
๑ 

 

  

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 
ของจงัหวัดเชียงราย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

----------------------- 
๑. สถานการณ์ทั่วไป  

 ๑.๑  อุทกภัยและดินโคลนถล่ม เป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่ส าคัญของจังหวัดเชียงรายเสมอมา   โดยทั่วไป            
ฤดูฝนในประเทศไทยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนของทุกปี ในช่วงนี้หลายพ้ืนที่จะมีฝนตกชุกและ                  
ตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดน้ าไหลบ่ามาตามผิวดินมากกว่าปกติ น้ าปริมาณมากที่ไหลบ่าเข้าท่วมในพ้ืนที่ต่างๆ 
หรือชุมชนที่ไม่มีระบบระบายน้ าที่สมบูรณ์ และท าความเสียหายแก่พ้ืนที่ท าการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน  
ดังนั้น เมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานๆ ในแต่ละครั้ง มักเป็นปัญหาท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน หรือดินโคลนถล่ม 
ตามมา และมีน้ าท่วมขัง ท าความเสียหายแก่พ้ืนที่เพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเสมอ  
นับวันสถานการณ์ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มมีความถ่ีและมีความรุนแรงมากข้ึน  
  ๑.๒  ส าหรับพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยพ้ืนที่ พบว่ามี ๑๖ อ าเภอ 
๕๖ ต าบล ๖๒๕ หมู่บ้าน (ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๕๓) และ
สถานการณ์ข้อมูลอุทกภัย และดินโคลนถล่มตั้งแต่ เมษายน ๒๕๕๔ ถึง  กันยายน ๒๕๕๔ จังหวัดเชียงราย เกิดอุทกภัย 
๕ ห้วงภัย ได้แก่  
ห้วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย.- ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๔             ใช้เงินทดรองราชการเป็นเงิน  ๓๓,๑๙๕,๒๐๖  บาท 
ห้วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิ.ย. - ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๔ (ไหหม่า)  ใช้เงินทดรองราชการเป็นเงิน  ๑๖,๕๑๐,๒๖๑.๕๐  บาท 
ห้วงที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๔ (ไหหม่า)   ใช้เงินทดรองราชการเป็นเงิน    ๑,๒๐๓,๓๑๓ บาท 
ห้วงที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ ส.ค. - ๖ ก.ค. ๒๕๕๔ (นกเต็น)   ใช้เงินทดรองราชการเป็นเงิน  ๓๒,๐๑๒,๔๗๐ บาท 
ห้วงที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๔               ใช้เงินทดรองราชการเป็นเงิน  ๒๕,๓๘๕,๘๔๐  บาท  
 ๑.๓  ดังนั้น เพ่ือลดความเสียหายจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้เกิดน้อยที่สุด และสามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว จังหวัดเชียงราย  จึงจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัยและดินโคลน
ถล่มของจังหวัดเชียงรายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือป้องกัน ลดความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอุทกภัย
และดินโคลนถล่มได้อย่างเร่งด่วนและทันต่อสถานการณ์ 
 ๒.๒  เพ่ือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๒.๓  เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ภัย ตลอดจนฟ้ืนฟู
ผู้ประสบภัยและพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
 



๒ 

 

๓. องค์กรปฏิบัติ 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปฏิบัติหลักที่รับผิดชอบการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด รับผิดชอบการอ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล สั่งการ  และด าเนินการ
ต่างๆ ในการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน ตามศักยภาพของหน่วยงานในเขตจังหวัด  และขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง  เมื่อประเมินว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ องค์กรระดับรอง ประกอบด้วย   
  ๓.๑  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  มีนายอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการอ าเภอ รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๓.๒  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น มี
หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการ
อ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.๓  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล มีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลของตน และมี
หน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. นิยามศัพท ์

 ๔.๑  อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ าท่วมพ้ืนดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณน้ าฝนมากจนท า
ให้มีปริมาณน้ าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถการระบายน้ าของแม่น้ า            
ล าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้ าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่
เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง /น้ าล้นตลิ่ง และน้ าท่วม
ฉับพลัน (Flash Flood) 
 ๔.๒  ดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพ้ืนที่สูงสู่พ้ืนที่ต่ ากว่า 
ภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้ าเป็นตัวกลางท าให้มวลวัสดุเกิดความไม่มีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อน
ดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน สภาพสิ่งแวดล้อม และปริมาณน้ าฝน ในบางกรณี
แผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน 
รถยนต์ สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ช ารุด หรือพังทลาย และยังอาจท าให้ช่องเปิดของสะพานและแม่น้ าล าคลองอุดตันจนเป็น
สาเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้ในเส้นทางการเคลื่อนตัว ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
และสิ่งแวดล้อม 

๕. ความรุนแรงของสาธารณภัย 
 ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
แบ่งเป็น ๔ ระดับ โดยมีผู้รับผิดชอบตามระดับความรุนแรง ดังนี้ 
   
 
 



๓ 

 

ระดับความรุนแรง
ของสาธารณภัย 

ลักษณะภัยและความ
รุนแรง 

การจัดการสาธารณภัย 

๑ 
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไป
หรือมีขนาดเล็ก 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ สามารถควบคุม
สถานการณ์และจัดการระงับภัยได้โดยล าพัง 
 

๒ สาธารณภัยขนาดกลาง 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อ านวยการจังหวัด เข้าควบคุม
สถานการณ์ 

๓ 

สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มี
ผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง 
หรือสาธารณภัยที่
จ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
หรืออุปกรณ์พิเศษ 

ผู้อ านวยการจังหวัด ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้       
ผู้อ านวยกลาง และ/หรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุมสถานการณ์ 

๔ 
สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มี
ผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุมสถานการณ์ 

 

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติ     
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ดินโคลนถล่มของหน่วยงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จและส่งให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงรายภายในเดือน พฤษภาคม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒๕๕๕ ดังนี้  
 ๖.๑  ขั้นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์   

 ๖.๑.๑  การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ระดับจังหวัด 
  ๑)  เมื่อเกิดภัยขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดภัย ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดเชียงรายขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้อ านวยการ
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ตามสถานที่ที่คิดว่าเหมาะสม ควรมีห้องปฏิบัติการ ๑ ห้อง และห้องประชุม ๑ ห้อง          
ณ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย หรือสถานที่ที่เหมาะสม 
    ๒) มอบหมายหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่และฝ่ายตาม
โครงสร้างของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 
    ๓)  ระดมสรรพก าลัง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร และทรัพยากรจากหน่วยต่างๆ 
เช่น ยานพาหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ า และรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1 เพ่ือเตรียมพร้อมปฏิบัติการรับ
สถานการณ์ อุทกภัยและดินโครนถล่ม 
    ๔)  จัดประชุมติดตามสถานการณ์หรือสรุปสถานการณ์ภัยทุก  ๑ หรือ ๒ วัน  จนกว่า
สถานการณ์ภัยจะเข้าสู่สภาวะปกติ 



๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายรับบริจาค 
ผู้รับผิดชอบ........................ 
- งานตั้งศูนย์รับ    
  บริจาค 
- งานจัดสรรเงินและ  
  สิ่งของบริจาค  
- งานจัดท าบัญช ี
  รับ-จ่ายสิ่งของ 
  บริจาค 

ฯลฯ 
 

ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ 
ผู้รับผิดชอบ................................................ 
-  งานประเมินความเสยีหาย 
   และความต้องการ 
-  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
-  งานจดัหาปัจจัยสี่ที่จ าเป็น 
-  งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
   และเส้นทางคมนาคม 
-  งานรื้อถอนซากปรักหกัพัง  
   ท าความสะอาด 
-  งานฟืน้ฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย 

