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บทท่ี 5 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 การจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนการปฏิบัติการเพ่ือลดความรุนแรงของสาธารณภัย รวมท้ังการรักษา
ขวัญสรางความม่ันใจ และปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนระเบยีบของเจาหนาท่ีและประชาชน โดยใหยึดถือวาการรักษาชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนเปนเรื่องเรงดวนลําดับแรกท่ีจะตองเรงเขาระงับและใหความชวยเหลือ ดังนั้น  
ในภาวะปกติจึงตองมีการเตรียมความพรอมไวเพ่ือใหสามารถเผชิญกับเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 
 สําหรับจังหวัดเชียงราย การจัดการในภาวะฉุกเฉินแตละระดับ ไดมอบหมายใหผูท่ีมีอํานาจหนาท่ี 
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
เปนผูรับผิดชอบ ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 

5.1 แนวคิดเชิงกลยุทธการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
   ใหมีการจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใตรูปแบบระบบและความเขาใจท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน
เพ่ือใหการจัดการสาธารณภัยสามารถเชื่อมตอพ้ืนท่ีและภารกิจไดทันที โดยการนําระบบการบัญชาการ
เหตุการณมาบังคับใชกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเขาปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
 5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   ตองมีการกําหนดลําดับการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน ระหวางหนวยงานตางๆ วาจะรับหนาท่ีและ
ภารกิจจากผูใด หนวยงานใดเปนหนวยงานหลักในการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน หนวยงานใดทําหนาท่ี
สนับสนุน รวมท้ังมีการแบงความรับผิดชอบตอสถานการณดวยการกําหนดแนวทางปฏิบัติ (วัตถุประสงค)  
กลยุทธ/ยุทธวิธีท่ีชัดเจนซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ีจากหนวยงานตางๆท่ีเขารวมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
สามารถปฏิบัติงานไดเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
 5.1.3 ความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เปนสิ่งจําเปนสําหรับระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือท่ีจะสามารถปรับใชกับเหตุฉุกเฉินท่ี
อาจจะเกิดข้ึนทุกประเภท และทุกขนาด รวมถึงเหตุฉุกเฉินท่ีจําเปนตองอาศัยการประสานงานระหวาง
หนวยงาน ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (เชน เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนบริเวณพรมแดนระหวาง
ประเทศ) และ/หรือระหวางสาขาวิชาชีพตางๆ ลักษณะความยืดหยุนภายในระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินทําให
เกิดความสะดวกในการปรับเปลี่ยนปริมาณ ระดับของกิจกรรม และโครงสรางในการจัดการในภาวะฉุกเฉินและ
การปฏิบัติการตอบโต ท้ังนี้ ระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
ใชในการดําเนินงานเฉพาะดานไดท่ัวจังหวัด 
 

5.2 กลยุทธการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 5.2.1 กลยุทธท่ี 1 สรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
  เปนการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบ โดยกําหนดโครงสรางองคกร
ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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  (1) แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัย 
   จังหวัดเชียงราย ไดกําหนดแนวการปฏิบัติในการจัดการเม่ือสาธารณภัยข้ึน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
ดังนี้ 
    (1.1) เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีใด 
ใหเปนหนาท่ีของผูอํานวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเขาดําเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และใหแจงผูอํานวยการอําเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีและผูอํานวยการจังหวัด
ทราบทันที 
    (1.2) กรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการ
ทองถ่ินหลายคน ผูอํานวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนก็ได แลวใหแจง
ผูอํานวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว  
    (1.3) กรณีผูอํานวยการทองถ่ินมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐ 
หรือหนวยงานของรัฐท่ีอยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีของตน ใหแจงใหผูอํานวยการ
อําเภอ หรือผูอํานวยการจังหวัดแลวแตกรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วตอไป 
    (1.4) ผูอํานวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีติดตอหรือใกลเคียงมีหนาท่ีสนับสนุนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกผูอํานวยการซ่ึงรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีติดตอหรือ
ใกลเคียงนั้น 
    (1.5) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน เจาพนักงานท่ีประสบเหตุมีหนาท่ีตองเขาดําเนินการเบื้องตน                  
เพ่ือระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอํานวยการทองถ่ินเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได 
ใหเจาพนักงานมีอํานาจดําเนินการใดเพ่ือประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดแกบุคคลได 
    (1.6) กรณีเจาพนักงานจําเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยูใกลเคียงกับบริเวณ 
ท่ีเกิดสาธารณภัยเพ่ือทําการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากเจาของหรือ 
ผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือเม่ือมีผูอํานวยการ
อยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือ 
ผูครอบครองขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดังกลาวได หากเจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติ
ตามคําสั่ง ใหเจาพนักงานมีอํานาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจําเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกลาว 
    (1.7) ใหผูอํานวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบสํารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและทําบัญชีรายชื่อ
ผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐาน
ในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 
    (1.8) ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ 4) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งการผูบัญชาการ ผูอํานวยการ หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดท้ังใหความ
ชวยเหลือแกประชาชน โดยมีอํานาจเชนเดียวกับผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และ
ผูอํานวยการแตละระดับ 
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  (2) แนวทางการปฏิบัติในการจัดตั้งองคกรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน จังหวัดเชียงรายกําหนดแนวทางในการจัดตั้งองคกรปฏิบัติการจัดการ 

ในภาวะฉุกเฉิน ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ถือปฏิบัติดังนี้ 
   (2.1) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ี 
(องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูควบคุมและสั่งการเพ่ือทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะ
กลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ัง ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และ
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุม
สถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ใหขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง และหรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
   (2.2) ศูนยบัญชาการเหตุการณอําเภอ (ศบก.อ.) 
     ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ
อําเภอ เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีนายอําเภอซ่ึงผูเปนอํานวยการอําเภอ เปนผูควบคุมและ
สั่งการเพ่ือทําหนาท่ีในการจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูสถานการณปกติ พรอมท้ัง 
เปนศูนยกลางในการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังอํานวยการและ
ประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังฝายพลเรือนและฝายทหาร ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบไดอยางมีเอกภาพ รวดเร็ว และท่ัวถึง ในกรณีเม่ือมีการยกระดับ
เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดปานกลาง (ระดับ 2) ใหศูนยบัญชาการเหตุการณอําเภอ แปรสภาพเปน 
ศูนยบัญชาการเหตุการณสวนหนาอําเภอ ของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
   (2.3) ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด (ศบก.จ.)  
     ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณ
จังหวัด เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงเปนอํานวยการจังหวัด เปนผูสั่งการ 
ควบคุม และบัญชาการเพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัด จนกวาสถานการณจะ
เขาสูภาวะปกติ พรอมท้ัง เปนศูนยกลางในการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยจาก
สวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนใหแกกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี รวมท้ัง อํานวยการ และประสานการเผชิญเหตุระหวาง
หนวยงานตางๆ ท้ังฝายพลเรือนและฝายทหาร ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคการสาธารณกุศล
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบไดอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
   (2.4) ศูนยบัญชาการเหตุการณสวนหนาจังหวัด                              
     ใหศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด แปรสภาพเปนศูนยบัญชาการเหตุการณสวนหนา
จังหวัด ของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณีเม่ือมีการยกระดับเปนการจัดการ
สาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3) หรือการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ 4) ใหมีหนาท่ีปฏิบัติงาน
ตามการบัญชาการจากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยรับผิดชอบอํานวยการ 
ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
พรอมท้ัง เปนศูนยกลางในการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรเพ่ือการจัดการสาธารณภัย และประสานการ
ปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังฝายพลเรือนและฝายทหารตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคการ
สาธารณกุศลในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
     ท้ังนี้ โครงสรางศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดเชียงราย ตามแผนภาพท่ี 5 - 1 
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แผนภาพท่ี 5-1 : โครงสรางศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดเชียงราย               

