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บทท่ี 4 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบทางลบ
จากสาธารณภัยโดยการวิเคราะหและการบริหารจัดการปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย  
เพ่ือกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมตางๆใหสามารถลดความลอแหลม ลดปจจัยท่ีทําใหเกิดความเปราะบาง 
และเพ่ิมศักยภาพในการจัดการปญหาโดยมีเปาหมายในการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน 
รวมถึงปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัยทําใหเกิดการสูญเสียตอชีวิต 
รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยูและภาคบริการตางๆในชุมชนใดชุมชนหนึ่งณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ซ่ึง
สามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยง ไดแกภัยความลอแหลมความ
เปราะบางและศักยภาพ ดังนี้ 
 
 

ความเสี่ยง  (Risk) = 
 
 
 

4.1 แนวคิดเชิงกลยุทธการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายไดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เนื่องจากสาธารณภัยเปนเรื่องของทุกคน จึงจําเปนตองมีการกําหนดแนวทาง
ใหดําเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกันทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีจังหวัด ท้ังนี้ระดับสากลและระดับภูมิภาค
ไดมีการจัดทํากรอบการดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหเกิดประสิทธิผล และ
ไดมีการยอมรับแนวคิดในการปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หรือ Disaster Risk Reduction : DRR ข้ึน
เพ่ือใหเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัย เสริมสรางศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ลงทุนดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือใหมีภูมิคุมกันในการพรอมรับมือและฟนคืนกลับไดอยางรวดเร็ว 
รวมท้ังพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมพรอมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ และการฟนสภาพ
และซอมสรางใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิมในชวงการฟนฟู 
 

4.2 กลยุทธการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 4.2.1 กลยุทธท่ี 1 สรางระบบการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยใหมีมาตรฐาน 
  การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนกระบวนการท่ีชวยตรวจสอบระดับของความเสี่ยง 
ท่ีชุมชนหรือสังคมมีตอสาธารณภัย โดยการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวกับความลอแหลมและความเปราะบาง 
ท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย ท้ังนี้ ผลท่ีไดจากการประเมินจะเปนเครื่องมือทางกลยุทธท่ีจัดการสาธารณภัยนั้นๆ 
โดยใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
เปนหนวยรับผิดชอบประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการประเมิน
ความเส่ียงจากสาธารณภัย ดังนี้ 
 
 
 

ภัย (Hazard)  x  ความลอแหลม (Exposure)  x  ความเปราะบาง (Vulnerability) 

                ศักยภาพ (Capacity) 
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  (1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย  
   (1.1) ประเมินสถานการณปจจุบันและขอมูลหรือผลการศึกษาท่ีมีอยูเพ่ือทราบถึงขีดความสามารถ
ในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย  
   (1.2) ประเมินภัยอันตราย เพ่ือใหทราบถึงความรุนแรงของภัย ประเภทภัย และสถานท่ี รวมถึง
การดํารงชีวิตของชุมชนและสังคมท่ีจะไดรับผลกระทบ 
   (1.3) การประเมินความลอแหลม เพ่ือใหทราบถึงประชาชนและทรัพยสินท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 
   (1.4) การวิเคราะหความเปราะบาง เพ่ือใหทราบถึงระดับความเสี่ยงของสภาพหรือองคประกอบ
ของสิ่งนั้นวามีความสามารถตานทานตอภัยอันตรายไดเทาใด  
   (1.5) การวิเคราะหความสูญเสีย และผลกระทบ เพ่ือคาดคะเนความสูญเสียตอประชาชน ทรัพยสิน 
การบริการ การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากสาธารณภัย และประเมินผลกระทบท่ีจะสรางความสูญเสีย
ตอเศรษฐกิจและสังคม 
   (1.6) การจัดทําขอมูลสถานะความเสี่ยงและการประเมินผลเพ่ือใหการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยเกิดความคุมคาตามหลักเศรษฐศาสตร 
   (1.7) การวางแผนปฏิบัติการและการทบทวนกลยุทธในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือ
จัดลําดับความสําคัญจัดสรรแหลงทรัพยากร (งบประมาณและบุคลากร) และริเริ่มโครงการในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย หัวขอ (1) ตั้งแต ขอ (1.1)-(1.7) โดยจังหวัดเชียงราย มีการสรางระบบประเมินความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เชน การฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูบริหารตําบลในการ
บริหารจัดการสาธารณภัย ฝกอบรมการจัดการความเสี่ยงโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน และใหความรูแกหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของและองคกรภาคีเครือขายในจังหวัดเชียงราย เก่ียวกับการวิเคราะห การประเมิน ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ดานตางๆ โดยมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก เปนตน 
  (2) เพ่ิมศักยภาพใหระดับทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัดในการประเมินความเปราะบางและความลอแหลม 
  (3) เพ่ิมศักยภาพและปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับจังหวัดเชียงราย เพ่ือใช 
ในการกําหนดนโยบายการลดความเสี่ยง การจัดสรรงบประมาณ การออกกฎหรือระเบียบการจัดทําแผนงาน
และโครงการ รวมถึงการจัดทําดัชนีความเสี่ยงและแผนท่ีเสี่ยงภัย เปนตน  