ฯลฯ 
 

ฝ่ายรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ผู้รับผิดชอบ....................... 
- งานป้องกันการ 
  โจรกรรม 
- งานรักษาความ 
  ปลอดภัย 
- งานการจราจร 

ฯลฯ 

ฝ่ายสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบ................... 
- วางระบบสื่อสาร 
- วางระบบสารสนเทศ 

ฯลฯ 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ระดับจังหวัด 
ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

(ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) 
 

 
 
 

คณะที่ปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที ่ 
-มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
-มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง 
-ฯลฯ 
ฯลฯ 

ฝ่ายอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ............................... 
- งานธุรการ  
- งานข่าวกรอง วิเคราะห ์
  ข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 
- งานจัดก าลังสนับสนุน 
- งานศูนย์สั่งการ 
- งานประสานการตรวจเยีย่ม 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
- งานประสานการชว่ยเหลือ 
- งานการเงินและบัญช ี

ฯลฯ 

ฝ่ายป้องกันและปฏิบตัิการ 
ผู้รับผิดชอบ............................................ 
-  งานปฏิบัตกิารค้นหาและกู้ภยั 
 -  งานอพยพผูป้ระสบภยั  
 -  งานรักษาพยาบาลและ    

  การแพทย์ฉกุเฉิน  
 -  งานบริหารจัดการผู้เสยีชีวิต 
 -  งานส่งก าลังบ ารุง 

           ฯลฯ 
 

ศูนย์ปฏิบตัิการส่วนหน้า 
 

ส่วนสนับสนุน 

ฝ่ายแจ้งเตือนภยั 
ผู้รับผิดชอบ....................... 
- งานติดตามและประเมิน  
  สถานการณ ์
- งานเฝ้าระวังและ 
  แจ้งเตือนภัย 
- งานประสานการพยากรณ์ 
  อากาศและอทุกศาสตร ์

ฯลฯ 

ฝ่ายประชาสมัพันธ ์
ผู้รับผิดชอบ.............................. 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานตอบโตก้ารขา่ว 

ฯลฯ 
 

แผนภูมิท่ี ๑ :  โครงสร้างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
 

- จว.ใกล้เคียง  
(เชียงใหม่,ล าปาง,พะเยา) 
- มูลนิธิและองค์กรเอกชน 
(มูลนิธิสยามรวมใจ,มูลนิธิจอมจันทร์    
มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์,          
มูลนิธิสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศล, 
มูลนิธิศิริกรณ์) 
- ศูนย์ ปภ.เขต ๑๕ เชียงราย 



๕ 

 

หน่วยปฏิบัติการร่วมศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม       
จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๕๕ (ตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย ท่ี ๑๑๖๑  /๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
การแบ่งฝ่ายตามค าสั่งฯ หน่วยสนับสนุน/ปฏิบัติการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑ ฝ่ายอ านวยการ ๑. จังหวัดทหารบกเชียงราย 

๒. ต ารวจภธูรจังหวัดเชียงราย 
๓. ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
๔. ที่ท าการปกครอง อ าเภอทุกแห่ง 
๕. เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย 
๖. สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
๗. ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
๘. สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
    จังหวัดเชียงราย 
๙.  สนง. ศูนย์ ปภ.  เขต  ๑๕  เชียงราย 
๑๐. สนง.ประชาสัมพันธ์จัหงัดเชียงราย 
๑๑. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชร 
๑๒. สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ชร  
๑๓. สนง.เกษตรจังหวัดเชียงราย 
๑๔. สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
๑๕. สนง.ประมงจังหวัดเชียงราย 
๑๖. สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
๑๗. สนง.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ 
๑๘. สนง.ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๕ 
๑๙. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย 
๒๐. สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย 
๒๑. สนง.โครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย 
๒๒. ศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาที่ ๕ 
๒๓. ศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาที่ ๑๒ 
๒๔. สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย 
๒๕. สนง.ทางหลวงชนบท จ.ชร 
๒๖. สนง.แขวงการทางเชียงรายที่ ๑ และ ๒ 
๒๗. สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงราย 
๒๘. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ฯลฯ 
(รายละเอียดตามค าสั่งฯ แนบท้ายภาคผนวก) 

 

  ผู้ว่าราชการจังหวัด ชร. 
   ประธานกรรมการฯ 
 
 ส านักงาน ปภ.จังหวัด ชร. 
 เลขานุการคณะกรรมการฯ 



๖ 

 

หน่วยปฏิบัติการร่วมศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม       
จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๕๕ (ตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย ท่ี ๑๑๖๑  /๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 

การแบ่งฝ่ายตามค าสั่งฯ หน่วยสนับสนุน/ปฏิบัติการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒. ฝ่ายปฏิบัติการ ๑. จังหวัดทหารบกเชียงราย   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ 

๒. ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ 
๓. ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย  
๔. ที่ท าการปกครอง อ าเภอทุกแห่ง 
๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ 
๖. หน่วย นพค. ๓๕  เชียงราย   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ 
๗. หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ ๓  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ 
๘. กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่๑๗ 
๙. กองร้อย ตชด.ที่ ๓๒๗  
๑๐. สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  
๑๑. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
๑๒. สนง.ทางหลวงชนบท จ.ชร 
๑๓. สนง.แขวงการทางเชียงรายที่ ๑ และ   
๑๔. สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงราย   
๑๕. สนง.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ 
๑๖. สนง.ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๕ 
๑๗. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย 
๑๘. สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย 
๑๙. สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงราย  
๒๐. สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 
      มนุษย์จังหวัดเชียงราย 
๒๑. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชร 
๒๒. สนง.เกษตรจังหวัดเชียงราย 
๒๓. สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
๒๔. สนง.ประมงจังหวัดเชียงราย 
๒๕. สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
๒๖. สนง.โครงการชลประทานเชียงราย 
๒๗. สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชร 
๒๘. สนง.การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ชร. 
๒๙. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย   
๓๐. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
๓๑. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
๓๒. คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จ.ชร 
๓๓. มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ทุกแห่ง  

ฯลฯ 
(รายละเอียดตามค าสั่งฯ แนบท้ายภาคผนวก) 

รองผู้ว่าราชการ จ.ชร. 
(ที่ได้รับมอบหมาย) 
หน.ฝ่ายป้องกันและ

ปฏิบัติการ 
 
 

ส านักงาน ปภ.จังหวัด ชร. 
เลขานุการและผู้ช่วยหัวหน้า

ฝ่ายฯ 



๗ 

 

หน่วยปฏิบัติการร่วมศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม       
จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๕๕ (ตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย ท่ี ๑๑๖๑  /๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 

การแบ่งฝ่ายตามค าสั่งฯ หน่วยสนับสนุน/ปฏิบัติการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๓. ฝ่ายแจ้งเตือนและ 
   รายงานเหตุด่วน 

๑. ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
๒. อ าเภอทุกแห่ง 
๓. เทศบาลนครเชียงราย 
๔. สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวดัเชียงราย 
๕. สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย 
๖. สถานีวิทยุสื่อสารจังหวัดเชียงราย 
๗. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    จังหวัดเชียงราย 
๘. สนง.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ 
๙. สนง.ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๕ 
๑๐. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย 
๑๑. สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย 
๑๒. สนง.โครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย 
๑๓. ศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาที่ ๕ 
๑๔. ศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาที่ ๑๒ 