 
     (2.4.1) คณะท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ มีหนาท่ีใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา ขอมูลทางวิชาการ 
การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน โดยให
คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ พรอมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใด ตามท่ีผูวาราชการจังหวัด/                   
ผุอํานวยการจังหวัด เห็นสมควร ท้ังนี้ จํานวนของคณะท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญใหเปนไปตามท่ีเห็นสมควร                
     (2.4.2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาท่ีประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ เพ่ือ
สื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชนรวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน 
โดยใหสํานักงานประชาสมัพันธจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก ในการจัดทําขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และ
โครงสรางภายในศูนยฯ 
     (2.4.3) ศูนยประสานการปฏิบัติมีหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ดานกฎหมาย ธุรการ และกําลังพล  
     (2.4.4) สวนปฏิบัติการ มีหนาท่ีปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ ดับเพลิง คนหาและกูภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย 
บริการการแพทยและสาธารณสขุ คมนาคม รักษาความสงบเรียบรอย ประสานทรัพยากร และทางทหารโดยให
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีดังกลาวรวมกันจัดทํา ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสรางภายในของสวนฯ 
     (2.4.5) สวนอํานวยการ มีหนาท่ีติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ แจงเตือนภัย
รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจําเปนในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน 
รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลท่ีไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐานดําเนินการ ท้ังนี้ 
ใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย/หนวยงานตามท่ีผู อํานวยการมอบหมาย 
เปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดทํา ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสรางภายในของสวนฯ พรอมท้ัง ใหการ
สนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแกศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดเชียงราย 
 
 
 

ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดเชยีงราย 

ผูอํานวยการจังหวัด 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

ศูนยประสานการปฏิบัต ิ

ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 

สวนปฏิบัติการ สวนอํานวยการ สวนสนับสนุน 
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     (2.4.6 ) สวนสนับสนุน มีหนาท่ีดังนี้ 
       (2.4.6.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุก ๆ ดานท่ีจําเปน เพ่ือใหการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก ดานการสื่อสารโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพลังงาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมการสาธารณูปโภค
การโยธาธิการและซอมบํารุง การฟนฟูเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนโดยใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจในแตละดาน
รวมกันจัดทํา ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสรางภายในของสวนฯ     
       (2.4.6.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินการ
คลัง และการรับบริจาค โดยใหสํานักงานคลังจังหวัดเชียงราย เปนหนวยรับผิดชอบภารกิจดานงบประมาณ 
การเงิน การคลัง และเหลากาชาดจังหวดเชียงราย สํานักงานจังหวัดเชียงราย สํานักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปนหนวยรับผิดชอบภารกิจดานการรับบริจาค พรอมท้ัง ใหรวมกันจัดทําขอบเขต 
แผนงาน ภารกิจ โครงสรางภายในของสวนฯ 
      ท้ังนี้ การจัดตั้งศูนยประสานการปฏิบัติ และการประสานงานในสวนอํานวยการ  
สวนปฏิบัติการ และสวนสนับสนุน ใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก 
ในการดําเนินงาน 
   (2.5) ผูมีอํานาจหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและผูท่ีเก่ียวของอยางเปนเอกภาพ
และชัดเจนแตละระดับ ตั้งแตระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับทองถ่ินตามแผนภาพท่ี 5 - 2 
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สาสา

ธารณธารณ

ภยัภยั 

สัง่การให้สัง่การให้

ดาํเนินการดาํเนินการ

อยา่งหน่ึงอยา่งหน่ึง

อยา่งใดเพ่ืออยา่งใดเพ่ือ

ป้องกนัและป้องกนัและ

บรรเทาสาบรรเทาสา

ธารณภยั /ธารณภยั / 

ให้ความให้ความ

ช่วยเหลือช่วยเหลือ

ประชาชนในประชาชนใน

พ้ืนท่ีท่ีกาํหนด พ้ืนท่ีท่ีกาํหนด 

(มาตรา 31)(มาตรา 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควบคมุและกํากบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทัว่

ราชอาณาจกัร (มาตรา 13) 

ควบคมุและกํากบัการปฏบิตัหิน้าทีข่อง ผอ./รอง ผอ./ผช.

ผอ. เจา้พนกังานและอาสาสมคัรไดท้ัว่ราชอาณาจกัร 

(มาตรา 14) 

รบัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต

จงัหวดั (มาตรา 15) 

ชว่ยเหลอื ผอ.จงัหวดั และปฏบิตัหิน้าทีอ่ ืน่ตามที ่ผอ.จว.
มอบหมาย (มาตรา 18) 

รบัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต 

กทม. (มาตรา 32) 

 ชว่ยเหลอื ผอ.กทม. ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

และปฏบิตัหิน้าทีอ่ ื่นตามที ่ผอ.กทม.มอบหมาย (มาตรา 35) 

รบัผดิชอบและปฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัในเขตของตน และมหีน้าทีช่ว่ยเหลอื ผอ.กทม. 

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย (มาตรา 36) 

 

รบัผดิชอบและปฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัในเขตทอ้งถิน่ของตนและมหีน้าทีช่ว่ยเหลอื ผอ.

ทอ้งถิน่ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย (มาตรา 20) 

 

รบัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต

ของตนและมหีน้าทีช่ว่ยเหลอื ผอ.จว./ผอ.อ.ตามทีไ่ดร้บั

มอบหมาย (มาตรา 20) 

นายกรฐัมนตร/ี 

รองนายกรฐัมนตรทีีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แหง่ชาต ิ(รมว.มท.) 

รองผูบ้ญัชาการ (ปมท.) 

ผูอ้าํนวยการกลาง (อ.ปภ.) 

ผอ.จงัหวดั (ผวจ.) 

รอง ผอ.จงัหวดั (นายก อบจ.) 

ผอ.กทม. (ผว.กทม.) 

รอง ผอ.กทม. (ปลดั กทม.) 

ผูช้ว่ย ผอ.กทม. (ผอ.เขต) 

ผอ.อาํเภอ. (นายอาํเภอ) 

ผอ.ทอ้งถิน่ 

(นายก อบต./นายกเทศมนตร/ีนายกเมอืงพทัยา) 

ผช.ผอ.ทอ้งถิน่ 

(ปลดั อบต./ปลดัเทศบาล/ปลดัเมอืงพทัยา) 

สาธารณภยั 
ร้ายแรงอย่างย่ิง

 

รบัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต

อาํเภอของตน และชว่ยเหลอื ผอ.จว.ตามทีไ่ดร้บั

มอบหมาย (มาตรา 19) 

ชว่ยเหลอืผูบ้ญัชาการ มอีาํนาจบงัคบับญัชาและสัง่การ 

ตามทีผู่บ้ญัชาการมอบหมาย (มาตรา 13) 

แผนภาพท่ี 5-2 : การกําหนดบุคคลผูมีอํานาจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
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  (3) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย  
   เพ่ือประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีใหมีการออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบ 
สาธารณภัยไดตามดุลยพินิจเพ่ือใหสวนราชการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน สามารถให
ความชวยเหลือผูประสบภัยไดตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

ระดับ การจัดการ ผูออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอํานวยการจังหวัด   
2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการจังหวัด   
3 สาธารณภัยขนาดใหญ  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

4 สาธารณภัยรายแรงอยางยิง่ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

   ท้ังนี้ ผูประสบภัยอาจขอใหมีหนังสือรับรองพ้ืนท่ีประสบภัย ท้ังท่ีเปนบุคคล และนิติบุคคลได 
โดยใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบ 
สาธารณภัย และหนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

  (4) แนวทางปฏิบัตใินการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
   ใหผูอํานวยการจังหวัด อําเภอ และทองถ่ินใชเกณฑหรือเง่ือนไขดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณา  

เกณฑ/เง่ือนไข ขอมูลท่ีใชระบุเง่ือนไข  

(4.1) พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีใชสอยในลักษณะตางๆท่ีไดรับผลกระทบ และความเสียหาย 
(4.1.1) พ้ืนท่ีทางการเกษตรและปศุสัตว  
(4.1.2) พ้ืนท่ีธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ  
(4.1.3) พ้ืนท่ีอยูอาศัย (จํานวนหลังคาเรือน)  
(4.1.4) พ้ืนท่ีทางธรรมชาติ  

(4.2) ประชากร จํานวนและลักษณะของประชากรในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 
(4.2.1) จํานวนผูไดรับผลกระทบ  
(4.2.2) จํานวนผูอพยพ  
(4.2.3) จํานวนผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต  