 4.2.2 กลยุทธท่ี 2 พัฒนามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการปองกันและลดผลกระทบ 
   การปองกันและลดผลกระทบเปนการดําเนินการท่ีเนนชวงกอนเกิดภัย ท้ังท่ีใชโครงสรางและ 
ไมใชโครงสราง เพ่ือขจัดหรือลดโอกาสท่ีสาธารณภัยจะสรางผลกระทบตอบุคคล ชุมชนหรือสังคม ไดแก 
   (1.1) การกําหนดเขตพ้ืนท่ีและจัดกลุมท่ีตั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยเชน การวางแผนการใชท่ีดินการจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรม
ตางๆ การกําหนดโซนนิ่ง เปนตน 
   (1.2) การกําหนดมาตรฐานการกอสรางอาคารท่ีตานทานและไมกอใหเกิดสาธารณภัยตางๆ เชน 
แผนดินไหว พายุ เปนตน 
   (1.3) การเสริมสรางความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกตนไม ไมพุม หญาแฝก และปาโกงกางปองกัน
ชุมชนริมน้ําหรือริมทะเล 
   (1.4) การขุดลอกคูคลอง ทอระบายน้ํา และรักษาความสามารถในการระบายน้ําของพ้ืนท่ีแบบปกติ
และแบบฉุกเฉิน  
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   (1.5) การปรับแผนการเกษตรเพ่ือกระจายความเสี่ยง เชน ปลูกปาตนไม ปลูกไมคลุมหนาดินกัน
ดินพังทลายทําแนวปลูกแบบขวางแนะนําพันธุพืชท่ีทนตอแมลงศัตรูพืชและความแหงแลงรวมถึงสงเสริมการ
ปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและสภาพภูมิอากาศ เปนตน 
   (1.6) การพัฒนาบอบาดาล และบอน้ําตื้น  
   (1.7) การสรางความตระหนักเพ่ือปองกันการติดตอของเชื้อโรค และอ่ืนๆ 
   (1.8) การออกกฎหมายท่ีจําเปนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  แผนงาน/โครงการดานการปองกันและลดผลกระทบ 
   - การปองกันและลดผลกระทบท่ีใชโครงสราง 
    การปองกันโดยใชโครงสราง หมายถึง การใชสิ่งกอสรางท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน อาคาร เข่ือน 
กําแพง อางเก็บน้ํา ฝาย เหมือง เสนทางคมนาคมเพ่ือสงกําลังบํารุง ปายสัญญาณเตือน ฯลฯ เพ่ือการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีวาควรใชการปองกันแบบใดจึงจะ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนั้นๆ ประกอบดวย      
    (1) จัดหาพ้ืนท่ีรองรับน้ําและกักเก็บน้ํา เชน อางเก็บน้ํา รวมท้ังการขุดลอกคูคลอง แหลงน้ํา
สาธารณะท่ีตื้นเขิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลงและการระบายในฤดูฝน        
    (2) กรณีการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตองใหมีความม่ันคงแข็งแรงและ
มีระบบความปลอดภัยสําหรับผูใชอาคาร ท้ังนี้ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังขอกําหนดและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
    (3) กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกําลังบํารุง หรือเสนทางไปสถานท่ีหลบภัยใหใชการ
ไดตลอดเวลา  
   - การปองกันและลดผลกระทบท่ีไมใชโครงสราง  
    การเตรียมการดานฐานขอมูล 
    จังหวัดเชียงราย ไดเตรียมการดานฐานขอมูล ดังนี้  
    (1) จัดทําฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย เชน ฐานขอมูลสถิติ 
สาธารณภัย ฐานขอมูลผูประสบภัย ฐานขอมูลเจาหนาท่ีและอาสาสมัคร ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ และฐานขอมูล
อ่ืนๆ ท่ีจําเปน 
    (2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัยระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถใชงานไดรวมกัน 
    (3) ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติการตามแผนฉบับนี้สามารถใชขอมูลดานสาธารณภัยได 
    การสงเสริมใหความรูและสรางความตระหนักดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    (1) สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝง
จิตสํานึกดานความปลอดภัย (Safety Mind) อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อประชาสัมพันธท่ีสามารถ
เขาถึงประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือ อินเตอรเน็ต เปนตน 
    (2) เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับความปลอดภัย 
ในชีวิตประจําวัน เชน การใชถนนอยางปลอดภัย การใชอุปกรณไฟฟาภายในบาน  เปนตน 
    (3) พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงคประชาสัมพันธใหชัดเจนเขาใจงาย เหมาะสม เขาถึง
กลุมเปาหมายแตละกลุม และเปนท่ีนาสนใจ 
   (4) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคสวน 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอาสาสมัครตางๆ มีสวนรวมในการรณรงคในเรื่อง 
ความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
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   (5) พัฒนาศักยภาพในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายดวยการ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางมีมาตรฐานในทุกระดับ 
   (6) บรรจุ/สอดแทรกเนื้อหาสาระเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในหลักสูตรการ
ฝกอบรมเจาหนาท่ีของรัฐ ภาคเอกชน โดยหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรง เชน สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัด สถานีวิทยุโทรทัศน สถาบันการศึกษา ท่ีทําการปกครองจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน
ตน รวมท้ังหนวยงานอ่ืนๆ นําเรื่องของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีมีความสัมพันธกับหนวยงานหรือ
ผูรับบริการของหนวยงานไปพิจาณาจัดทําแผนงาน/โครงการในระยะสั้น/ระยะกลาง/ระยะยาว ดวย 