ฯลฯ 
(รายละเอียดตามค าสั่งฯ แนบท้ายภาคผนวก) 

ส านักงาน ปภ.จังหวัด ชร. 
       หวัหน้าฝ่ายฯ 
 
 
 ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 
       สนง. ปภ.จ.ชร 
   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

       

๔. ฝ่ายรับบริจาค ๑. เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย 
๒. ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
๓. คลังจังหวัดเชียงราย 
๔. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
๕. มูลนิธิสาธารณกุศลทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย 
๖. ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
๗. ที่ท าการปกครอง อ าเภอทุกแห่ง 
๘. สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
    จังหวัดเชียงราย 

ฯลฯ 
(รายละเอียดตามค าสั่งฯ แนบท้ายภาคผนวก) 

เหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงราย 

หัวหน้าฝ่ายฯ 
 

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
สนง. ปภ.จ.ชร 

ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

๕. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
และสื่อสาร 

๑. สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวดั ชร. 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีในพื้นที่ 
    จังหวัดเชียงราย 
๓. ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 
     (บ.ทีโอที จ ากัด มหาชน) 
๔. ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นจังหวัด ชร. 

ฯลฯ 
(รายละเอียดตามค าสั่งฯ แนบท้ายภาคผนวก) 

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
ชร. 

หัวหน้าฝ่ายฯ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการ

จัดการ 
สนง. ปภ.จ.ชร 

ผู้ช่วยและเลขานุการ 



๘ 

 

หน่วยปฏิบัติการร่วมศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม       
จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๕๕ (ตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย ท่ี ๑๑๖๑  /๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 

การแบ่งฝ่ายตามค าสั่งฯ หน่วยสนับสนุน/ปฏิบัติการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๖. ฝ่ายรักษาความสงบ
และจราจร 

๑. ต ารวจภธูรจังหวัดเชียงราย    
๒. สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงราย   
๓. ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย  

ฯลฯ 
(รายละเอียดตามค าสั่งฯ แนบทา้ยภาคผนวก) 

ผู้บังคับการ ตร.ภูธร จ.ชร. 
หัวหน้าฝา่ยฯ 

ผู้ก ากับการอ านวยการต ารวจภูธร 
จ.ชร (ฝ่ายงานจราจร)เลขานุการ 

๗. ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ  ๑. ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
๒. จังหวัดทหารบกเชียงราย 
๓. หน่วย นพค. ๓๕ เชียงราย 
๔. กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ 
๕. กองร้อย ตชด.ที่  ๓๒๗ 
๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
๗. เทศบาลนครเชียงราย  
๘. สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
๙. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 
๑๐. สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
๑๑. สนง.เกษตรจังหวัดเชียงราย 
๑๒. สนง.โครงการชลประทานเชียงราย 
๑๓. สนง.ประมงจังหวัดเชียงราย 
๑๔. สนง.ปศสุัตว์จังหวัดเชียงราย 
๑๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 
๑๖. สนง.ทางหลวงชนบท จ.ชร 
๑๗. แขวงการทางเชียงรายที่ ๑ และ ๒ 
๑๘. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
๑๙. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
๒๐. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
๒๑. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย 
๒๒. สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 
      มนุษย์จังหวัดเชียงราย 
๒๓. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชร 
๒๔. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
      จังหวัดเชียงราย 
๒๕. สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 
๒๖. สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงราย  
๒๗. เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย 
๒๘. มูลนิธิสาธารณกุศลทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย 

ฯลฯ 
(รายละเอียดตามค าสั่งฯ แนบท้ายภาคผนวก) 

รองผู้ว่าราชการ จ.ชร. 
(ที่ได้รับมอบหมาย) 
หน.ฝ่ายป้องกันและ

ปฏิบัติการ 
 
 

ส านักงาน ปภ.จังหวัด ชร. 
เลขานุการและผู้ช่วยหัวหน้า

ฝ่ายฯ 



๙ 

 

 ๖.๑.๒  การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 
  ๑)  จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และค าเตือนจาก  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งติดตามข้อมูลในเว็บไซน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์เตือนภัย
พิบัติแห่งชาติ (www.ndwc.go.th.) กรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th.) กรมชลประทาน (www.rid.go.th.)  กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (www.disaster.go.th.) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
    ๒)  ตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ าฝน ระดับน้ าในแม่น้ า สูงหรือต่ ากว่าตลิ่ง รวมทั้งบริเวณพ้ืนที่
ลุ่ม ที่มักจะเกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ เป็นระยะๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จากส านักงานอุตุนิยมวิทยา ศูนย์ส ารวจ                
อุทกวิทยาที่ ๕ เชียงราย  ศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาที่ ๑๒ เชียงแสน โครงการชลประทานเชียงราย ตลอดจนเฝ้าระวังและ
ประสานการใช้ประโยชน์จากอาสาสมัครต่างๆ เช่น “มิสเตอร์ เตือนภัย” ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้า
ระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
   ๓) ประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัย
และดินโคลนถล่มและรายงานข่าวสถานการณ์ไปยังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯจังหวัดเชียงราย 
    หน่วยงานรับผิดชอบ  ได้แก่ ฝ่ายแจ้งเตือนภัยและรายงานเหตุด่วน ตามค าสั่งจังหวัด
เชียงราย ที่ ๑๑๖๑/ ๒๕๕๕ ลงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    
  ๖.๑.๓  การแจ้งเตือนภัย 
  ๑)  ตรวจสอบข้อมูลและรายงานสถานการณ์ภัยไปยังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงราย 
ทางหมายเลขโทรศัพท ์๐–๕๓๑๗–๗๓๑๘–๒๓ ทางวิทยุสื่อสาร คลื่นความถี่ ๑๕๐.๑๕๐ นามเรียกขาน ศูนย์อ านวยการ
เชียงราย พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการจังหวัด ทันที  
    ๒)  แจ้งข่าวเตือนภัยล่วงหน้าผ่านหน่วยงานไปยัง อ าเภอ/ เทศบาล/ องค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่คาดว่าจะเกิดอุทกภัย ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  
    ๓)  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนโดยตรงผ่านข่ายการสื่อสารของทาง
ราชการ  สื่อมวลชน  วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ฯลฯ  
   ๔)  ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ และภาคเอกชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดให้เตรียมพร้อม
รับสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
    หน่วยงานรับผิดชอบ  ได้แก่ ฝ่ายแจ้งเตือนภัยและรายงานเหตุด่วน ตามค าสั่งจังหวัด
เชียงราย ที่ ๑๑๖๑  / ๒๕๕๕ ลงวันที่   ๑๑   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    
  ๖.๑.๔  การประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่ใด หากเป็นกรณีฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ ภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมพ้ืนที่ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเ หลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
    หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ และ ที่ท าการปกครองอ าเภอทุกแห่ง ตามค าสั่ง
จังหวัดเชียงราย ที่ ๑๑๖๑  / ๒๕๕๕ ลงวันที่   ๑๑   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    
 
 
 

http://www.ndwc.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.disaster.go.th/
http://www.disaster.go.th/


๑๐ 

 