(4.3) ความซับซอน ความยากงาย สถานการณแทรกซอน และเง่ือนไขทางเทคนิคของสถานการณ 
(4.3.1) ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย การเกิดภัย
ตอเนื่อง 
(4.3.2) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สถานท่ีสําคัญ และ
เสนทางการใหความชวยเหลือ 
(4.3.3) การคาดการณการขยายตัวของภัย พ้ืนท่ีท่ีจะเสียหายตอไป  ระยะเวลา
ท่ีการดําเนินกิจกรรมปกติท่ีตองหยุดชะงัก ระยะเวลาท่ีตองใชในการ
ตอบสนองตอสถานการณ และระยะเวลาท่ีตองชวยฟนฟูเบื้องตน 
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เกณฑ/เง่ือนไข ขอมูลท่ีใชระบุเง่ือนไข  

(4.4) ศักยภาพดานทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร 
(4.4.1) กําลังคน ท้ังของหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน พรอมท้ัง
อาสาสมัครหนวยตางๆ 
(4.4.2) เครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษตางๆท่ีตองใช
ตามแตลักษณะทางเทคนิคของภัย 
(4.4.3) ปจจัยยังชีพสําหรับแจกจายแกผูไดรับผลกระทบของหนวยงานหลัก 
และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก 
(4.4.4) แหลงท่ีมาและจํานวนเงินงบประมาณจากหนวยงานในพ้ืนท่ี 

(4.5) การพิจารณาตัดสินใจ 
ของผูบัญชาการ/ผูอํานวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณจากเง่ือนไขตางๆ 
(4.5.1) ขอบเขตการปกครอง 
(4.5.2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

 
  ท้ังนี้ ใหใชเกณฑเง่ือนไขทางดานพ้ืนท่ี/ประชากร/ความซับซอน/ศักยภาพดานทรัพยากร และ
วิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอํานวยการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกันเปนเกณฑในการ
พิจารณาตัดสินใจในการประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) การจัดการสาธารณภัย
ขนาดกลาง (ระดับ 2) การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3) และการจัดการสาธารณภัยขนาดรายแรงยิ่ง
(ระดับ 4)       

   (5) แนวทางปฏิบัติในการอพยพ 
   เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใดและการอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้นจะเปนอันตราย 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มีอํานาจสั่งอพยพ
ผูซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีนั้น ออกไปจากพ้ืนท่ีอยางเปนระเบียบ ท้ังนี้ ใหดําเนินการอพยพไมต่ํากวา 12 ชั่วโมงกอนเกิด 
สาธารณภัยและจัดใหมีกําลังเจาหนาท่ีเขารักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินของประชาชน โดยให
ดําเนินการ ดังนี้ 
   (5.1) การอพยพเคลื่อนยาย ประกอบดวย 
     (5.1.1) จัดลําดับความสําคัญของผูอพยพ โดยแบงกลุมผูอพยพท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(กลุมเปราะบาง) เชน กลุมผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรไดรับการพิจารณาใหอพยพไปกอน 
เปนตน กรณีเด็ก บิดาและมารดาควรอพยพไปดวยกันท้ังครอบครัว และควรอพยพเปนกลุม 
     (5.1.2) จัดใหมีสถานท่ีปลอดภัยและท่ีพักพิงชั่วคราวแกผูอพยพและเจาหนาท่ีโดยจัด
ระเบียบพ้ืนท่ีอพยพใหเหมาะสมเปนสัดสวน 
     (5.1.3) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย และพ้ืนท่ีใกลเคียง รวมท้ัง 
จัดระเบียบการจราจรในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวเพ่ือรองรับการอพยพ 
     (5.1.4) ใหความชวยเหลือผูอพยพในการขนยายทรัพยสินของใชในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย
และพ้ืนท่ีใกลเคียงตามท่ีไดรับการรองขอ 
     (5.1.5) ใหมีการจัดทําทะเบียนเพ่ือตรวจสอบจํานวนผูอพยพและผูท่ียังติดคางในพ้ืนท่ี 
     (5.1.6) จัดใหมีการบริการดานการแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนท่ีอพยพ 
     (5.1.7) จัดใหมีระบบการรักษาความสงบเรียบรอยของพ้ืนท่ีรองรับการอพยพโดยจัดกําลัง
เจาหนาท่ีตํารวจ และอาสาสมัครตามความเหมาะสม 
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     (5.1.8) จัดใหมีเจาหนาท่ีประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจในพ้ืนท่ีเพ่ือจัดกําลังดูแลบานเรือน
และทรัพยสินของผูอพยพเปนระยะๆ หากกําลังเจาหนาท่ีตํารวจไมเพียงพอใหประสานขอกําลังสนับสนุนจาก
หนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แตหากสถานการณ
ลอแหลมเสี่ยงตอการสูญเสียชีวิตหามเจาหนาท่ี/อาสาสมัครออกปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีเสี่ยงโดยเด็ดขาดจนกวา
สถานการณจะบรรเทาความรุนแรงลงและสามารถเขาไปตรวจในพ้ืนท่ีไดโดยไมมีความเสี่ยง พรอมท้ังใหมีการ
ประชาสัมพันธใหผูอพยพทราบสถานการณอยางตอเนื่อง 
   (5.2) การยกเลิกสถานการณ 
     ใหมีการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณอยางใกลชิดและตอเนื่องโดยประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบถึงสถานการณเปนระยะๆ เพ่ือปองกันความสับสน พรอมท้ัง ใหมีการยืนยันความชัดเจนถึง
การยกเลิกสถานการณและแจงใหผูอพยพเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูพ้ืนท่ีอยูอาศัยตอไป 
   (5.3) การอพยพกลับ 
     ใหผูนําชุมชนหรือผูนํากลุมอพยพจัดระเบียบและลําดับกอนหลังกอนการอพยพกลับพรอม
ท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับเม่ือไดรับแจงขาวการสิ้นสุดสถานการณสา
ธารณภัย เพ่ือใหประชาชนเตรียมความพรอมและรอรับแจงจุดอพยพกลับไปสูพ้ืนท่ีอยูอาศัย 
   (5.4) การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     เปนการเคลื่อนยายหนวยราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหสามารถใหบริการ
ไดตามปกติ โดยใหศูนยบัญชาการเหตุการณในเขตพ้ืนท่ีแบงประเภทสวนราชการท่ีจะอพยพตามลําดับ และความจําเปน
เรงดวน พรอมท้ังกําหนดพ้ืนท่ีรองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไวลวงหนา โดยการดําเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการท่ีกลาวไวในบทท่ี 4 

 5.2.2 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
   (1) แนวทางปฏิบัติในการส่ือสารและโทรคมนาคม 
    การติดตอสื่อสารมีความสําคัญอยางมากในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากตองมีการ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยอยางตอเนื่อง รวมท้ังการแลกเปลี่ยนขอมูล (Information) 
ขาวสาร (Intelligence) เพ่ือแจงเตือนภัยแกประชาชน ประสานงานควบคุม สั่งการ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานระหวางหนวยเผชิญเหตุดวยกันกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนการเผชิญเหตุในดานตางๆ โดยมี
หลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
    (1.1) จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารท่ีสามารถใชไดในภาวะฉุกเฉินสําหรับติดตอ ประสานงาน
ในการปฏิบัติหนาท่ีและภารกิจรวมกันระหวางสวนราชการ หนวยงาน กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แตละระดับ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขตและประชาชนในการวางระบบการติดตอสื่อสาร
และโทรคมนาคมซ่ึงอยางนอยตองมีมากกวา 2ระบบข้ึนไป  
    (1.2) จัดระบบการสื่อสารดวยเครื่องวิทยุคมนาคมใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแล
การใชคลื่นความถ่ีกลางสําหรับการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน รวมถึงระเบียบ
การใชคลื่นความถ่ีวิทยุสื่อสารและโทรคมนาคมท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด 
    (1.3) ติดตอสื่อสารระหวางกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี  
สวนราชการ หนวยงาน และประชาชน โดยตองสามารถกระทําไดตลอด 24 ชั่วโมง พรอมท้ัง ตองจัดใหมี
มากกวา 2 ชองทางข้ึนไป และยึดหลักความถูกตอง แมนยําของขอมูล การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร
ควบคูกับความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอสื่อสารเสมอ 
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    (1.4) จัดใหมีระบบการแจงเหตุและการสนับสนุนขอมูลดานสาธารณภัยแกประชาชน โดยการ
เชื่อมโยงการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษระหวางสวนราชการและหนวยงานท่ีทําหนาท่ีแจงเหตุ และเผชิญเหตุฉุกเฉิน 
ใหสํานักงานจังหวัดเชียงรายเปนหนวยงานหลักในการจัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารท่ีสามารถใชไดในภาวะ
ฉุกเฉินการจัดระบบการสื่อสารดวยเครื่องวิทยุคมนาคมการติดตอสื่อสารระหวางกองบัญชาการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับสวนราชการ หนวยงาน 
และประชาชน พรอมท้ัง ใหมีระบบการแจงเหตุ และการสนับสนุนขอมูลดานสาธารณภัยแกประชาชน โดยมี
จังหวัดทหารบกเชียงราย, ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย, สํานักสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย, สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย,สํานักงานบริการลูกคา ทีโอที จํากัด (มหาชน) เชียงราย, สํานักงานบริการลูกคา กสท. เชียงราย 
เปนหนวยงานสนับสนุนในการบูรณาการการติดตอสื่อสาร การจัดวางระบบ  และการฝกอบรมใหความรู 
   ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเลขหมายโทรคมนาคม และความถ่ีกลางในการจัดการ
สาธารณภัย ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ  

   (2)  แนวทางปฏิบัติในการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน    
    เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน 
ใหสวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณโดยผานชองทางการสื่อสารท่ีกําหนดไว เชน โทรทัศน 
วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณท่ีถูกตองและลด
ความตื่นตระหนก ท้ังนี้จัดใหมีศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center: JIC) ในภาวะฉุกเฉินเพ่ือ
เปนศูนยยอยในศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวมทําหนาท่ี Point of Contact กับสื่อมวลชนและหนวยงาน 
ดานขาวสารพรอมท้ังรวบรวมขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเปนปจจุบันเพ่ือใหผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ หรือผูท่ี
ตองการทราบขอมูลขาวสารใชเปนจุดปฏิบัติงานในการติดตามและเผยแพรขอมูลขาวสาร แนวโนมความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณและการตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูล โดยใหจัดต้ังข้ึนในทุกระดับของ
การจัดการสาธารณภัย 
    ใหสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย รวมกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย กําหนดแนวทางปฏิบัติหรือจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ
ในภาวะฉุกเฉินเพ่ือเปนกรอบการปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ 

   (3) แนวทางปฏิบัติในการกํากับ ควบคุมพ้ืนท่ี (Area Command) 
    เปนเครื่องมือสําหรับใชในภาวะฉุกเฉินท่ีมีขนาดกลางครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายอําเภอ และอาจใช
เวลาในการเผชิญเหตุท่ียาวนานกวาปกติ หรือเปนการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ศูนยบัญชาการ
เหตุการณจังหวัดเชียงราย อาจแตงตั้งและจัดสงผูกํากับ ควบคุมพ้ืนท่ีเขาไปรวมกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีนั้นๆ เพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติของแตละอําเภอเปนไปตามขอสั่งการของกองบัญชาการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยความรับผิดชอบของผูกํากับ ควบคุมพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมายดังตอไปนี ้
    (3.1) กําหนดแนวทางการเผชิญเหตุของอําเภอท่ีประสบภัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให
การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและไมขัดแยงหรือซํ้าซอนระหวางกัน 

    (3.2) ประสานการกําหนดกลยุทธและยุทธวิธีของแตละอําเภอเพ่ือใหเกิดเอกภาพ ในการ
เผชิญเหตุรวมกัน 
    (3.3) พิจารณาการรองขอการจัดสรร การปรับเปลี่ยน และการเคลื่อนยายทรัพยากรท่ีไดรับ
การสนับสนุนจากจังหวัดไปยังพ้ืนท่ีประสบภัยท่ีมีความจําเปน 
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    (3.4) รายงานสถานการณ สภาวะแนวโนมและการวิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ีประสบภัยให
ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดเชียงรายทราบ 
    (3.5) ประสานการใหความชวยเหลือผูประสบภัยของแตละอําเภอใหมีมาตรฐานเดียวกัน
เพ่ือใหหนวยงานตางๆ สามารถเขาปฏิบัติงานดานการฟนฟูระยะกลาง และระยะยาวใหเปนไปอยางคลองตัว
และตอเนื่อง 
   (4) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตกุารณ (Incident Command) 
    เปนเครื่องมือท่ีใชสั่งการ ควบคุม และประสานความรวมมือของแตละหนวยงานในการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน และเปนระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังท่ีเกิดเหตุ เพ่ือใหสามารถปกปองชีวิต 
ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคโดยใหทุกสวนราชการ หนวยงาน
และภาคเอกชนใชระบบบัญชาการเหตุการณเปนระบบมาตรฐานของประเทศในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ซ่ึง
มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

การบัญชาการเหตุการณ สาระสําคัญ 
(4.1) รูปแบบโครงสรางการบัญชาการ (4.1.1) การบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) หมายถึง

โครงสรางการบัญชาการพ้ืนฐานท่ีมีผูบัญชาการเหตุการณรับผิดชอบ
การจัดการเหตุการณท้ังหมดแตผูเดียว   
(4.1.2) การบัญชาการรวม (Unified Command) หมายถึงการจัดการ
เหตุการณท่ีมีหนวยงานตั้งแต 2 หนวยงานข้ึนไปมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย โดยรับผิดชอบในพ้ืนท่ีท่ีทับซอนกัน สามารถรวมกัน
ปฏิบัติงาน ประสานแผนการทํางาน และประสานทรัพยากรในท่ีเกิด
เหตุรวมกัน รวมถึงมีการกําหนดความมุงหมายในการปฏิบั ติ 
วัตถุประสงค (Objectives) กลยุทธ (Strategies) และยุทธวิธี 
(Tactics) เพ่ือทํางานเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การบัญชาการรวมจะมีผูบัญชาการเหตุการณไดหลายคน
สามารถตัดสินใจ และกําหนดแนวทางการปฏิบัติรวมกัน ภายใต
โครงสรางองคกรเดียว ถึงแมวาจะมีหนวยงานเขารวมปฏิบัติงาน
หลายหนวยงานก็ตาม ซ่ึงหมายความวา หนวยงานเหลานั้นจะตอง
รักษาไวซ่ึงเอกภาพในการบังคับบัญชาโดยจะตองรับมอบหนาท่ี
ความรับผิดชอบจากหัวหนาเพียงผูเดียว 
 สําหรับเหตุการณขนาดเล็กการบัญชาการเหตุการณจะถูก
นํามาใชในการจัดการโดยหัวหนาหนวยท่ีมาถึงท่ีเกิดเหตุเปนหนวยแรก 
จะทําหนาท่ีเปนผูบัญชาการเหตุการณจนกวาจะไดรับการแทนท่ี 
ดวยการโอนอํานาจการบังคับบัญชาใหกับผูท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบ
โดยตรง หรือผูท่ีมีความรู และประสบการณมากกวาและมีความเหมาะสม
ตอการเผชิญเหตุในสถานการณท่ีเกิดข้ึน  

(4.2) ระบบการบัญชาการเหตุการณ เปาประสงคสําคัญประกอบดวย 
(4.2.1) ความปลอดภัยท้ังผูประสบภัยและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
(4.2.2) บรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ หรือยุทธวิธี 
(4.2.3) ใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางคุมคา และมีประสิทธภิาพ 

 
 



106 

 

