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บทท่ี 2 
ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเชียงราย ไดมีแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2553 - 2557 เปนแผนท่ีใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชวงระยะเวลา
ดังกลาวในรอบหลายป ท่ีผานมาไดมีการใชแผนฉบับดังกลาวในการบริหารจัดการและแกไขปญหา 
ในสถานการณใหญๆ เชน มหาอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 และภัยจากแผนดินไหว ป พ.ศ. 2557 เปนตน ซ่ึงทําให
ไดบทเรียนมากมาย ท้ังในมิติของปญหาการบริหารจัดการ โครงสรางการบูรณาการ และความสามารถของ
ทองถ่ินในการเผชิญเหตุดังท่ีกลาวไวในบทเรียนการจัดการสาธารณภัยในบทท่ี 1 กอปรกับสถานการณสาธารณภัย
ของจังหวัดในปจจุบัน ไดเพ่ิมความถ่ี หรือความรุนแรง สลับซับซอน เดาไดยาก และขยายวงกวางเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
 จังหวัดเชียงราย จึงไดมีการปรับปรุงแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดใหสอดคลอง
เหมาะสมกับชวงเวลาเพ่ือใหเปนแผนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยมีเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
และวัตถุประสงคของแผน ดังตอไปนี้ 
 

2.1 เปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 2.1.1 ระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของจังหวัดเชียงรายมีความพรอมรับสถานการณท่ี
อาจเกิดข้ึนโดยการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนท้ังในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงซ่ึงทําใหผูประสบภัยไดรับ
การชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว รวมท้ังพ้ืนท่ีประสบภัยไดรับการฟนฟูอยางท่ัวถึงและเปนธรรม เพ่ือเปนการสราง
มาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
 2.1.2 สังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายเปนสังคมท่ีมีการเรียนรูและมีภูมิคุมกันในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยโดยใหทองถ่ินชุมชนและภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 2.1.3 ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยโดยใหความสําคัญกับการสรางองคความรู  
ความตระหนัก และวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสังคมและทองถ่ินเพ่ือมุงเขาสู  
“การรูรับ-ปรับตัว-ฟนเร็วท่ัว-อยางยั่งยืน” (Resilience)  
 

2.2 วัตถุประสงคของแผน 
 2.2.1 เพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการปฏิบัติ (Concept of Operations) ใหแกหนวยงานทุกภาคสวน
ตั้งแตระดับทองถ่ินถึงระดับจังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางบูรณาการ เปนระบบ และมี
ทิศทางเดียวกัน                            
 2.2.2 เพ่ือเปนการประมวลแนวทางปฏิบัติและทิศทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีประเทศไทย
ใชอยูในปจจุบันและเปนท่ียอมรับมาประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีสอดคลองกับบริบท
ของจังหวัดเชียงรายและสามารถนําไปปรับใชในการจัดทําแผนระดับตาง ๆ เชน แผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด อําเภอ และแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพ้ืนท่ี และแผนปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานตางๆ เปนตน ใหมีการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2.2.3 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย การลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)
และการฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) ตั้งแตระดับชุมชน ทองถ่ินถึง
ระดับอําเภอ รวมถึงระดับจังหวัดเพ่ือใหมีความเสียหายนอยท่ีสุดเม่ือเกิดสาธารณภัย  
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 การดําเนินการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558 ไดอาศัย
แนวทางจากนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย โดยใหมีความสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณแหงชาติ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