 ๖.๒  ขั้นปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๖.๒.๑  เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดเล็ก (ความรุนแรงระดับ ๑) ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    เมื่อเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มที่มีสถานการณ์สาธารณภัยขนาดเล็ก (ความรุนแรงระดับ ๑)  
ซึ่งอาจมีผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพ้ืนที่หลายต าบล ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ เข้าควบคุม
สถานการณ ์ตามล าดับ 
  ๖.๒.๒  กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง (ความรุนแรงระดับ ๒) ผู้อ านวยการจังหวัดเข้าควบคุม
สถานการณ ์
   ๑)  เมื่อเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มมีความรุนแรงของสาธารณภัยขนาดกลาง  (ความรุนแรง
ระดับ ๒) ขยายเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพ้ืนที่หลายต าบลหรืออ าเภอ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ าเภอ               
ได้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มจากทรัพยากรในแต่
ละด้านที่มีอยู่ในพ้ืนที่จนผ่านพ้นสถานการณ์ภัยพิบัติแล้ว เกินขีดความสามารถของผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการ
อ าเภอ  ที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยล าพัง หรือโดยเร็ว ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ ขอรับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการ
จังหวัด เพ่ือพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์  
   ๒)  กรณีผู้อ านวยการจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์ ให้ โอนการบังคับบัญชาจาก 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ไปขึ้นกับผู้อ านวยการจังหวัด  
    ๓)  เมื่อผู้อ านวยการจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์ ให้จังหวัดสนับสนุนการปฏิบัติในการ         
เผชิญเหตุสาธารณภัยแต่ละด้านอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติ  ดังนี้ 
     ๓.๑)  ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ระดับจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น เป็นศูนย์บัญชาการ     
สั่งการ ควบคุมสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มตามแนวทางการปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
     ๓.๒)  หน่วยงานหลักประจ าฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ฝ่ายแจ้งเตือน
ภัย เป็นต้น รายงานผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ฝ่ายอ านวยการทราบและให้ฝ่ายอ านวยการสรุปและ
รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสั่งการต่อไป 
     ๓.๓)  ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้ง
ความต้องการรับการสนับสนุน (ถ้ามี) และรายงานให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ             
ดินโคลนถล่ม  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ทราบทุกวันจนกว่าสถานการณ์ภัยจะยุติ  
 ๖.๒.๓  การควบคุมสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
    ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงาน  เข้ารายงานตัวที่
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย(ศาลากลางจังหวัดเชียงราย)  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 
จังหวัดในพ้ืนที่ที่เกิดภัยก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
    ๑)  การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต                  
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ าดื่ม อาหารปรุงส าเร็จ เสื่อผ้า ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑.๑)  ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพ้ืนที่ประสบภัย   
 



๑๑ 

 

 ๑.๒)  สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเรว็ ดังนี้ 
   ๑.๒.๑)  สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย 
  ๑.๒.๒)  สั่ งการให้ เครื่องจักร เครื่องมือที่จ าเป็น เช่น รถส่องไฟ รถยก       
รถแทกเตอร์ รถตัก เครื่องมือตัด รถกู้ภัยขนาดใหญ่ รถปิคอัพ เครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่ เรือท้องแบน ฯลฯ  เข้าปฏิบัติการ
ในพ้ืนที่ประสบภัย 
  ๑.๓)  อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง ตามความจ าเป็นของสถานการณ์ภัย 
  ๑.๔)  กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤติ ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่โดยทางรถยนต์ หรือทางเรือได้ให้
ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยทหาร หรือต ารวจในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
  ๑.๕)  จัดสถานที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนเสียหายอย่างเร่งด่วนเป็น
ล าดับแรก จัดระเบียบสถานที่อพยพ  พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
  ๑.๖)  ระดมก าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ประสบภัย     
  ๑.๗)  กรณีที่โครงสร้างพ้ืนฐานได้รับความเสียหายให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม 
ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี ให้สามารถใช้การได้ หรือจัดท าระบบส ารองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้   
 ๑.๘)  จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐานตลอดจนจัดหา อาหารที่ปรุงส าเร็จ น้ าดื่ม 
เครื่องยังชีพที่จ าเป็น ให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง    

๒)  การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (๑-๒ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิตและ
ทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งบ้านพักชั่วคราว  การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว  
ข้อมูลสถานการณ์ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑)  ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพ่ือก าหนดมาตรการช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดท าบัญชีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  ๒.๒)  สนับสนุนและส่งก าลังบ ารุงด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการรักษาพยาบาล 
เช่น โลหิต ยา และเวชภัณฑ์ ที่จ าเป็นมายังพ้ืนที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส ารองให้เพียงพอ 
  ๒.๓)  จัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าดื่ม และ เครื่องนุ่งห่ม 
มายังสถานที่อพยพชั่วคราว 
  ๒.๔)  ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่รับผิดชอบ ที่ช ารุด เสียหายจากอุทกภัย หรือ     
น้ าป่าไหลหลาก พร้อมทั้งติดป้ายเตือนหรือวางแผงปิดกั้นช่องทางการจราจรให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ                 
จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรืออาสาสมัคร อ านวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
  ๒.๕)  รักษาความสงบเรียบร้อย และจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย และพ้ืนที่อพยพ 
 ๒.๖)  ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัยจากอุทกภัยขึ้น เพ่ือรวบรวมข้อมูลและเป็นแหล่งข้อมูล 
และประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บ และ เสียชีวิต 



๑๒ 

 

   ๓)  การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต      
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๓.๑)  กรณีมีผู้ เสียชีวิตจ านวนมากจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เก็บรักษาศพใน
ระยะแรก(วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพการเก็บรักษา
หลักฐาน และ เตรียมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
  ๓.๒)  การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการทางการแพทย์ 
  ๓.๓)  ติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด ตลอดจน
ประสานการช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น ความต้องการเบื้องต้น 
    ๔)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมง ขึ้นไป (หลัง ๓ วัน  ขึ้นไป ) ให้พิจารณา
สนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นล าดับแรกก่อน  การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔-๔๘ 
ชั่วโมง (๑-๒ วัน) และการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน)  ตามล าดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ              
ชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยน     
ก าลังพล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๖.๒.๔  การอพยพ  
    เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยในพ้ืนที่ใดและในพ้ืนที่นั้นมีผู้อยู่อาศัยจะก่อให้เกิดอันตรายหรือ 
กีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งอพยพผู้อยู่ในพ้ืนที่นั้นออกไปเฉพาะเท่าที่จ าเป็น 
และเมื่อได้รับแจ้งเตือนภัยจ าเป็นต้องอพยพ ให้อ าเภอ/ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการอพยพประชาชนออกจาก  
พ้ืนที่เสี่ยงภัย  ให้หน่วยทหารในเขตพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยสนับสนุนการอพยพ ภายใต้การสั่งการ
ของผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ตามล าดับ 
แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนอพยพ ดังนี้ 
   ๑)  จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย ประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
โดยจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน   
    ๒)  จัดกลุ่มผู้ประสบภัยโดยแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ 
คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรีตามล าดับ และด าเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่ก าหนดไว้แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
    ๓)  อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงไปสู่พ้ืนที่ปลอดภัยการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่
อันตรายให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ทั้งนี้ให้พึงระมัดระวังมิให้เกิดผลเสียหายทางด้านจิตวิทยา
มวลชนด้วย 
    ๔)  จัดระเบียบสถานที่อพยพและอ านวยความปลอดภัยและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 
ในสถานที่อพยพ อาจขอก าลังอาสาสมัครจากผู้อพยพ หรือ อาสาสมัคร อื่นๆ 
    ๕)  จัดให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ข้าวสาร  อาหารแห้ง  เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
    ๖)  จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือเป็นการตรวจสอบจ านวนผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 



๑๓ 

 

