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 พุทธศักราช ๒๕๕๔ ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการ ตั้งแต่ต้นปี จนถึง
ปลายปี และมีพื้นที่ประสบภัยกระจายตัวอยู่ในทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางที่เกิด
น้้าท่วมหนักเป็นระยะเวลานาน อุทกภัยครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก ทั้งภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภาคส่วนอื่นอีกเป็นจ้านวนมาก พื้นที่ประสบ
อุทกภัยและมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตั้งแต่ปลายเดือน กรกฎาคม จนถึงเดือน พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๖๕ จังหวัด มีราษฎรได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า ๑๒ ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความ
เสียหารสูงถึง ๑.๔๔ ล้านล้านบาท และจัดให้เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก 

 ในการนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อ  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติบทว่าด้วยการบริหารจัดการน้้าและ
อุทกภัยเป็นบทเพิ่ มเติมในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗  
พร้อมทั้ง เห็นชอบและมอบหมายให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อ้าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ถือปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗  “บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้้าและอุทกภัย” อีกบทหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) เสนอ 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้้าและอุทกภัยตามระดับความรุนแรง  
ของภัย ในแนวทางปฏิบัติตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยมีระบบการเตือนภัยจาก
ระดับชาติไปถึงระดับท้องถ่ินมีความเช่ือมโยงกัน จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดท้า เฉพาะบทเพิ่มเติม “บทว่าด้วยการ
บริหารจัดการน้้าและอุทกภัย” เป็นบทเพิ่มเติมของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ต่อไป  
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สำรบัญ 
          หน้ำ 

๑. หลักการและเหตุผล              ๑  
๒. วัตถุประสงค์                  ๒ 
๓. นิยามศัพท ์                                                                                                ๒ 
๔. การจัดต้ังองค์กรปฏิบัต ิ              ๓ 

 ๔.๑  ระดับชาติ               ๓ 

 ๔.๒  ระดับจงัหวัด              ๔ 

๕.  การเช่ือมโยงกลไกการจัดการสาธารณภัยกับองค์การบรหิารจัดการน้้า                            ๔   
 และอุทกภัยแห่งชาติ 

๖.  แนวทางการบรหิารจัดการน้้าและอุทกภัยและการเตือนภัย          ๕ 

 ๖.๑  กระบวนการแจ้งเตือนภัย             ๕ 

 ๖.๒  การเผชิญเหตุและการบญัชาการเหตุการณ์ (single Command)        ๙ 

        ภายใต้พระราชบัญญัติปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗.  ภาคผนวก ๑๖  

 ๗.๑ ภาคผนวก ก  โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตกุารณ์ส่วนหน้าจังหวัดเชียงราย       ๑๗ 

 ๗.๒ หน่วยงานรบัผิดชอบตามโครงสร้างศูนย์บญัชาการฯ หมายเลขโทรศัพท ์ ๑๘ 

 ๗.๓ ภาคผนวก ข  ภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนในศูนย์บัญชาการฯ ๒๒ 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 
“บทว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกภัย” 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
  บทเรียน (Lesson - Learnt) จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์เม่ือปี ๒๕๕๔ 
ท้าให้มีพื้นที่ประสบภัยกระจายตัวในทุกภาคของประเทศ  โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางที่เกิด              
น้้าท่วมหนักเป็นระยะเวลานาน อุทกภัยครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งทางภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภาคส่วนอ่ืนอีกเป็นจ้านวนมาก  มีพื้นที่
ประสบอุทกภัยและมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จ้านวนทั้งสิ้น ๖๕ จังหวัด มีราษฎรได้รับ
ผลกระทบแล้วมากกว่า ๑๒ ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง ๑.๔๔ ล้านล้านบาทและ            
จัดให้เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก  
 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) จึงใช้อ้านาจตามมาตรา ๗ และ 
มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก้าหนดนโยบายในการบริหาร
จัดการน้้าและอุทกภัยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้ง เห็นชอบให้มีบท
ว่าด้วย “กำรบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกภัย”เป็นบทเพิ่มเติมในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องแต่ละหน่วยมีการท้างานร่วมกันในเชิงบูรณาการ
และมีศูนย์กลางบัญชาการและประสานงานที่ชัดเจน โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖  
 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ ได้ก้าหนดให้แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                   
ดังนั้น จังหวัดจึงได้จัดท้าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ บท
ว่าด้วย “กำรบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกภัย” นี้ขึ้น    
 
 
 
 
 
 

๑ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อบูรณาการแผนงานและการปฏิบัติการของหน่วยงานของจังหวัดในการป้องกันและบรรเทา-                 
สาธารณภัยที่เก่ียวข้องเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒.๒  เพื่อให้มีองค์กรรับผิดชอบในการก้าหนดนโยบายและบริหารจัดการน้้าและอุทกภัยของจังหวัด   
ที่เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการน้้า เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าและอุทกภัย  
 ๒.๓  เพื่อให้การก้าหนดแนวทางการปฏิบัติ การสั่งการ และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว     
มีความสอดคล้องเป็นเอกภาพเดียวกันในการอ้านวยการและบริหารจัดการทุกพื้นที่ ของจังหวัดให้เป็น
แนวทางเดียวกัน ซ่ึงจะท้าให้การบริหารจัดการน้้าและอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืนต่อไป 

๓.  นิยำมศัพท ์
 ๓.๑ การบริหารจัดการน้้าและอุทกภัย หมายความว่า การก้าหนดแผนหรือการด้าเนินการบริหาร
จัดการน้้าอย่างเป็นระบบเพื่อก้าหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ การบ้ารุงรักษา การพัฒนา การป้องกันภัยพิบัติ 
การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การฟื้นฟูและการด้าเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับแหล่งน้้า หรือลุ่มน้้า  สิ่งที่ใช้ในการ 
กักเก็บน้้า ระบายน้้า หรือก้ันน้้าและการจัดการพื้นที่รองรับน้้า (แหล่งที่มา : ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี     
ว่าด้วยการบริหารจัดการน้้าและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕)  
 ๓.๒  อุทกภัย หมายความว่า เหตุการณ์ที่มีน้้าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซ่ึงมีสาเหตุจากมีปริมาณน้้าฝน
มากจนท้าให้มีปริมาณน้้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้้าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถ             
การระบายน้้าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และ
สิ่งแวดล้อม (แหล่งที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)   
 ๓.๓ ภัยจากดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายความว่า ปรากฏการณ์ที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจาก              
ที่สูงสู่พื้นที่ต่้าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้้าเป็นตัวกลางท้าให้มวลวัสดุเกิดความไม่มี
เสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน สภาพ
สิ่งแวดล้อม และปริมาณน้้าฝนในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด                  
การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน รถยนต์ สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆให้ช้ารุดหรือพังทลาย 
และยังอาจท้าให้ช่องเปิดของสะพานและแม่น้้าล้าคลองอุดตัน จนเป็นสาเหตุท้าให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้               
ในเส้นทางการเคลื่อนตัว ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
(แหล่งที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) 
 ๓.๔ ภัยแล้ง หมายความว่า ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนน้อยหรือ             
ฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ท้าให้ เกิดการขาดแคลนน้้าดื่ม น้้าใช้                      
พืชพันธุ์ ไม้ต่าง ๆ ขาดน้้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบ                    
อย่างกว้างขวางรุนแรงต่อประชาชน (แหล่งที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                 
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)  
 ๓.๕  หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(แหล่งที่มา : ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้้าและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๒ 



๔. กำรจัดตั งองค์กรปฏบิัต ิ
 ให้จัดตั้งองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้้าและอุทกภัย ดังนี้ 
 ระดับชำต ิ