  (2) แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม 
   การเตรียมความพรอม เปนการดําเนินการท่ีเนนชวงกอนเกิดภัยเพ่ือใหประชาชนหรือชุมชน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของมีองคความรูขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัยไดแก 
   (2.1) การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based 
Disaster Risk Management : CBDRM) เนนการอาศัยชุมชนเปนศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา  
และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัยโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทาง
แกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถให
คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่งกอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปให
ความชวยเหลือจึงเปนเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชนใหมีความพรอมท่ีจะเผชิญสาธารณภัยและไดรับ
ผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินใหนอยท่ีสุดรวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนในรูปแบบ
อาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม เชน การศึกษาขอมูลการวิเคราะห
ขอมูลภัยการแจงเตือนภัย การจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมูบานการฝก
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการประเมินผล เปนตน 
   (2.2) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอม
และเพ่ิมศักยภาพของหนวยงานและบคุลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ
ทําใหทราบจุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ แผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ 
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝกซอมแผนการซักซอม และการฝกปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมและความจําเปนของแตละหนวยงาน 
   ประเภทของการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แบงเปน 2 ประเภท คือ 
    (2.2.1) การฝกเชิงอภิปราย (Discussion Base Exercise) เปนการฝกโดยใชวิธีการหารือ
อภิปรายเก่ียวกับแผนมาตรการหรือวิธีการปฏิบัติเพ่ือมุงเนนประเด็นยุทธศาสตรและนโยบายของหนวยงานเปน
สําคัญ แบงออกเปน 
      (2.2.1.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เปนการตั้งสมมติฐานสถานการณ 
สาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการไดแสดงความคิดเห็นรวมกันในการคนหา
ทางเลือกท่ีเหมาะสมตอการเผชิญเหตุ 
     (2.2.1.2) การฝกบนโตะ (Table Top Exercise) เปนการจําลองสถานการณแบบกวาง 
เพ่ือคนหาจุดออน ปญหาอุปสรรคของแผนฯ เพ่ือนํามากําหนดแนวทาง ข้ันตอนการปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติ
ประจาํ (Standard Operating Procedure: SOP) โดยเนนการฝกในระดับผูบริหารและผูมีอํานาจตัดสินใจ 
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    (2.2.2) การฝกเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Exercise) เปนการฝกท่ีมีการจําลอง
สถานการณใหใกลเคียงความเปนจริง โดยมีการเคลื่อนยาย ระดมทรัพยากรและบุคลากรจริงตามสถานการณ 
แบงออกเปน 
     (2.2.2.1) การฝกปฏิบัติ (Drill) เปนการฝกปฏิบัติของหนวยงานขนาดเล็กระดับพ้ืนท่ี โดย
เนนการเผชิญเหตุของเจาหนาท่ีภาคสนามเฉพาะดาน 
     (2.2.2.2) การฝกเฉพาะหนาท่ี (Functional Exercise) เปนการฝกของหนวยงานหรือ
ระหวางหนวยงานเพ่ือทดสอบและประเมินขีดความสามารถของบุคคลท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบเฉพาะดาน
รวมท้ังบทบาทหนาท่ีท่ีใชในการเผชิญเหตุกับสถานการณสมมตท่ีิกําหนดข้ึน 
     (2.2.2.3) การฝกเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) เปนการฝกท่ีมีความสลับซับซอน 
มีข้ันตอนการเตรียมการและการใชทรัพยากรมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับการฝกรูปแบบอ่ืนๆรวมท้ังเก่ียวของกับ
บุคลากรจากหลากหลายหนวยงานในหลายระดับโดยมีการเคลื่อนยายทรัพยากรและบุคลากรเพ่ือเผชิญเหตุ
ตั้งแตการประสานขอมูล การสนับสนุนทรัพยากรของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ 
จนถึงการเชื่อมโยงและการสั่งการจากศูนยบัญชาการเหตุการณไปยังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติภาคสนาม 
   กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพ้ืนท่ี พรอมท้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินแตละดานตองจัดใหมี
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําประเภท
การฝกดังกลาวไปปรับใชในการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงานตามความเหมาะสม 
นอกจากนี้การประเมินผลแตละครั้งควรมีประเด็นคําถามอยางนอยไดแกการฝกบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว
หรือไมความจําเปนในการปรับปรุงระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติในการ
ประสานงาน การสื่อสาร ทรัพยากร ทักษะ ประสบการณความตองการการฝกอบรม ทรัพยากรเพ่ิมเติม
ขอบกพรอง อุปสรรค และขอเสนอแนะในการฝกครั้งตอไป 

