไว้
2) ขยะทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ดิ า้ นการแพทย์ และขยะ
ติดเชือ้ หากมีขยะทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ดิ า้ นการแพทย์ หรือขยะทีเ่ ป็นสารคัดหลัง่
เช่น ผ้าอนามัย เสมหะ น�้ำลาย จ�ำเป็นต้องแยกขยะเหล่านี้ เพื่อไม่เปิดโอกาส
ให้มีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจติดต่อได้
						 v การท�ำลายขยะประเภทนี้ ควรด�ำเนินการ
โดยหน่วยงานที่มีศักยภาพในการท�ำลาย ขยะติดเชื้อ โดยการเข้ามารับขยะ
จากศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อล�ำเลียงออกไปท�ำลาย
						 v หากมีความจ�ำเป็นต้องท�ำลายขยะติดเชื้อ
ด้วยตนเอง เช่น สถานการณ์มีข้อจ�ำกัด เรื่องการเดินทาง แนะน�ำให้ท�ำลายด้วยวิธี
การเผาในภาชนะปิด และเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำการเผา ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
การปนเปื้อนการติดเชื้อให้รัดกุม
						 v การด�ำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือตามแนวทางที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนดไว้
				 (2.5) การจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากห้ อ งสุ ข า
หรือบริเวณใกล้เคียง
1) หากเป็ น การจั ด ตั้ ง สุ ข าเคลื่ อ นที่ ห รื อ มี โ อกาส
ในการวางระบบท่อขึ้นใหม่ ควรต้องจัดให้มีระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีเ่ หมาะสมและให้มี
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การเติมคลอรีนเข้าสู่บ่อพักน�้ำใส ก่อนที่จะมีการปล่อยออกสู่พื้นที่สาธารณะ
โดยรูปแบบของระบบบ�ำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามความเหมาะสม
ที่ถูกต้อง
2) หากสถานการณ์มขี อ้ จ�ำกัด ในการท�ำระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียให้เป็นระบบและมีความจ�ำเป็นต้องจัดท�ำส้วมขุด จะต้องให้อยู่ห่างจาก
แหล่งน�ำ้ สาธารณะ ล�ำราง คลอง หรือบ่อบาดาล เป็นระยะอย่างน้อย 30 เมตร
				 (2.6) รายการเคมีภัณฑ์ที่อาจต้องมีการเตรียมจัดหา
1) สารละลายคลอรีน หรือคลอรีนผง
2) ชุดเคมีภณ
ั ฑ์สำ� เร็จรูป (ซอง) ส�ำหรับผลิตน�ำ้ สะอาด
ไว้ส�ำหรับอุปโภค
			(3) การป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ควรให้
ความส�ำคัญในด้านความสะอาดให้ถกู สุขลักษณะ โดยประกาศให้ผพู้ กั พิงทุกคน
ช่วยรักษาความสะอาดสิ่งที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องน�้ำบริเวณอาคารศูนย์พักพิง
ชัว่ คราว เป็นต้น และการรักษาความสะอาดพืน้ ทีท่ คี่ รอบครัว หรือกลุม่ ผูพ้ กั พิง
พักอาศัย เป็นต้น
				 v การคัดกรองโรค นอกเหนือจากการที่มีการคัดกรอง
เพือ่ ค้นหาผูป้ ระสบภัยทีม่ คี วามเสีย่ งด้านต่าง ๆ แล้วนัน้ การคัดกรองผูป้ ระสบภัย
ก่อนทีจ่ ะเข้าพักอาศัยในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ต้องไม่ลมื ทีจ่ ะค้นหาโรคทีอ่ าจน�ำมา
ซึง่ การระบาดในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวให้กบั ทัง้ ผูป้ ระสบภัยรายอืน่ และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พักพิงได้ง่าย

107

คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

				 v เฝ้าระวังโรค โดยกําหนดผูร้ บั ผิดชอบ มีการบันทึกการป่วย
ของผูพ้ กั พิง เมือ่ พบการป่วยผิดปกติให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบ
ในพืน้ ที่ รายการโรคทีส่ ามารถตรวจพบ และก่อให้เกิดการระบาดได้ในสถานการณ์
สาธารณภัย เช่น วัณโรคปอด ตาแดง ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid - 19) โรคหัด โรคระบบทางเดินอาหาร โรคติดต่ออื่น ๆ
ที่อาจพบได้บ่อยในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นต้น
				 v การจัดพื้นที่แยกโรค
1) การก�ำหนดพืน้ ที่ ส�ำหรับแยกผูป้ ว่ ยทีป่ ว่ ยด้วยโรคติดต่อ
ทีอ่ าจก่อให้เกิดการระบาดในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวได้ โดยหากผูป้ ว่ ยมิได้มอี าการ
รุนแรงถึงระดับที่ต้องน�ำส่งโรงพยาบาล (ซึ่งอาจอยู่ห่างไกลและการเดินทาง
มีข้อจ�ำกัด ดังที่พบในสถานการณ์สาธารณภัยทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง)
สามารถให้พกั อาศัยอยูใ่ นศูนย์พกั พิงชัว่ คราวได้ แต่ควรจัดให้อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
และให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับโรคนั้น ๆ อย่างรัดกุม
2) อุปกรณ์ เครือ่ งมือทีม่ คี วามจ�ำเป็น ในกรณีนหี้ มายถึง
อุปกรณ์สำ� หรับให้ผปู้ ว่ ย ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น แว่นตาหรือทีป่ ดิ ตา
ในกรณีทเี่ ป็นโรคตาแดง หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ลา้ งมือ ในกรณีทสี่ งสัย
ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือแม้กระทัง่
ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3) การท�ำความสะอาดพื้นที่แยกโรค ให้ใช้หลักการ
เดียวกับการท�ำความสะอาดพื้นที่ ของหน่วยบริการทางการแพทย์
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4.3.5 การแจกจ่ายน�้ำ อาหาร และสิ่งของบริจาค เมื่อมีการแจกจ่าย
อาหาร หรือสิ่งของบริจาคให้ผู้พักพิงให้ด�ำเนินการตามหลักความเสมอภาค
เท่าเทียม และตามความต้องการของผู้พักพิงอย่างเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงการ
แจกจ่ายน�ำ 
้ อาหาร และสิง่ ของบริจาคให้กบั กลุม่ เปราะบางเป็นล�ำดับแรก และ
มีการแบ่งแถวส�ำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น
4.3.6 การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูพ้ กั พิง เพือ่ ให้ผพู้ กั พิง และชุมชน
ทีอ่ าศัยอยูร่ อบศูนย์พกั พิงชัว่ คราว มีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการบริหาร
ศูนย์พักพิงชั่วคราว และมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน เช่น การมีสว่ นร่วมเป็นคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ หรือ เป็นอาสาสมัคร
ช่วยสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ภายในศูนย์พกั พิงชั่วคราว เช่น การรับลงทะเบียน
การรั บ บริ จ าค การสื่ อ สารกั บ ชาวต่ า งประเทศ การสื่ อ สารกั บ คนพิ ก าร
ด้วยภาษามือ ฯลฯ
4.3.7 การก�ำหนดให้มกี จิ กรรมประจ�ำวันและกิจกรรมเสริม เจ้าหน้าที่
ประจ�ำศูนย์พักพิงชั่วคราว ควรก�ำหนดกิจกรรมประจ�ำวันและกิจกรรมเสริม
ทีเ่ น้นหนักเป็นพิเศษ ซึง่ เหมาะสมส�ำหรับผูพ้ กั พิง รวมถึงการจัดกิจกรรมส�ำหรับ
กลุม่ เปราะบาง โดยให้คำ� นึงถึงการมีสว่ นร่วมของกลุม่ เปราะบาง รวมถึงผูพ้ กั พิง
ที่ไม่ใช่คนไทยด้วย ซึ่งควรมีกิจกรรมประจ�ำวันและกิจกรรมเสริม ดังนี้
			(1) กิจกรรมประจ�ำวัน
1) การให้ข้อมูล/ข่าวสารประจ�ำวันแก่ผู้พักพิงอย่างน้อย
วันละ 3 ครั้ง
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2) การท�ำความสะอาดที่พักพิง ห้องสุขา อย่างน้อยวันละ
1 ครั้ง
3) การออกก�ำลังกาย และการดูแลสุขภาพ เช่น กิจกรรม
กายบริหาร โยคะ เป็นต้น
4) การรับประทานอาหาร
5) การพักผ่อน
6) กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น การร้องเพลง และการฟ้อนร�ำ
7) การเขียนหนังสือ และการอ่านหนังสือ
8) งานศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
9) การดูภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์
10) อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์พักพิงฯ
11) อื่น ๆ
			(2) กิจกรรมเสริม
1) ก�ำหนดให้มีกิจกรรมการสร้างงาน และการสร้างอาชีพ
เช่น จัดให้มกี ลุม่ แม่บา้ นท�ำอาหาร จัดให้มกี ารเรียนการสอน และการฝึกอาชีพ
ด้านต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีการจ้างงานเพื่อให้ผู้พักพิงมีรายได้ขณะที่พักอาศัย
ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
2) การดูแลสุขภาพจิตใจ เช่น การให้คำ� ปรึกษาเพือ่ เยียวยา
จิตใจผู้พักพิง เป็นต้น
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3) การให้บริการต่าง ๆ เช่น การตัดผม การเสริมสวย การซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
4) จัดพืน้ ทีส่ ำ� หรับเด็ก จัดให้มกี จิ กรรมหมุนเวียนหลายรูปแบบ
มีมุมกิจกรรมที่เด็กสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมศิลปะ
มุมของเล่น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้จัดกิจกรรมได้ โดยอาจจะ
ประสานงานกับหน่วยงาน โรงเรียน หรือ งค์ ก รที่ มี ค วามช� ำ นาญเรื่ อ งเด็ ก
ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ม าช่ ว ยออกแบบกิ จ กรรม เช่ น กิ จ กรรมตามอายุ เชื้ อ ชาติ
ความพิการ ศาสนา และเงื่อนไขทางสังคม เป็นต้น (ตามแผนภาพที่ 4.3)
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กิจกรรมในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

คุณภาพความเป็นอยู่
Livelihood

ตรวจสอบตามมาตรฐาน
Monitoring Standards

การแจกจ่ายอาหาร
Food and Distribution

การศึกษา
Schooling Option

ความปลอดภัย
Security System

กลุ่มเปราะบาง

การบริหารกิจการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
Camp Managemeny Activities

การร่วมมือกันในชุมชน
Community Participation

ผู้ย้ายถิ่น (เช่น นักท่องเที่ยว แรงงานข้ามชาติ)

สุขาภิบาลและการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
Sanitation and Health

การเข้าถึงน�้ำที่ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค
Water

การบ�ำรุงรักษา
Camp Maintenance

การเก็บข้อมูล
และลงทะเบียน
Information Collection
and Registration

แผนภาพที่ 4.3 ตัวอย่างกิจกรรมในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ที่มา : องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน, 2556
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4.3.8 การติดตาม ตรวจสอบการท�ำงานภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ก�ำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบการท�ำงานภายในศูนย์พักพิง
ชัว่ คราว หรือประเมินผลการด�ำเนินการของศูนย์พกั พิงชัว่ คราวอย่างสม�ำ่ เสมอ
ซึ่งอาจจะท�ำด้วยวิธีการที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสังเกตกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ด�ำเนินการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว การพูดคุยสอบถามกับผู้พักพิงกลุ่มต่าง ๆ
หรือการติดตามประเมินผลอย่างเป็นทางการ สามารถท�ำได้โดยใช้กระบวนการ
เก็บรวมรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การสัมภาษณ์บุคคล และ
หน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อง การส�ำรวจโดยใช้แ บบสอบถาม เช่ น การส� ำ รวจ
และประเมินความพึงพอใจของผูพ้ กั พิง โดยเน้นตรวจสอบกิจกรรมด้านการให้
ความช่วยเหลือและบริการ ทีไ่ ด้รบั เพือ่ รวบรวมความต้องการและปัญหาอุปสรรค
ในการด�ำรงชีวิตของผู้พักพิง ตัวอย่างแบบส�ำรวจความพึงพอใจของผู้พักพิง
ในศูนย์พักพิงชั่วคราว (ตามภาคผนวก 4)
การติดตาม ตรวจสอบการท�ำงานภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวนี้
จะช่วยให้สามารถจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก และการบริการให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้พักพิง เป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยในการจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบความเชือ่ มัน่ และประสิทธิภาพ
ของมาตรการคุม้ ครองต่าง ๆ ทีจ่ ดั ไว้ เช่น การตรวจสอบด้านสุขอนามัย การศึกษา
สุขภาพ และการคุม้ ครองทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจของผูพ้ กั พิง การให้ความคุม้ ครอง
กลุ่มต่าง ๆ การบริหารจัดการด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น
ทั้งนี้ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้
(ตามแผนภาพที่ 4.4)
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คณะกรรมการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ท�ำหน้าที่ อ�ำนวยการ
บริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