   (5) แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน: สปฉ. (Emergency 
Support Function : ESF)  
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
จะสถาปนาการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) เขารวมสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
ตามแผนภาพท่ี 5 - 3 ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความจําเปนของสถานการณท่ีเกิดข้ึน เพ่ือประสานงานระหวางสวนราชการ 
และหนวยงานท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบภารกิจดานใดดานหนึ่งเปนการเฉพาะ เชน ภารกิจดานการคมนาคมท่ีมี
หลายสวนราชการมีลักษณะงานเหมือนหรือใกลเคียงกันมารวมกันประสานการปฏิบัติอันจะเปนการลดความซํ้าซอน
ในการชวยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ 
ท่ีเกิดสาธารณภัย โดยในแตละสวนงานฯ มีหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน แบงออกเปน 18 สวนงาน ไดแก 
    (5.1) สปฉ.1 : สวนงานคมนาคม มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้ 
      (5.1.1) จัดการระบบ และควบคุมความปลอดภัยทางคมนาคม 
      (5.1.2) ปรับปรุงเสนทางและโครงขายคมนาคม รวมถึงสนับสนุนภารกิจการสงกําลังบํารุง 
      (5.1.3) จัดใหมีเสนทางสํารอง เสนทางเลี่ยง ดัดแปลงแกไขระบบการคมนาคมให
สามารถใชการไดเม่ือเกิดสาธารณภัย 
      (5.1.4) สนับสนุนการอพยพเคลื่อนยายประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัยหรือพ้ืนท่ี
เสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย 
      (5.1.5) สนับสนุนขอมูลและการจัดการดานคมนาคมใหแกกองบัญชาการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
    ใหแขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 เปนหนวยงานหลัก โดยมีแขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 2, 
แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย, ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย, สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงราย, สํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงราย, ทาอากาศยานแม
ฟาหลวงเชียงราย และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติ
ระหวางสวนราชการ และหนวยงาน รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานคมนาคม ใน
พ้ืนท่ีจังหวัด 
    (5.2) สปฉ. 2 : สวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้ 
      (5.2.1) จัดใหมีระบบสื่อสารและโทรคมนาคมท้ังระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง
และระบบสื่อสารสํารอง ตลอดจนใหบริการฐานขอมูลดานสารสนเทศการและสื่อสารใหสามารถใชการไดในทุก
สถานการณ 
      (5.2.2) สนับสนุนอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชในการสื่อสาร การจัดชองการสื่อสาร
สํารองเพ่ือใชในภาวะฉุกเฉิน  
      (5.2.3) สนับสนุนกําลังเจาหนาท่ีเพ่ือบริการติดตอสื่อสารไดตลอดระยะเวลาท่ีเกิดภัย  
      (5.2.4) สนับสนุนการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      (5.2.5) รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ใหสํานักงานจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก โดยมีสํานักงานบริการลูกคา ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) เชียงราย, สํานักงานบริการลูกคา กสท. เชียงราย, ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงราย,สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงราย, สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานสนับสนุนในการประสาน
การปฏิบัติระหวางสวนราชการ และหนวยงาน รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
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    (5.3) สปฉ.3 : สวนงานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้ 
      (5.3.1) ประสานเตรียมความพรอม และดําเนินการปองกันหรือลดผลกระทบท่ีอาจมี
ตอพ้ืนท่ีเขตเมือง พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ โครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
      (5.3.2) ประสานดํารงสถานะ ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน และ  
สิ่งสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีประสบภัยใหสามารถใชการไดในระหวางเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี เขตเมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
    ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก โดยมีการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย, การประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงราย, แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1-2, แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย, โครงการชลประทานเชียงราย, ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานสนับสนุนในการประสาน 
การปฏิบัติระหวางสวนราชการและหนวยงาน รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
    (5.4) สปฉ.4 : สวนผจญเพลิง มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้ 
       (5.4.1) ประสานการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดอัคคีภัยในเคหสถานประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรม 
       (5.4.2) ประสานงานกับสวนราชการและหนวยงานในการปองกันและระงับอัคคีภัย 
       (5.4.3) สนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและระงับอัคคีภัยเม่ือเกิดอัคคีภัยในพ้ืนท่ี 
พิเศษ เชน อุทยานแหงชาติ นิคมอุตสาหกรรม ทาอากาศยาน หรือบริเวณท่ีสงผลตอมลพิษสิ่งแวดลอม เปนตน 
       (5.4.4) สนับสนุนขอมูลดานเทคนิคและองคความรูในการปองกันและระงับอัคคีภัย 
ใหกับสวนราชการ หนวยงาน ในภูมิภาคและทองถ่ินท้ังในเขตเมืองและชนบท ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
    ใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เปนหนวยงานหลัก โดยมีสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย, สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย, จังหวัดทหารบกเชียงราย, 
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย, หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา, 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย, สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย, สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, ศูนย อปพร.จังหวัดเชียงราย และ
มูลนิธิ สมาคม ชมรม กูชีพกูภัย เปนหนวยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการและ
หนวยงาน รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานการผจญเพลิง 
    (5.5) สปฉ.5 : สวนงานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี ้
      (5.5.1) เฝาระวังและติดตามขอมูลสถานการณท่ีอาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย 
      (5.5.2) แจงเตือนลวงหนาใหประชาชน สวนราชการ และหนวยงาน รับทราบสถานการณ
และแนวโนมการเกิดสาธารณภัย  
      (5.5.3) แจงเตือนและแจงแนวทางในการปฏิบัติตนเพ่ือเตรียมพรอมรับสถานการณ  
สาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงสั่งการใหมีการอพยพ และเคลื่อนยายไปยังท่ีปลอดภัย 
      (5.5.4) วิเคราะหและวางแผนการเผชิญเหตุ   
      (5.5.5) ประสาน และสนับสนุนในการจัดการและการเผชิญเหตุสาธารณภัยแกกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ 
      (5.5.6) สนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนในการเผชิญเหตุสาธารณภัย ใหกับกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ  
      (5.5.7) กําหนดจํานวนชนิดของทรัพยากรและบุคคลกรท่ีตองใชเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
      (5.5.8) ประสานการใชทรัพยากรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานตางๆ  
      (5.5.9) ประสานงานในการจัดการในภาวะฉุกเฉินกับสวนตาง ๆ ในสวนงานสนับสนุน
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ดานอ่ืนๆ 
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    ใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายเปนหนวยงานหลัก โดยมี
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงราย, จังหวัดทหารบกเชียงราย, ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย, สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย, องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย, ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย, สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย, ศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี 5 
(เชียงราย), ศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี 12 (เชียงแสน), ศูนย อปพร.จังหวัดเชียงราย, เครือขายกิจการอาสาสมัคร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, เครือขายวิทยุสมัครเลนจังหวัดเชียงราย และมูลนิธิ สมาคม 
ชมรมกูชีพกูภัย เปนหนวยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการและหนวยงาน รวมถึง
จัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานการจัดการสาธารณภัย และการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
    (5.6) สปฉ.6 : สวนงานสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้
      (5.6.1) ประสานงานและสนับสนุนการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
      (5.6.2) สนับสนุนการแจกจายสิ่งของจําเปนตอการดํารงชีพใหแกผูประสบภัย 
      (5.6.3) สนับสนุนงานดานการสังคมสงเคราะหแกผูประสบภัย 
      (5.6.4) เผยแพรและประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสวัสดิการดานสาธารณภัย 
      (5.6.5) วางแผนการใหความชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัยการดูแลบุคคลท่ีตองไดรับการ
ปฏิบัติเปนกรณีพิเศษ การฟนฟูดานสังคมและจิตใจใหแกผูประสบภัยและผูประสบปญหาทางสังคม 
      (5.6.6) ใหบริการสาธารณกุศล 
      (5.6.7) กําหนดแนวทางการชวยเหลือผูวางงานเนื่องจากการเกิดสาธารณภัย 
      (5.6.8) ชวยเหลือเจาหนาท่ีและอาสาสมัครท่ีพิการทุพพลภาพ และเจ็บปวยหรือ
บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีขณะเกิดภัย 

    ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงรายเปนหนวยงานหลัก 
โดยมีสํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย, ศูนยฝกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย, 
ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงราย, สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย, 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย, เหลากาชาดจังหวัดเชียงราย และมูลนิธิสาธารณกุศลเชียงราย 
เปนหนวยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการ หนวยงานและองคการสาธารณกุศล
รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
    (5.7) สปฉ.7 : สวนงานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้ 
      (5.7.1) ประสานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร เพ่ือใชสนับสนุนสวนราชการ 
หนวยงานพลเรือนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับในการเผชิญเหตุสาธารณภัย
รวมถึงการสงคืนทรัพยากร 
      (5.7.2) ใหขอเสนอแนะ และคําปรึกษาในกรณีท่ีตองใชความชํานาญทางทหาร
สนับสนุนภารกิจ  
      (5.7.3 ติดตามและรายงานสถานะทรัพยากรทางทหารท่ีถูกกําหนดใหใชในภารกิจ
สนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
    ใหจังหวัดทหารบกเชียงรายเปนหนวยงานหลัก โดยมีหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 35 
สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา, หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขงเขตเชียงราย, 
หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมา กองกําลังผาเมือง, หนวยฝูงบิน 416 เชียงราย และสถานีวิทยุกระจายเสียง 914 
สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปนหนวยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติ
ระหวางเหลาทัพ พรอมท้ัง จัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร 
ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
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    (5.8) สปฉ.8 : สวนงานการแพทยและสาธารณสุข มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้ 
      (5.8.1) จัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข รวมท้ังประสาน
การระดมสรรพกําลังดานการแพทยและสาธารณสุข 
      (5.8.2) จัดทําระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญทางการแพทยและสาธารณสุข รวมท้ัง
เครื่องมือทางการแพทยในดานตางๆ ของรัฐและเอกชน เพ่ือใหพรอมตอการปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัย 
      (5.8.3) พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : EMS) หนวย
ปฏิบัติการกูชีพ  และทีมตอบสนองดานการแพทย ไดแก ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน
ระดับอําเภอ (Mini MERT) ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทยระดับตติยภูมิในภาวะฉุกเฉิน(MERT: Medical 
Emergency Response Team) ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว (SRRT: Surveillance Rapid Response 
Team) ทีมปฏิบัติการดานจิตเวช (MCATT: Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) 
ท่ีพรอมออกปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัยอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังจัดระบบเครือขายสาธารณสุข
ใหบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ัวประเทศ โดยรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมความพรอมให
สามารถใชประโยชนไดทันทีเม่ือเกิดสาธารณภัย 
      (5.8.4) จัดใหมีการพัฒนาระบบสื่อสาร เพ่ือประสานงานและสั่งการภายในหนวยงาน
สาธารณสุข และหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพ 
      (5.8.5) จัดใหมีการเตรียมพรอมทางหองปฏิบัติการท่ีทันสมัย และไดมาตรฐาน 
      (5.8.6) จัดใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลความเสียหายทางดานการแพทยและ
สาธารณสุขรวมถึงการรายงานผลอยางถูกตองและรวดเร็ว 
      (5.8.7) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครใหมีความรูและทักษะพรอมท่ีจะ
ปฏิบัติงานเม่ือเกิดสาธารณภัย และปองกันตนเองจากภัยท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน 
      (5.8.8) ใหความรูแกประชาชนและชุมชนในดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การ
สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือใหสามารถชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนไดเม่ือประสบภัย 
      (5.8.9) เฝาระวัง ควบคุม และติดตามโรคติดตอ พรอมท้ังจัดใหมีการรักษาพยาบาล 
การอนามัย การสุขาภิบาล และการปองกันโรคแกผูประสบภัย 
      (5.8.10) ฟนฟูสภาพจิตใจของผูประสบภัยใหกลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ 
    ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห เปน
หนวยงานหลัก ในการประสานการปฏบิัติระหวางสวนราชการ และหนวยงาน รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข โดยมีหนวยงานสนับสนุน ไดแก โรงพยาบาล 
สถานพยาบาลของสังกัดตางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน เชน มหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม มูลนิธิอาสาสมัคร
ตางๆ สภากาชาดไทย สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน เปนตน รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
    (5.9) สปฉ.9 : สวนงานการคนหาและกูภัย มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้ 
      (5.9.1) สนับสนุนการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินดานการคนหาและชวยชีวิตผูประสบภัย 
      (5.9.2) ประสานการชวยเหลือ สนับสนุน การคนหาและกูภัย กับสวนราชการ หนวยงาน 
และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ 
      (5.9.3) ประสานงานกับสมาคม มูลนิธิ และองคกรการกุศล ท่ีมีภารกิจในการคนหาและกูภัย 
      (5.9.4) จัดระบบการปฏิบัติงานดานการคนหาและกูภัยใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกภาคสวน 
      (5.9.5) สนับสนุนทรพัยากร และอุปกรณพิเศษในการปฏิบัติภารกิจคนหาและกูภัย 
      (5.9.6) สนับสนุนขอมูลดานเทคนิคและองคความรูใหกับหนวยงานปฏิบัติการคนหาและกูภัย 
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    ใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย และจังหวัดทหารบกเชียงราย 
เปนหนวยงานหลัก โดยมีหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา, 
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขงเขตเชียงราย, หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมา, สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย, องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย, ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย, สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, มูลนิธิ สมาคม 
ชมรมกูชีพกูภัย เปนหนวยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการ หนวยงาน และองคการ
สาธารณกุศล รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบตัิงานในภาวะฉุกเฉินดานการคนหาและกูภัย ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
    (5.10) สปฉ.10 : สวนงานสารเคมีวัตถุอันตรายและกัมมันตรังสี มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้ 
      (5.10.1) วางแผน ควบคุม และปองกันภัยจากสารเคมีวัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี
ท่ีสงผลกระทบตอประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      (5.10.2) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
      (5.10.3) ระงับภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสีในพ้ืนท่ีท่ีมีการปนเปอน
มลพิษและประเมินความเสียหายตอสิ่งแวดลอม 
      (5.10.4) ใหความชวยเหลือและคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการจัดการมลพิษอันเกิดจาก
สารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
      (5.10.5) สงเสริมสนับสนุนขอมูลและองคความรูดานสารเคมี วัตถุอันตราย และ
กัมมันตรังสีเพ่ือประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      (5.10.6) จัดการสาธารณภัยและสนับสนุนการกํากับดูแลดานพลังงานปรมาณูและ
นิวเคลียรรังสี  
      (5.10.7) ปฏิบัติการและการปองกันภัยทางเคมี ชีวภาพและนิวเคลียร 
    ใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก โดยมีสํานักงานจังหวัด
เชียงราย, สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงราย, สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย, 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย, สํานักงานสงการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย และมูลนิธิ สมาคม  
กูชีพกูภัย เปนหนวยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการ และหนวยงาน รวมถึงจัดทํา
แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานสารเคมีวัตถุอันตรายและกัมมันตรังสี ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
    (5.11) สปฉ.11 : สวนงานการเกษตร มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้ 
      (5.11.1) ประสานการปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัยท่ีมีผลกระทบตอดานการเกษตร 
      (5.11.2) ติดตามเฝาระวัง ประเมินสถานการณและแจงเตือนภัยแกเกษตรกร 
      (5.11.3) สํารวจและติดตามความเสียหายดานการเกษตรเพ่ือใหการชวยเหลือ 
      (5.11.4) สนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณตางๆ เพ่ือชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรท่ี
ประสบภัย 
      (5.11.5) สนับสนุนขอมูลดานการเกษตรและใหขอเสนอแนะแนวทางในการปองกัน
และแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอดานการเกษตร รวมท้ังแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัย 
    ใหสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงรายเปนหนวยงานหลัก โดยมีสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงราย, สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย, สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัดเชียงราย, สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงราย และโครงการชลประทานเชียงราย เปนหนวยงานสนับสนุนใน
การประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการ และหนวยงาน รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินดานการเกษตร ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
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    (5.12) สปฉ.12 : สวนงานพลังงาน มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้ 
      (5.12.1) ดูแล รักษา และปองกันทรัพยากรดานพลังงานใหสามารถปฏิบัติงานไดตลอด
ระยะเวลาการเกิดสาธารณภัย 
      (5.12.2) ปองกัน และบํารุงรักษาสถานท่ีสําคัญดานพลังงานใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมถึงสนับสนุนพลังงานแกสวนราชการ และหนวยงานท่ีสําคัญในการบริการประชาชน เชน โรงพยาบาล 
สถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิงใหเพียงพอตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 
      (5.12.1) จัดทําฐานขอมูลแหลงพลังงานเพ่ือใชสนับสนุนการปฏิบัติงานในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
      (5.12.1) กําหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยใหกับสถานท่ีสําคัญท่ีเปนแหลงผลิต
พลังงาน และสถานท่ีใหบริการ 