   (2.3) การเตรียมการอพยพ 
    ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพ้ืนท่ี จัดทําแผนอพยพแผนอพยพสวนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซ่ึงอยางนอยมีสาระสําคัญ
ประกอบดวย บัญชีจํานวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขต
พ้ืนท่ีรองรับการอพยพใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การกําหนดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน
การกําหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสํารองสําหรับแตละประเภทภัย รวมท้ังการสํารวจและ 
การจัดเตรียมพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารสําหรับการอพยพ  
   (2.4) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว (Temporary Shelter Management) 
    เปนการแกปญหาท่ีอยูอาศัยชั่วคราวในสถานการณท่ีเกิดสาธารณภัยข้ึน ซ่ึงจังหวัดตองมีการ
เตรียมแผนรับมือตอจากการอพยพในภาวะฉุกเฉินโดยกําหนดอาคารท่ีจะใชเปนศูนยพักพิงชั่วคราวไวและการบริหาร
จัดการในศูนยพักพิงชั่วคราวเพราะจะมีผลโดยตรงตอการดํารงชีวิตและศักดิ์ศรีกับผูประสบภัยท่ีเขาพักพิง ท้ังนี้
การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพควรประกอบดวยอยางนอย ดังนี้ 
    (2.4.1) จัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี ตองดําเนินการคัดเลือกสถานท่ีตั้ง 
    (2.4.2) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราวใหกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิงชั่วคราว 
ไดแก ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวซ่ึงอาจเปนไดท้ังหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการ
ระหวางประเทศ ผูนําชุมชน หรือผูอํานวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียนเปนศูนยฯ) ท้ังนี้ ศูนยพักพิงชั่วคราวอาจมี
โครงสรางภายในแบงเปนฝายปฏิบัติการและฝายอํานวยการตามความเหมาะสม 
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    (2.4.3) ปจจัยความจําเปนข้ันต่ําของศูนยพักพิงชั่วคราวอ่ืนๆ  
    (2.4.4) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีจําเปน 
    ใหสาํนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําแผนบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
   (2.5) การจัดตั้งองคกรการเรียนรูสาธารณภัย 
    (2.5.1) ศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
     เปนแนวคิดเพ่ือใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยเพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึนประกอบกับเปนการเพ่ิมทักษะใหประชาชน/
ชุมชนชวยเหลือตนเองและสามารถรักษาชีวิตรอดไดเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน รวมท้ังเปนวิธีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติใหผูประสบภัยไดพยายามชวยเหลือตนเองเปนลําดับแรกระหวางรอความชวยเหลือจากภาครัฐ ท้ังนี้ 
ศูนยการเรียนรูสาธารณภัยยังใหองคความรูแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ไดแกบุคลากรของทุกภาคสวน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการเสริมสราง
ศักยภาพในการจัดการดานสาธารณภัยของจังหวัดตอไป  
     ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพ้ืนท่ี พิจารณาจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยแตละระดับ ตามความเหมาะสม  ไดแก ศูนยการเรียนรูสา
ธารณภัยจังหวัด ศูนยการเรียนรูสาธารณภัยอําเภอ และศูนยการเรียนรูสาธารณภัยทองถ่ิน เปนตน 
   (2.6) การพัฒนาคลังขอมูลสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย   
    เปนการจัดทําระบบมาตรฐานกลางดานฐานขอมูลและสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูล
ดานสาธารณภัยเพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถนําระบบมาตรฐานกลางฐานขอมูลไปดําเนินการจัดทํา พัฒนา
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของแตละหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานได โดยใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงรายเปนหนวยงานหลัก
ดําเนินการพัฒนาคลังขอมูลสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
    (2.6.1) การเชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบคลังขอมูลสาธารณภัยจังหวัดเขากับฐานขอมูลของ 
สวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ฐานขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยฐานขอมูลการรายงานเหตุดวนสาธารณภัย 
ฐานขอมูลทรัพยากรเครื่องจักรกล อุปกรณเครื่องมือกูภัย ฐานขอมูลการฝก ฐานขอมูลคลังทรัพยากร 
ดานสาธารณภัย เปนตน  
    (2.6.2) การจัดทําระบบการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลจากคลังขอมูลสาธารณภัยจังหวัด 
    (2.6.3) การพัฒนาระบบขอมูล เพ่ือไปสูระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) 
ของผูบัญชาการเหตุการณแตละระดับท่ีเชื่อมโยงขอมูลกับคลังขอมูลสาธารณภัยจังหวัด 
    (2.6.4) การจัดทําระบบการนําเสนอขอมูลสาธารณภัยใหกับประชาชนทั่วไปเพื่อเปนขอมูล
สําหรับความรูดานการศึกษาและการรวบรวมสถิติ เชน ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย พ้ืนท่ีประสบภัยสถิติการเกิดภัย 
ทรัพยากรพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ การใหความชวยเหลือ มูลคาความเสียหาย และการฟนฟู เปนตน 
   (2.7) การจัดตั้งคลังสํารองทรัพยากร (Stockpiling)  
    เปนการสํารองทรัพยากรเพ่ือความรวดเร็วในการสั่งใชและการสนับสนุนทรัพยากรไปยังพ้ืนท่ี
ประสบภัย โดยใหมีการกําหนดวงรอบการจัดการและการรักษาสภาพทรัพยากรใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา 
สําหรับทรัพยากรประเภทใดท่ีมีระยะเวลาหมดอายุการใชงานใหกําหนดวงรอบการหมุนเวียนใชใหเหมาะสม 
ท้ังนี้ ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กําหนดคลังสํารองทรัพยากรอยางนอย
อําเภอละ 1 แหง ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นําทรัพยากรไปใชในการปฏิบัติ 
 