     คณะกรรมกำรนโยบำยน  ำและอุทกภัยแห่งชำติ  (กนอช.) มีหน้าที่ก้าหนดนโยบายและ
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐน้าไปปฏิบัติ  
     คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกภัย  (กบอ.) มีหน้าที่จัดท้าแผนปฏิบัติการและ
ด้าเนินการบริหารจัดการน้้าและอุทกภัยตามนโยบายของ กนอช. ก้าหนดวิธีด้าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าและอุทกภัยเป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ            
รวมทั้งการดา้เนินการอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้้า การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยั 
     ส ำนักงำนนโยบำยและบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกภัยแห่งชำติ (สบอช.) มีหน้าที่ ประสานงาน
กับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ สภาพน้้าในลุ่มน้้าและเขื่อน
หรือที่กักเก็บน้้า สภาพพื้นที่บริเวณที่น้้าไหลผ่านแนวทางการเตือนภัย เพื่อการบริหารจัดการน้้าและอุทกภัย 
และการเตรียมการช่วยเหลือประชาชน 
     กองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ (บก.ปภ.ช.) รับผิดชอบบังคับบัญชา 
อ้านวยการ วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมและประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสาธารณภัย                      
ตามความรุนแรงระดับ ๓ และ ระดับ ๔ 
     ศูนย์อ ำนวยกำรร่วมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ (ศอร.ปภ.ช.) รับผิดชอบ 
     ๑) ภำวะปกติ ประสานงานและบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง      
ทั้งในส่วนของสรรพก้าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 
     ๒) ภำวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล 
ที่เก่ียวข้อง และประเมินสถานการณ์ รวมถึง รายงานและเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา-
สาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับ
สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น  
     ๓) ภำวะเกิดภัย อ้านวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ ในกรณีความรุนแรงของสาธารณภัย
ระดับ ๑ และระดับ ๒ และให้ ศอร.ปภ.ช. รับผิดชอบในการอ้านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุน           
การสั่งการแก่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) รวมทั้งติดตามและ                   
เฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ รายงาน และเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อตัดสินใจยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์               
ในกรณีความรุนแรงของสาธารณภัยระดับ ๓ และระดับ ๔ 
 
 
 
 
 
 

๓ 



 ระดับจังหวดั 
     กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย (อ ำเภอ/เทศบำล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล) รับผิดชอบการอ้านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการ
ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง ประสานกับส่วนราชการและ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน (ตามโครงสร้างที่ก้าหนดไว้ในบทที่ ๕ ของแผนการป้องกันและ
บรรเทา   สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)  
     กรณีเม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยจากน้้าและอุทกภัยขึ้น ให้กองอ้านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดตั้งศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจจังหวัดเชียงราย ขึ้น เพื่อท้าหน้าที่
รับผิดชอบ    ในการบริหารจัดการภัยจากน้้าและอุทกภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
รวมทั้ง       เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
อ้านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศลในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างมีเอกภาพ 
รวดเร็ว และทั่วถึง (ตามโครงสร้างที่ก้าหนดไว้ในบทที่ ๗ ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)  
     ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ส่วนหน้ำ ให้ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจจังหวัดเชียงราย ปรับโครงสร้าง
เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดเชียงราย ทันทีเม่ือมีการยกระดับความรุนแรงของภัยเป็นระดับ 
๓ – ๔  (โครงสร้างตามที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด) เพื่อเป็นส่วนหน้าระดับจังหวัดที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตาม
การบัญชาการเหตุการณ์จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) โดย มี
หน้าที่รับผิดชอบอ้านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการด้าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด พร้อมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรเพื่อ
บริหารจัดการสาธารณภัยจากน้้าและอุทกภัย อ้านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพล
เรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล  
 

๕.  กำรเช่ือมโยงกลไกกำรจัดกำรสำธำรณภัยของจังหวัดกับองค์กำรบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกภัย
แห่งชำติ  
 ให้ กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย/อ ำเภอ/เทศบำล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (กอ.ปภ.จว./ กอ.ปภ.อ./ กอ.ปภ.เทศบำล/ กอ.ปภ.อบต.) เป็นองค์กรปฏิบัติในการ
เชื่อมโยงกับองค์การบริหารจัดการน้้าและอุทกภัยแห่งชาติ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙ มีนาคม 
๒๕๕๖)   อีกภารกิจหนึ่งตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อให้มีการปฏิบัติงานแบบบูรณา
การ รายละเอียดความเชื่อมโยงเป็นไป ตามแผนภูมิที่ ๑  

 

๔ 



 

ศปภ. เขต 
๑๕ 

เชียงรำย

องค์กรกำร
กุศล/

อำสำสมัคร

กำรป้องกัน

 กอ.ปภ.อ. 
 ๑  อ ำเภอ

กอ.ปภ.ท. ๗๒ แห่ง กอ.ปภ.อบต. ๗๑ แห่ง

 

 

  

 

กำรรับมือ

 คณะอนุกรรมกำร 
  คณะ

 หน่วยงำน
ของรั 

 ภำคเอกชน/
องค์กรกำรกุศล

 จังหวัด/
อ ำเภอ

 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

หน่วยงำน
ของรั 

กปภ.ช.กนอช.กยน.
ที่ปร ก ำ

กบอ.

สบอช. คลังข้อมูล  
War Room

ศอร.ปภ.ช

บก.ปภ.ช.
ข้อมูล/นโยบำย                 
ด้ำนน  ำ/อุทกภัย

กอ.ปภ.จ.
เชียงรำย

กำรเตรียมควำมพร้อม

กำรจัดองค์กรในกำรบริหำรจัดกำรน  ำและอทุกภยั

กำร   น ู/เยียวยำ

หน่วยปฏิบัติกำรส่วนหน้ำ  
ในพื นที่รับผิดชอบ

บูรณำกำร ๑๗ ด้ำน

 
 

แผนภูมิท่ี ๑ กำรจัดองค์กรในกำรบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกภัยในพื นท่ีจังหวัดเชียงรำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 



 
๖. แนวทำงปฏิบัติในกำรบริหำรจดักำรน  ำและอุทกภัยและกำรเตือนภัย  
 ๖.๑  กระบวนกำรแจ้งเตือนภัย 

ให้ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัย โดยแจง้
เตือนไปหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และหรือกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เชียงราย/
อ้าเภอ/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย เพื่อแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่
คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จนถึงอพยพประชาชน
ไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย/อ้าเภอ/เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต้าบล มีกระบวนการแจ้งเตือนภัยดังนี้ (ตามแผนภูมิที่ ๒ และ ๓) 
 ๑)  กำรติดตำมสถำนกำรณ์  
   ๑.๑)  เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  สถานการณ์ฝน สภาพพื้นดิน พื้นที่              
เสี่ยงภัยน้้าป่า ดินโคลนถล่ม ระดับน้้าในเขื่อน การระบายน้้า และระดับน้้าในแม่น้้า  
   ๑.๒)  ติดตามระดับน้้าในคลอง  
    ๑.๓)  หน่วยปฏิบัติเตรียมความพร้อม เตรียมประชาชน 
  ๒)  กำรแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำ  
   ๒.๑)  การแจ้งหน่วยงานเฝ้าระวังวิเคราะห์ข้อมูล  
   ๒.๒)  ส่งผลการวิเคราะห์เข้าคลังข้อมูล  
   ๒.๓)  ให้ข้อมูลแก่ประชาชนและหน่วยปฏิบัติเม่ือคาดว่าจะมีผลกระทบ  
   ๒.๔)  ให้หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าคู่ขนาน  
   ๒.๕)  ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดตั้งศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจ
แจ้งเตือนภัยระดับจังหวัด 
  ๓)  กำรแจ้งเตือน 
   ๓.๑)  แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติและประชาชนผ่านสื่อและเครื่องมือต่างๆ  
  ๓.๒)  หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือนคู่ขนาน  
   ๓.๓)  ประสานภาคีเครือข่ายเตรียมทรัพยากร  
   ๓.๔)  จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว  
   ๓.๕)  การแจ้งยกเลิกการแจ้งเตือนภัย  
  ๔)  กำรอพยพและกำรปฏิบัติกำร 
   ๔.๑)  ด้าเนินการอพยพ และบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  
   ๔.๒)  การรายงานสถานการณ์  
   ๔.๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉินตามแผนเผชิญเหตุ 
   ๔.๔)  การส่งผู้อพยพกลับ  