      (5.12.1) สนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานพลังงานเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ใหสํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย, ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย, สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, คลังน้ํามันดอสโม บริษัทซิกนัสออย จํากัด, คลังน้ํามัน ปตท., 
ทาอากาศยานแมฟาหลวง, การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และบริษัทเอกชนหรือสวนราชการท่ีมีรถยก
ขนาดใหญ เปนหนวยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการ และหนวยงาน รวมถึง
จัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานพลังงาน ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
    (5.13) สปฉ.13 : สวนงานรักษาความสงบเรียบรอย มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้ 
      (5.13.1) ประสานการปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยของ 
ประชาชน สถานท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ เขตเมืองและชุมชน ในพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
      (5.13.2) วางแผนการรักษาความปลอดภัยและความชวยเหลือดานเทคนิคตางๆ 
รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการรักษาความสงบเรียบรอย 
      (5.13.3) ควบคุม และบังคับใชกฎหมาย เพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทําผิดท่ีมี
ผลกระทบตอความม่ันคงและความสงบเรียบรอยของประเทศ 
      (5.13.4) ปฏิบัติหนาท่ีดานการพิสูจนเอกลักษณบุคคล การจัดการศพ การติดตาม 
ผูสูญหาย และการสงกลับ 
      (5.13.5) จัดระบบจราจรในบริเวณพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีใกลเคียง  
    ใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายเปนหนวยงานหลัก โดยมีจังหวัดทหารบกเชียงราย, ท่ีทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงราย, กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายท่ี 1, ศูนยพิสูจนหลักฐาน 5 อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง, สถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 5 กองบังคับการตํารวจทางหลวง (พะเยา), ตํารวจทางหลวง 5 
(หนวยบริการตํารวจทางหลวงแมจัน, หนวยบริการตาํรวจทางหลวงเชียงราย), กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 326 
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา, กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 327 อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย,  
กองบังคับการตํารวจน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (ตํารวจน้ําอําเภอเชียงแสน ตํารวจน้ําอําเภอเชียงของ,  
ตํารวจน้ํา อําเภอเวียงแกน), ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงราย, ตรวจคนเขาเมืองเชียงแสน, ตํารวจสันติบาล
เชียงราย, ตํารวจทองเท่ียวเชียงราย และหนวยบินตํารวจเชียงราย เปนหนวยงานสนับสนุน ในการประสาน 
การปฏิบัติระหวางสวนราชการและหนวยงาน รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
ดานการรักษาความสงบเรียบรอย ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
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    (5.14) สปฉ.14 : สวนงานการฟนฟูเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม มีขอบเขตหนาท่ี 
ดังนี้ 
      (5.14.1) ประเมินผลกระทบระบบเศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรม และสถานท่ีสําคัญ
ทางประวัติศาสตรในพ้ืนท่ีประสบภัย  
      (5.14.2) ใหขอเสนอแนะแนวทาง และวิธีการในการเตรียมความพรอมรับสถานการณ
สาธารณภัย รวมถึงการฟนฟูในภาพรวมหลังเกิดภัย  
      (5.14.3) กําหนดแนวทางการสนับสนุนของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน
ในการฟนฟูและลดชองวางทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนในระยะยาว 
      (5.14.4) วิเคราะหประเมิน ปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยแกสถานท่ี 
สําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
      (5.14.5) ติดตาม ตรวจสอบ และฟนฟูพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและ
สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว 
     โดยแบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 
     1. ดานเศรษฐกิจ ใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงรายเปนหนวยงานหลัก โดยมี
สํานักงานการคาภายในจังหวัดเชียงราย สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงราย สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และหอการคา
จังหวัดเชยีงราย เปนหนวยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการ และหนวยงาน รวมถึง
จัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานเศรษฐกิจ ในพ้ืนท่ีจังหวัด  
     2. ดานการศึกษา ใหมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงราย สถาบันอาชีวศึกษาเชียงราย, สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4, สํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย และสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการ และหนวยงาน 
รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานการศึกษา ในความรับผิดชอบในพ้ืนท่ีจังหวัด  
     3. ดานวัฒนธรรม ใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเปนหนวยงานหลัก โดยมี
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหวางสวน
ราชการ และหนวยงาน รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด  
    (5.15) สปฉ.15 : สวนงานการตางประเทศ มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้ 
      (5.15.1) ติดตามและรายงานขอมูลท่ีเก่ียวของกับสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
ใหแกประเทศตางๆ 
      (5.15.2) ประสานความรวมมือระหวางประเทศในภาวะฉุกเฉิน 
      (5.15.3) ประสาน และสนับสนุนการดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยท่ีเปน
ชาวตางประเทศ 
      (5.15.4) ใหขอเสนอแนะ กรณีท่ีจําเปนตองขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลตางประเทศ 
องคการระหวางประเทศ และองคกรพัฒนาภาคเอกชนระหวางประเทศ 
      (5.15.5) กําหนดแนวทางการอํานวยความสะดวกการนําเขาทรัพยากรจากตางประเทศ
และการสงกลับ 
      (5.15.6) ประสานการรับ-การใหความชวยเหลือจากรัฐบาลองคการระหวางประเทศ 
และองคกรภาคเอกชนระหวางประเทศ 
      (5.15.7) ประสานการอํานวยความสะดวก และใหความชวยเหลือแกผูประสบภัย
ชาวตางชาติและญาติผูประสบภัย 
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    ใหสํานักงานจังหวัดเชียงรายเปนหนวยงานหลัก โดยมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย, จังหวัดทหารบกเชียงราย, ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย, ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, 
สํานักงานสงการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย, สํานักงานทองเท่ียวและการกีฬาจังหวัดเชียงราย, ดานศุลกากร
แมสาย,ดานศุลกากรเชียงแสน, ดานศุลกากรเชียงของ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และหอการคา
จังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการ และหนวยงาน รวมถึง
จัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานการตางประเทศ ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
    (5.16) สปฉ.16 : สวนงานการประชาสัมพันธและการจัดการขอมูลขาวสาร มีขอบเขต
หนาท่ี ดังนี้ 
      (5.16.1) ประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารแกประชาชนเก่ียวกับสาธารณภัย             
ในภาวะฉุกเฉินหรือภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน  
      (5.16.2) เผยแพรขอมูล และความรูท่ีถูกตองเพ่ือการเตรียมพรอมรับมือสถานการณ
ใหแกประชาชน 
      (5.16.3) จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารรวม (JointInformationCenter: JIC) เพ่ือเปน
ศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ระหวางสวนราชการ หนวยงาน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนท้ังในและ
ตางประเทศ 
      (5.16.4) กําหนดมาตรการ ปองกัน ตอบโตขาวลือ ขาวอันเปนเท็จ และขอมูลท่ีจะ
สรางความตระหนก แตกตื่น และหวาดกลัวใหแกประชาชน 
    ใหสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงรายเปนหนวยงานหลัก โดยมีสมาคมสื่อมวลชน
และนักประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย, ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงราย, ชมรมเครือขายวิทยุชุมชน
เชียงราย และชมรมอาสาสมัครประชาสัมพันธประจําหมูบานและชุมชนจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงาน
สนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการ และหนวยงาน รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานการประชาสัมพันธและการจัดการขอมูลขาวสาร ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
    (5.17)  สปฉ.17 : สวนงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้ 
      (5.17.1) ประสานการปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัยท่ีมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
      (5.17.2) วิเคราะหและประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมพรอมท้ังกําหนดวิธีการปองกันและลดผลกระทบ 
      (5.17.3) ใหขอเสนอแนะ แนวทาง วิธีการปองกัน ลดผลกระทบ และเตรียมความพรอม
รับสถานการณในพ้ืนท่ีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อุทยานธรรมชาติ สัตวปา และพันธพืช รวมถึง 
การฟนฟูหลังเกิดภัย  
    ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงรายเปนหนวยงานหลัก โดยมี 
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 (เชียงราย), สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย), เปนหนวยงานสนับสนุน
ในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการ และหนวยงาน รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ในภาวะฉุกเฉินดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
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    (5.18)  สปฉ.18 : สวนงานงบประมาณและการบริจาค มีขอบเขตหนาท่ี ดังนี้ 
      (5.18.1) ติดตามและรายงานสถานะของแหลงงบประมาณเพ่ือการจัดการสาธารณภัย
และงบประมาณเพ่ือการฟนฟู 
      (5.18.2) ใหขอเสนอแนะ กรณีท่ีจําเปนตองใชเงินทดรองราชการเพ่ือการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรืองบกลางจากรัฐบาล 
      (5.18.3) ดําเนินการรับบริจาคเงิน และสิ่งของเพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
      (5.18.4) ประสานงานการควบคุมและตรวจสอบยอดเงิน ธุรกรรมทางการเงินของเงิน
บริจาคในบัญชีธนาคารท่ีหนวยงาน องคกรหรือบุคคล โดยเปดบัญชีไวและแจงใหประชาชนบริจาคเงิน 
    ใหสํานักงานคลังจังหวัดเชียงรายเปนหนวยงานหลัก โดยมีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย, สํานักงานจังหวัดเชียงราย, ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย และสํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการ และ
หนวยงาน รวมถึงจัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานการงบประมาณและการบริจาค  
ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
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แผนภาพท่ี 5-3 : การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ. 