91 

 

   (2.8) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    เปนแผนรองรับการดําเนินภารกิจเพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง เม่ืออยูในสภาวะ
วิกฤต โดยแนวคิดการบริหารความตอเนื่องของหนวยงานภาครัฐเนนการควบคุม ดูแล และปองกันทรัพยากร 
ท่ีสําคัญตอการดําเนินงานหรือใหบริการเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดสําหรับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
โดยหากการควบคุมภายในท่ีมีอยูไมสามารถควบคุมดูแลและปองกันไดท้ังหมดเม่ือเกิดสภาวะวิกฤตจะทําให
การดําเนินงานหรือการใหบริการของหนวยงานลดลงและไมตอเนื่อง ดังนั้น บทบาทหนาท่ีของหนวยงาน
ภาครัฐ คือ ตองเรงดําเนินการใหการดําเนินงานหรือการใหบริการกลับมาใหเหมือนภาวะปกติแมจะอยูใน
สถานการณสาธารณภัย 
 
  (3)  แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย 
  เปนโครงสรางและระบบสื่อสารท่ีชวยใหมีขอมูลเก่ียวกับสาธารณภัย และการสงขอมูลท่ีถูกตอง
รวดเร็วไปยังสวนราชการ หนวยงาน และประชาชน เพ่ือใหการปฏิบัติการเตือนภัยของจังหวัดเชียงราย 
สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติของระบบ
การเตือนภัย ในพ้ืนท่ีจังหวัด ดังนี้ 
   (3.1) ระดับของระบบการเตือนภัย  มีความหมายของสีในการเตือนภัย ดังนี้ 

 

   สีแดง   หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยูแตในสถานท่ี
ปลอดภัย และปฏิบัติตามขอสั่งการ 
   สีสม   หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาท่ีกําลังควบคุม
สถานการณ ใหอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 
   สีเหลือง  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนมท่ีสถานการณจะ
รุนแรงมากข้ึน ใหจัดเตรียมความพรอมรับสถานการณ และปฏิบัติตามคําแนะนํา 
   สีน้ําเงิน  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตามขอมูลขาวสารอยางใกลชิด
ทุกๆ 24 ชั่วโมง 