ชวีติและ
ทรพัยส์นิ

๖ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๒ กระบวนกำรแจง้เตือนภัย 

 เฝ้ำระวังกำรเปล่ียนแปลง
ของสภำพอำกำศ 

 เฝ้ำระวังสถำนกำรณฝ์น 
สภำพพื นดิน พื นที่เส่ียงภัย
น  ำป่ำ ดินโคลนถล่ม 

 เฝ้ำระวังระดับน  ำในเข่ือน 
กำรระบำยน  ำ 

 เฝ้ำระวังระดับน  ำในแม่น  ำ 
 ติดตำมระดับน  ำในคลอง  
 ส่งข้อมูลเข้ำคลังข้อมูลและ

แลกเปล่ียนข้อมูล 
 หน่วยปฏบิัติ 

เตรียมควำมพร้อม 
    เตรียมประชำชน 

 หน่วยงำนเฝ้ำระวงั
วิเครำะห์ข้อมูล  

 ส่งผลกำรวิเครำะห์เข้ำ
คลังข้อมูล 

 คำดว่ำมีผลกระทบให้ขอ้มูล
แก่ประชำชนและหน่วย
ปฏิบัติ 

 หน่วยปฏบิัติแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้ำคู่ขนำน 

 ให้กองอ ำนวยกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
จัดตั งศูนย์อ ำนวยกำร
เฉพำะกจิ 

 คำดว่ำผลกระทบรุนแรง 
command center สั่งให้
แจ้งเตือนภัย 

 แจ้งเตือนประชำชนผ่ำนสื่อ
และเครื่องมือต่ำงๆ 

 แจ้งเตือนหน่วยปฏบิัติ 
 หน่วยปฏบิัติแจ้งเตือน

คู่ขนำน 
 ประสำนภำคีเครือข่ำย

เตรียมทรัพยำกร 
 ตั งศูนย์พักพิง 
 กำรแจ้งยกเลิกกำรแจ้ง

เตือนภัย 

 อพยพ 
 จัดกำรศูนย์พักพิง 
 กำรรำยงำนสถำนกำรณ ์
 กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน

ตำมแผนเผชิญเหตุ 
 กำรส่งผูอ้พยพกลับ 

กำรแจ้งเตอืนภัย
ล่วงหน้ำ กำรแจ้งเตอืน กำรอพยพและ

ปฏิบตักิำร 

กำรติดตำม
สถำนกำรณ์ 

ชีวิตและ
ทรัพย์สนิของ

ประชำชน 

ขอ้มลู/ความตอ้งการ 

แผนภูมิที่ ๒ กระบวนกำรแจ้งเตอืนภัย 

๗ 



 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๓ กระบวนกำรพัฒนำกลไกกำรเตือนภัยไปสู่ชมุชน 

 จัดประชุมสัมมนำกำรเตือน
ภัย เพื่อค้นหำปัญหำและ 
อุปสรรค  ทั งมิติด้ำนควำม
รวดเร็ว ควำมทั่วถ ง ควำม
ชัดเจนเข้ำใจง่ำย มิติด้ำน
ควำมร่วมมือของประชำชน
รวมถ งโอกำสในกำรพัฒนำ
ระบบแจ้งเตอืนภัย 

 ประเมินศักยภำพระบบ
เตือนภัยที่มีอยู่และแนว
ทำงกำรพัฒนำ 

 จัดท ำกลไก วิธีปฏิบัตทิี่
สอดคล้องต้องกันของ
หน่วยเฝ้ำระวัง เตือนภัย 
หน่วยวิเครำะห์ และหน่วย
เตือนภัย 

 จัดตั ง/พัฒนำเครือข่ำย
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมสร้ำงศักยภำพผู้น ำ
ชุมชน อปพร. 

 พัฒนำกลไกกำรเตือนภัย
คู่ขนำนของหน่วยปฏิบัต ิ

 เพิ่มประสิทธิภำพ จ ำนวน
และเสถียรภำพของอุปกรณ์
เตือนภัย 

  เพิ่มช่องทำงกำรส่ือสำร
ของหน่วยปฏิบัติ  เช่น 
ติดตั งศนูย์วิทยุ หรือ เครื่อง
ทวนสัญญำณวิทยุข่ำย
ควำมถี่กลำง 

 พัฒนำเครื่องเตือนภัยชุมชน
และมีจ ำนวนเพียงพอ 

 กำรบูรณำกำรข่ำยวิทยุ
สมัครเล่นและวิทยุ
ประชำชน 

 พัฒนำระบบสื่อสำรส ำรองที่
มีประสิทธิภำพ 

 work shop ร่วมกันภำยใน
หน่วยงำนในจังหวดั และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 จัดท ำ/ทบทวนแผนเผชิญ
เหตุเฉพำะพื นที ่

 ฝึกซ้อมแผนกำรเผชิญเหตุ
เฉพำะพื นที่จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด ฝึกซ้อมร่วมทหำร
พลเรือน  

 กำรอบรมท ำควำมเข้ำใจกับ
ชุมชนให้พร้อมรับภัย 

 กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน 

กำรประเมินปัญหำ
และอุปสรรค 

พัฒนำกลไกวิธี
ปฏิบัติและ

เครือข่ำยเตือนภัย 

พัฒนำช่อง
ทำงกำรสื่อสำร 

สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจร่วมกันและ

เตรียมพร้อม 
ประชำชน

อพยพ
ทันเวลำ

รัก ำชีวิต/
ทรัพย์สิน/

ส่วนรำชกำร 

ขอ้มลู/ความตอ้งการ 

แผนภูมิที่ ๓ กระบวนกำรพัฒนำกลไกกำรเตอืนภัยไปสู่ชุมชน 

 

๘ 



 

 ๖.๒  กำรเผชิญเหตุและบัญชำกำรเหตุกำรณ์ (Single Command) ภำยใต้พระรำชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในพื นที่จังหวัดเชียงรำย 

กรณีการเกิดสาธารณภัยจากน ้าและอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๑ (สำธำรณภัยขนำดเล็ก) : 
อ้าเภอ (ผู้อ้านวยการอ้าเภอ/นายอ้าเภอ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต./เทศบาล (ผู้อ้านวยการ
ท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต./นายกเทศมนตรี) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สามารถควบคุมสถานการณ์ ระงับภัย
ได้โดยล้าพังตามขีดความสามารถไม่ต้องการก้าลังสนับสนุนจากภายนอก ตามแผนภูมิที่ ๔   
     ๑) ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ หรือ กองอ้านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล หรือ กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบล 
จัดตั้งศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจ ขึ้นในเขตพื้นที่ เพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัย    
ที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและ
ทรัพยากรในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อ้านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศลในการควบคุม
สถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ  
   ๒) จัดระบบการแจ้งเตือน การรายงานข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศโดยการจัดเวรยามในการ
ติดตามสถานการณ์ทั้งการพยากรณ์อากาศและการพยากรณ์ระดับน้้า และการจัดข่ายการสื่อสารเชื่อมโยง
อ้าเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน หรือชุมชนที่อาจจะเกิดภัย เพื่อให้การรับส่งข้อมูล ข่าวสาร 
เก่ียวกับสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
   ๓) ให้ทุกหน่วยงานในศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมและก้าชับให้เจ้าหน้าที่
ที่ได้รับแต่งตั้งให้อยู่เวรยามปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ข้อมูล
การพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานต่างๆ และมีการประชุมทุกวัน โดยน้าข้อมูลน้้ามาวิเคราะห์ เพื่อเป็นการแจ้ง
เตือนให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้อง และให้ระมัดระวังอันตราย รวมถึงการเตรียมพื้นที่ เส้นทาง
อพยพ วางแผนเตรียมการในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เช่น แผนและขั้นตอนในการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอ่ืนใดในการแจ้งเตือน 
รวมถึงแผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล 
   ๔) เม่ือเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้น ให้ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่ บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ  ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการ
ป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รวมกับพื้นที่ข้างเคียง เม่ือได้รับการร้องขอ หรือพื้นที่
สนับสนุนการปฏิบัติซ่ึงกันและกัน โดยให้มีการประชุมทุกวัน เพื่อน้าข้อมูลน้้ามาวิเคราะห์ในการป้องกันและ
แจ้งเตือนประชาชน เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนและของรัฐให้น้อยที่สุด และ
ให้เป็นไปอย่างในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๕)  รายงานผลการด้าเนินการให้จังหวัดเชียงรายทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด 
   ๖) หากเกินขีดความสามารถ ให้ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อ้านวยการจังหวัด เพื่อเข้าควบคุม
สถานการณ์ 