2.3 นโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
 คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ไดกําหนดกรอบนโยบาย
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายไว 4 ดาน ดังนี้ 
 2.3.1 การพัฒนาและสงเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดวยการปองกัน การลดผลกระทบ
และการเตรียมความพรอมใหมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสรางความเขมแข็งใหเปนชุมชนปลอดภัยและ 
การสงเสริมใหทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเพ่ือใหเกิดการรูรับและปรับตัวตอผลกระทบ
จากสาธารณภัยนําไปสูการจัดการอยางยั่งยืน 
 2.3.2 การบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉินใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมท้ังการบรรเทาทุกขและชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยได
อยางรวดเร็ว ท่ัวถึงและทันเหตุการณ  
 2.3.3 การพัฒนาระบบการฟนฟูใหสามารถสนองตอบตอความตองการของผูประสบภัยไดอยางท่ัวถึง
และเปนธรรม พ้ืนท่ีประสบภัยไดรับการซอมสรางและฟนสภาพใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็วหรือดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม 
 2.3.4 การพัฒนาและสงเสริมมาตรฐานความรวมมือภายในจังหวัดในการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยรวมกับหนวยงานเครือขายท้ังภายในจังหวัดและนอกจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ 
 

2.4 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอเปาหมาย 
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของจังหวัดและวัตถุประสงคของแผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนท่ีจะ
ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนและของรัฐ รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอยางยั่งยืน ประกอบดวย  
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน                  
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 2.4.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและ
จัดการกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัยเพ่ือลดความลอแหลม ลดปจจัยท่ีทําใหเกิดความ
เปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถึง
ปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
  (1) เปาประสงค 
   (1.1) เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนโดยการลดความ
เปราะบาง และความลอแหลมพรอมท้ังการเพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพรอมกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
   (1.2) เพื่อใหมีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการปองกัน การลดผลกระทบและ 
การเตรียมความพรอมท่ีมีประสิทธิภาพ 
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  (2) กลยุทธการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
   (2.1) สรางระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีมาตรฐาน 
   (2.2) พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   (2.3) สงเสริมใหทุกภาคสวนและทุกระดับสรางแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง   
  (3) มาตรการหรือกิจกรรม    
   (3.1) ฝกอบรมทบทวน อปพร. ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย  
   (3.2) จัดตั้งศูนยเรียนรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําชุมชน  
   (3.3) เสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (CBDRM) 
   (3.4) จัดตั้งและฝกทบทวน อส.ปภ. 
   (3.5) จัดตั้งศูนยเตือนภัยหมูบาน/ ชุมชน  
   (3.7) ฝกอบรมมิสเตอร/มิสซิส แจงขาวสาธารณภัย   
   (3.8) ฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพครู อาจารย และนักเรียน โรงเรียนหนึ่งทีมกูชีพกูภัย  
   (3.9) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเตือนภัยน้ําทวมและเผาระวังสาธารณภัยแผนดินไหว 
   (3.10) ฟนฟู บูรณะแหลงน้ําเดิม เพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย  
   (3.11) กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดน   
   (3.12) กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําภายในประเทศ   
   (3.13) การพัฒนาเมือง   
   (3.14) การปองกันน้ําทวมชุมชน   
   (3.15) ซอมแซมปรับปรุงเข่ือนปองกันตลิ่ง   
    (3.16) กอสรางฝายน้ําลน 

 2.4.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบเพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนทุกรูปแบบ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยากรสภาพแวดลอม
สังคม และประเทศใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 
  (1) เปาประสงค 
   (1.1) เพ่ือใหการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีระบบมีมาตรฐาน
เปนเอกภาพ และบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   (1.2) เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และ
ทันตอเหตุการณ  
   (1.3) เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจาก 
สาธารณภัยใหมีนอยท่ีสุด 
  (2) กลยุทธการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   (2.1) สรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   (2.2) พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
   (2.3) เสริมสรางระบบและแนวปฏิบตัิในการบรรเทาทุกข 
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  (3) มาตรการหรือกิจกรรม    
   (3.1) ฝกทบทวนทีมกูชีพกูภัยประจําตําบล (One Tambon One Search and 
Rescue Team : OTOS)       
   (3.2) ฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูบริหารตําบล
ในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
   (3.3) ฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
   (3.4) เสริมสรางทักษะ ขีดความสามารถ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
เจาหนาท่ีหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานภาคประชาสังคม เอกชน 
และองคการสาธารณกุศล ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
   (3.5) พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ใหมีความทันสมัย 