ผู้ประสานงาน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

 ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
 ฝ่ายอ�ำนวยการ
 ฝ่ายปฏิบัติการ
- คณะท�ำงานด้านต่าง ๆ

กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

กฎหมาย ทั้งในและระหว่างประเทศ/

มาตรฐานขั้ น พื้ น ฐาน

ความคุ้มครอง

ความช่วยเหลือ

การบริ ก ารจั ด การ
ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว

การมี ส ่ ว นร่ ว ม

การจัดระบบการเก็บข้อมูลภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

การแจกจ่ายน�้ำ อาหาร และสิ่งของบริจาค

การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้พักพิง

การแพทย์และการสาธารณสุข

การก�ำหนดกิจกรรมประจ�ำวันและกิจกรรมเสริม

การคุ้มครอง ดูแลความปลอดภัย
ของผู้พักพิง

การติดตาม ตรวจสอบการท�ำงานภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

แผนภาพที่ 4.4 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
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5

การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว

เมื่อคาดว่าสถานการณ์สาธารณภัยคลี่คลายหรือยุติ ให้ด�ำเนินการ
ตามแผนปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ซี่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนจัดตั้งและ
การบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวทีด่ ำ� เนินงานไว้ลว่ งหน้าและปรับกระบวนการ
ปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทนผู้พักพิง
ร่วมหารือแนวทางการปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราวแล้ว เสนอกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตพืน้ ที่ และศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ (จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/อ�ำเภอ/
ส�ำนักงานเขต) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา)
เพื่อพิจารณาก�ำหนดนโยบายสั่งการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว มีแนวทางดังนี้

5.1 ประเภทการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
5.1.1 ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวเมื่อสถานการณ์สาธารณภัยสิ้นสุด
หรือคลี่คลาย ด�ำเนินการตามแผนปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ซี่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
วางแผนจัดตัง้ และการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ทีด่ ำ� เนินงานไว้ลว่ งหน้า
และปรับกระบวนการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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5.1.2 ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแบบกะทันหัน หรือการปิดเพื่อย้าย
สถานที่ เ มื่ อ เกิ ด ภั ย คุ ก คาม เป็ น การปิ ด ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวเมื่ อ มี เ หตุ
หรือสันนิษฐานว่าจะมีเหตุสาธารณภัยหรือภัยคุกคามอื่น ๆ โดยพิจารณา
ถึงความปลอดภัยของผูพ้ กั พิง การเคลือ่ นย้ายบุคคลและทรัพย์สนิ ไปยังสถานที่
แห่งใหม่ อาจรวมถึงการส่งผูพ้ กั พิงกลับทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิมหรือสถานทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่
โดยจะต้องมีการประสานงานอย่างเร่งด่วน รอบคอบ

5.2 การเตรียมการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
5.2.1 ติดตาม ตรวจสอบความเคลือ่ นไหวของสถานการณ์สาธารณภัย
คลี่คลายหรือยุติ คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ติดตาม
ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อสถานการณ์สาธารณภัย
คลีค่ ลายหรือยุตลิ ง และหรือได้รบั การยืนยันว่าสถานการณ์สาธารณภัยได้สนิ้ สุด
ลงแล้ว ให้บรู ณาการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการตามแผนการส่งกลับ
ผู้พักพิงออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อกลับที่อยู่อาศัยเดิมหรือสถานที่
อยู่อาศัยใหม่ ตามความประสงค์ของผู้พักพิงที่ได้ลงทะเบียนไว้
5.2.2 จั ด เตรี ย มเอกสารและแบบลงทะเบี ย นข้ อ มู ล การส่ ง กลั บ
เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ ประสานงานไปยังหน่วยงาน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ นอกจากนี้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องให้ผพู้ กั พิงลงทะเบียนออกจาก
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ไม่วา่ จะเป็นการเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัวของผูพ้ กั พิงเอง
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หรือการร้องขอการสนับสนุนยานพาหนะส่งกลับจากหน่วยงานที่ให้บริการ
การลงทะเบียนเพือ่ ส่งกลับทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิม หรือสถานทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ ตามความ
ประสงค์ของผูพ้ กั พิง ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินการ เพือ่ การดูแลสวัสดิภาพ
และการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้พักพิง และเป็นการยืนยันการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานของศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างครบวงจร
5.2.3 ประสานเตรี ย มความพร้ อ มอพยพตามแผนการส่ ง กลั บ
ประสานกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
(จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต) ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินท้องถิน่
(อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา) เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการ เช่น สนับสนุนเจ้าหน้าที่
อาสาสมัคร จิตอาสา รวมถึงยานพาหนะและน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในการเคลือ่ นย้าย
ผู้พักพิงออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้เหมาะสมกับจ�ำนวนผู้พักพิง โดยค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้พักพิง เป็นต้น

5.3 การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
เมื่อสถานการณ์สาธารณภัยคลี่คลายหรือยุติแล้ว และผู้พักพิงสามารถ
อพยพกลับทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิมหรือสถานทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ ให้ดำ� เนินการตามแผนการ
ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
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5.3.1 ประชุมเตรียมการอพยพตามแผนการส่งกลับ โดยคณะกรรมการ
บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ตัวแทนผูพ้ กั พิง ด�ำเนินการตามแผนปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราวแล้วก�ำหนดวัน เวลา
ในการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อเสนอผู้อ�ำนวยการ/ผู้บัญชาการ พิจารณา
สั่งการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
5.3.2 ประสานการอพยพกลับ ไปยังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ ที่
และศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ (จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต)
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินท้องถิน่ (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา) ในการเคลือ่ นย้าย
ผูพ้ กั พิงออกจากศูนย์พกั พิงชัว่ คราว โดยพิจารณาจากกลุม่ เปราะบางและครอบครัว
เป็ น กลุ ่ มแรก ๆ และพิจารณาตามเส้นทางการส่ ง กลั บเพื่ อ ความสะดวก
ในการจัดการยานพาหนะ เป็นต้น
5.3.3 ประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว โดยผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว แจ้งก�ำหนดการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ผู้พักพิงทราบล่วงหน้า
พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์ให้ผพู้ กั พิงได้รบั ทราบข้อมูล ข่าวสารการปิดศูนย์พกั พิง
ชัว่ คราว และขัน้ ตอนการเคลือ่ นย้ายออกจากศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เพือ่ ให้ผพู้ กั พิง
เตรียมความพร้อมในการเดินทางกลับ การประชาสัมพันธ์กระบวนการส่งกลับ
ควรใช้ช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง และสื่อสารซ�้ำ ๆ เช่น การใช้เสียง
ตามสาย การติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ การสื่อสารผ่านตัวแทน
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กลุ่มผู้พักพิง การสื่อสารผ่านล่าม (ในกรณีคนต่างชาติ) เป็นต้น เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ควบคุมข่าวลือ และเพื่อให้ผู้พักพิงได้มีเวลาเตรียมความพร้อม
ในการเดินทางกลับไว้ล่วงหน้า
5.3.4 ประเมินตรวจสอบความต้องการกลับที่อยู่อาศัยของผู้พักพิง
เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งกลับ โดยให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้พักพิง
ที่จะแจ้งความประสงค์ในการกลับที่อยู่อาศัยเดิมหรือสถานที่อยู่อาศัยใหม่
ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ พร้อมทั้งจัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ท�ำหน้าที่
ให้ข้อมูล ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  ตอบข้อสงสัย และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พักพิง
เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พักพิง
ที่เดินทางกลับที่พักอาศัย หรือหากมีผู้พักพิงที่ไร้ที่พึ่ง หรือเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ฯลฯ ให้ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการประสานการส่งกลับ
ต่อไป
5.3.5 การบ�ำรุงรักษาอาคารสถานทีก่ อ่ นส่งคืนพืน้ ทีศ่ นู ย์พกั พิงชัว่ คราว
ผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว มอบหมายคณะท�ำงานด้านสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม
ประเมินตรวจสอบสถานที่ที่ช�ำรุดเสียหาย และจัดท�ำบัญชีส�ำรวจตรวจสอบ
พร้อมทัง้ ประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดสรรงบประมาณในการดูแล
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ช�ำรุดเสียหาย ให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งคืนสถานที่
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
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			(1) ท�ำความสะอาดครั้งใหญ่บริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราว และ
พื้นที่โดยรอบ โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิง
ชัว่ คราว และผูพ้ กั พิง ร่วมกันด�ำเนินกิจกรรม ตามแผนการปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
ตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบ
ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น การท�ำความสะอาด
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ห้องสุขา พืน้ ทีก่ ารซักล้าง และการจัดเก็บขยะบริเวณโดยรอบ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นต้น
			(2) ส�ำรวจ ตรวจสอบอุปกรณ์ อาคารสถานทีท่ ชี่ ำ� รุดเสียหาย
เพือ่ จัดท�ำบัญชีสำ� รวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และวางแผนในการ
ปรับปรุงอาคาร ปรับสภาพพืน้ ทีโ่ ดยรอบศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เช่น การซ่อมแซม
ห้องสุขา ประตู หน้าต่าง ทีช่ ำ� รุดเสียหายจากการทีผ่ พู้ กั พิงพักอาศัย การรือ้ ถอน
และการกลบหลุมฝังขยะ เป็นต้น
5.3.6 การลงทะเบียนออกและการจัดเก็บรวบรวมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยจัดท�ำทะเบียนผูอ้ พยพกลับอย่างเป็นระบบ มีการบันทึกข้อมูล ลงทะเบียนออก
(Check out) ของผู้พักพิง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลส�ำคัญ และจัดเก็บรวบรวม
เอกสารการปฏิบัติงานของศูนย์พักพิงชั่วคราว ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของศูนย์พกั พิงชัว่ คราว และหน่วยบัญชาการระดับเหนือขึน้ ไป เพือ่ เป็น
ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปญั หา และพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
ครั้งต่อไป
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5.3.7 การซ่อมแซมอาคารสถานทีท่ ชี่ ำ� รุดเสียหายให้อยูใ่ นสภาพเดิม
โดยด� ำ เนิ น การตามแผนการส� ำ รวจ ตรวจสอบ ซ่ อ มแซมอาคารสถานที่
พร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่โดยรอบศูนย์พักพิงชั่วคราว ก่อนส่งคืนพื้นที่
5.3.8 ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว เมื่อส่งกลับผู้พักพิงออกจากศูนย์พักพิง
ชั่วคราวหมดแล้ว ให้ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวแจ้งปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
ตามค�ำสั่งผู้อ�ำนวยการ/ผู้บัญชาการ และส่งมอบพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
คืนเจ้าของสถานที่ พร้อมทัง้ รายงานการปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ผลการด�ำเนินการ
และปัญหาอุปสรรคให้ผู้อ�ำนวยการ/ผู้บัญชาการ ทราบ
การเตรียมการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว (ตามแผนภาพที่ 5.1) และ Check List
การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว (ศพช.4) ตามภาคผนวก 3
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คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ยังไม่คลี่คลาย
หรือยังไม่ยุติ

จัดเตรียมเอกสาร และแบบลงทะเบียน
ข้อมูลการส่งกลับ

วิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์

การเตรียมการปิด
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

ติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหว
สถานการณ์สาธารณภัย (คลี่คลายหรือยุติ)

ประสานเตรียมความพร้อมอพยพ
ตามแผนการส่งกลับ

สาธารณภัย

คลี่คลาย
หรือยุติแล้ว

ประชุมเตรียมการอพยพตามแผนการส่งกลับ

ยังไม่ปิด
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

ประสานการอพยพกลับ
ประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
ประเมินตรวจสอบความต้องการกลับที่อยู่อาศัยของผู้พักพิง

การบ� ำ รุ ง รั ก ษาอาคารสถานที่ก่อนส่งคืนพื้นที่
ศูนย์พักพิงชั่วคราว




ท�ำความสะอาดครั้งใหญ่ในบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราว
และพื้นที่โดยรอบ
ส�ำรวจตรวจสอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์อาคารสถานที่
ที่ช�ำรุดเสียหาย

การลงทะเบียนออกของผู้พักพิง และการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

การซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ช�ำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพเดิม

- แจ้งปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวตามค�ำสั่งผู้อ�ำนวยการ/ผู้บัญชาการ
- ส่งมอบพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวคืนเจ้าของสถานที่
- รายงานการปิด/ ผลด�ำเนินงานให้ผู้อ�ำนวยการ/ผู้บัญชาการ ทราบ

ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว

แผนภาพที่ 5.1 การเตรียมการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
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ภาคผนวก