    ๗)  จัดให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยในพื้นท่ีอพยพ 
   ๘)  อ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ  เช่น อ านวยความสะดวกด้านเครื่องอุปโภคบริโภค             
ที่จ าเป็น  การปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารน้ าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ     
จัดสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
    ๙)  ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน
ผู้ประสบภัย  
   ๑๐)  แจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้ผู้อพยพทราบ         
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 
      ๑๑)  การอพยพกลับ เมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายประกาศยุติสถานการณ์ภัยให้รีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 
 ๖.๒.๕  การรายงานข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
    ๑)  รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติไปยังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ   
    ๒)  สรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม รายงานผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 
ทราบทุกขั้นตอนเป็นระยะๆ จนกว่าภัยจะยุติ  
    ๓)  รายงานและสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ไปยังผู้อ านวยการกลาง (อธิบดี 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นระยะๆ เพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกัน จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ 
   หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร ฝ่ายแจ้งเตือนภัยและรายงาน
เหตุด่วน ตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๑๖๑  / ๒๕๕๕ ลงวันที่   ๑๑   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    
  ๖.๒.๖  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
    จัดแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ผ่านสื่อต่างๆ ให้ หน่วยงาน             
ทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ภัยทุกวัน เป็นระยะๆ เพ่ือมิให้เกิดความสับสนและ      
ตื่นตระหนกจนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย 
    หน่วยงานหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร ตามค าสั่งจังหวัด
เชียงราย ที่ ๑๑๖๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    
 ๖.๒.๗  การรับบริจาค  
    ๑)  จัดตั้งศูนย์รับบริจาค และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค และวิธีการแจกจ่ายสิ่งของและเงินบริจาค  
    ๒)  จัดท าบัญชีการรับ-แจกจ่าย สิ่งของรับบริจาคไว้เป็นหลักฐาน และมีระบบควบคุมการรับ
และใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและตามความประสงค์ของผู้บริจาค  
    ๓)  รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้อ านวยการจังหวัดทราบ 
   หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่  ฝ่ายรับบริจาค  ตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๑๖๑  / ๒๕๕๕ 
ลงวันที่  ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    
 
 



๑๔ 

 

   ๖.๒.๘  กรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่ หรือสาธารณภัยที่จ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์
พิเศษ (ความรุนแรงระดับ ๓) เกินขีดความสามารถของผู้อ านวยการจังหวัดที่จะควบคุมสถานการณ์     
     ๑)  เมื่อเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง หรือสาธารณ 
ที่จ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ (ความรุนแรงระดับ ๓) ซึ่งอาจขยายเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพ้ืนที่
หลายอ าเภอหรือหลายจังหวัด จังหวัดวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัยและ
ดินโคลนถล่มจากทรัพยากรในแต่ละด้านที่มีอยู่แล้วพบว่าเกินขีดความสามารถของผู้อ านวยการจังหวัดที่จะควบคุม
สถานการณ์ได้โดยล าพัง หรือโดยเร็ว ให้ผู้อ านวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ร้องขอรับการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการจากผู้อ านวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เพ่ือพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์
โดยเร็ว 
      ๒)  กรณีผู้อ านวยการกลาง รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                  
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุมสถานการณ์ ให้โอนการบังคับบัญชาจากผู้อ านวยการ
จังหวัด ไปขึ้นกับผู้อ านวยการกลาง  รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หรือผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แล้วแต่กรณี 
 ๖.๒.๙  ประกาศยุติภัย          
  ๑)  เมื่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในท้องที่ยุติแล้วให้ประกาศยุติสถานการณ์สาธารณภัยแล้วรายงาน
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ  
    ๒)  ยกเลิกศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัด แล้วส่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้
หน่วยงานปกติต่อไป  
 ๖.๓  ขั้นปฏิบัติการหลังเกิดภัย  มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๖.๓.๑  ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ดังนี้ 
    ๑)  แจ้งให้อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ารวจ ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ
ความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
    ๒)  ให้อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและ
ทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์
และฟ้ืนฟ ู
     ๓)  รักษาพยาบาลผู้ประสบภัยให้กลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ ตลอดจน ป้องกัน เฝ้าระวัง 
และควบคุมโรคระบาดท้ังคนและสัตว์ 
    ๔)  จัดการที่อยู่อาศัยแบบถาวร และชั่วคราว  และประสานความช่วยเหลือจากหน่วย
ช่วยเหลือต่างๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง 
   ๕)  จ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
    ๖)  รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารต่อสาธารณะ 
   หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่  ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ ตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๑๖๑  / ๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    
 
 



๑๕ 

 

  ๖.๓.๒  การประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น 
   ๑)  จังหวัดจัดชุดปฏิบัติการพิเศษประสานกับอ าเภอและท้องถิ่น ให้ตรวจสอบรายละเอียด
ความเสียหาย  การให้ความช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย โดยเร็ว   
    ๒)  ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเร็ว เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และรายงานผลการส ารวจส ารวจความเสียหาย             
จากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือรายงานให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทราบ หรือเพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป 
    ๓)  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น ให้ผู้อ านวยการ
จังหวัด  ผู้อ านวยการกลาง และผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ทราบ ตามล าดับ 
    หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่  ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ ตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๑๖๑  / ๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    
  ๖.๓.๓  การฟื้นฟูบูรณะ 
    ๑)  การฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
     ๑.๑)  จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์เพ่ือปฏิบัติการในขั้นต้นร่วมกับหน่วยระงับภัยอย่าง
ต่อเนื่อง และให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
      ๑.๑.๑)  ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วย ที่ประสบภัย 
      ๑.๑.๒)  เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น            
ดูแลเด็กก าพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 
     ๑.๒)  มีโครงการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย 
     ๑.๓)  จัดหาอาชีพและการฝึกสอนอาชีพ      
    หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่  ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ ตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๑๖๑  / ๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    

   ๒)  การฟื้นฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๑)  ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ           
จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย  
  ๒.๒)  ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการ 
และสถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ใช้งานได้ดังเดิม 
 ๒.๓)  ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณะประโยชน์ ในพ้ืนที่ประสบภัย
และขนย้ายขยะมูลฝอย 
 ๒.๔)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ ด าเนินการฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย ขุดลอก    
ล าน้ า ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
 ๒.๕)  ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยว    
   หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่  ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ ตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๑๖๑ / ๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    



๑๖ 

 

  ๖.๓.๔  การส่งมอบภารกิจภายหลังเกิดภัย  
    ๑)  ประกาศยุติภัยหรือยกเลิกศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ภารกิจต่างๆ ต้องพิจารณาส่งมอบ 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือการด าเนินการช่วยเหลือต่อไป
อย่างต่อเนื่อง โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จะประสานการส่งมอบต่อไป  
      ๒)  จัดท าบัญชีการส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยระยะยาว               
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ก่อนส่งมอบภารกิจให้ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านก่อน จึงพิจารณาส่งมอบ
ภารกิจต่อไป 
๗.  การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
  ๗.๑  จัดตั้งศูนย์สื่อสาร และจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็นให้ใช้
งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ปกติ โดยเร็ว ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
  ๗.๒  ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์  โทรสาร  และวิทยุสื่อสารเป็นหลัก 
 ๗.๓  คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
   ความถี่หลัก  ๑๕๐.๑๕๐ นามเรียกขาน  ศูนย์อ านวยเชียงราย 
          ความถี่รอง   ๑๖๒.๑๒๕ นามเรียกขาน  นางนวล 
  หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร และฝ่ายแจ้งเตื่อนภัยและรายงานเหตุด่วน      
ตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๑๖๑  / ๒๕๕๕ ลงวันที่   ๑๑   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    