๙ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๔  กำรเผชญิเหตุและบญัชำกำรเหตุกำรณ์ (Single Command) ในพื นที่จังหวดัเชียงรำย กรณีเกดิอุทกภัยควำมรุนแรงระดบั ๑ 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ  
  
 

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ (นำยอ ำเภอ) 

กรณีเกิดอุทกภัยควำมรุนแรง ระดับ ๑ (สำธำรณภัยขนำดเล็ก)   
  

 น  ำและอุทกภัยขนำดเล็ก :  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำล / อบต.) สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ ระงับภัยได้โดยล ำพังตำมขีด
ควำมสำมำรถไม่ต้องกำรก ำลังสนับสนุนจำกภำยนอก ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น/ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอเป็นผู้ควบคุมสถำนกำรณ์/บัญชำกำรเหตุกำรณ์  

กำรเผชิญเหตุและบัญชำกำรเหตุกำรณ์ (Single Command) ภำยใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

พื นที่ประสบภยั พื นที่ประสบภยั 

สนับสนุนกำรปฏิบัติ 
ซ ่งกันและกัน 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อบต. (๗๑ แห่ง) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น (นำยก อบต.) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำล (๗๒ แห่ง) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น (นำยกเทศมนตรี) 

๑๐ 



 

     กรณีการเกิดสาธารณภัยจากน ้าและอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๒ (สำธำรณภัยขนำดกลำง) : 
เกินขีดความสามารถของอ้าเภอ (ผู้อ้านวยการอ้าเภอ/นายอ้าเภอ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต./
เทศบาล (ผู้อ้านวยการท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต./นายกเทศมนตรี) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยล้าพัง ตามแผนภูมิที่ ๕ 
     ๑) ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดตั้งศูนย์อ้านวยการเฉพาะ
กิจจังหวัด (Emergency Operation Center: EOC) เพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัย   
ที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและ
ทรัพยากรในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อ้านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ     
ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล โดยมีผู้อ้านวยการ
จังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) เข้าควบคุมสถานการณ์  
   ๒)  จัดระบบการแจ้งเตือน การรายงานข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศ โดยการจัดเวรยามในการ
ติดตามสถานการณ์ทั้งการพยากรณ์อากาศและการพยากรณ์ระดับน้้า และการจัดข่ายการสื่อสารจากอ้าเภอ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน หรือชุมชนที่อาจจะเกิดอุทกภัย เพื่อให้การรับส่งข้อมูล ข่าวสาร 
เก่ียวกับสถานการณ์อุทกภัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
   ๓) ให้จังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมและก้าชับให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้อยู่เวรยามปฏิบัติ
หน้าที่ โดยเคร่งครัด และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากหน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการเตือนให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้อง และให้ระมัดระวังอันตราย 
รวมถึงการเตรียมพื้นที่ เส้นทางอพยพ วางแผนเตรียมการในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
เช่น แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องหมายสัญญาณ หรือ
สิ่งอ่ืนใดในการแจ้งเตือน รวมถึงแผนการประสานงาน กับองค์การสาธารณกุศล 
   ๔) เม่ือเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้น ให้ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจจังหวัดเชียงราย บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัย วาตภัย  
และดินโคลนถล่มจังหวัดเชียงราย โดยใช้แผนฯ ให้เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ในการป้องกัน 
แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ร่วมกับพื้นที่ข้างเคียง เม่ือได้รับการร้องขอ หรือพื้นที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติซ่ึงกันและกัน โดยให้มีการประชุมทุกวัน เพื่อน้าข้อมูลน้้ามาวิเคราะห์ในการป้องกันและแจ้งเตือน
ประชาชน เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนและของรัฐให้น้อยที่สุด และให้เป็นไป
อย่างในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๕) ให้รายงานสถานการณ์และผลการด้าเนินการให้ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) และนายกรัฐมนตรี ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยของ              
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรายงานผ่านระบบโปรแกรมของส้านักงานนโยบายและบริหาร
จัดการน้้าและอุทกภัยแห่งชาติ (Single command Center: สบอช.) ทราบจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

๑๑ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕   กำรเผชญิเหตุและบญัชำกำรเหตุกำรณ์ (Single Command) ในพื นที่จังหวดัเชียงรำย กรณีเกดิอุทกภัยควำมรุนแรงระดบั ๒ 
 

สนับสนุนกำรปฏิบัติ 
ซ ่งกันและกัน 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อบต. (๗๑ แห่ง) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น (นำยก อบต.) ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น (นำยกเทศมนตรี) 

 ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ (๑  อ ำเภอ) 

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ (นำยอ ำเภอ) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำล (๗๒ แห่ง) 

สนับสนนุ 

สั่งกำร 

รำยงำน
 

 

 
ศูนย์ ปภ.เขต ๑๕ เชียงรำย 

ประสำนงำน 

ผู้อ ำนวยกำรกลำง 
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

กรณีเกิดอุทกภยัควำมรุนแรง ระดับ ๒ (สำธำรณภยัขนำดกลำง) 

กำรเผชิญเหตุและบัญชำกำรเหตุกำรณ์ (Single Command) ภำยใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

  

 น  ำและอุทกภัยขนำดกลำง  :  เกินขีดควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำล/อบต.) อ ำเภอ (นำยอ ำเภอ)  ไม่สำมำรถควบคุม
สถำนกำรณ์และบริหำรจัดกำรระงับภัยได้โดยล ำพัง ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) เข้ำควบคุมสถำนกำรณ์/บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
   

๑๒ 



 

      กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ประสานงาน ผู้อ้านวยการ
กลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) รายงาน สั่งการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 
๑๕ เชียงราย สนับสนุน ผู้อ้านวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) 
      กรณีการเกิดสาธารณภัยจากน ้าและอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๓ (สำธำรณภัยขนำดใหญ่) : 
เกิดผลกระทบรุนแรงกว้างขวางมีพื้นที่เสียหายเป็นบริ เวณกว้าง เกินขีดความสามารถของจังหวัด 
(ผู้อ้านวยการจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด) ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ/อุปกรณ์พิเศษ/
ก้าลังสนับสนุนระดมสรรพก้าลังทุกภาคส่วน เพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉิน/บรรเทาภัย ตามแผนภูมิที่ ๖ 
      กรณีการเกิดสาธารณภัยจากน ้าและอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๔ (สำธำรณภัยขนำด
ร้ำยแรงอย่ำงย่ิง) : เกิดผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง ระดับวิกฤติการณ์ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ความเป็นอยู่และขวัญก้าลังใจของประชาชนจ้านวนมากอย่างร้ายแรง ผู้อ้านวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) หรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์/แก้ไขปัญหา/ระงับภัยได้ ตามแผนภูมิที่ ๗ 
    กรณีเกดิสาธารณภัยจากน ้าและอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๓-๔ ใหจ้ังหวดัด ำเนินกำร ดงันี  
   ๑) ให้ศนูย์อ้านวยการเฉพาะกิจจังหวัดเชียงราย ปรับโครงสร้างเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วน
หน้าจังหวัดเชียงราย ทันที เม่ือมีการยกระดับความรุนแรงของภัยเป็นระดับ ๓ – ๔  (โครงสร้างตาม
ภาคผนวก)  เพื่อเป็นส่วนหน้าระดับจังหวัดที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามการบัญชาการเหตุการณ์จาก
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.)  เพื่อจัดท้าข้อมูลบัญชีทรัพยากร 
เหตุการณ์ พื้นที่ความเสียหาย และผลการปฏิบัติที่ผ่านมา รายงานและประสานขอรับการสนับสนุน และความ
ช่วยเหลือจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.)  
      ๒) ให้ผู้อ้านวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) ขึ้นกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา                 
สาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) โดยมีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยความรุนแรงระดับ ๓ เข้าสั่งการ และบัญชาการ
เหตุการณ์ โดยให้ผู้อ้านวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ควบคุม ก้ากับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามการสั่งการของผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
        กรณีเหตุการณ์อุทกภัยความรุนแรงระดับ ๔ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย โดยใช้อ้านาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ มีอ้านาจสั่งการและบัญชาการให้ด้าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอดถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ก้าหนด 
ก็ได้ทั่วราชอาณาจักร  
   ๓) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดเชียงราย รับผิดชอบการด้าเนินการป้องกัน 
แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัด โดยขึ้นการบังคับบัญชา และสนับสนุนการปฏิบัติ การเผชิญ
เหตุของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) และรายงานสถานการณ์และผล
การด้าเนินงาน ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรายงาน
ผ่านระบบโปรแกรม  ของส้านักงานนโยบายและบริหารจัดน้้าและอุทกภัยแห่งชาติ (Single Command 
Center: สบอช.) ทราบจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด 

๑๓ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
แผนภูมิที่ ๖  กำรเผชญิเหตุและบญัชำกำรเหตุกำรณ์ (Single Command) ในพื นที่จังหวดัเชียงรำย กรณีเกดิอุทกภัยควำมรุนแรงระดบั ๓ 

 

สนับสนุนกำรปฏิบัติ 
ซ ่งกันและกัน 

สนับสนนุ 

คณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำรน  ำ

และอุทกภัย (กบอ.) 

สนับสนนุข้อมูล 

ร้องขอ 

ควบคุม/ก ำกับ 

สั่งกำร ผู้อ ำนวยกำรกลำง 
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

 น  ำและอุทกภัยขนำดใหญ่ :  เกิดผลกระทบรุนแรงกว้ำงขวำง มีพื นท่ีเสียหำย เป็นบริเวณกว้ำง เกินขีดควำมสำมำรถของจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด 
(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) ไม่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได้ ต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญ/อุปกรณ์พิเศ /ก ำลังสนับสนุนระดมสรรพก ำลังทุกภำคส่วน  เพ่ือตอบโต้เหตุฉุกเฉิน/
บรรเทำภัย ผู้อ ำนวยกำรกลำง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) หรือผู้บัญชำกำร ปภ.แห่งชำติ (รมว.มท.) เป็นผู้ควบคุมสถำนกำรณ์/บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

กรณีเกิดอุทกภัยควำมรุนแรง ระดับ ๓ (สำธำรณภัยขนำดใหญ่) 

กำรเผชญิเหตุและบญัชำกำรเหตุกำรณ์ (Single Command) ภำยใต้ พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ (ผบ.ปภ.ช.)  
รั มนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

กองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ 
 (บก.ปภ.ช.) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ (๑  อ ำเภอ) 

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ (นำยอ ำเภอ) 

 ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย 

ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ส่วนหนำ้จงัหวัดเชียงรำย 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อบต. (๗๑ แห่ง) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น (นำยก อบต.) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำล (๗๒ แห่ง) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น (นำยกเทศมนตรี) 

สั่งกำร 

รำยงำน
 

 
ศูนย์ ปภ.เขต ๑๕ เชียงรำย 

ศูนย์ปฏิบัติกำรส่วนหน้ำ 
ของผู้อ ำนวยกำรกลำง 

 

กำรเตือนภัย 

๑๔ 



 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี ๗  กำรเผชิญเหตุและบัญชำกำรเหตุกำรณ์ (Single Command) ในพื นท่ีจังหวัดเชียงรำย กรณีเกิดอุทกภัยควำมรุนแรงระดับ ๔ 
 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น (นำยก อบต.) ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น (นำยกเทศมนตรี) 

สนับสนุนกำรปฏิบัติ 
ซ ่งกันและกัน 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อบต. (๗๑ แห่ง) กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำล (๗๒ แห่ง) 

กำรเตือนภัย 

สนับสนนุข้อมูล 

 
ศูนย์ ปภ.เขต ๑๕ เชียงรำย 

ศูนย์ปฏิบัติกำรส่วนหน้ำ 
ของผู้อ ำนวยกำรกลำง 

 

กรณีเกดิอุทกภัยควำมรุนแรง ระดบั ๔ (สำธำรณภยัขนำดร้ำยแรงอย่ำงยิง่) 
  น  ำและอุทกภัยขนำดร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง:  เกิดผลกระทบร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง ระดับวิกฤติกำรณ์ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ควำมเป็นอยู่และ

ขวัญก ำลังใจของประชำชนจ ำนวนมำกอย่ำงร้ำยแรง ผู้อ ำนวยกำรกลำง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย)หรือผู้บัญชำกำร ปภ.แห่งชำติ (รมว.มท.) ไม่
สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ /แก้ไขปัญหำ/ระงับภัยได้ นำยก รั มนตรีหรือรองนำยกรั มนตรีท่ีได้รับมอบหมำยใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๓๑ แห่ง พ.ร.บ.ปภ. พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ผู้ควบคุมสถำนกำรณ์/บัญชำกำรเหตุกำรณ์ทุกพื นท่ีท่ัวรำชอำณำจักร 
 

กำรเผชญิเหตุและบญัชำกำรเหตุกำรณ์ (Single Command) ภำยใต้ พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

รำยงำน 

สั่งกำร 

สนับสนนุ 

ร้องขอ 

ควบคุม/ก ำกับ 
ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ส่วนหนำ้จงัหวัดเชียงรำย 

 ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย 

ผู้อ ำนวยกำรกลำง 
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

สั่งกำร 
คณะกรรมกำร

บริหำรจัดกำรน  ำ
และอุทกภัย (กบอ.) 

กองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ (บก.ปภ.ช.) 

ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ (ผบ.ปภ.ช.)  
(รั มนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

Single Command 

นำยกรั มนตรี 

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ (นำยอ ำเภอ) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ (๑  อ ำเภอ) 

๑๕ 



 

คม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงสร้ำงศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์สว่นหน้ำจังหวัดเชียงรำย 
 

ส่วนสนับสนนุ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

คนที่ ๑ 

 งำนสื่อสำร 
 งำนเสบียง 
 งำนขนส่ง 
 งำนรัก ำพยำบำล 
 งำนรับบริจำค 
 งำนกำรเงิน 
 งำนระเบียบ กฎหมำย 
 งำนสนับสนุนทั่วไป 

 

ส่วนแผน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

คนที่  ๒ 
 

ส่วนปฏบิัตกิำร 
(ปลัดจังหวัดเชียงรำย) 

 

 งำนกำรกู้ชีพ 
 งำนกำรกู้ภัย 
 งำนควำมปลอดภัย 
 งำนโครงสร้ำงพื น ำน 
 หน่วยทหำรในพื นที ่

 งำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
 ติดตำม 
 วิเครำะห์ 
 ประเมิน 
 แจ้งเตือน 