1

ภาคผนวก 1

ค�ำอธิบายภาพที่ 2.2 และ 2.3
ความเชือ่ มโยงการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และโครงสร้างบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
การบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวเป็นกระบวนการหนึง่ ทีด่ ำ� เนินการ
ต่อเนือ่ งจากการอพยพเคลือ่ นย้ายผูป้ ระสบภัยไปยังพืน้ ทีป่ ลอดภัย เพือ่ ป้องกัน
ลดผลกระทบ และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากสาธารณภัย ซึ่งเป็น
กิจกรรมทีต่ อ้ งด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้ง
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ
และแผนปฏิบตั กิ ารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวต้องมีความสอดคล้อง
เชือ่ มโยงกับระบบการบัญชาการและการสัง่ การ ของผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผูอ้ ำ� นวยการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ผูอ้ ำ� นวยการ
อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต และผูอ้ ำ� นวยการท้องถิน่ โดยมีกลไกการจัดการสาธารณภัย
ระดับปฏิบัติ ได้แก่ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง กองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร กองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต และกองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ (เมืองพัทยา/
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คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล) ท�ำหน้าทีใ่ นการขับเคลือ่ นและบูรณาการหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ ที่ โดยมีการจัดการสาธารณภัย
4 ระดับ ดังนี้
การจัดการสาธารณภัย

พื้นที่ด�ำเนินการ

ผู้มีอ�ำนาจสั่งการ

การจัดการสาธารณภัย เขตพื้นที่ขององค์กร ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
ระดับ 1
ปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก อบต./นายกเทศมนตรี /นายกเมือง
(สาธารณภัยขนาดเล็ก) แห่งพืน้ ที่ (อบต./
พัทยา) ควบคุม สั่งการ
เทศบาล/เมืองพัทยา)
เขตพื้นที่อ�ำเภอ

การจัดการสาธารณภัย
ระดับ 2
(สาธารณภัยขนาดกลาง)

เขตพื้นที่ส�ำนักงานเขต ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อ�ำนวยการเขต ในแต่ละเขต
ของกรุงเทพมหานคร) ควบคุม สั่งการ
เขตพื้นที่จังหวัด
ผู้อ�ำนวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
ควบคุม ก�ำกับ สั่งการ และบัญชาการ
เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

การจัดการสาธารณภัย เขตพื้นที่ทั่วราช
อาณาจักร ที่เกิด
ระดับ 3
(สาธารณภัยขนาดใหญ่) สาธารณภัย
การจัดการสาธารณภัย
ระดับ 4
(สาธารณภัยร้ายแรง
อย่างยิ่ง)
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ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ (นายอ�ำเภอ) ควบคุม สั่งการ

เขตพื้นที่ทั่วราช
อาณาจักร ที่เกิด
สาธารณภัย

ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร) ควบคุม ก�ำกับ สั่งการ
และบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย) ควบคุม ก�ำกับ สั่งการ และ
บัญชาการ
นายกรัฐมนตรี หรือหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ

ภาคผนวก 1

ระหว่างที่เกิดภัย (การจัดการในภาวะฉุกเฉิน) เมื่อเกิดหรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัยขึน้ หน่วยงานในพืน้ ทีจ่ ะมีการจัดตัง้ องค์กรปฏิบตั ิ เพือ่ เป็น
กลไกส�ำคัญในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่
โดยด�ำเนินการจัดตั้ง “องค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน” ท�ำหน้าที่
เป็นกลไกทีเ่ ป็นศูนย์กลางการปฏิบตั ใิ นการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Operation Centre : EOC) เพื่อให้การวิเคราะห์ ประเมิน ประสานงาน และ
ปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการเหตุการณ์หนึง่ ๆ ในภาวะฉุกเฉิน
มีความเป็นเอกภาพ โดยมีองค์ประกอบและโครงสร้างภายในองค์กรที่จ�ำเป็น
เหมาะสม และให้สอดคล้องกับระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ
ในแต่ละระดับ ซึง่ เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
และมีการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
- กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
จะด�ำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร”
- กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต
จะด�ำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต”
- กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะด�ำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น”
เพื่อท�ำหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์
จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก�ำลัง
และทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งอ�ำนวยการและ
ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์การสาธารณกุศลในพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
ได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง
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กรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่ และสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิง่ (สาธารณภัย
ระดับ 3 - 4) มีกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ควบคุม
และก�ำกับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติและข้อสั่งการ
ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อธิบายตามแผนผัง
การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
แผนผังการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
ภาวะไม่เกิดสาธารณภัย
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัย
จัดตั้ง

จัดตั้ง

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
(การจัดการสาธารณภัยระดับ 1)
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ /ส�ำนักงานเขต
(การจัดการสาธารณภัยระดับ 1)
แปรสภาพ

จัดตั้ง
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด /กรุงเทพมหานคร

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
(การจัดการสาธารณภัยระดับ 2)

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
(การจัดการสาธารณภัยระดับ 3-4)

ควบคุม และก�ำกับ
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

อ้างอิง : พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570
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ภาคผนวก 2

ตัวอย่าง
ข้อปฏิบัติสําหรับผู้พักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราว
1. กําหนดเวลาการปิดประตูศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ชัดเจน เช่น ประตู
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ปิดเวลา.....น. ปิดไฟนอนเวลา.....น. งดส่งเสียงรบกวน
ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิข์ องผูอ้ นื่ หลังเวลา.....น. การเข้า - ออกศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
นอกเวลาดังกล่าว ต้องแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์พักพิงชั่วคราว
2. ต้องมีการลงทะเบียนการเข้า - ออก ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว โดยน�ำป้าย
ประจ�ำตัวไปฝาก ณ จุดลงทะเบียนทุกครั้ง
3. เก็บที่นอนทุกครั้ง เพื่อท�ำความสะอาดง่ายขึ้น
4. ถอดรองเท้าไว้ดา้ นนอก จัดเรียงให้ดี หรือหากต้องการเก็บไว้ใกล้ตวั
ให้ใส่ถุงพลาสติก
5. ห้ามน�ำอาหารเข้าไปรับประทานบริเวณที่นอน ยกเว้นผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุ
6. ไม่เก็บอาหารข้ามมื้อ ควรกินอาหารที่ผ่านความร้อน ปรุงสุกใหม่
ภายใน 4 ชั่วโมง ก่อนกินอาหารสังเกตลักษณะกลิ่นของอาหาร รสชาติ ว่า บูด
เสีย หรือไม่ หากอาหารบูด เสีย ห้ามกิน ให้ทิ้งลงถังขยะ และแจ้งอาสาสมัคร
ในศูนย์พักพิงชั่วคราวว่า พบอาหารบูด เสีย เพื่อระงับการแจกอาหารชนิดนั้น
7. ถ้ามีอาการเจ็บป่วย เช่น ท้องเสีย ไข้ ปวดศีรษะ ไอ อ่อนเพลีย
คันตามผิวหนัง เบือ่ อาหาร ระคายเคืองตา รีบแจ้งหน่วยแพทย์ทปี่ ระจําศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว ทันที
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8. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ถ้าขาดยาหรือไม่มียา ให้แจ้งหน่วยแพทย์ที่ประจํา
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ทันที
9. ใช้ผา้ กระดาษทิชชู ปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม หรือถ้ามีอาการป่วย
โรคทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัย เพือ่ ป้องกันการแพร่เชือ้ เข้าสูค่ นอืน่
10. ห้ามดืม่ สุรา ห้ามเล่นการพนัน ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามละเมิดทางเพศ
และห้ามการค้าประเวณีในศูนย์พักพิงชั่วคราว
11. ห้ามสูบบุหรี่ในที่พัก สูบบุหรี่ได้เฉพาะในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
12. ห้ามลักขโมย และโปรดรักษาทรัพย์สินของตนเอง
13. ล้างมือให้สะอาดด้วยน�้ำและสบู่ หรือเจลล้างมือ ก่อนรับประทาน
อาหาร หลังเข้าห้องสุขา และหลังไอ จาม หรือสั่งน�้ำมูก
14. ให้รักษาความสะอาด ห้องสุขา/ห้องอาบน�้ำ  ทุกครั้งหลังใช้เสร็จ
และเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องสุขา
15. กรุณาทิ้งขยะในจุดที่เตรียมไว้ แยกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะทั่วไป
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ส่วนขยะเปียก เศษอาหาร ขอให้ทิ้งนอกอาคาร
16. กรณีมีญาติมาเยี่ยม ขอให้ญาติรอพบ ณ จุดลงทะเบียนด้านหน้า
17. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาแจ้งผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
หรือโทรประสานงาน ทางหมายเลขโทรศัพท์ (ระบุ).....
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การตรวจสอบการด�ำเนินการก่อนเกิดภัย
ผู้รับผิดชอบ : กองอ�ำนวยการกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Check List)

ศพช. 1

ชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว ....................................................................................................
ที่ตั้ง ณ ...........................................................................................................................
ชือ่ ผูต้ รวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………
(เจ้าหน้าที่กองอ�ำนวยการกลางศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้รับมอบหมาย)
ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

โครงสร้าง 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิง
ผู้รับผิดชอบ ชั่วคราว ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
บริหารจัดการ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น กทม. อ� ำ เภอ จั ง หวั ด ภาคเอกชน
องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ
2. จั ด ประชุ ม จั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
3. แต่งตั้งผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว........................
(ระบุชื่อศูนย์) ซึ่งอยู่ในความดูแล และรับผิดชอบของ
ชุมชน.......................... (ระบุ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........................ (ระบุ)
อ�ำเภอ......................... (ระบุ)
จังหวัด......................... (ระบุ)
อื่น ๆ .......................... (ระบุ)
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ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว
แต่ละระดับ ได้แก่
จังหวัด......................... (ระบุ)
อ�ำเภอ......................... (ระบุ)
กทม.
ส�ำนักงานเขต......................... (ระบุ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....................... (ระบุ)
5. จัดประชุมวางแผนการคัดเลือกสถานที่ปลอดภัย
และการเลือกอาคารสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิง
ชั่วคราว กรณีมีการคัดเลือกไว้แล้วให้พิจารณาความ
เหมาะสมอีกครั้ง
สาธารณภัยมีขนาดและความรุนแรงเกินที่ก�ำหนด
จ�ำนวนประชาชนที่อพยพมากเกินขีดจ�ำกัด
มีความจ�ำเป็นต้องย้ายศูนย์พักพิงชั่วคราวไปจัดตั้ง
ที่ใหม่
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ภาคผนวก 3

ศพช. 1

การวางแผนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนเกิดภัย
ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Check List)
ชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว ...................................................................................................
ที่ตั้ง ณ ..........................................................................................................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ …………………………………………………………………………………………………
(เจ้าหน้าทีท่ คี่ ณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวมอบหมายเป็นผูต้ รวจสอบ)
ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

การคัดเลือกสถานที่ปลอดภัย
พื้นที่
1. จัด ทีม ส�ำรวจท�ำเลที่ตั้ง และสถานที่ ที่ จ ะใช้ เ ป็ น
ปลอดภัย
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐ
ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
2. ท�ำเลที่ตั้งเหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัย เช่น
2.1 ศูนย์พักพิงชั่วคราวส�ำหรับภัยสึนามิ อุทกภัย
         ควรตั้งอยู่ในที่สูงห่างจากชายฝั่งทะเล
2.2 ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวส� ำ หรั บ ภั ย แผ่ น ดิ น ไหว
         ควรอยูใ่ นที่โล่งแจ้ง
2.3  ศูนย์พักพิงชั่วคราวส�ำหรับภัยดินโคลนถล่ม
น�้ำป่าไหลหลาก ควรตั้งอยู่ในที่ราบห่างจากเชิงเขา
หรือทางน�้ำ เป็นต้น
3. ท�ำเลที่ตั้งห่างไกลจากพื้นที่ที่มีสาธารณภัยที่เกิดใน
ขณะนั้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น สาธารณภั ย จากมนุ ษ ย์ ห รื อ
ธรรมชาติ
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ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