๘. กลไกในการปฏิบัติ 
  ๘.๑  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย มีหน้าที ่
   ๘.๑.๑  อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล และแนะน าแก่ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯอ าเภอ เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล ในการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่มที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง 
   ๘.๑.๒ จัดชุด เจ้ าหน้าที่ กู้ภัยพร้อมเครื่ องมือในอัตราของหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ ของ               
อ านวยการเฉพาะกิจฯเขตท้องที่          
   ๘.๑.๓  ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของ
อ านวยการเฉพาะกิจฯเขตท้องที่  
   ๘.๑.๔  ประสานการช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชน มูลนิธิการกุศล รวมทั้งภาคประชาชน                
เพ่ือบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 

  ๘.๒  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  
มีหน้าที ่
   ๘.๒.๑  ก าหนดพ้ืนที่ล่อเเหลมที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และดินโคลนถล่มรวมทั้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
   ๘.๒.๒  จัดท าแผนปฏิบัติการอพยพประชาชนในพ้ืนที่ล่อแหลมรวมทั้งบรรเทาและฟ้ืนฟูเหตุการณ์การ
สู้รบที่มีผลกระทบรุนแรงในลักษณะบูรณาการโดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานเกี่ยวข้อง    เพ่ือ
ร่วมกันก าหนด รายละเอียดการปฏิบัติของแผน และให้มีการท าความเข้าใจรวมทั้งฝึกซ้อมการปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการ ได้ในทันทีที่เกิดภัย 



๑๗ 

 

    ๘.๒.๓  ประสานงานข่าว และสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหว ความเสียหายที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่              
โดยใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากมวลชนและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพ้ืนที่ 
   ๘.๒.๔  จัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง และระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขต
พ้ืนที่ และการติดต่อกับหน่วยงานเหนือตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
   ๘.๒.๕  กรณีเกิดการอุทกภัย และดินโคลนถล่มขึ้นในพ้ืนที่ ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยเขตท้องที่ที่เกิดการอุทกภัย และดินโคลนถล่ม แปรสภาพเป็นศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯเขตท้องที่ และ
รายงานศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯจังหวัดโดยด่วนที่สุด รวมทั้งรายงานขอรับการช่วยเหลือเพ่ิมเติมในกรณีมีผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตจ านวนมาก 
   ๘.๒.๖  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการอพยพประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้งบรรเทาและฟ้ืนฟูเหตุการณ์การ
สู้รบที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง เพ่ือลดการสูญเสียลงให้มากที่สุด โดยการระดมเครื่องมืออุปกรณ์และก าลังพลที่มีอยู่เข้า
ด าเนินการช่วยเหลือในชั้นต้น ให้พิจารณาใช้งบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ           
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ หากไม่เพียงพอให้เสนอหน่วยเหนือเพ่ือพิจารณาให้การ
สนับสนุน 
   ๘.๓  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย มีหน้าที่ 
   ๘.๓.๑ ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
   ๘.๓.๒ ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่  รวมทั้งผู้ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว                  
เมื่อมีเหตุการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองและให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ 
   ๘.๓.๓  จัดตั้งก าลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือก าลังอ่ืนๆ ให้ท าหน้าที่ช่วยเหลือและ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการสู้รบ ใช้การส ารวจ จัดเตรียม จัดหาโดยวิธีเรียกร้อง เกณฑ์ จ้าง หรือเช่า เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการช่วยเหลือผู้อพยพ                                    
   ๘.๓.๔ ให้ความสนับสนุนแก่อ าเภอ และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมการล่วงหน้า และ
การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันภัยจากการสงคราม ไว้ให้พร้อมในยามปกติ 
   ๘.๓.๕ จัดหาและบริหารงบประมาณเพ่ือการฟ้ืนฟูบูรณะ และซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์            
ซึ่งช ารุดเสียหายให้ใช้การได้โดยเร็ว 
   ๘.๓.๖ อ านวยการควบคุม ดูแลการปฏิบัติการสื่อสารระหว่างกองอ านวยการอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  ๘.๔  ที่ท าการปกครองจังหวัด,กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด, กองร้อยอาสาสมัครรักษา
ดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ ๑  มีหน้าที ่
   ๘.๔.๑ รับและแจ้งข่าวภัยที่เกิดขึ้น การเตือนภัยแก่ประชาชนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการระวังภัย และพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสื่อสารในการบริหารสื่อสาร 
   ๘.๔.๒ อพยพประชาชนออกไปจากพ้ืนที่ที่คาดว่าจะต้องเกิดภัยหรือออกจากพ้ืนที่ที่เกิดภัยแล้ว เพ่ือ
ป้องกันและลดอันตราย รวมทั้งการทะเบียน และการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการอพยพ 
   ๘.๔.๓ ด าเนินการคัดกรองผู้อพยพจากสถานที่ที่เกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม เพ่ือให้มีความสะดวก
ในการช่วยเหลือด้านต่างๆ 



๑๘ 

 

   ๘.๔.๔ ควบคุมดูแล รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันการทะเลาะวิวาท โจรกรรม ในสถานที่รวบรวม
ผู้อพยพ 
   ๘.๔.๕ ประสานงานและติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยทหาร หน่วยงานมูลนิธิและองค์การต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
   ๘.๔.๖ ด าเนินการข่าวและข่าวกรองรวมทั้งก ากับดูและให้การปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๘.๕  ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย  มีหน้าที่ 
   ๘.๕.๑  ด าเนินการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งการป้องกันและระงับการ
แตกตื่นเสียขวัญขณะเกิดภัย 
   ๘.๕.๒  ด าเนินการควบคุมการจราจรในภาวะปกติ และขณะที่เกิดเหตุการณ์ 
   ๘.๕.๓  จัดท าแผนและข่ายการสื่อสาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ส่วนของการรักษาความปลอดภัย 
   ๘.๕.๔  ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสื่อสารในการบริหารสื่อสารรวมทั้ง              
การจัดการ เครื่องมือสื่อสารส ารองไว้เพ่ิมเติมข่ายการสื่อสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทาภัย ตลอดจนการ
ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารให้ทั่วถึงรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์     
  ๘.๖  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 
โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกแห่ง  มีหน้าที่ 
   ๘.๖.๑  ส ารวจและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งเวชภัณฑ์และจัดหาโลหิต
ส ารองเพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาภัย จัดตั้งโรงพยาบาลสนามกรณีฉุกเฉิน 
   ๘.๖.๒  ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน ในเรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 
   ๘.๖.๓  รักษาพยาบาลผู้บาดและเจ็บป่วย จัดให้มีการอนามัยที่จ าเป็นและสาธารณูปการรวบรวม
รายชื่อผู้ป่วยและเสียชีวิตในสถานพยาบาลจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม และแจ้งให้กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ 
   ๘.๖.๔  จัดให้มีหน่วยแพทย์ และสาธารณสุขเคลื่อนที่เพ่ือให้การรักษาผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วย            
แก่ผู้อพยพในเบื้องต้นก่อนส่งเข้ารับการรักษาในล าดับต่อไป 
  ๘.๗  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย , แขวงการทางเชียงรายที่ ๑ และ ๒ , ส านักงานทาง
หลวงชนบทจังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าที ่
   ๘.๗.๑  ศึกษา ส ารวจสถานที่ส าคัญ เส้นทางคมนาคม อุปกรณ์การขนส่งเพ่ือใช้ในยามเมื่อเกิดการ
อุทกภัย และดินโคลนถล่มขึ้น 
   ๘.๗.๒  การเตรียมการจัดให้มีเส้นทางส ารองหรือท าทางชั่วคราวและซ่อมแซมหรือดัดแปลงแก้ไขสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการขนส่ง โดยเฉพาะถนนหรือสะพานที่ช ารุดเสียหายให้สามารถใช้บริการขนส่งทดแทนจน
เชื่อมโยงและประสานงานขนส่งได้อย่างรวดเร็ว เมื่อสิ่งเหล่านั้นได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 
   ๘.๗.๓  ให้การสนับสนุนแก่จังหวัด อ าเภอและส่วนราชการส่วนท้องถิ่นในการเตรียมการล่วงหน้าและ
รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรงและยานพาหนะไว้ให้พร้อม เช่น รถบรรทุก รถยก รถบด เป็นต้น   