 งำนทรัพยำกร 
 รวบรวม/ติดตำม 
 ประเมิน 
 จัดสรร/จัดล ำดับ 

 งำนวิชำกำร/ผู้เช่ียวชำญ 
 

ผู้อ ำนวยกำรศนูย์บญัชำกำรเหตุกำรณ์ส่วนหน้ำจังหวัดเชียงรำย 
ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย) 

 

ส่วนประชำสัมพนัธ ์
(ประชำสัมพันธ์จังหวัดเชียงรำย) 

ส่วนประสำนงำน 
(ส ำนักงำนจังหวัดเชียงรำย) 

หมำยเหต ุ: โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า      
จังหวัดเชียงราย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์สาธารณภัย 

ภำคผนวก  ก 
๑๗ 



 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
ตำมโครงสร้ำงศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ส่วนหน้ำจังหวัดเชียงรำย 

 
 

ล ำดับ
ที่ 

 

ส่วน/งำน 
 

ผู้รบัผดิชอบ/หน่วยงำนรบัผดิชอบ 
 

 

หมำยเลขโทรศพัท ์
 

๑. ส่วนปฏบิัตกิำร ปลัดจังหวัดเชียงรำย 
 

๐-๕๓๑๕-๐๑๕๕ 

  งำนกำรกู้ชีพ/กู้ภัย 
 

 -สนง.สาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 
    -ที่ท้าการปกครอง จ.เชียงราย  
     (กลุ่มงานความมั่นคง) 
 -ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๕    
     เชียงราย 
    -จังหวัดทหารบกเชียงราย 
    -เทศลาบนครเชียงราย 
    -องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

๐-๕๓๙๑-๐๓๐๐   
๐-๕๓๑๕-๐๑๘๘ 
 
๐-๕๓๗๑-๗๖๕๗ 
 
๐-๕๓๗๑-๑๒๐๐ 
๐-๕๓๗๑-๑๓๓๓ 
๐-๕๓๗๑-๑๓๙๗ 

  งำนควำมปลอดภัย 
 

    -ต้ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
 -ศูนย์ อปพร.จงัหวัดเชียงราย 
    -ที่ท้าการปกครอง จ.เชียงราย  
        (กลุ่มงานความมั่นคง) 
 

๐-๕๓๗๑-๘๑๑๘ 
 
๐-๕๓๑๕-๐๑๘๘ 
 

  งำนโครงสร้ำง
พื น ำน 

 

 -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
    -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอเวียงแก่น 
    -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอเชียงของ 
    -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอขุนตาล 
    -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอพญาเมง็ราย 
    -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอเทิง 
    -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอดอยหลวง 
    -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอเชียงแสน 
    -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้าบลห้วยไคร ้
    -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอแมจ่ัน 
    -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอแมส่าย 
 -การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย 
    -การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน 
    -การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเทิง 
    -การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเวียงเชียงของ 

๐-๕๓๗๑-๑๓๙๙ 
๐-๕๓๖๐-๘๒๐๘ 
๐-๕๓๗๙-๑๙๓๗ 
๐-๕๓๗๙-๗๖๙๙ 
๐-๕๓๗๙-๙๐๖๙ 
๐-๕๓๗๙-๕๕๙๓ 
๐-๕๓๗๓-๐๒๘๒ 
๐-๕๓๗๗-๗๑๑๓ 
๐-๕๓๗๖-๓๐๑๑ 
๐-๕๓๗๗-๑๓๘๖ 
๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔ 
๐-๕๓๗๑-๑๖๕๕ 
๐-๕๓๗๒-๑๕๑๘ 
๐-๕๓๗๙-๕๖๖๖ 
๐-๕๓๗๙-๑๔๘๓ 

๑๘ ๑๘ 



 

ล ำดับ
ที่ 

 

ส่วน/งำน 
 

ผู้รบัผดิชอบ/หน่วยงำนรบัผดิชอบ 
 

 

หมำยเลขโทรศพัท ์
 

    -การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย 
 -แขวงการทางเชียงรายที่ ๑ 
    -แขวงการทางเชียงรายที่ ๒ 
  -สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย 
 -สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงราย 
 -บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 
    -บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ้ากัด มหาชน 
    -ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 

๐-๕๓๗๓-๒๗๙๙ 
๐-๕๓๗๑-๑๑๓๙ 
๐-๕๔๔๕-๑๙๙๙ 
๐-๕๓๑๕-๒๐๓๕ 
๐-๕๓๑๗-๗๓๒๘-๙ 
๐-๕๓๗๗-๔๔๑๗-๑๙ 
๐-๕๓๗๑-๖๗๓๘ 
๐-๕๓๑๕-๒๐๓๘ 
 

  หน่วยทหำรในพื นท่ี  -กอ.รมน. จว.ชร. 
 -ร.๑๗ พัน ๓ 
 -หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๕ 
    -หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารม้าที่ ๓ 
    -กองรอ้ยต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๗ 

๐-๕๓๗๔-๔๖๒๐ 
๐-๕๓๗๑-๑๒๐๐   
๐-๕๓๙๕-๓๐๕๑ 
๐-๕๓๗๕-๘๕๘๙ 
๐-๕๓๗๗-๑๘๘๐ 

๒. ส่วนแผน รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำยท่ีได้รับมอบหมำย 
         

๐-๕๓๑๕-๐๑๕๒ 

  งำนวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ 

 

 -สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย                                                                                               
   -สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงราย 
 -โครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย 
    -ที่ท้าการปกครอง จ.เชียงราย  
(กลุม่งานความมั่นคง) 
    -สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงราย 
    -สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จ.
เชียงราย 

๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘–๒๓ 
 
๐-๕๓๗๙-๓๐๖๑ 
๐-๕๓๗๑-๓๖๗๙ 
๐-๕๓๑๗-๗๓๓๗ 
 
๐-๕๓๑๗-๗๓๒๘-๙ 
๐-๕๓๖๐-๐๘๑๖ 

  งำนทรัพยำกร 
 

 -ที่ท้าการปกครอง จ.เชียงราย (กลุ่มงานความมั่นคง) 
    -สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด
เชียงราย                                                                                               
 -สนง.สง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน จ.เชียงราย 

๐-๕๓๑๗-๗๓๓๗ 
๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘-๒๘ 
 
๐-๕๓๑๗-๗๓๒๘-๙ 

  งำนวิชำกำร/
ผู้เชี่ยวชำญ 

 -สนง.สาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 
 -สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงราย 
   -เทศบาลเมืองเชียงราย 
   -สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จ.
เชียงราย 
 -ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๕ 
เชียงราย 

๐-๕๓๙๑-๐๓๐๐ 
๐-๕๓๗๙-๓๐๖๑ 
๐-๕๓๗๑-๑๓๓๓ 
๐-๕๓๖๐-๐๘๑๖ 
 
๐-๕๓๗๑-๗๖๕๗ 
๐-๕๓๗๑-๗๖๗๔ 

๑๙ 



 

ล ำดับ
ที่ 

 

ส่วน/งำน 
 

ผู้รบัผดิชอบ/หน่วยงำนรบัผดิชอบ 
 

 

หมำยเลขโทรศพัท ์
 

๓. ส่วนสนับสนนุ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำยท่ีได้รับมอบหมำย 
          

๐-๕๓๑๕-๐๑๕๑ 

  งำนสื่อสำร  -สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย                                                                                               
 -สนง.ประชาสมัพันธ์จังหวัดเชียงราย 
   -สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย จ.เชียงราย  
   -บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 
   -บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ้ากัด มหาชน 
   -จังหวัดทหารบกเชียงราย 
   -ที่ท้าการปกครอง จ.เชียงราย (กลุ่มงานความมั่นคง) 
   -สมาคมวิทยสุมัครเล่นจงัหวัดเชียงราย 

๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘-๒๓ 
๐-๕๓๑๕-๐๑๖๓ 
๐-๕๓๗๐-๒๖๔๒ 
๐-๕๓๗๗-๔๔๑๗-๑๙ 
๐-๕๓๗๑-๖๗๓๘ 
๐-๕๓๗๑-๑๒๐๐ 
๐-๕๓๑๗-๗๓๓๗ 
๐-๘๐๔๙-๓๓๑๐-๐ 
 

  งำนเสบียง  -สนง.พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์จ.
เชียงราย 
 -สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงราย 
   -ส้านักงานเหล่ากาชาดจงัหวัดเชียงราย 
 -หอการค้าจงัหวัดเชียงราย 
  -สภาอุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงราย 
  -สมาคมประมงเชียงราย 
  -สนง.ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย                                                                                               

๐-๕๓๑๕-๐๑๕๓ 
 
๐-๕๓๑๕-๐๒๐๑-๒ 
๐-๕๓๗๑-๖๑๙๖ 
๐-๕๓๗๐-๐๓๓๐ 
๐-๕๓๗๑-๕๓๙๙ 
๐-๕๓๑๕-๒๐๙๑ 
๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘-๒๓ 

  งำนขนส่ง  -สนง.ขนสง่จงัหวัดเชียงราย 
  -ร.๑๗ พัน ๓ 
   -สนง.พลงังานจังหวัดเชียงราย 
 -หน่วยพัฒนาเคลือ่นที่ ๓๕  

๐-๕๓๑๕-๒๐๓๔ 
๐-๕๓๗๑-๑๒๐๕ 
๐-๕๓๗๕-๑๑๐๙-๑๐ 
๐-๕๓๙๕-๓๐๕๑ 

  งำนรัก ำพยำบำล  - ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
   -โรงพยาบาลเชียงรายประชำนุเครำะห์ 
   -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรบีุรินทร ์
   -โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 

๐-๕๓๙๑-๐๓๐๐ 
๐-๕๓๗๑-๑๓๐๐ 
๐-๕๓๙๑-๐๙๙๙ 
๐-๕๓๗๑-๑๓๖๖ 

  งำนรับบริจำค  -ส้านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย 
 -สนง.คลงัจงัหวัดเชียงราย     
 -เสมียนตราจังหวัดเชียงราย 
 -สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

๐-๕๓๗๑-๖๑๙ 
๐-๕๓๑๕-๐๑๗๖-๗ 
๐-๕๓๑๕-๐๑๘๙ 
๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘-๒๓ 

  กำรเงิน   -สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย                                                                                               
  -สนง.คลงัจงัหวัดเชียงราย  
  -เสมียนตราจงัหวัดเชียงราย    

๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘-๒๓ 
๐-๕๓๑๕-๐๑๗๖-๗ 
๐-๕๓๑๕-๐๑๘๙ 

  ระเบียบ กฎหมำย  -สนง.อัยการจงัหวัดเชียงราย ๐-๕๓๗๑-๑๖๑๔ 

๒๑ ๒๐ 



 

ล ำดับ
ที่ 

 

ส่วน/งำน 
 

ผู้รบัผดิชอบ/หน่วยงำนรบัผดิชอบ 
 

 

หมำยเลขโทรศพัท ์
 

  งำนสนับสนุนท่ัวไป  -ที่ท้าการปกครอง จ.เชียงราย (กลุ่มงานปกครอง) 
   -องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงราย 
   -สนง.สง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน จ.เชียงราย    
   -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
   -ส้านักงานคณะกรรมการสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย 

๐-๕๓๑๕-๐๑๘๗ 
๐-๕๓๗๑-๗๕๐๕ 
๐-๕๓๑๗-๗๓๒๘-๙ 
๐-๕๓๗๑-๑๓๙๙ 
๐-๕๓๗๑-๓๐๕๖ 

๔. ส่วนประชำสัมพนัธ ์ ประชาสมัพันธ์จงัหวัดเชียงราย  

  งำนประชำสัมพันธ์ 
 

 -สนง.ประชาสมัพันธ์จังหวัดเชียงราย 
 -สวท.จังหวัดเชียงราย 
   -สถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงราย 
   -สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย 
 

๐-๕๓๑๕-๐๑๖๓ 
๐-๕๓๗๑-๑๖๐๑ 
๐-๕๓๑๕๒-๐๔๒ 
๐-๘๐๔๙-๓๓๑๐-๐ 

๕. ส่วนประสำนงำน ส ำนักงำนจังหวัดเชียงรำย  

  งำนกำร
ประสำนงำน 

 

 -ส้านักงานจงัหวัดเชียงราย 
   -ที่ท้าการปกครอง จ.เชียงราย (กลุ่มงานปกครอง) 
 -สนง.สง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน จ.เชียงราย 
  -สนง.ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
 

๐-๕๓๑๕-๐๑๕๔ 
๐-๕๓๑๕-๐๑๘๗ 
๐-๕๓๑๗-๗๓๒๘-๙ 
๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘-๒๓ 

 
 
หมำยเหตุ  :  ผู้รบัผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนตามภาคผนวก ข. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



ภำคผนวก ข 
ภำรกิจหน้ำท่ีของแต่ละส่วนในศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ส่วนหน้ำจังหวัดเชียงรำย 

(สำมำรถปรับโครงสร้ำงตำมควำมต้องกำรข  นอยู่กับขนำดและควำมซับซ้อนของเหตุกำรณ์) 
 
๑.  ส่วนปฏิบัติกำร มีหน้าที่ตอบโต้สถานการณ์ภัย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
ประกอบด้วย 
      ๑.๑ งำนกำรกู้ชีพ มีหน้าที่ดังนี้ 
            ๑) ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
            ๒) ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัย  
            ๓) จัดต้ังโรงพยาบาลสนามรองรับคนเจ็บ 

๑.๒ งำนกำรกู้ภัย มีหน้าที่ 
๑) ค้นหาผู้ประสบภัยและน้าออกจากพื้นที่ประสบภัย ด้วยการขนย้ายหรือน้าทาง  
๒) ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ภัยเมื่อได้รับเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม 

๑.๓ งำนรัก ำควำมปลอดภัย มีหน้าที่ดังนี้ 
๑) รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย 
๒) จัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย 
๓) ควบคุมการเข้าพื้นที่ประสบภัยขององค์กรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น สื่อมวลชน มูลนิธิ ที่ไม่ได้รับ

อนุญาตจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า 
๔) รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินประชาชน หน่วยงานราชการ ในพื้นที่ประสบภัย 

๑.๔ งำนโครงสร้ำงพื น ำน มีหน้าที่ดังนี้ 
๑) ตรวจสอบความเสียหายของสิ่งสาธารณูปโภคและจัดท้าข้อมูลให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๒) ฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้ผู้ประสบภัยสามารถใช้ด้ารงชีวิตประจ้าวันได้ 
๓) ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานจากสถานการณ์ภัยที่อาจรุนแรงข้ึน หรือภัยที่จะเกิดตามมา เช่น ดินถล่ม

ภายหลังการเกิดอุทกภัย  
๑.๕ หน่วยทหำรในพื นท่ี มีหน้าที่ดังนี้ 

            ๑) รื้อถอนซากปรักหักพังเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นเข้าพื้นที่ประสบภัยได้ 
            ๒) สนับสนุนก้าลังพล เครื่องมือ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ ยานพาหนะ เมื่อได้รับการร้องขอ 
            ๓) ในกรณีที่มีการขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากฝ่ายทหาร ให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ประสานภาคพื้นดิน
กับอากาศยานด้วย 

๒.   ส่วนแผน ประกอบด้วย 
      ๒.๑ งำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์ มีหน้าที่ดังนี้ 
            ๑) ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง 
            ๒) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัย 
            ๓) ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
            ๔) แจ้งเตือนภัย 
            ๕) เก็บข้อมูลในพื้นที่ประสบภัยโดยจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ภาคสนาม (field observer) ร่วมไป
กับส่วนปฏิบัติการ 