4. ปลอดภัยจากผลกระทบจากภัยอื่น ๆ ที่อาจจะเกิด
ต่ อ เนื่ อ ง เช่ น อุ ท กภั ย พายุ ห รื อ ลมกระโชกแรง
ดินโคลนถล่ม น�้ำป่าไหลหลาก
5. มี พื้ น ที่ ป ลอดภั ย ส� ำ หรั บ การอพยพทรั พ ย์ สิ น
ยานพาหนะ สัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์
การเข้าถึง 1. การคมนาคมต้องเข้าถึงและสะดวก ง่ายต่อการให้
ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต ควรค�ำนึงถึงฤดูกาลและ
สภาพผลกระทบในแต่ละฤดู
2. ไม่หา่ งไกลจากสถานทีใ่ ห้บริการของรัฐ เช่น โรงพยาบาล
สถานีตำ� รวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ศูนย์ประสานงาน
ช่วยเหลือต่าง ๆ เป็นต้น
3. การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น ระบบขนส่งมวลชน
และเดินทางเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก
4. ไม่มีซากปรักหักพัง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สะพาน
ที่ไม่แข็งแรง ที่จะเป็นอุปสรรคในการเดินทางเข้าถึง
5. มี ก ารเดิ น ทางติ ด ต่ อ คมนาคมสะดวก สามารถ
ล�ำเลียงสิ่งของสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ ได้อย่างปลอดภัย
จากการเกิดอุบัติเหตุจราจร
สาธารณูปโภค 1. มีระบบสาธารณูปโภคพร้อมใช้งาน เช่น ไฟฟ้า
และโครงสร้าง ประปา น�้ำดื่ม น�้ำใช้ ระบบก�ำจัดขยะ ระบบระบายน�้ำ 
พื้นฐาน
เป็นต้น
2. หากจ�ำเป็นสามารถติดตั้งระบบส�ำรอง เช่น ไฟฟ้า
ส�ำรอง แหล่งน�้ำส�ำรองส�ำหรับอุปโภคบริโภค รถน�้ำ 
สุขาชั่วคราว รถสุขาเคลื่อนที่ ฯลฯ
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ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

3. ท�ำเล อาคาร สถานทีท่ จี่ ะใช้เป็นศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
เอือ้ ต่อการติดตัง้ ระบบสุขาภิบาล เช่น ระบบจัดการน�ำ้ เสีย
ระบบจัดการขยะ เป็นต้น
สิ่งแวดล้อม 1. เป็นพื้นที่ปลอดมลพิษทั้งจากภายในและรอบนอก
และสุขภาพ พื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น ไม่มีการปนเปื้อนสารพิษ
ควันพิษ กลิ่นขยะ ฯลฯ
2. พืน้ ทีศ่ นู ย์พกั พิงชัว่ คราว เป็นพืน้ ทีร่ าบ มีทางระบายน�ำ้
ไม่เป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยน�ำ้ ท่วมซ�ำ 
้ และปลอดภัยจากมลพิษ
ทางน�้ำ
3. เป็นพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนอบอ้าว
หรือไม่เย็นจนเกินไป เพราะผู้พักพิงส่วนมากจะใช้เวลา
ในอาคารมากกว่ากลางแจ้ง
4. มีต้นไม้และพืชต่าง ๆ ช่วยให้ร่มเงา ลดการพังทลาย
ของหน้าดินและดักฝุ่นละออง
การเลือกอาคารสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
สภาพอาคาร 1. มีโครงสร้างอาคารแข็งแรงต้านทานต่อสาธารณภัย
และปลอดภัย ก่อสร้างตามที่กฎหมายก�ำหนด
2. หากเลือกใช้อาคารทีไ่ ม่ได้ใช้งานมาก่อน จะต้องส�ำรวจ
ความแข็งแรงของโครงสร้าง ผนัง เพดาน หลังคา
และต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้แข็งแรง ปลอดภัย
3. มีพื้นที่กว้างขวาง เอื้อต่อการแบ่งพื้นที่ตามจ�ำนวน
ผู้พักพิงและกิจกรรมในการด�ำรงชีวิตขณะที่พักอาศัย
4. ลักษณะอาคารสถานที่สามารถจัดการให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้พักพิง เช่น มีรั้ว/ประตูแข็งแรง มีทาง
เข้า - ออกชัดเจน สามารถจัดเวรยามเฝ้าระวังได้
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คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง
การใช้งาน
อาคาร

ข้อพิจารณา

1. ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อการใช้งานปัจจุบัน หลีกเลี่ยง
การสร้างความวุ่นวาย เช่น หลีกเลี่ยงการใช้อาคาร
ของหน่วยงาน หรือโรงเรียนที่ยังมีการเรียน การสอน
ใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นต้น
2. ค�ำนึงถึงการเพิม่ พืน้ ทีอ่ าศัยและคุณภาพชีวติ ในกรณี
ต้องใช้เป็นที่พักอาศัยเวลานาน
3. มีการตรวจสอบ และซ่อมแซมอาคารเพื่อให้มีความ
ปลอดภัยก่อนการใช้งาน
4. มีการบ�ำรุงรักษาอาคาร และสิง่ ประกอบอาคารให้อยู่
ในสภาพดีตลอดเวลาที่ใช้อาคาร
การจัดสิ่ง 1. มีความสะดวกในการใช้สถานที่ และค�ำนึงถึงความ
อ�ำนวยความ สะดวกของทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (เด็ก
สะดวก
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น คนพิการ
ส�ำหรับกลุ่ม และคนสูงอายุที่ใช้ไม้เท้า) เช่น การจัดให้มีทางลาด
เปราะบาง ส�ำหรับรถเข็นจากพืน้ ถึงตัวอาคาร การจัดให้มขี นาดประตู
ที่กว้างพอส�ำหรับรถเข็น การจัดให้มีราวน�ำทางเดิน
หรือเป็นราวจับส�ำหรับทางเดินขึน้ บันได ห้องน�ำ้ คนพิการ
ไฟส่องสว่าง เป็นต้น
2. อาคารสถานที่ที่เลือกใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
เอื้อต่อการปรับปรุงและติดตั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ เพิ่มเติม
ขนาดอาคาร 1. มีการพิจารณาความเหมาะสมต่อจ�ำนวนผู้พักพิง
โดยการคัดเลือกอาคารจะต้องมีการประเมินศักยภาพ
ของอาคารที่ ร องรั บ ผู ้ พั ก พิ ง และการด� ำ รงชี วิ ต ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
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การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

ภาคผนวก 3

ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ขนาดของ
พื้นที่

ข้อพิจารณา

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

2. มีการพิจารณาความเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นศูนย์พกั พิง
ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 100 คน) หรือขนาดใหญ่ (มากกว่า
100 คน) โดยพิจารณาจากข้อจ�ำกัดด้านการประสานงาน
การให้ความช่วยเหลือ การบริหารจัดการ และความรุนแรง
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากจ�ำนวนผู้พักพิง
ผู้พักพิงหนึ่งคนจ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังนี้
1. พื้นที่ส่วนตัว/พื้นที่ส�ำหรับนอน อย่างน้อย 3.5
ตารางเมตร ต่อคน
2. พื้น ที่พัก อาศัยและใช้ชีวิต อย่างน้ อ ย 30 - 45
ตารางเมตร ต่อคน
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คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ศพช. 1

การตรวจสอบการด�ำเนินการขณะเกิดภัย
ผู้รับผิดชอบ : กองอ�ำนวยการกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Check List)
ชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว .....................................................................................................
ที่ตั้ง ณ ............................................................................................................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………
(เจ้าหน้าที่กองอ�ำนวยการกลางศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้รับมอบหมาย)
ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง
อ�ำนวยการ
บริหารจัดการ
ศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
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ข้อพิจารณา
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
เพื่อก�ำหนดนโยบายและแนวทางการเปิดศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
2. สนับสนุนทรัพยากรปัจจัยสี่ สาธารณูปโภค อุปโภค
และบริโภค รวมถึงการแก้ไขปัญหาภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
3. อ�ำนวยความสะดวก ก�ำกับดูแล รักษาความปลอดภัย
และให้ความคุ้มครองแก่ผู้พักพิงภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
4. ประสานการออกเอกสารส�ำคัญต่าง ๆ ให้แก่ผู้พักพิง
เมื่อจ�ำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอ
5. การวางแผนเยียวยาผู้พักพิง ได้แก่ การช่วยเหลือ
ด้ า นปั จ จั ย สี่ เ บื้ อ งต้ น การจั ด อบรมอาชี พ รวมถึ ง
การแนะแนวด้านอาชีพให้แก่ผู้พักพิง

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

ภาคผนวก 3

ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

6. ประชุมวางแผนการปิดศูนย์ รวมถึงการขยายระยะ
เวลาในการปิด กรณีผู้พักพิงจ�ำนวนมาก หรือมีเหตุที่
ยังส่งกลับไม่ได้ หรือมีการรวมผูพ้ กั พิงจากแหล่งอืน่ มา
รวมในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวเดียวเพือ่ สะดวกต่อการดูแล
7. เข้าร่วมการประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ และศูนย์บัญชาการ
เหตุ ก ารณ์ (จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร/อ� ำ เภอ/
ส�ำนักงานเขต) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (อบต./
เทศบาล/เมืองพัทยา)
8. รายงานผลการด�ำเนินงานในภาพรวมให้ผู้อ�ำนวยการ/
ผู้บัญชาการทราบ
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คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

การตรวจสอบการด�ำเนินการขณะเกิดภัย
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Check List)
ชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว .....................................................................................................
ที่ตั้ง ณ ............................................................................................................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………
(เจ้าหน้าทีท่ คี่ ณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวมอบหมายเป็นผูต้ รวจสอบ)
ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง
การประสาน
งานระหว่าง
ศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
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ข้อพิจารณา
1. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พกั พิง
ชัว่ คราว กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตพื้นที่ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร/อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต) ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินท้องถิน่ (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา) เพือ่ รับมอบ
นโยบาย แนวทางการเปิด - ปิด ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานกลางระหว่างคณะกรรมการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวกับกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ ที่ และศูนย์บญ
ั ชาการ
เหตุ ก ารณ์ (จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร/อ� ำ เภอ/
ส�ำนักงานเขต) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (อบต./
เทศบาล/เมืองพัทยา) รวมทัง้ เป็นผูป้ ระสานงานระหว่าง
ศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นที่มีการจัดตั้งขึ้นพร้อมกัน

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

ภาคผนวก 3

ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

3. ประสานการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้พักพิงตามที่คณะกรรมการ
บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือผู้อ�ำนวยการ/
ผู้บัญชาการมอบหมาย
4. ประสานความช่วยเหลือจากภายนอก เพื่อประสาน
การช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น และอ� ำ นวยความสะดวก
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรการกุศล
เช่น ประสานส�ำนักงานเขต/อ�ำเภอ เพื่อจัดท�ำบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน และเอกสารทางราชการต่าง ๆ
เป็นต้น หรือนักท่องเทีย่ วต่างชาติ แรงงานข้ามชาติ ฯลฯ
ในการติดต่อกับสถานทูตให้บริการทางเอกสาร ในกรณี
ที่เอกสารส�ำคัญสูญหายการให้บริการทางกฎหมาย
การติดต่อกับครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศ เป็นต้น
5. ประสานงานการปฏิบตั กิ บั ผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเปิด/ปิด
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
6. รายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้ผอู้ ำ� นวยการ/ผูบ้ ญั ชาการทราบ
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คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

การตรวจสอบการด�ำเนินการขณะเกิดภัย
ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวและคณะท�ำงานศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Check List)
ชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว .....................................................................................................
ที่ตั้ง ณ ............................................................................................................................
ชือ่ ผูต้ รวจสอบ ……………………………………………..................ฝ่าย/คณะท�ำงานด้าน.............
(เจ้าหน้าทีท่ คี่ ณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวมอบหมายเป็นผูต้ รวจสอบ)
ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง
ผู้จัดการ
ศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
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ข้อพิจารณา
1. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราว กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตพื้นที่ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร/อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต) ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินท้องถิน่ (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา) เพือ่ รับมอบ
นโยบาย แนวทางการเปิด - ปิด ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ไปด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานการปฏิบัติกับผู้ประสานงานศูนย์พักพิง
ชั่วคราวเพื่อขอรับการสนับสนุน และการแก้ไขปัญหา
จากกองอ� ำ นวยการกลางศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
(คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว)
3. ตัดสินใจแก้ปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์พักพิง
ชั่ ว คราว รวมถึ ง การเสนอกองอ� ำ นวยการกลาง
เพื่อพิจารณาให้มีการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว และเป็น
ผู้แจ้งปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