   สีเขียว  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูลขาวสารเปนประจํา 

   (3.2) กระบวนการแจงเตือนภัย ประกอบดวย  
     (3.2.1) การเฝาระวัง ติดตามสถานการณ  
      เปนการติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณท่ีอาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย 
รวมท้ังทําหนาท่ีเฝาระวัง ใหขอมูลและขาวสารแกประชาชน โดยมีสวนราชการและหนวยงานเก่ียวของท่ีมีความรู
และเครื่องมือทางเทคนคิ เชน สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย, โครงการชลประทานเชียงราย, สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย, ศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี 5 (เชียงราย), ศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี 12 (เชียงแสน) 
ฯลฯ มีหนาท่ีเฝาระวัง และติดตามสถานการณปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยใหสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชยีงราย เปนหนวยงานหลักในการเฝาระวัง ติดตามสถานการณ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย โดยมี
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงราย, จังหวัดทหารบกเชียงราย, ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย, สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย, ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย, สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย, 
ศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี 5 (เชียงราย), ศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี 12 (เชียงแสน), ศูนย อปพร.จังหวัดเชียงราย, 
เครือขายกิจการอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, เครือขายวิทยุสมัครเลนจังหวัด
เชียงราย และมูลนิธิ สมาคม ชมรมกูชีพกูภัย เปนหนวยงานสนับสนุน 
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     (3.2.2) การแจงเตือนลวงหนา  
       เปนการแจงขอมูลขาวสารท่ีบงชี้วามีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงภัย
ไปยังสวนราชการ หนวยงาน กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับและประชาชน เพ่ือให
ติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ระยะเวลาสําหรับการแจงเตือนลวงหนาข้ึนอยูกับ
สาธารณภัยแตละประเภทโดยปกติควรมีการแจงเตือนลวงหนากอนเกิดสาธารณภัยไมต่ํากวา 120 ชั่วโมง 
      ใหสํานกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายเปนหนวยประสานงานกลาง 
ในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติ รวมกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการเฝาระวังติดตาม
สถานการณ เผยแพรประชาสัมพันธ และแจกจายขอมูลขาวสาร เพ่ือใหการแจงเตือนลวงหนาท่ีมีมาตรฐานเปน
รูปแบบเดียวกันซ่ึงสะดวกตอการรับทราบและทําความเขาใจกับขอมูลท่ีไดรับ  
     (3.2.3) การแจงเตือนภัย 
      เปนการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกวารอยละ 60 และเปนการแจง
แนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการ หนวยงาน กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี และประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยเพ่ือใหเตรียมความพรอมรับมือกับสา
ธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยใหมีการแจงเตือนภัยไมต่ํากวา 72 ชั่วโมงกอนเกิดภัย และมีขอมูลการแจงเตือนภัย 
ไดแก 
       (3.2.3.1) คาดการณระยะเวลาและบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
       (3.2.3.2) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา) 
       (3.2.3.3) แนวทางการปฏิบัติตนของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชน 
       (3.2.3.4) การเตรียมความพรอมรับมือ เชน อาหาร น้ําดื่มยารักษาโรค เปนตน 
      ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดวางแนวทาง 
มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติ รวมกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการแจงเตือนภัย เพ่ือการสั่งการไปยัง 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี  
พรอมท้ัง ใหสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย รวมกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย กําหนดข้ันตอนวิธีปฏิบัติเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธแจกจายขอมูลขาวสาร และแจงเตือนภัยใหกับ