๑๙ 

 

  ๘.๘  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย, ส านักงาน
จังหวัดเชียงราย, ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย  มีหน้าที ่
   ๘.๘.๑  อ านวยการก ากับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวและ
สวัสดิการอื่นๆ ให้ทั่วถึง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์                              
   ๘.๘.๒  ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด อ าเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งให้ทราบ รวมทั้งให้มีการประสานการสนับสนุนจากองค์กร
การกุศลภาคเอกชน 
  ๘.๘.๓  ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการทางจิตวิทยาเพ่ือเรียกร้องความร่วมมือ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๘.๘.๔  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรียกร้องความร่วมมือจากประชาชนในการ
ช่วยเหลือผู้อพยพ  รวมทั้งการสร้างขวัญและก าลังใจเมื่อเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 
  ๘.๙  ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  มีหน้าที่ 
   ๘.๙.๑  ส ารวจจัดยานพาหนะ ผู้ประจ าพาหนะทั้งทางบกและทางน้ าตลอดจนการจัดเตรียม น้ ามัน
เชื้อเพลิงหล่อลื่น  และควบคุมการขนย้ายตามเส้นทางเมื่อมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในระหว่างการขนย้ายให้ด าเนินการแก้ไข
โดยด่วน 
   ๘.๙.๒  ประมวลเหตุลักษณะ และสภาพการขนส่งพร้อมกับแจ้งข่าวให้กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายและประชาชนทราบ 
  ๘.๑๐  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเทิง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอแม่สาย มีหน้าที ่
   ๘.๑๐.๑  ด าเนินการดัดแปลงแก้ไข จัดสิ่งทดแทนและอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภคในด้านการ
ให้แสงสว่าง  การฟ้ืนฟูบูรณะในสภาพช ารุดเสียหายกลับคืนสู่สภาพปกติ 
                     ๘.๑๐.๒  ควบคุมการป้องกันอันตรายอาจเกิดจากกระแสไฟฟ้า 
  ๘.๑๑   ส านักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย มีหน้าที่ 
    ด าเนินการบ ารุงรักษา ดัดแปลง แก้ไข จัดสิ่งทดแทนและสิ่งอ านวยความสะดวกฟ้ืนฟูบูรณะการ
ประปาให้มีน้ ากินน้ าใช้ตามเดิมอยู่เสมอ และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมหากได้รับความเสียหายจากการสู้รบ
เพ่ือให้กลับคืนสภาพปกติใช้การได้โดยเร็วที่สุด 
  ๘.๑๒  ที่ท าการไปรษณีย์เชียงราย, บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน), บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด  
(มหาชน) มีหน้าที ่
    ให้การสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ รวมทั้งก าลังพลและ
อุปกรณ์ส ารองๆ ไว้ส าหรับซ่อมบ ารุงเพ่ือบริการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาและสามารถซ่อมแซมหรือดัดแปลงแก้ไข     
สิ่งช ารุดเสียหายจากภัยให้ใช้การได้โดยเร็ว 
  ๘.๑๓  ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และสถานีวิทยุทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย  มีหน้าที ่
    ๘.๑๓.๑  ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือควบคุมและด าเนินการใช้วิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย รวมทั้งการซ่อมแซมบ ารุงให้ ใช้การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



๒๐ 

 

    ๘.๑๓.๒  ด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบขอบเขตอันตรายและให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้  สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการสร้างขวัญและก าลังใจ    
มิให้ตื่นตระหนกเม่ือเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 
  ๘.๑๔  เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย, กิ่งกาชาดทุกอ าเภอ,  มูลนิธิต่างๆ ในจังหวัด  มีหน้าที ่
    ๘.๑๔.๑  จัดหา เตรียมโลหิต ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และยานพาหนะในการกู้ภัย 
ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค เพ่ือใช้ในการบรรเทาทุกข์  การพยาบาลและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย และ
ดินโคลนถล่ม 
    ๘.๑๔.๒  จัดเจ้าหน้าที่ สมาชิกอาสากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนในการบรรเทาทุกข์ 
การปฐมพยาบาล รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขเพ่ือช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนในเบื้องต้นจาก อุทกภัย 
และดนิโคลนถล่ม 
    ๘.๑๔.๓  ติดต่อขอความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย     
  ๘.๑๕  หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  มีหน้าที่ 
   ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   ๘.๑๕.๑  ด้านยานพาหนะ พนักงานประจ ายานพาหนะทั้งทางบก ทางน้ าและ ทางอากาศ ตลอดจน
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการขนย้ายและบรรเทาทุกข์ผู้อพยพ 
    ๘.๑๕.๒  เครื่องมือการสื่อสาร เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้อพยพ 
    ๘.๑๕.๓  ให้ความสนับสนุนในด้านแรงงานเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้อพยพ 
  ๘.๑๖  อ าเภอ, เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ 
     นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้อ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขตท้องที่นั้น  มีเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล รวมทั้งผู้แทนองค์การที่เกี่ยวข้องต่อความจ าเป็นในการระงับและบรรเทาภัยเป็นผู้ปฏิบัติงานมีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบในการสั่งการ อ านวยการ ควบคุม ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินการ ปฏิบัติงานในกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท้องที่นั้น รวมทั้งการบรรเทาทุกข์การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟ้ืนฟูบูรณะ       
สิ่งเสียหายให้สามารถใช้การได้ในระยะแรกโดยให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด อ าเภอ 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้การด าเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่ง กันและกันตามที่ร้องขอ       
เมื่อเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ขึ้นและจะแปรสภาพทันทีเป็นศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯของอ าเภอ เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่เกิดสงคราม 

ธุรการและการส่งก าลังบ ารุง 
  ธุรการ: ตามสายงานปกติของหน่วย 
             การส่งก าลังบ ารุง:ใช้งบประมาณปกติของหน่วย และเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 
 



๒๑ 

 

การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 
  ๑.  ใช้เครื่องมือสื่อสารของที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ส านักงานบริการ
โทรคมนาคมเชียงราย และท่ีท าการบริษัทไปรษณีย์ไทย จังหวัดเชียงราย 
  ๒.  ใช้เครื่องมือสื่อสารของส่วนกลาง  ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆตามความเหมาะสมของแต่ละ
สถานการณ ์
  ๓.  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัยอ าเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้
มีการติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  
  ๔.  การท าแผนและข่ายการสื่อสาร  ให้อาศัยข่ายและเครื่องมือสื่อสารของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ   
ที่มีอยู่ตามปกติ และอาจจะเพ่ิมเติมเครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานเอกชนตามความจ าเป็น  
 
 
 
 

               (นายธานินทร์   สุภาแสน) 
                ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงราย 