ภาคผนวก 3

ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

4. ตรวจสอบการใช้มาตรฐานความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐาน
ส�ำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวว่าได้มีการน�ำมาใช้ในการ
ด�ำเนินงานของศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างเหมาะสม
5. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างฝ่าย และคณะท�ำงาน
ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้ผู้พักพิงเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหารจัดการ และกิจกรรมภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ในการส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินการของ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
6. ตรวจสอบการใช้ ท รั พ ยากร การบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณ และการจั ด การข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
7. จัดประชุมคณะท�ำงานเพื่อก�ำหนดแนวทาง รับทราบ
และแก้ไขปัญหาภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึง
การส่งมอบอุปกรณ์ พืน้ ทีศ่ นู ย์พกั พิงชัว่ คราวคืนเจ้าของ
สถานที่เมื่อปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
8. ให้ข่าวและประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานภายใน
ของศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เช่น แจ้งสถานการณ์สาธารณภัย
ก�ำหนดการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นต้น
9. รายงานผลการด�ำเนินงานในภาพรวมให้คณะกรรมการ
บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวทราบ
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ประเด็น
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ศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
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ข้อพิจารณา
1. จัดท�ำโครงสร้างฝ่าย และคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ
และส่งเสริมให้ผู้พักพิงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารจัดการและกิจกรรมภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
รวมถึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินการของศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
2. ก�ำกับ ดูแลให้ผพู้ กั พิงปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ิ กฎกติกา
การอยู่ร่วมกัน และการมีส่วนร่วมกิจกรรมภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. เป็นผู้ประสานงานภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวก ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสามารถประสาน
สนับสนุนการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง
และเป็นธรรม
4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพ
ความรูแ้ ละทักษะด้านต่าง ๆ เพือ่ จัดกิจกรรมให้กบั ผูพ้ กั พิง
ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
5. ตรวจสอบการใช้มาตรฐานความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐาน
ส�ำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวว่าได้มีการน�ำมาใช้ในการ
ด� ำ เนินงานของศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างเหมาะสม
และมี ส ่ ว นร่ ว มในการพิ จ ารณาการน� ำ มาตรฐาน
ความจ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐานต่าง ๆ มาใช้ในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน
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ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ฝ่าย
อ�ำนวยการ

ข้อพิจารณา

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

6. จัด ประชุม คณะท�ำงานด้านต่าง ๆ เพื่ อ รั บทราบ
และติดตามผลการปฏิบัติงาน การก�ำหนดแนวทาง
ท�ำงานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
7. ประสานงานการปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราวกับคณะท�ำงานฯ
และผู้พักพิง และคืนทรัพยากร ฯลฯ
8. รายงานผลการด�ำเนินงานในภาพรวมให้ผู้จัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราวทราบ
1. จัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้พักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราว
2. ลงทะเบียนผู้พักพิงทั้งเข้า - ออก ศูนย์พักพิงชั่วคราว
3. การจัดประชุมหารือ เช่น ประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นต้น
4. จัดท�ำข้อมูลและรายงานการเงินบัญชีและพัสดุ เช่น
จัดท�ำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และการจัดซื้อ - จัดจ้าง
และรายงานต่อผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
5. ลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อปพร. อสม. จิตอาสา และ
ล่ามอาสา ที่มาช่วยปฏิบัติงานในศูนย์พักพิงชั่วคราว
6. จัดท�ำข้อปฏิบัติ กติกาการอยู่ร่วมกันส�ำหรับผู้พักพิง
7. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จ�ำเป็นแก่การ
ด�ำรงชีพขณะที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
8. ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานขณะเปิดศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว เช่น การสังเกตจากกิจกรรมต่าง ๆ หรือการ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นทางการ เช่น ส�ำรวจความ
พึงพอใจของผู้พักพิง เป็นต้น
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ฝ่าย
ปฏิบัติการ

ข้อพิจารณา

1. ร่วมพิจารณาเลือกคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมของเหตุการณ์ ซึ่งอาจพิจารณาจากบุคคล
จากหน่วยงานภายนอก หรืออาสาสมัคร หรือเจ้าหน้าที่
ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการดูแลตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ ปกป้องคุม้ ครอง
แก่ผู้พักพิง
2. จัดกิจกรรมประจ�ำวัน เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร
ประจ�ำวัน การท�ำความสะอาดที่พักอาศัย เป็นต้น
และกิจกรรมเสริม เช่น การฝึกอาชีพ กิจกรรมส�ำหรับเด็ก
เป็นต้น
3. ดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ และ
ประสานการปฏิบัติกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะท�ำงาน 1. จัดท�ำแผนผังการจัดการพืน้ ทีข่ องศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
ด้านสถานที่ ให้เป็นระเบียบ และเป็นระบบ
และ
2. จัดท�ำแผนผังโครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวชื่อ - สกุล
สิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ต่าง ๆ
3. จัดทีพ่ กั พิงแยกประเภท ได้แก่ ทีพ่ กั ครอบครัว บุคคล
(หญิง ชาย) เป็นต้น
4. จัดพื้นที่ส�ำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยแยกส่วน
จากสถานที่พักอาศัย
5. ดูแลด้านสุขาภิบาล เช่น การท�ำความสะอาดสถานที่
การก�ำจัดขยะ การคัดแยกขยะ ฯลฯ
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6. ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม เช่ น ดู แ ลต้ น ไม้ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ร่มเงา ลดการพังทลายของ
หน้าดินและดักฝุน่ ละออง ท�ำให้ศนู ย์พกั พิงชัว่ คราวน่าอยู่
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
7. ก�ำหนดการใช้พื้นที่และเวลาส�ำหรับกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่นันทนาการ พื้นที่
ซักล้าง เป็นต้น
8. ดูแลการระบายน�้ำเสีย น�้ำทิ้ง เพื่อไม่ให้น�้ำท่วมขัง
และไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมซ�้ำ  ปลอดภัยจากมลพิษ
ทางน�้ำ และโรคติดต่อ
9. ตรวจสอบพื้นที่เกี่ยวกับการปนเปื้อนสารพิษ ควันพิษ
กลิน่ ขยะ ฯลฯ ให้ปลอดมลพิษทางอากาศ ทัง้ จากภายใน
และภายนอกพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
10. ประเมินตรวจสอบสถานทีท่ ชี่ ำ� รุดเสียหาย เพือ่ เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ก่อนการปิด
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
คณะท�ำงาน 1. ประเมินความต้องการอาหาร วางแผนโภชนาการ
ด้าน
ให้เหมาะสมแก่ผู้พักพิง ตามเพศ วัย อายุ และสภาพ
โภชนาการ ร่ า งกาย โดยพิ จ ารณาด้ า นศาสนาและวั ฒ นธรรม
เป็นปัจจัยประกอบ เช่น อาหารอิสลาม มังสวิรัติ
อาหารเจ เป็นต้น และพิจารณาสัดส่วนที่เหมาะสม
ต่อความต้องการในแต่ละวัน
2. ประเมินความต้องการน�้ำ  จัดหาและส�ำรองน�้ำไว้ใช้
กรณีฉุกเฉิน
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ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

3. จัดหา จัดเก็บภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบ
อาหาร และวัตถุดิบให้มีความสะอาดปลอดภัย
4. ดูแลกระบวนการผลิตอาหาร การเก็บและการแจกจ่าย
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ
5. จัดท�ำตารางเวลา จุดรับอาหาร เพือ่ แจกจ่ายอาหาร
ประจ�ำวัน
6. จัดระบบการรับ - ส่งอาหาร แจกจ่ายอาหาร และ
น�้ำดื่มตามเวลา
คณะท�ำงาน 1. จัดพื้นที่บริการด้านสุขภาพในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ด้านการรักษา ที่เพียงพอและจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความช�ำนาญ
พยาบาลและ ในการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น
สุขภาพจิต 2. จัดการบริการป้องกันโรคและตรวจรักษาโรคอย่างทัว่ ถึง
เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ โรค โรคระบาดต่าง ๆ
เป็นต้น
3. จัดอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)
เพื่ อ ติ ด ตามดู แ ลกลุ ่ ม เปราะบางและผู ้ ป ่ ว ยภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
4. จัดให้มีที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต และจัดเจ้าหน้าที่
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
5. ประสานงานและส่งต่อผูป้ ว่ ยฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาล
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ประเด็น
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1. วางแผนการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกศูนย์พกั พิง
ชัว่ คราว เช่น ติดตามความเคลือ่ นไหวของสถานการณ์
อย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ งจากทางสือ่ ทุกทางและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วน�ำข้อมูลข่าวสารมาแจ้งผูพ้ กั พิงทุกระยะ
เพื่อให้ผู้พักพิงผ่อนคลายความวิตกกังวล
2. จัดท�ำบอร์ดประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารที่ส�ำคัญ
กิจกรรมต่าง ๆ ประจ�ำวัน และ ก�ำหนดการต่าง ๆ เช่น
ก�ำหนดเวลารับแจกอาหาร รับถุงยังชีพ เป็นต้น
3. จัดให้มีจุดบริการติดต่อสอบถามภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราวระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้พักพิง
4. จัดหาล่ามทัง้ ล่ามภาษาต่างประเทศ และล่ามภาษามือ
เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากภาษาไทย
กรณีมีกลุ่มเปราะบางที่ไม่เข้าใจภาษาไทย รวมถึง
การประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่น ๆ
5. จั ด ท� ำ ป้ า ยบอกทางภายในศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
เช่น ทางเข้า - ออก ทางไปห้องสุขา เป็นต้น
6. รวบรวมข้อมูล สรุปประเด็นปัญหา และสถานการณ์
ประจ�ำวัน เพือ่ รายงานผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราวทราบ
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ประเด็น
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คณะท�ำงาน
ด้านความ
ปลอดภัย
ขนส่ง และ
การจราจร
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ข้อพิจารณา
1. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในพืน้ ที่ ภายในอาคาร
และรอบสถานที่ เช่น วิธกี ารเข้า - ออก มีการตรวจตรา
อาวุธ อุปกรณ์เล่นพนัน สุรา ยาเสพติด สิง่ ผิดกฎหมาย
ต่าง ๆ และให้การคุม้ ครองเด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ คนพิการ
2. จั ด ระเบียบการใช้พื้น ที่ให้มีความปลอดภั ย เช่ น
การก�ำหนดพื้นที่จอดรถฉุกเฉิน การจัดไฟส่องสว่าง
ตามจุดอับ กรวยจราจร หรือจุดทีม่ อี นั ตราย และจัดพืน้ ที่
จอดยานพาหนะ พร้อมทั้งป้ายบอกเส้นทาง
3. มีข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
4. เตรียมรถฉุกเฉินอย่างน้อย 1 - 2 คัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ส�ำหรับกรณีฉุกเฉิน
5. เตรียมพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ เครื่องมือ
สื่อสาร เป็นต้น
6. ดูแลอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น เครื่องดับเพลิง
เป็นต้น
7. มีอาสาสมัครจราจรดูแลการเข้า - ออก พืน้ ทีศ่ นู ย์พกั พิง
ชั่วคราว
8. จัดท�ำทะเบียนข้อมูลยานพาหนะของผู้พักพิงและ
เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์พักพิงชั่วคราว

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

ภาคผนวก 3

ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

คณะท�ำงาน 1. วางแผน จัดหา และบริหารจัดการสิง่ ของบรรเทาทุกข์
ด้านบรรเทา ที่เหมาะสมกับผู้พักพิง
ทุกข์
2. รวบรวมข้อมูลผู้พักพิง เพศ อายุ และความต้องการ
ต่าง ๆ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ หรือ
องค์กรการกุศลในการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ
3. ติดตามและเก็บข้อมูลความต้องการของผู้พักพิง
เพื่อการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ตรงตามความต้องการ
และจ�ำเป็นของผู้พักพิง
4. จัดระบบการแจก - จ่าย สิ่งของบริจาค
5. จัดพื้นที่เก็บและจัดระเบียบสิ่งของบริจาค
6. จัดท�ำบัญชีการรับบริจาค และจัดท�ำบัญชีสิ่งของ
บริจาค แล้วรายงานข้อมูลให้ผจู้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
ทราบ
คณะท�ำงาน 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพสังคม
ด้านการ
ความถนัดและทักษะของผู้พักพิง เช่น ฝึกท�ำขนม
ส่งเสริมอาชีพ สานกระเป๋า การท�ำเหรียญโปรยทาน เป็นต้น
2. จัดหาวิทยากร อุปกรณ์ สถานทีแ่ ละตารางเวลาการ
ฝึกอบรมอาชีพในแต่ละวัน
3. ให้ ค วามรู ้ และค� ำ แนะน� ำ ในการสร้ า งอาชี พ
หลังสถานการณ์สาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว
คณะท�ำงาน 1. จัดพื้นที่อ่านหนังสือ งานศิลปะ ดูหนัง ฟังเพลง
ด้านการ
2. จัดพื้นที่นันทนาการ และพื้นที่การศึกษาอย่างเป็น
ศึกษาและ สัดส่วน ปราศจากการรบกวน เช่น พืน้ ทีส่ ำ� หรับเด็กเล็ก
นันทนาการ
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ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