ผูปกครองทองท่ีและประชาชนเพ่ือใหม่ันใจไดวาประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและรวดเร็ว โดยมีการ
ปฏบิัติเพ่ือเตรียมรับสถานการณเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด 
     ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพ้ืนท่ี รายงานผลการปฏิบัติใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง 
นับตั้งแตไดรับแจงการเตือนภัยเพ่ือเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยการ
แจงเตือนผานชองทางตาง ๆ เชน โทรศัพท โทรสาร วิทยุสื่อสาร กลุมไลน หนาเว็ปไซด สถานีวิทยุกระจายเสียง
ของรัฐและเอกชน เปนตน    
     (3.2.4) การรับมือและการอพยพ 
      กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพ้ืนท่ี พิจารณากําหนดแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับสวนราชการ หนวยงาน และองคกรเอกชน 
ในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการจัดทําแผนอพยพและการฝกอพยพ ท้ังนี้ หากเกินศักยภาพท่ีจะ
รับมือกับสถานการณไดใหรายงานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที 
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   (3.3) การพัฒนาระบบเตือนภัย 
     การพัฒนาระบบเตือนภัยมีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือทําใหการเตือนภัยมีความแมนยํา 
นาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     (3.3.1) พัฒนาศักยภาพในการพยากรณและการเผยแพรขอมูลเตือนภัย 
       (3.3.1.1) ปรับปรุงอุปกรณเครื่องมือและเทคโนโลยีใหสามารถรองรับกับระบบ
เตือนภัยในปจจุบันและตางประเทศได 
       (3.3.1.2) จัดทําระเบียบปฏิบัติประจํา (Standard Operating Procedure : SOP) 
และเสริมสรางขีดความสามารถของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
       (3.3.1.3) จัดวางระบบสื่อสารหลัก อยางนอย2 ระบบ และระบบสื่อสารสํารอง 
     (3.3.2) เสริมสรางกระบวนการและวิธีการเตือนภัย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
       (3.3.2.1) เตรียมความพรอมและสรางความตระหนักรวมถึงใหประชาชนมีการรับรู
และเขาใจความเสี่ยงจากขอมูลท่ีไดรับโดยจัดใหมีการฝกอบรม เชน อาสาสมัครแจงเตือนภัยในชุมชนเมือง 
ตําบล และหมูบานเพ่ือเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับระบบเตือนภัยท่ีมีความแตกตางกันของภัยแตละประเภท 
เปนตน 
       (3.3.2.2) จัดทํา Web Serviceในการนําเสนอขอมูลและ Mobile Application 
เพ่ือเปนชองทางในการใหบริการขอมูลและแจงเตือนภัยใหแกประชาชนและบุคคลท่ีตองไดรับการดูแล 
เปนพิเศษในกลุมเสี่ยงอ่ืนๆ ผานสมารทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) 
       (3.3.2.3) จัดใหมีการฝกกระบวนการระบบเตือนภัยเพ่ือเปนการทดสอบแผนปฏิบัติการ 
แผนเผชิญเหตุ ข้ันตอน เครื่องมือ อุปกรณและความพรอมของประชาชนท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล 
หมูบาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 4.2.3 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมใหทุกภาคสวนและทุกระดับสรางแนวปฏิบัติในการลดความเส่ียง  
   เปนการทําใหทุกภาคสวนยอมรับท่ีจะรวมมือกันดําเนินกิจกรรมในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ใหมีประสิทธิภาพโดยใหสังคมและชุมชนเขามามีสวนรวมในการเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัย และ
เปนการนําเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขาสูกระแสหลักในการพัฒนาอยางยั่งยืนของจังหวัด
(Mainstreaming Disaster Risk Reduction into Development) รวมถึงการเสริมสรางความเขมแข็งหรือ
ภูมิคุมกันใหแก ชุมชน สังคม และจังหวัดตอไป ท้ังนี้ จังหวัดจะตองกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการบูรณาการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีจังหวัดนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังการให
ความสําคัญในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณท่ีจะทําใหการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนนโยบาย
สําคัญในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของจังหวัดอยางจริงจัง 
   (1) แนวทางปฏิบัติในการกําหนดใหเปนนโยบายแหงจังหวัดท่ีสําคัญๆ 
    (1.1) การกําหนดใหหลักการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนนโยบายของจังหวัด เชิงเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก การระบุการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไวในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายและ
ยุทธศาสตรสําคัญของจังหวัดเชียงราย สนับสนุนความเปนหุนสวนรัฐรวมกับเอกชนกระบวนการวางแผนและ
ข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณ                                                     
    (1.2) การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสําหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเผชิญเหตุ
และการฟนฟู 
    (1.3) การศึกษาและรวบรวมมาตรการท่ีเก่ียวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีเปน
ขอบังคับ กฎเกณฑ และระเบียบเพ่ือใชจัดการกระบวนการและวางแผนพัฒนา เชน การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม รหัสอาคาร ฯลฯ 
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    (1.4) การสรางความเขมแข็งในการประสานงานระหวางหนวยงาน และการสรางความรวมมือ
ระหวางจังหวัดเชียงรายภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในทุกระดับ 
    (1.5) การสงเสริมการจัดการโครงการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต ไดแก องครวมของ
กระบวนการบริหาร ซ่ึงบงชี้ภัยคุกคามตอองคกร และผลกระทบของภัยคุกคามตอการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังให
แนวทางในการสรางขีดความสามารถใหกับองคกรมีความยืดหยุนเพ่ือการตอบสนองและปกปองผลประโยชน
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ชื่อเสียงภาพลักษณและกิจกรรมท่ีสรางมูลคาใหเกิดประสิทธิผล 
    (1.6) การกระตุนใหทุกหนวยงานภาครัฐจัดทําแผนรองรับการดําเนินภารกิจการใหบริการประชาชน
ไดอยางตอเนื่องเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน เพ่ือเปนการเรงใหการดําเนินงานหรือการใหบริการแกประชาชน
กลับมาใหเหมือนภาวะปกติ 
    (1.7) การสงเสริมและสนับสนุนโครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชนโดยการใหเอกชนเขามา
มีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดสราง ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ข้ันพ้ืนฐาน รวมถึงการใหบริการท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ใหแกประชาชนภายใตกรอบความเสี่ยงและระยะเวลาท่ีกําหนด 
   (2) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ไดแก 
    (2.1) การทบทวนและปรับปรุงนโยบายกฎระเบียบ และองคกรในการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยของจังหวัด        
    (2.2) การพัฒนาและสงเสริมใหทุกภาคสวนต้ังแตระดับจังหวัดถึงชุมชนดําเนินแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การจัดลําดับความเสี่ยงท่ีตองมีมาตรการ
จัดการ เสริมสรางความรวมมือ/การมีสวนรวม แผนสนับสนุนงบประมาณ เปนตน 
    (2.3 ) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและ 
มีประสิทธิภาพ 
    (2.4) การจัดทําบันทึกขอตกลงระหวางภาคประชาสังคมกับจังหวัดในการนํานโยบายการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสูการปฏิบัติ 
    (2.5) การทบทวนกฎ/ระเบียบในการวางแผนพัฒนาท่ีมีอยูในมุมมองของการใชบทบัญญัติ
(การบังคับใชกฎหมาย) 
    (2.6 การพัฒนาและสงเสริมการสรางความตระหนักใหแกผูมีอํานาจตัดสินใจและทางการเมือง
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
    (2.7) การแตงตั้งผูประสานงานดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแตละสวนราชการ 
ท่ีเก่ียวของ 
    (2.8) การจัดตั้งกองทุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและกองทุนพิเศษ เพ่ือการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยใหสํานักงานคลังจังหวัดเชียงราย เปนหนวยหลัก ในการจัดต้ังกองทุน 
การบริหารกองทุนการจัดหารายได การเบิกจายและการใชจายเงินกองทุน โดยมีสํานักงานจังหวัดเชียงราย, 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  
เปนหนวยงานสนับสนุน  
    (2.9) การจัดใหมีสมัชชาการจัดการสาธารณภัยเปนเวทีสาธารณะระดับจังหวัดท่ีเปดโอกาสให
ภาคสวนตางๆ ในสังคมไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณและเรียนรูรวมกัน เพ่ือคนหาทางออก 
ในประเด็นปญหารวมท่ีแตละฝายใหความสําคัญและนําไปสูการเสนอแนะพัฒนานโยบายสาธารณะในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของจังหวัดเชียงราย โดยจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือ 
ตามความเหมาะสมใหเปนระบบและเปนไปอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน  