 2.4.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
  เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชน
ท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดียิ่งข้ึนและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสมโดยการนําปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการในการฟนฟู ซ่ึงหมาย
รวมถึงการซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 
  (1) เปาประสงค 
   (1.1) เพ่ือฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็วท่ัวถึง 
ตอเนื่อง เปนธรรมและสามารถกลับไปดํารงชีวิตไดตามปกติ 
   (1.2) เพ่ือใหพ้ืนท่ีประสบภัยไดรับการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติหรือใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม 
  (2) กลยุทธในการฟนฟู 
   (2.1) พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster 
Need Assessment : PDNA) 
   (2.2) พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการดานการฟนฟู 
   (2.3) เสริมสรางแนวทางการฟนฟูท่ีดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better 
and Safer) 
  (3) มาตรการหรือกิจกรรม     
   (3.1) อบรมหนาท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของในการฟนฟูผูประสบสาธารณภัย   
   (3.2) ฝกการฟนฟูผูประสบสาธารณภัยระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี โดยใหมีการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน 

 2.4.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจาก 
สาธารณภัย 
  เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐาน 
ตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยของประเทศจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนท้ังในประเทศ
และตางประเทศโดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม และ
ประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสําคัญ 
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  (1) เปาประสงค 
   (1.1) เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกงานดานสาธารณภัยรวมกับหนวยงาน และองคการ 
ความรวมมือระหวางประเทศ 
   (1.2) เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงกับมาตรฐานงานดานสาธารณภัยระดับภูมิภาค 
อนุภูมิภาค และระหวางภูมิภาค 
  (2) กลยุทธการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจาก 
สาธารณภัย 
   (2.1) พัฒนาระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมท่ีมีเอกภาพ 
   (2.2) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม 
   (2.3) เสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสาธารณภัยของประเทศ 
   (2.4) สงเสริมบทบาทความเปนประเทศแกนนําดานการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย 
  (3) มาตรการหรือกิจกรรม    
   (3.1) อบรมใหความรูเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง “หลักสิทธิมนุษยชนสากล” 
   (3.2) อบรมใหความรูเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดใหทราบถึง “แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานวิธีปฏิบัติการรวมมือระหวางประเทศ 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางท่ีกระทรวงการตางประเทศกําหนด”   
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เปาประสงค 
1.  เพื่อฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว 
    ทั่วถึง ตอเนื่อง  เปนธรรม และสามารถกลับไปดํารงชีวิตไดตามปกติ 
2. เพื่อใหพื้นที่ประสบภัยไดรับการฟนฟใูหกลับคืนสูสภาวะปกติ     
    หรือใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  
กลยุทธในการฟนฟู 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความความตองการหลังเกิดสาธารณภัย  
(Post-Disaster Need Assessment : PDNA) 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการดานการฟนฟ ู
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางแนวทางการฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  

(Build Back Better and Safer) 

 
เปาประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกงานดานสาธารณภัยรวมกับหนวยงาน และ
องคการความรวมมือระหวางประเทศ 

2. เพ่ือพัฒนาและเชือ่มโยงมาตรฐานงานดานสาธารณภัยระดับภูมิภาค                
อนุภูมิภาค  และระหวางภูมิภาค 

กลยุทธการสงเสริมความรวมมอืระหวางประเทศในการจัดการ     
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
กลยุทธท่ี 1  พัฒนาระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ 
กลยุทธท่ี 2  ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัตงิานดานมนุษยธรรม 
กลยุทธท่ี 3  เสริมสรางการแลกเปล่ียนเรียนรูดานสาธารณภัยของประเทศ 
กลยุทธท่ี 4  สงเสรมิบทบาทความเปนประเทศแกนนําดานการจัดการ          

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

เปาประสงค 
1. เพื่อใหการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมี

ระบบ  มีมาตรฐาน เปนเอกภาพ และบูรณาการความรวมมือ
กับทุกภาคสวนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยาง
รวดเร็ว ทั่วถึงและทันตอเหตุการณ 

3. เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่
ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหมีนอยที่สุด 

กลยุทธการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉนิ 
กลยุทธท่ี 1  สรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
กลยุทธท่ี 2  พัฒนาระบบ/เคร่ืองมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 

กลยุทธท่ี 3   เสริมสรางระบบและแนวปฏิบัติใน
การบรรเทาทุกข 

 

เปาประสงค 
1. เพือ่หลีกเล่ียงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดย

การลดความเปราะบาง และความลอแหลมพรอมทั้งการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการเตรียมพรอมกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

2. เพื่อใหมีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการปองกัน การลด
ผลกระทบ และการเตรียมความพรอมที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
กลยุทธท่ี 1 สรางระบบการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย

ใหมีมาตรฐาน 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย  
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมใหทกุภาคสวนและทกุระดับสรางแนว

ปฏิบัติ ในการลดความเสี่ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 

แผนภาพท่ี 2 - 1: ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

เปาหมาย 
1. ระบบ และมาตรฐานการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ
จังหวัดเชียงรายที่มีความพรอมรับมือกับสถานการณอยางบูรณาการ 
2. สังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายไดเรียนรูและมีภูมิคุมกันในการ
จัดการสาธารณภัยโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
3. ประชาชนสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีศักยพภาพใน
การรูรับ-ปรับตัว-ฟนเร็วทั่ว-อยางยั่งยืน (Resilience) 
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2.5 แหลงที่มาและวิธกีารงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 2.5.1 งบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ สาระสําคัญ 
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(Local) 

(1.1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี ตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีของตน เพ่ือใช
ดําเนินการตั้งแตระยะกอนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดสาธารณภัย 
โดยเฉพาะงบประมาณเพ่ือใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะหนาและระยะยาว เชน การอพยพ การจัดการศูนยพักพิง
ชั่วคราว การสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร 
การรักษาความสงบเรียบรอย และการสาธารณูปโภค เปนตน 
(1.2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีของตนใหเปนไปตามแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซ่ึงกําหนดใหมีแผนและข้ันตอนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
และยานพาหนะ  พรอมท้ังจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใดในการ
แจง ใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย 
(1.3) มีการต้ังงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ทองถ่ินของตนตามกรอบแนวทางตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 (1.3.1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย 
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (1.3.2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมี
หนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
  มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมี
หนาท่ี ตองทําในเขตเทศบาล (1) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา 50 
  มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมี
หนาท่ี ตองทําในเขตเทศบาล (1) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา 53 
 (1.3.3) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ี
ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด (8) จัดทํากิจกรรมใดๆ 
อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืน
รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ี
กําหนด ในกฎกระทรวง 

 
 
 
 



58 

 
งบประมาณ สาระสําคัญ 

  (1.3.4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
           มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร
สวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ                         
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง (29) การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
  มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตน (22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 
  - ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหาร              
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการ
สาธารณะ 
 (1.3.5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  - อาศัยอํานาจตามขอ 6 จึงกําหนดหลักเกณฑวาดวยการ
ตั้งงบประมาณเพ่ือการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ.  2543 

(2) จั งหวัดและกลุมจั งหวัด 
(Area) 