๒๒ 



      ๒.๒ งำนทรัพยำกร มีหน้าที่ดังนี้ 
            ๑) รวบรวม/ติดตามทรัพยากรประเภทต่างๆ 
            ๒) ประเมินศักยภาพทรัพยากรที่ได้รับว่ามีความเหมาะสมส้าหรับสถานการณ์ภัยหรือไม่ 
            ๓) จัดสรรทรัพยากรให้ส่วนปฏิบัติการ และจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภท 
       ๒.๓ งำนวิชำกำร/ผู้เชี่ยวชำญ (วิทยาการ) มีหน้าที่ดังนี้ 
             ๑) ให้ค้าแนะน้าส่วนปฏิบัติการก่อนเข้าพื้นที่ประสบภัย เช่น ผู้เช่ียวชาญด้านสภาพอากาศ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านระบาดวิทยา 
             ๒) สนับสนุนการปฏิบัติการที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่พิเศษ เช่น ชุดตรวจการปนเปื้อนสารเคมีหรือรังสี         
ในอากาศ ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ชุดตรวจการรั่วไหลของกัมมันตรังสี 

๓. ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่สนับสนุนและอ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า 
ประกอบด้วย 
      ๓.๑ งำนสื่อสำร มีหน้าที่ดังนี้ 

 ๑) จัดท้าแผนการสื่อสาร โดยก้าหนดช่องทางการสื่อสาร ย่านความถ่ีที่ใช้ ข่ายการสื่อสาร ซึ่งครอบคลุม
การใช้เครื่องมือสื่อสารของอาสาสมัครและภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมปฏิบัติภารกิจของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  
ส่วนหน้าด้วย 
            ๒) จัดระบบการสื่อสาร เตรียมอุปกรณ์การสื่อสารแบบประจ้าที่ แบบติดตั้งบนยานพาหนะ และแบบ
พกพา รวมทั้งอุปกรณ์เสริมและแหล่งจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์การสื่อสาร ส้าหรับการปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าและชุดปฏิบัติการที่เข้าไปในพื้นที่ประสบภัย 

๓)  ซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์การสื่อสาร 
      ๓.๒ งำนเสบียง มีหน้าที่ดังนี้ 

 ๑) วางแผนการจัดเตรียมเสบียงอาหารให้เพียงพอส้าหรับเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วน
หน้าและชุดปฏิบัติการที่เข้าไปในพื้นที่ประสบภัย โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
เช่น พื้นที่ปฏิบัติงานที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น ต้องเตรียมอาหารที่ให้ความอบอุ่น พื้นที่ปฏิบัติงานที่มีสภาพอากาศ
ร้อนจัด ต้องจัดเตรียมน้้าและอาหารที่ท้าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกสดช่ืน ทั้งนี้ ให้พิจารณาก้าหนดรายการอาหารที่สามารถ
จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหารในพื้นที่ 
  ๒) วางแผนการแจกจ่ายน้้าดื่มให้พอเพียงต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ โดยจัดเตรียมน้้าด่ืมส้าหรับ
เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าและชุดปฏิบัติการที่เข้าไปในพื้นที่ประสบภัย 
      ๓.๓ งำนขนส่ง มีหน้าที่ดังนี้ 

  ๑) จัดท้าแผนการขนส่งสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์    
ส่วนหน้าและชุดปฏิบัติการที่เข้าไปในพื้นที่ประสบภัย โดยก้าหนดแผนการบรรทุก การจัดการจราจร รูปขบวน
พาหนะในการเข้าพื้นที่ประสบภัย อัตราความเร็วของพาหนะที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ 
เกณฑ์การใช้เช้ือเพลิงและพลังงานของพาหนะ 

๒)  ดูแล ตรวจซ่อมบ้ารุงรักษายานพาหนะ จัดต้ังสถานีจ่ายเช้ือเพลิงและพลังงานให้พาหนะ 
๓)  สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร หรือพาหนะ เพื่อให้ส่วนปฏิบัติการสามารถเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้ 
๔)  จัดเตรียมสถานที่จอดพาหนะ กรณีมีการใช้สัตว์พาหนะในการปฏิบตัิภารกิจ ให้เตรียมคอกสัตว์ที่เป็น

สัดส่วน 
 
 

๒๓ 



๓.๔ งำนรัก ำพยำบำล มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑) จัดท้าแผนการรักษาพยาบาลส้าหรับเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าและ        

ชุดปฏิบัติการที่เข้าไปในพื้นที่ประสบภัย 
 ๒) จัดเตรียมเวชภัณฑ์ เพื่อการดูแลรักษาในเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ประจ้า ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์   

ส่วนหน้าและชุดปฏิบัติการที่เข้าไปในพื้นที่ประสบภัย 
   ๓) ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าและชุดปฏิบัติการที่เข้าไปในพื้นที่

ประสบภัย ทั้งในช่วงเกิดและหลังการปฏิบัติงาน 
   ๔) จัดท้ารายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือพิการทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจ

ได้ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
        ๓.๕ งำนรับบริจำค มีหน้าที่ดังนี้ 

   ๑) จัดระบบการรับบริจาคตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้          
ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจ้าแนกเป็น เงินบริจาค สิ่งของบริจาค   
ที่เน่าเสียได้ และสิ่งของบริจาคที่ไม่เน่าเสีย 

   ๒) จัดท้ารายงานยอดเงินบริจาคและสิ่งของบริจาคให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
        ๓.๖ งำนกำรเงิน มีหน้าที่ดังนี้ 

    ๑) จัดซื้อจัดจ้างสิ่งที่จ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าในกรณีที่ไม่
สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนได้ 

    ๒) บันทึกเวลาการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งมาปฏิบัติภารกิจที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า 
    ๓) ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า 
    ๔) ประเมินค่าใช้จ่ายส้าหรับการปฏิบัติภารกิจของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า 

         ๓.๗ งำนระเบียบ กฎหมำย มีหน้าที่ดังนี้ 
    ๑) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางกฎหมายที่เกิดข้ึนขณะการปฏิบัติภารกิจของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า 
     ๒) ให้ค้าแนะน้าทางกฎหมายแก่ผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าและส่วนต่างๆ ก่อน

ปฏิบัติภารกิจ 
          ๓.๘ งำนสนับสนุนท่ัวไป มีหน้าที่ ดังนี้ 

     ๑) จัดเตรียมสถานที่ส้าหรับการปฏิบัติภารกิจของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ที่จอดพาหนะ 
สุขา ที่พักเจ้าหน้าที่ คลังทรัพยากร และสถานที่อื่นที่จ้าเป็น 

     ๒) รักษาความสะอาด ก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่เกิดจากกิจวัตรประจ้าวันของเจ้าหน้าที่ และ
การประกอบเลี้ยง  

     ๓) รักษาความปลอดภัยสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยจัดเวรยามและจัดวางระบบรักษ า    
ความปลอดภัยที่เหมาะสม 

     ๔) ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่ปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ส่วนหน้า รวมทั้งซ่อมแซมให้ใช้การได้ 

      ๕) ควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ส้านักงาน สิ่งของ รวมทั้งซ่อมแซมให้ใช้การได้ 
 
 
 
 

๒๔ 



๔. ส่วนประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้ 
    ๑) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (Joint Information Center : JIC) รองรับการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร
และเพื่อให้ข่าวสารเท่าที่จ้าเป็นแก่สื่อมวลชนและประชาชน 
    ๒) รับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนและประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อด้าเนินการ 
    ๓) ชักจูงให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ความร่วมมือกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า 

๕. ส่วนประสำนงำน มีหน้าที่ 
    ๑) ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนทรัพยากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
ปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า 
    ๒) ประสานขอรับการสนับสนุนจากอาสาสมัครและองค์กรภาคเอกชน 
    ๓) จัดท้าข้อมูลหน่วยงานที่สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องวางแผนการด้าเนินงาน 
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๒๕ 