3. จัดกิจกรรมผ่อนคลาย เช่น ฝึกสมาธิ โยคะ เกมส์
เล่นกีฬา เต้นแอโรบิค ร้องเพลงคาราโอเกะ เล่นดนตรี
เป็นต้น
4. จั ด การเรี ย นการสอน ณ ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
กรณีเกิดสาธารณภัยเป็นเวลานาน เช่น การจัดการเรียน
การสอนเป็นกรณีพิเศษ การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
การเรียนออนไลน์ เป็นต้น
แหล่งที่มาของงบประมาณ
งบประมาณ 1. งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของส่วนราชการ ได้แก่
ด�ำเนินการ งบประมาณปกติของส่วนราชการต่าง ๆ
  ส่วนราชการ...............................................(ระบุ)
2. งบกลาง
เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องด�ำเนินการโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
3. เงินนอกงบประมาณ
  เงินบริจาค..................................................(ระบุ)
  กองทุน.......................................................(ระบุ)
  เงินอื่น ๆ ...................................................(ระบุ)
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ศพช. 2

การจัดการพื้นที่และการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวและคณะท�ำงานศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Check List)
ชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว .....................................................................................................
ที่ตั้ง ณ ............................................................................................................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………
(เจ้าหน้าทีท่ คี่ ณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวมอบหมายเป็นผูต้ รวจสอบ)
ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

การจัดพื้นที่รองรับการอพยพ
พื้นที่รับ
1. มีโต๊ะลงทะเบียนแบ่งตามประเภทของผู้พักพิง เช่น
ลงทะเบียน กลุ่มเปราะบาง คนพิการ คนที่ไม่สามารถลงทะเบียน
ผู้ประสบภัย เองได้ เช่น แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
2. มีอาสาสมัคร ล่ามภาษาท้องถิ่น และอื่น ๆ ตามที่
จ�ำเป็น เพื่อช่วยแนะน�ำอ�ำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ
เช่น น�ำพาผู้พักพิงไปเข้าที่พัก การอธิบายระเบียบ
ต่าง ๆ เป็นต้น
3. มีเจ้าหน้าทีช่ ว่ ยเหลือดูแลกลุม่ เปราะบางทีไ่ ม่สามารถ
ลงทะเบียนเองได้ หรือไม่มีบัตรประจ�ำตัวประชาชน
เช่น คนพิการ แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
4. มีการจัดแบ่งที่พักอาศัยตามความเหมาะสม เช่น
จัดเป็นครอบครัว หรือมาคนเดียว กลุ่มเปราะบาง
แยกหญิง ชาย เป็นต้น
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ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง
พืน้ ทีค่ ดั กรอง
และรักษา
พยาบาล
และส่งต่อ

ข้อพิจารณา

1. มีพื้นที่รักษาพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วย การคัดกรอง
ตรวจ และควบคุมโรคติดต่อ
2. มีการเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อส่งต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉินไปสถานพยาบาลใกล้เคียง
3. มีเจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัครติดตามดูแลผู้ป่วย
ภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) และจิตอาสา เป็นต้น
1. มีโต๊ะ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้บริการข้อมูล
พื้นที่
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ประจ�ำวัน
และ
2. มีการชี้แจงท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ประสานงาน ข้อปฏิบัติ กติกาการอยู่ร่วมกัน และกิจกรรมภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว (ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือ
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือเจ้าหน้าที่ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว)
พื้นที่ใช้สอย 1. มี พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การท� ำ งานหรื อ ประสานงานของ
คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
คณะท�ำงานด้านต่าง ๆ เป็นสัดส่วน มีอปุ กรณ์การท�ำงาน
และมีระบบความปลอดภัย
2. มีการประเมินและจัดสรรพืน้ ทีใ่ ช้สอยในศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว โดยยึดหลักการตามมาตรฐานสากล
3. พื้นที่ประกอบอาหาร
4. พื้นที่จุดรับ – จ่ายน�้ำ จุดตั้งแท็งก์น�้ำ
5. พื้นที่แจก-จ่ายอาหาร สิ่งของบรรเทาทุกข์
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การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

6. พื้นที่ห้องน�้ำ แยกหญิง ชาย
7. ห้องน�้ำ ห้องสุขาคนพิการ
8. พื้นที่ส�ำหรับทิ้งขยะ และของเสีย
9. พื้นที่ซักล้าง ราวตากผ้า
10. พื้นที่อาบน�้ำ แยกหญิง ชาย
11. พื้นที่เก็บของบรรเทาทุกข์ ของบริจาค
พื้นที่ส�ำหรับ 1. มีการกั้นห้องหรือมีฉากกั้น เมื่อมีการรักษาพยาบาล
ปฐมพยาบาล 2. จัดรถพยาบาลประจ�ำศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อส่งต่อ
ผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์
พื้นที่
- จัดพื้นที่ส�ำหรับประกอบพิธีทางศาสนา
ทางศาสนา
พื้นที่ส่วนตัว 1. พื้นที่ส�ำหรับนอน มีการจัดกลุ่มผู้พักพิงที่มาเป็น
ส�ำหรับนอน ครอบครัว
และพักผ่อน 2. พื้นที่ส�ำหรับนอน กรณีผู้มาคนเดียว และแยกพื้นที่
ส่วนตัวระหว่างหญิง ชาย
3. การแยกประเภท กลุ่มผู้พักพิง เช่น ค�ำนึงถึงศาสนา
วัฒนธรรม เป็นต้น
1. มีการจัดพื้นที่ (ขนาด 90X150 เซนติเมตร) ส�ำหรับ
พื้นที่ผู้มี
ความต้องการ คนพิการหรือผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น เพื่อให้สามารถเข็น
พิเศษ
รถเข็นและหมุนรถเข็นได้โดยสะดวก
2. มีการจัดพื้นที่ให้หญิงพิการที่ต้องการความช่วยเหลือ
ในการเปลี่ยนเสื้อผ้า
3. มีการจัดห้องให้ส�ำหรับแม่ที่ให้นมบุตร
4. มีการจัดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการติดเตียง
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พื้นที่ส�ำหรับ 1. มีการจัดพืน้ ทีส่ ำ� หรับสัตว์เลีย้ ง และปศุสตั ว์ ตามความ
สัตว์เลี้ยง
เหมาะสม (ประเภท/ขนาด)
และปศุสัตว์ 2. มีการจัดหาอาหาร น�้ำดื่ม และยารักษาโรคให้สัตว์
3. มีการค�ำนึงถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยของ
ผู้พักพิง เช่น กลิ่นจากมูลสัตว์ โรคติดต่อ และอันตราย
ที่เกิดจากสัตว์ เป็นต้น
พื้นที่
1. มีพนื้ ทีส่ ว่ นกลางทีใ่ ช้รว่ มกันส�ำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ
อเนกประสงค์ เช่น กิจกรรมนันทนาการ พื้นที่พักผ่อน/อ่านหนังสือ
พื้นที่ส�ำหรับเด็ก เป็นต้น
2. มีพื้นที่ส�ำหรับการฝึกอบรม และการฝึกอาชีพ
3. มีพื้นที่ให้บริการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัดผม ฯลฯ
4. มีพื้นที่ส�ำหรับออกก�ำลังกายกลางแจ้ง หรือจุดรวมพล
ด้าน
1. จัดให้มีการบริการด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ
สวัสดิการ อนามัยสุขภาพจิต เป็นต้น
ขั้นพื้นฐาน 2. จัดให้มีการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น
ด้าน
1. ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้พักพิงในการ
วัฒนธรรม ปฏิบตั ติ ามประเพณี และวัฒนธรรมทางสังคมและศาสนา
สังคมและ ของผู้พักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ชุมชนโดยรอบ 2. มีแบบส�ำรวจสอบถามทัศนคติของชุมชนโดยรอบ
ต่อกลุ่มผู้พักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีที่พักอาศัย
อยู่นาน)
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การเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
การเตรียม 1. การสื่ อ สาร - โทรศั พ ท์ วิ ท ยุ สื่ อ สาร วิ ท ยุ รั บ ส่ ง
ความพร้อม และป้ายแจ้งหมายเลข
เปิดศูนย์พักพิง 2. การขนส่ง - รถกระบะ รถพยาบาล รถฉุกเฉิน เรือ
ชั่วคราว
3. ไฟและแสงสว่าง - เครือ่ งปัน่ ไฟ น�ำ้ มัน ปลัก๊ สายพ่วง
ปลัก๊ ไฟ ไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ และอุปกรณ์สอ่ งสว่าง
อื่น ๆ ที่จ�ำเป็น
4. เครื่องมือช่าง - ค้อน ตะปู ไขควง เลื่อย เสียมขุด
เชือก ไม้กระดาน
5. เครื่องท�ำครัว - เตาแก๊ส หม้อหุงข้าว จาน ช้อนส้อม
กระทะ หม้อ
6. น�้ำดื่ม น�้ำใช้ - ภาชนะเก็บ ถังบรรจุน�้ำ เครื่องกรองน�้ำ
สารส้มแกว่งน�ำ 
้ น�ำ้ ดืม่ บรรจุขวด (ส�ำรองอย่างน้อย 3 วัน)
อุปกรณ์ต้มน�้ำ
7. เครื่องเรือน เครื่องใช้ - โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ รถเข็น
ใส่ของ
8. อุปกรณ์ฉุกเฉิน - ถังดับเพลิง ชุดปฐมพยาบาล ยา
กระสอบ
9. พื้นที่นอน - เต็นท์ ผ้าใบกันฝน ผ้าใบกั้นห้อง
10. เครือ่ งนอน - ทีน่ อน ผ้าห่ม เตียงผ้าใบ เตียงกระดาษ
หมอน เสื่อ
11. อาหาร - อาหารสด อาหารส�ำเร็ จ รู ป (ส� ำ รอง
อย่างน้อย 3 วัน)
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12. การท�ำความสะอาด - ไม้กวาด ผ้าขี้ริ้ว ไม้ถูพื้น
สบู่ น�้ำยาฆ่าเชื้อ
13. ห้องสุขาเคลื่อนที่ ห้องสุขาคนพิการ ผู้สูงอายุ
14. สุขอนามัย - ถุงขยะ ถังขยะ กระดาษช�ำระ สบูล่ า้ งมือ
15. ป้ายประชาสัมพันธ์ กระดานประชาสัมพันธ์
16. กรวยยาง ที่กั้น ป้ายจราจร ไฟฉุกเฉิน
17. อุปกรณ์ส�ำนักงาน เช่น ปากกา สมุด แฟ้มเอกสาร
กระดาน
18. คณะกรรมการ จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน/อาสาสมัคร
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ศพช. 3

การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวและคณะท�ำงานศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Check List)
ชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว .....................................................................................................
ที่ตั้ง ณ ............................................................................................................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………
(เจ้าหน้าทีท่ คี่ ณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวมอบหมายเป็นผูต้ รวจสอบ)
ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
กลไกการ
ก�ำหนดให้มกี ลไกการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
บริหารจัดการ และจัดตัง้ คณะท�ำงานด้านต่าง ๆ โดยเน้นการมีสว่ นร่วม
ศูนย์พักพิง ของผู้พกั พิงภายในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว โดยมีกลไกการ
ชั่วคราว
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ท�ำหน้าที่ : อ�ำนวยการ
และบริหารการด�ำเนินงานภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
เป็นต้น
2. ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ท�ำหน้าที่ : ช่วยเหลือ
ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวในการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้จัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราวมอบหมาย
3. ฝ่ายอ�ำนวยการ ท�ำหน้าที่ : อ�ำนวยการและบริหาร
จั ด การงานต่ า ง ๆ เช่ น งานธุ ร การ งานเอกสาร
งานการประชุม งานการเงิน บัญชีและพัสดุ การจัดท�ำ
บัญชีรายชื่อผู้พักพิง เป็นต้น
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4. ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ คณะท�ำงานด้านต่าง ๆ ภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น คณะท�ำงานด้านสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านโภชนาการ ด้านบรรเทาทุกข์ และ
ด้านต่าง ๆ ท�ำหน้าที่ : ด�ำเนินกิจกรรมประจ�ำวันใน
ระยะของการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมทั้งจัดการ
พืน้ ทีใ่ ห้เป็นระเบียบ และด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
5. ผูป้ ระสานงาน ท�ำหน้าที่ : ประสานงาน และสนับสนุน
การด�ำเนินงานของศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึงเป็น
ผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการประสานงาน เพือ่ สนับสนุน
ให้ ภ ารกิ จ งานของศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวด� ำ เนิ น ไป
ด้วยความราบรื่น และมีความต่อเนื่องในทางปฏิบัติ
ทั้งนี้ ให้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานให้ชัดเจน
แนวทางการ 1. จัดสรรแบ่งพื้นที่พักพิงให้เป็นสัดส่วนของแต่ละ
บริหารจัดการ ครอบครัวหรือของแต่ละชุมชนให้เป็นระเบียบ มีมาตรฐาน
ศูนย์พักพิง เพื่อให้ผู้พักพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชั่วคราว
2. จั ด ให้ มี ร ะบบการรั ก ษาความปลอดภั ย ภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราวและบริเวณโดยรอบศูนย์พักพิง
ชั่วคราว (โดยใช้ก�ำลังจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในพื้นที่
ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น สารวัตรก�ำนัน อปพร. หรือประชาชน
ทีม่ จี ติ อาสาช่วยงาน เป็นต้น) ร่วมเป็นคณะท�ำงานด้าน
ความปลอดภัย ขนส่ง และการจราจร
3. จัดให้มีคณะท�ำงานด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการรับแจ้งกรณีอาคารงานสุขาภิบาล ดูแลระบบ
สาธารณูปโภคและสถานที่พักอาศัยและอื่น ๆ ที่ช�ำรุด
เสียหาย รวมทัง้ มีการส�ำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมอาคาร
งานสุขาภิบาล ดูแลระบบสาธารณูปโภค และสถานที่
พักอาศัยและอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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4. จัดให้มีอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในคณะท�ำงาน
ด้านต่าง ๆ ตามความสามารถ ความถนัด และก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
5. จัดให้มีระบบการจัดเก็บรักษาข้อมูล การรายงาน
ข้อมูล โดยให้คำ� นึงถึงการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล และ
ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล
6. จัดให้มีระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ทั้งภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว และภายนอกศูนย์พักพิง
ชั่วคราว เพื่อแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้พักพิงได้รับทราบ
เช่น การประชาสัมพันธ์การท�ำกิจกรรม ประจ�ำวัน
การก�ำหนดเวลารับประทานอาหาร การแจ้งข่าวสาร
การรับบริจาคให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ ฯลฯ
7. ก�ำหนดให้มขี อ้ ปฏิบตั ใิ นการให้ความปกป้องคุม้ ครอง
และรักษาสิทธิของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น
8. จัดให้มีจิตอาสา ตามความสามารถ และความถนัด
ด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการท�ำอาหาร
ด้ า นล่ า มภาษา เพื่ อ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ชาวต่ า งชาติ
ล่ามภาษามือ ด้านช่าง ด้านการรักษาพยาบาลและ
สุขภาพจิต ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
9. จัดให้มีระบบการแพทย์และการสาธารณสุขภายใน
พื้ น ที่ ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว รวมทั้ ง จั ด ให้ มี บุ ค ลากร
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในการดูแลประจ�ำ
ขณะเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
10. จัดให้มรี ะบบการแจก - จ่าย น�ำ 
้ อาหารและสิง่ ของ
บริจาคตามหลักความเสมอภาค เท่าเทียม โดยค�ำนึงถึง
การแจก - จ่ายอาหารและสิ่งของบริจาคให้กับกลุ่ม
เปราะบางเป็นล�ำดับแรก
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11. ก�ำหนดให้มีกิจกรรมประจ�ำวัน และกิจกรรมเสริม
เพื่อเพิ่มทักษะการมีส่วนร่วม และองค์ความรู้ให้แก่
ผู้พักพิง
- กิจกรรมประจ�ำวัน เช่น การท�ำความสะอาดที่พักพิง
ห้องสุขา ออกก�ำลังกาย ร้องเพลง และดูรายการโทรทัศน์
ฯลฯ
- กิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมการสร้างงาน และการ
สร้างอาชีพ ฯลฯ
12. มีการติดตาม ตรวจสอบ การท�ำงานภายในศูนย์พกั พิง
ชัว่ คราว เพือ่ ให้ผพู้ กั พิงมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี เมือ่ พักอาศัย
อยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น การพูดคุยสอบถาม
การส�ำรวจความคิดเห็น การส�ำรวจความพึงพอใจของ
ผู้พักพิงในช่วงเวลาที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิง
ชัว่ คราว เป็นต้น เพือ่ เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหาร
จัดการของศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นต้น
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การตรวจสอบ รายงาน
มี ไม่มี ปัจจุบัน

ภาคผนวก 3

ศพช. 4

การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวและคณะท�ำงานศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Check List)
ชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว .....................................................................................................
ที่ตั้ง ณ ............................................................................................................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………
(เจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวมอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบ)
ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

การตรวจสอบ รายงาน
ท�ำ ไม่ท�ำ ปัจจุบัน

การเตรียมการ 1. ติดตาม ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสถานการณ์
ปิดศูนย์พกั พิง สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดว่าภัยคลี่คลายหรือยุติแล้ว
ชั่วคราว
จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตพื้นที่ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร/อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต) ศูนย์ปฏิบัติ
การฉุกเฉินท้องถิน่ (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา) เพือ่ เป็น
ข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมการปิดศูนย์พกั พิง
ชั่วคราวเมื่อได้รับนโยบายให้ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
2. จัดเตรียมเอกสารและแบบลงทะเบียนข้อมูลการส่งกลับ
ให้ผู้พักพิง ลงทะเบียนออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราว
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัวของ
ผู้พักพิงเอง หรือการร้องขอการสนับสนุนยานพาหนะ
ส่งกลับจากหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ และระบุความประสงค์
ในการเดินทางกลับทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิมหรือสถานทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่
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คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

3. ประสานเตรียมความพร้อมอพยพตามแผนการส่งกลับ
ไปยังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตพื้นที่ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร/อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต) ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินท้องถิ่น (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา)
การปิดศูนย์ 1. เสนอแผนการปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ให้กองบัญชาการ
พักพิง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการ
ชั่วคราว
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตพื้ น ที่ และ
ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ (จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร/
อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
(อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา) ทราบ ตามทีไ่ ด้มกี ารประชุม
หารือและเตรียมการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้
2. ประสานการอพยพกลับไปยังกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ ที่ และศูนย์บญ
ั ชาการ
เหตุ ก ารณ์ (จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร/อ� ำ เภอ/
ส�ำนักงานเขต) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (อบต./
เทศบาล/เมืองพัทยา) ในการเคลือ่ นย้ายผูพ้ กั พิงออกจาก
ศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยพิจารณาจากกลุ่มเปราะบาง
และครอบครัว เป็น กลุ่ม แรก ๆ และพิจารณาตาม
เส้นทางการส่งกลับเพื่อความสะดวกในการจัดการ
ยานพาหนะ เป็นต้น
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ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา

การตรวจสอบ รายงาน
ท�ำ ไม่ท�ำ ปัจจุบัน

3. ประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว โดยผูจ้ ดั การ
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราวแจ้งก�ำหนดการปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
ล่วงหน้า พร้อมทัง้ ให้หน่วยประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผพู้ กั พิง
ได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
และขัน้ ตอนการเคลือ่ นย้ายออกจากศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
ฯลฯ
4. ท�ำความสะอาดครั้งใหญ่บริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราว
และพื้นที่โดยรอบด้วยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และผู้พักพิง เช่น
ท�ำความสะอาดพื้นที่พักอาศัย พื้นที่ส่วนกลาง ห้องน�้ำ
ห้องสุขา พืน้ ทีส่ ตั ว์เลีย้ ง ปศุสตั ว์ และอุปกรณ์เครือ่ งมือ
ซักล้าง ได้รับการจัดเก็บหรือรื้อถอนอย่างปลอดภัย
กลบหลุมฝังขยะหรือน�ำขยะไปทิ้ง
5. ส�ำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และ
เช็ครายการสิง่ ของวัสดุ อุปกรณ์เครือ่ งใช้ภายในศูนย์พกั พิง
ชั่วคราว ที่ช�ำรุดเสียหาย พร้อมทั้งจัดท�ำบัญชีรายการ
ที่ต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมก่อน ส่งคืนเจ้าของ
สถานที่ เช่น การซ่อมแซมห้องสุขา ประตู หน้าต่างที่
ช�ำรุดเสียหายจากการที่ผู้พักพิงอยู่พักอาศัย เป็นต้น
6. บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงทะเบี ย นออก (Check - out)
ผู้อพยพกลับ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการส่งกลับผู้พักพิง
ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพืน้ ทีท่ เี่ ป็นทีต่ งั้ ของศูนย์พกั พิงชัว่ คราว และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องรวบรวมเก็บข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พกั พิง
ชัว่ คราวทัง้ ระบบไว้เป็นฐานข้อมูลของพืน้ ที่ เพือ่ การใช้
ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันต่อไป
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คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ประเด็น
ที่ต้องค�ำนึง

ข้อพิจารณา
7. ซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ช�ำรุดเสียหาย
ตามทีไ่ ด้มกี ารส�ำรวจไว้ให้อยูใ่ นสภาพเดิมพร้อมทัง้ ปรับ
สภาพพื้นที่โดยรอบศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เหมือนเดิม
ก่อนส่งคืนพื้นที่
8. ปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว โดยผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
แจ้งปิดศูนย์พกั พิงชัว่ คราว เมือ่ ส่งกลับผูพ้ กั พิงออกจาก
ศูนย์พักพิงชั่วคราวหมดแล้ว ตามค�ำสั่งผู้อ�ำนวยการ/
ผู้บัญชาการ
9. ส่งมอบพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวคืนเจ้าของสถานที่
(กรณีมีการท�ำสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ในการใช้
อาคารสถานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ด�ำเนินการ
ยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ตามความเหมาะสม)
10. รายงานการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ผลด�ำเนินงาน
และปัญหาอุปสรรคให้ผู้อ�ำนวยการ/ ผู้บัญชาการทราบ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 4

4

(ตัวอย่าง) แบบลงทะเบียนผู้พักพิง
								
หมายเลขลงทะเบียน
1. ข้อมูลผู้เข้าพักพิง
ค�ำน�ำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

สัญชาติ

เชื้อชาติ

ศาสนา

ประเภท
ผู้พักพิง

สถานภาพ

วัน/เดือน/ปีเกิด

อายุ

อาหาร (ปกติ/
อื่นๆ)

ภูมิล�ำเนา

โรคประจ�ำตัว

โซนที่พัก/หมายเลข/อื่นๆ (ระบุ)

ประวัติการแพ้อาหาร

วันที่เข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว

ประวัติการแพ้ยา

วันที่ออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราว

2. ข้อมูลพื้นฐาน
เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชาชน

เลขที่หนังสือเดินทาง (passport)

เลขที่บัตรคนพิการ

ที่อยู่ปัจจุบัน

ส�ำหรับเจ้าหน้าที่บันทึก
ลักษณะความพิการ

ลักษณะร่างกายที่เด่นชัด (ระบุ)

หมายเลขโทรศัพท์

3. ความต้องการพิเศษ

ญาติผู้เป็นตัวแทนได้

ชื่อ - สกุล ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์

ระบุรายละเอียด

(1) คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องการยาเฉพาะ
(2) สตรี แม่ที่ให้นมบุตร ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
(3) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กพิเศษ ฯลฯ
(4) อื่น ๆ
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คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

4. ทรัพย์สิน หรือสัตว์เลี้ยง หรือปศุสัตว์ ที่ติดตัวมาในศูนย์พักพิงชั่วคราว (ระบุประเภทและจ�ำนวน)
(1) รถยนต์

(2) สัตว์เลี้ยง/ปศุสัตว์

(3) เครื่องมือ/อุปกรณ์ท�ำกิน

อื่นๆ

หมายเลขทะเบียน
5.ข้อมูลหัวหน้าครอบครัว (เฉพาะหัวหน้าครอบครัว กรอกข้อมูลในข้อ 5 และข้อ 6)
ค�ำน�ำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หมายเลขลงทะเบียน

6. สมาชิกในครอบครัว
ที่

ค�ำน�ำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หมายเลขลงทะเบียน

1
2
3
4

ลงชื่อ...................................................... ผู้ลงทะเบียน                          ลงชื่อ...................................................... เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
      (                                        )                                                (                                        )
ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว วันที่...............เดือน.................พ.ศ........................
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(ตัวอย่าง) แบบบันทึกคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว
ที่ตั้ง ณ
ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ที่

ค�ำน�ำ
หน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หน่วยงาน/อื่นๆ

โทรศัพท์หมายเลข

ชื่อ

นามสกุล

หน่วยงาน/อื่นๆ โทรศัพท์หมายเลข หมายเหตุ

ชื่อ

นามสกุล

หน่วยงาน/อื่นๆ โทรศัพท์หมายเลข หมายเหตุ

ชื่อ

นามสกุล

หน่วยงาน/อื่นๆ โทรศัพท์หมายเลข หมายเหตุ

1

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ที่

ค�ำน�ำ
หน้าชื่อ

1

ฝ่ายอ�ำนวยการ
ที่

ค�ำน�ำ
หน้าชื่อ

1
2

ฝ่ายปฏิบัติการ
ที่

ค�ำน�ำ
หน้าชื่อ

1
2
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คณะท�ำงานด้านต่างๆ
ที่

ค�ำน�ำ
หน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

คณะท�ำงานด้าน หน่วยงาน/อื่นๆ โทรศัพท์หมายเลข หมายเหตุ

1
2

ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว
ที่

ค�ำน�ำ
หน้าชื่อ

1

ชื่อ

นามสกุล

ระดับ

หน่วยงาน/อื่นๆ

โทรศัพท์หมายเลข

ท้องถิ่น

2
3

หมายเหตุ : จ�ำนวนทีมงาน/ต�ำแหน่งคณะกรรมการ หรือคณะท�ำงาน ก�ำหนดตามความจ�ำเป็นเหมาะสม
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(ตัวอย่าง) แบบบันทึกผู้พักพิงรายวัน
         วันที่
ผู้รับผิดชอบประจ�ำวัน/ผู้รวบรวม
ที่