                        ผู้อ านวยการจังหวัด))อ านวยการ   



๒๒ 

 

๙.  หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

   

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
คลื่นความถี่ 
วิทยุสื่อสาร 

๑ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย 

๐ – ๕๓๑๗ – ๗๓๑๘ - ๒๓ 
๐ – ๕๓๑๗ – ๗๓๑๘ ต่อ 

๑๑๘ , ๑๑๙ 
๑๕๐.๑๕๐  MHz 

๒ 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
จ านวน ๑๘ แห่ง  ประกอบด้วย 
 
 
๒.๑ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอเมืองเชียงราย 
 

   

๐ – ๕๓๗๕ – ๒๑๗๗ 
๐ – ๕๓๗๑ – ๙๖๙๕ 
๐ – ๕๓๗๑ – ๑๒๘๘ 

๐ – ๕๓๗๕ – ๒๑๗๗ 
๐ – ๕๓๗๑ – ๑๒๘๘ 

๑๕๕.๕๕๐  MHz 

๒.๒ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอแม่สาย 

๐ – ๕๓๗๓ – ๓๒๒๔ 
๐ – ๕๓๗๓ – ๓๔๑๙ 

๐ – ๕๓๗๓ – ๓๔๑๙ 
๐ – ๕๓๗๓ – ๑๓๙๖ 
๐ – ๕๓๗๓ – ๓๒๒๓ 

๑๕๕.๖๕๐  MHz 

๒.๓ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอเชียงแสน 

๐ – ๕๓๗๗ – ๗๑๑๐ 
๐ – ๕๓๗๗ – ๗๐๕๘ 
๐ – ๕๓๗๗ – ๗๑๕๕ 

๑๕๕.๐๕๐  MHz 

๒.๔ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอแม่จัน 

๐ – ๕๓๖๖ – ๐๐๓๐ 
๐ – ๕๓๗๗ – ๑๕๖๖ 

๐ – ๕๓๗๗ – ๑๕๖๖ 
๐ – ๕๓๗๗ – ๒๔๓๘ 

๑๕๕.๙๐๐  MHz 



๒๓ 

 

 

 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
คลื่นความถี่ 
วิทยุสื่อสาร 

๒ 

๒.๕ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

๐ – ๕๓๗๖ – ๗๐๓๘ ๐ – ๕๓๗๖ – ๗๐๓๘ ๑๕๗.๗๐๐  MHz 

๒.๖ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอแม่ลาว 

๐ – ๕๓๗๗ – ๘๐๐๒ 
๐ – ๕๓๗๗ – ๘๐๐๒ 
๐ – ๕๓๗๗ – ๘๒๑๕ 

 
๑๕๗.๗๒๕  MHz 

๒.๗ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอแม่สรวย 

๐ – ๕๓๗๘ – ๖๑๒๕ 
๐ – ๕๓๗๘ – ๖๑๐๙ 

๐ – ๕๓๗๘ – ๖๑๒๕ ๑๕๖.๑๐๐  MHz 

๒.๘ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอเวียงป่าเป้า 

๐ – ๕๓๗๘ – ๑๕๑๐ 
๐ – ๕๓๗๘ – ๑๕๑๐ 
๐ – ๕๓๖๔ – ๘๑๙๕ 

๑๕๖.๑๕๐  MHz 

๒.๙ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอป่าแดด 

๐ – ๕๓๗๖ – ๑๐๓๘ 
๐ – ๕๓๗๖ – ๑๐๓๙ 

๐ – ๕๓๗๖ – ๑๐๓๙ ๑๕๕.๖๕๐  MHz 

๒.๑๐ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัยอ าเภอพาน 

๐ – ๕๓๗๒ – ๑๙๑๑ 
๐ – ๕๓๗๒ – ๑๔๙๕ 

๐ – ๕๓๗๒ – ๑๙๑๑ ๑๕๖.๗๐๐  MHz 



๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
คลื่นความถี่ 
วิทยุสื่อสาร 

๒ 

๒.๑๑ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยอ าเภอเทิง 

๐ – ๕๓๗๙ – ๕๓๔๕ ๐ – ๕๓๗๙ – ๕๓๔๕ ๑๕๕.๗๐๐  MHz 

๒.๑๒ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยอ าเภอขุนตาล 

๐ – ๕๓๗๙ – ๗๖๖๖ 
๐ – ๕๓๗๙ – ๗๗๖๒ 

๐ – ๕๓๗๙ – ๗๖๖๖ 
๐ – ๕๓๗๙ – ๗๗๖๒ 

๑๕๕.๙๕๐  MHz 

๒.๑๓ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัยอ าเภอเวียงแก่น 

๐ – ๕๓๖๐ – ๘๒๑๙  
๐ – ๕๓๖๐ – ๘๒๒๒ 

๐ – ๕๓๖๐ – ๘๒๑๙  
๐ – ๕๓๖๐ – ๘๒๒๒ 

๑๕๖.๒๕๐  MHz 

๒.๑๔ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัยอ าเภอเชียงของ 

๐ – ๕๓๗๙ – ๑๓๕๑  
๐ – ๕๓๗๙ – ๑๓๕๑  
๐ – ๕๓๗๙ – ๑๘๗๐ 

๑๕๕.๖๐๐  MHz 

๒.๑๕ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยอ าเภอพญาเม็งราย 

๐ – ๕๓๗๗ – ๙๐๐๕ ๐ – ๕๓๗๗ – ๙๐๐๕ ๑๕๖.๒๐๐MHz 

๒.๑๖ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัยอ าเภอเวียงชัย 

๐ – ๕๓๗๖ – ๙๒๒๔ 
๐ – ๕๓๖๖ – ๒๘๓๙ 

๐ – ๕๓๗๖ – ๙๒๒๔ ๑๕๐.๘๕๐MHz 



๒๕ 

 

 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
คลื่นความถี่ 
วิทยุสื่อสาร 

๒ 

๒.๑๗ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

๐ – ๕๓๙๕ – ๓๔๕๑ 
๐ – ๕๓๙๕ – ๓๔๕๐ 

๐ – ๕๓๙๕ – ๓๔๕๑ ๑๕๗.๖๕๐  MHz 

๒.๑๘ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยอ าเภอดอยหลวง 

๐ – ๕๓๗๙ – ๐๐๘๔ ๐ – ๕๓๗๙ – ๐๐๘๔ ๑๕๕.๑๐๐  MHz 

๓ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๙๒ แห่ง 
เทศบาลต าบล จ านวน ๕๐ แห่ง 

(รายละเอียดในภาคผนวก) 

๔ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนคร จ านวน ๑ แห่ง 

๐ – ๕๓๗๑ – ๑๓๓๔ 
๐ – ๕๓๗๑ – ๓๒๗๑ – ๒  

๐ – ๕๓๗๑ – ๑๒๒๒ 

๐ – ๕๓๗๑ – ๑๓๓๔ 
๐ – ๕๓๗๑ – ๓๒๗๑ – ๒  

๑๖๒.๕๕๐  MHz 

๕ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๑ แห่ง 

๐ – ๕๓๗๑ – ๗๕๐๕ ๐ – ๕๓๗๑ – ๗๕๐๕ ๑๕๕.๙๗๐  MHz 

๖ โรงพยาบาลจังหวัด/อ าเภอ (รายละเอียดในภาคผนวก) 

๗ สถานีต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ๐ – ๕๓๗๑ – ๘๑๑๘ ๐ – ๕๓๗๑ – ๑๔๓๗ 
๑๕๗.๗๐๐  MHz 
๑๕๓.๔๕๐  MHz 

๘ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ (รายละเอียดในภาคผนวก) 