สปฉ.5 การจัดการ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

สปฉ.1 คมนาคม สปฉ.15 การตางประเทศ 

สปฉ.4  ผจญเพลิง กฎหมาย 

สปฉ.7 สนับสนุน
ทรัพยากรทางทหาร 

สปฉ.8 การแพทยและ
สาธารณสุข 

สปฉ.9 คนหาและกูภัย สปฉ.10 สารเคมีวัตถุ
อันตรายและกัมมนัตรังส ี

สปฉ.13 รักษาความสงบเรียบรอย 

สปฉ.2 เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร 

สปฉ.3  สาธารณูปโภค
และโครงสรางพ้ืนฐาน 

สปฉ.6 สวัสดิการสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย 

สปฉ.11 การเกษตร 

สปฉ.12 พลังงาน 

สปฉ.14  ฟนฟูเศรษฐกิจ 
การศึกษา และวัฒนธรรม 

สปฉ.17 ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

สปฉ.18 งบประมาณและการ
บริจาค 

สวนปฏิบัติการ สวนอํานวยการ สวนสนับสนุน 

ผูอํานวยการจังหหวัด 

ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 

ศูนยประสานการปฏิบัติ 
(สนง.ปภ.จ.เชียงราย) 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
สนง.ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย 

(สปฉ. 16) 
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   (6) แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ (Incident Management 
Assistance Team : IMAT)  
    การจัดการในภาวะฉุกเฉินของหลายๆ ประเทศ เม่ือสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนมีความซับซอน ตองใช
ระยะเวลาในการจัดการสาธารณภัยนานกวาเหตุการณท่ัวไป (ต้ังแต 2 สัปดาหข้ึนไป) หรือเม่ือมีความจําเปน 
ตองมีการวางแผนปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ทําใหมีการประสานเพ่ือขอรับการสนับสนุนทรัพยากรในพ้ืนท่ี
ประสบภัยท่ีเปนพ้ืนท่ีพิเศษในความดูแลของหลายหนวยงานและจําเปนตองใชเครื่องมืออุปกรณ และ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีพิเศษ จึงใหมีการจัดสงชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ (IMAT) 
เพ่ือเขารวมสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย ซ่ึงจะเปนการชวยแบงเบา
ภาระแกหนวยงานในพ้ืนท่ี หรือเสริมสรางความเขมแข็งในการบัญชาการ ควบคุม สั่งการและแกไขสถานการณ 
    การปฏิบัติภารกิจของชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ (IMAT) ประกอบไปดวย 
เจาหนาท่ีท่ีมีประสบการณในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน โดยผานการฝกท่ีใหความสามารถในการจัดการ 
สาธารณภัยทุกประเภท/ระดับ/ขนาด และมีความสามารถในการประสานการปฏิบัติไดท้ังสวนราชการ 
หนวยงานพลเรือน ภาคเอกชนและหนวยทหารในพ้ืนท่ีประสบภัย หรือท่ีคาดวาจะประสบภัย เพ่ือทําหนาท่ี 
ใหการสนับสนุนการจัดการเหตุการณท้ังนี้ ขนาด จํานวน ระดับ และความเชี่ยวชาญของชุดปฏิบัติการ
สนับสนุนการจัดการเหตุการณ (IMAT)ข้ึนอยูกับสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
    ท้ังนี้ เม่ือเกิดสถานการณสาธารณภัยท่ีมีความจําเปนตองจัดสงชุดปฏิบัติการสนับสนุน 
การจัดการเหตุการณ (IMAT) เขาสนับสนุนการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีจังหวัด ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ประสานรองขอรับการสนับสนุนไปยังกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
เพ่ือใหการสนับสนุนตอไป 

 5.2.3 กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข   
   (1) แนวทางปฏิบัติในการขอใชเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    เม่ือเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในพ้ืนท่ีใด ใหผูอํานวยการจังหวัดดําเนินการประกาศใหทองท่ีนั้น 
เปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑวิธีการท่ีเก่ียวของ โดยมีวัตถุประสงคบรรเทาความเดือดรอน
เฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัติ แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหายใหแกผูใด ท้ังนี้ ตองเปนคาใชจาย 
ท่ีจําเปนในการดํารงชีพและความเปนอยูของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม อันเปนการ
บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไดกําหนดวงเงินทดรองราชการของสวนราชการท่ีเก่ียวของสําหรับ 
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยไวในระเบียบนี้ และใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ี 
ดําเนินการขอใชวงเงินทดรองราชการใหถูกตองตามวิธีการและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบ 
   (2)  แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damageand Need Assessment : DANA) 
    ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพ้ืนท่ีประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัย โดยวิเคราะห
ผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินสถานการณและวิเคราะหความสามารถของ
ผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง รวมท้ังความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจาก
หนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิงอุปกรณยังชีพ เปนตนการประเมินนี้เปนกระบวนการท่ีสําคัญในการ
ปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมและการชวยเหลือผูประสบภัยใหอยูรอดปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้  
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    (2.1) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) กระทําทันทีภายหลังมีเหตุการณ 
สาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล
ความตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจําเปนทุกๆ ดาน ท้ังผูประสบภัย โครงสราง
พ้ืนฐาน สิ่งแวดลอม ลําดับความสําคัญกอน-หลัง การใหความชวยเหลือเบื้องตน เพ่ือใหทันตอความตองการ 
ในภาวะฉุกเฉิน 
    (2.2) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ใหดําเนินการทันทีเม่ือภาวะฉุกเฉิน
สิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน 2 สัปดาหหลังจากเกิดสาธารณภัยท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการเขาถึงพ้ืนท่ีประสบภัยซ่ึง
เปนการประเมินเพ่ือใชในการฟนฟูระยะยาวไดอีกดวย เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสราง
ทางสังคม ประมาณการดานการเงิน และวัสดุอุปกรณท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเนื่อง 
ท้ังนี้จําเปนจะตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดําเนินการประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
    การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐานโดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

   (3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค 
    หากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพ้ืนท่ี พิจารณาเห็นวา มีความจําเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบ 
สาธารณภัยใหดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
    (3.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบ 
สาธารณภัย พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
    (3.2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
    (3.3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ 
พ.ศ. 2526 
    (3.4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของศูนย 
รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. 2547 
    กรณีท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรใด จัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 
โดยท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยาย
และสงมอบสิ่งของบริจาคเอง 
    ใหสํานักงานคลังจังหวัดเชียงราย รวมดวยสํานักงานจังหวัดเชียงราย ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดเชียงราย และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก ในการ
กําหนดแนวทาง ข้ันตอน ในการรับบริจาค 
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   (4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานขอมูล 
    เปนการรายงานขอมูลขาวสารกรณีเกิดสาธารณภัย ใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานพรอมท้ัง
รายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนท้ังดานสถานการณสาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย  
ดานการใหความชวยเหลือและดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน โดยใหคํานึงถึงความถูกตอง ความชัดเจน และรวดเร็ว  
ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้  
    (4.1) ใหผูนําชุมชนสํารวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน แลวรายงานให 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีทราบ และรวบรวมความเสียหาย
และความตองการเบื้องตน 
    (4.2) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี
รายงานสถานการณสาธารณภัยตอกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ                   
    (4.3) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รายงานสถานการณ 
สาธารณภัยตอกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามลําดับชั้น 
    ใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก ในการ
กําหนดแนวทาง ข้ันตอน ในการรายงานขอมูล 

   (5)  แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว 
    เปนการชวยเหลือผูประสบภัยท่ีอาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวในระยะตนและระยะกลาง ให
ไดผลดี จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ไดแก 
    (5.1) การดูแลดานความปลอดภัย  
    (5.2) การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยูใหมีความสะดวก 
    (5.3) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคเปนไปอยางท่ัวถึง 
    (5.4) การมีกิจกรรมฟนฟูสุภาพจิตรวมกันเพ่ือทําใหมีสุขภาพจิตดี 
    (5.5) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพ่ือติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก  
    ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก 
ในการกําหนดมาตรฐานและจัดทําคูมือการบริหารศูนยพักพิงชั่วคราว 

 