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพศ อายุ

โรคประจ�ำตัว

แพ้อาหาร แพ้ยา หมายเหตุ

หมายเหตุ : ท�ำการบันทึกข้อมูลตามความจ�ำเป็น แล้วแต่กรณี เช่น ข้อมูลผู้พักพิงที่แพ้ยา แพ้อาหาร เป็นต้น
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(ตัวอย่าง) แบบรายงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
วันที่
ชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว

   ที่ตั้ง

จ�ำนวนผู้พักพิง รวมทั้งสิ้น
1. แยกประเภทผู้พักพิง

   คน      ชาย

ผู้ชาย
ผู้สูงอายุ (ชาย)
คนพิการ (ชาย)
รวม    

คน
คน
คน
คน

คน   หญิง         คน    เด็ก

   คน

ผู้หญิง
คน  เด็ก (แรกเกิด – 1 ปี)
ผู้สูงอายุ (หญิง)
คน  ชาย        คน  พิการ         คน  หญิง        คน  พิการ        คน
คนพิการ (หญิง)
คน  เด็ก (อายุ 1 - 5 ปี)
หญิงมีครรภ์
คน  ชาย        คน  พิการ         คน  หญิง        คน  พิการ        คน
แม่ให้นมบุตร  
คน  เด็ก (อายุ 6 - 15 ปี)
รวม                       คน  ชาย        คน  พิการ         คน  หญิง        คน  พิการ        คน
รวม        คน

2. ประเภทความพิการ
(1) ตา           คน    (2) หู              คน   (3) เคลื่อนไหว         คน  (4) อื่นๆ ระบุ                              คน
3. ศาสนา
(1) พุทธ         คน   (2) อิสลาม        คน   (3) คริสต์               คน  (4) อื่นๆ ระบุ                              คน
4. ความต้องการขอรับการสนับสนุนส�ำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว
(1) อาหาร
(2) น�้ำดื่ม
(3) ยารักษาโรค
(4) เสื้อผ้า
(5) นมผงส�ำหรับเด็กแรกเกิด
นมผงส�ำหรับเด็ก
(6) อุปกรณ์อื่น ๆ
(7) อื่น ๆ (ระบุ)
ชื่อ-สกุล                               เจ้าหน้าที่ผู้จัดท�ำข้อมูล
ชื่อ-สกุล                               ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว/ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (ผู้รับรอง)
เวลา                 น.
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(ตัวอย่าง) แบบส�ำรวจความพึงพอใจของผู้พักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว

   ที่ตั้ง

วันที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กรุณาท�ำเครื่องหมาย x ลงในช่อง
1. เพศ
2. อายุ

ชาย
หญิง
ต�่ำกว่า 15 ปี
15 - 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 – 65 ปี
66 – 75 ปี
76 ปีขึ้นไป
3. สุขภาพ
ไม่มีโรคประจ�ำตัว
มีโรคประจ�ำตัว ระบุ
ตั้งครรภ์
คนพิการ ระบุความพิการ
4. วันที่เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
5. จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวที่มาพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
คน
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ
กรุณาท�ำเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ระดับความพึงพอใจ
ที่
ความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 การจัดพื้นที่พักอาศัยส�ำหรับท่านและครอบครัว
2 อาหาร (คุณภาพ ปริมาณ รสชาติอาหาร ความสะอาด)
3 น�้ำดื่ม (ปริมาณน�้ำดื่มต่อคน ภาชนะ ความสะอาด)
4 น�้ำใช้ (จุดจ่ายน�้ำ ก๊อกน�้ำ การแบ่งปันน�้ำใช้)
5 ห้องน�้ำ (ความสะอาด ความปลอดภัย ความพอเพียงต่อจ�ำนวนคน)
6 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
7 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสารให้กับผู้พักพิง
8 ความปลอดภัยขณะพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
9 การให้บริการ (เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถาม
ได้เป็นอย่างดี)
10 ภาพรวมความพึงพอใจในศูนย์พักพิงชั่วคราว
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ส่วนที่ 3 ข้อแนะน�ำเพื่อการปรับปรุงศูนย์พักพิงชั่วคราว (โปรดระบุ)
ที่
รายการ

ข้อแนะน�ำ

1 ที่พัก
2 อาหาร
3 น�้ำดื่ม
4 น�้ำใช้
5 ห้องน�้ำ
6 การจัดการขยะ
7 ข้อปฏิบัติ กติกาการอยู่ร่วมกัน
8 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
9 ความปลอดภัย
10 การให้บริการของเจ้าหน้าที่
11 ด้านอื่น ๆ (ระบุ)

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ที่

เขต

แขวง

หมู่บ้าน/
ชุมชน

ชื่อสถานที่
วาตภัย

อุทกภัย

ประเภทภัย (ü)
แผ่นดินไหว

รองรับ
ผู้พักพิง
(จ�ำนวนคน)

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สถานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ค่าพิกัด GPS
ห้องสุขา
หน่วยงาน (ระบุ) ไฟฟ้า ประปา (จ�ำนวนห้อง)

ชื่อ - สกุล
ผู้ติดต่อ

หมายเลข
โทรศัพท์

ข้อมูล ณ วันที่.............................................

แบบรายงานการเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว
กรุงเทพมหานคร

อื่น ๆ (ระบุ)

ศพช.กทม.
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ที่

อ�ำเภอ

ต�ำบล

หมู่บ้าน/
ชุมชน

ชื่อสถานที่

ดินโคลนถล่ม
วาตภัย

อุทกภัย

ประเภทภัย (ü)
แผ่นดินไหว

สถานที่อยู่ใน สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
รองรับ
ความรับผิดชอบ
ผู้พักพิง
ค่าพิกัด GPS
ห้องสุขา
อปท./หน่วยงาน ไฟฟ้า ประปา
(จ�ำนวนคน)
(จ�ำนวนห้อง)
(ระบุ)

ชื่อ - สกุล
ผู้ติดต่อ

หมายเลข
โทรศัพท์

ข้อมูล ณ วันที่.............................................

แบบรายงานการเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว
จังหวัด (..ระบุชื่อจังหวัด...)

สึนามิ

176
อื่น ๆ (ระบุ)

ศพช.จ.
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เอกสารอ้างอิง
“กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มอี ปุ กรณ์ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556.” 28 กุมภาพันธ์ 2556.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. คูม่ อื การจัดการภัยพิบตั ิ
ส�ำหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร, 2562.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. คูม่ อื การบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพมหานคร, 2554.
—. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570.
กรุงเทพมหานคร,
—. พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบญ
ั ญัต.ิ
กรุงเทพมหานคร, 2550.
โครงการ MICIC. “แนวทางปฏิบัติเพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ก�ำลัง
ประสบปัญหาความขัดแย้ง หรือภัยธรรมชาติ.”https://micicinitiative.
iom.int/sites/micicinitiative/files/document/micic_ guidelines_
thai_2019-09-20_web.pdf (30 สิงหาคม 2564 ที่เข้าถึง).\
โครงการสเฟียร์ . กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในการตอบสนองต่อ
ภัยพิบัติ. ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์, 2555.
ดร.ปาริฉัตต์ ครองขันธ์. คู่มือวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรมการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติที่ค�ำนึงถึงคนพิการ. กรกฎาคม 2560.
ดร.ปาริฉัตต์ ครองขันธ์ และนางสาววริฎฐา วรรณทอง. คู่มือการเลือกพื้นที่
ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราวส�ำหรับเหตุอทุ กภัย
ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบตั ิ
แห่งเอเชีย, 2560.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช. คู่มือการบริหารสถานการณ์วิกฤต.
รายงานผลการวิจัย, ส�ำนักงานศูนย์วิจัยให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2563.
รองศาสตราจารย์ วิชัย ธรรมชอบ. การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย.
นนทบุ รี : มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขต
นครสวรรค์, 2563.
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก. “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560.” 6 เมษายน 2560.
ศูนย์ประสานจัดการความรู้เพื่อรับมือภัยพิบัติ. แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชุมชนชั่วคราว ฉบับที่ 1. 26 ตุลาคม 2554. http://k4ds.psu.ac.th/
k4dm/file/shelter/K4Flood_shelter_ management_guideline.PDF
(17 สิงหาคม 2564 ที่เข้าถึง).
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) และ IOM. แนวทาง
การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว. องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา, 2555.
ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับคนพิการ และคนทุกวัย.
องค์การระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐาน (IOM). ตรวจสอบความพร้อม
แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว. องค์การเพือ่ การพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา, 2555.
องค์การระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐาน (IOM). “แนวทางการจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเชิงปฏิบัติ .” 2556.
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CAMP MANAGEMENT TOOLKIT. CAMP MANAGEMENT TOOLKIT.
http://cmtoolkit.org/ (30 สิงหาคม 2564 ที่เข้าถึง).
RN, CIC Terri Rebmann Phd. Infection Prevention and Control for
Shelters During Disasters : 2007/2008 APIC Emergency
Preparedness Committee.
Sphere. https://spherestandards.org/ (23 พฤศจิกายน 2564 ที่เข้าถึง).
World Health Organization. Health Cluster Guide a practical handbook.
https://healthcluster.who.int/ publications/i/item/9789240004726
(23 พฤศจิกายน 2564 ที่เข้าถึง).
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_other/g_other290764.pdf
(23 พฤศจิกายน 2564 ที่เข้าถึง).
https://j-town.net/2019/10/24296448.html (23 พฤศจิกายน 2564 ทีเ่ ข้าถึง).
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1811/01/news004.html
(23 พฤศจิกายน 2564 ที่เข้าถึง).
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO00035880U6A420C1I00000/
(23 พฤศจิกายน 2564 ที่เข้าถึง).
IOM. https://thailand.iom.int/global-compact-migration-gcm
(30 สิงหาคม 2564 ที่เข้าถึง).
https://images.app.goo.gl/aD1i6MYHPy95YXGD6. (30 สิงหาคม 2564
ที่เข้าถึง).
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ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา

นายบุญธรรม
นายกอบชัย
นายเชษฐา
นายชัยณรงค์
ดร.ปาริฉัตต์
นางสาววริฎฐา

เลิศสุขีเกษม
บุญอรณะ
โมสิกรัตน์
วาสนะสมสิทธิ์
ครองขันธ์
วรรณทอง

คณะผู้จัดท�ำ

นางสาวกฤวิสรา ธนเพิ่มพร

นางคนึงนิจ จันทรทิน
นายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง
นางสาววไลทิพย์ หงษ์ไทย
นางสาวเสาวลักษณ์ แก่นแก้ว
นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย
นายเจษ เสียงลือชา
นางสาวรุจิรา กองลาแซ

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักวิชาการ
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)

ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8
ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย
หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ
ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
นักสังคมสงเคราะห์ช�ำนาญการ
ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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นายแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงษ์
นางสุวภา ทับเที่ยง
นางสาวจรรยา สังข์น้อย
นายศุภกร ทิมจรัส
นายธีรพล ลิ้มศิริ
นางสาวภาจิรา สุบรรณพงษ์
นางสาวนฤพร บุญญบาล

รองผูอ้ ำ� นวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เจ้าพนักงานปกครองช�ำนาญการ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เจ้าพนักงานปกครองช�ำนาญการ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์
นายศิวกร บัวป้อง
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช

นายวรัตม์ มาประณีต
นางสาวกันนิดา ทรรศนียวนิช
นางสาวเภาร�ำไพ จรรยา
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
นางวรภัค เครือใจวัง
นายธีรศักดิ์ ทองมาตร์
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รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อ�ำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รักษาการในต�ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนากฎหมายและให้ค�ำปรึกษา
กองกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล�ำปาง
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล

ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดท�ำ

นายอ�ำนวย พรหมเรือง
นางสาวอนัญญา เทียนหอม
นางสาวดาวหวัน แสงอ่อง
นางสาวอรนุช โล้อุนลุม
นางสาวธันย์ชนก นันตติกูล
นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวธนวรรณ จูห้อง

วิศวกรเครื่องกลช�ำนาญการพิเศษ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี
ผู้อ�ำนวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์และความมั่นคง
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยหัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบูรณ์
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

_______________________
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