(2.1) จังหวัดต้ังงบประมาณสําหรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
สํานักงบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและ
กลุมจังหวัดตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ เพ่ือใหจังหวัดและกลุม
จังหวัดไดมีสวนรวมรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงราย และ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดพิจารณางบประมาณสนับสนุนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ดังนี ้
 (2.1.1) แผนพัฒนาจังหวัด ไดรับงบประมาณ พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  - สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 20,380,000 บาท แบงเปน 3 กิจกรรม ดังนี ้
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   กิจกรรมท่ี 1 เสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(หมูบาน CBDRM)  
   (1) กิจกรรมหลักเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(หมูบาน CBDRM) จํานวน 600 คน งบประมาณ 1,200,000 บาท 
   (2) กิจกรรมยอยฝกทบทวน OTOS (One Tambon One Search 
and Rescue Team : OTOS) จํานวน 90 คน งบประมาณ 400,000 บาท     
   (3) กิจกรรมยอยฝกทบทวน อส.ปภ.ชร. จํานวน 200 คน 
งบประมาณ 400,000 บาท 
  กิจกรรมท่ี 2 จัดตั้งศูนยเตือนภัยพิบัติระดับชุมชน/หมูบาน 
   (1) กิจกรรมหลักจัดตั้งศูนยเตือนภัยพิบัติระดับชุมชน/หมูบาน 
จํานวน 36 หมูบาน งบประมาณ 3,396,200 บาท     
   (2) กิจกรรมยอยฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและผูบริหารตําบลในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
จํานวน 500 คน งบประมาณ 1,103,200 บาท     
   (3) กิจกรรมยอยฝกอบรมมิสเตอร/มิสซิส แจงขาวสาธารณภัย 
จํานวน 800 คน งบประมาณ 880,600 บาท 
  กิจกรรมท่ี 3 หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกูชีพกูภัย 
   (1) กิจกรรมหลักหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกูชีพกูภัย จํานวน 65 
โรงเรียน งบประมาณ 12,090,400 บาท     
   (2) กิจกรรมยอยฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพครู อาจารย โรงเรียน
หนึ่งทีมกูชีพกูภัย จํานวน 350 คน งบประมาณ 909,600 บาท 

  - สํานักงานจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติจังหวัดเชียงราย กิจกรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเตือนภัยน้ําทวมและเฝาระวังสาธารณภัย
แผนดินไหว งบประมาณ 18,000,000 บาท 

  - จังหวัดเชียงราย โครงการการบริหารจัดการแหลงน้ํ า 
เปนเงิน 14,614,000 บาท 

  - สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย) จํานวน 4 
โครงการ ดังนี้ 
   (1) โครงการฟนฟูสภาพปาเพ่ือแกไขปญหาภาวะโลกรอน 
เปนเงิน 1,779,000 บาท 
   (2) โครงการบํารุงรักษาสวนปาเดิม เปนเงิน 8,130,480 บาท 
   (3) โครงการดูแลรักษาสวนปาท่ีพนการบํารุง เปนเงิน 250,000 บาท 
   (4) โครงการปลูกปาในพ้ืนท่ีโครงการฟนฟูปาตามมาตรา 25 
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เปนเงิน 148,000 บาท 
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   - สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 (เชียงราย) จํานวน 8 โครงการ ดังนี้ 
   (1) โครงการกิจกรรมงานคุมครองพ้ืนท่ีปาอนุรักษ เปนเงิน 
1,618,400 บาท 
   (2 )  โครงการ กิจกรรมงานอุทยานแห งชาติ  เปน เ งิน 
46,024,900 บาท 
   (3) โครงการกิจกรรมปองกันรักษาปาแบบบูรณาการ 
เปนเงิน 2,726,900 บาท 
   (4) โครงการกิจกรรมจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษอยางมีสวนรวม 
เปนเงิน 2,044,000 บาท 
   (5) โครงการกิจกรรมศูนยขอมูลและเตือนภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 
ปาอนุรักษ เปนเงิน 430,000 บาท 
   (6) โครงการกิจกรรมงานบํารุงปา เปนเงิน 13,778,100 บาท 
   (7) กิจกรรมโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 
เปนเงิน 961,000 บาท 
   (8) โครงการกิจกรรมเสริมสรางความรวมมือในการแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควัน เปนเงิน 6,695,485 บาท 
  - ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 โครงการ คือ
โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน  
ในการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย เปนเงิน 21,218,400 บาท 

 (2.1.2) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามแผน 
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการปองกันแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปาในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณรวม 24,462,000 บาท ซ่ึงดําเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ 8,550,000 บาท ดังนี ้
  (1) โครงการบูรณาการการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ใหถ่ินฟา
สดใสเชียงรายไรหมอกควัน งบประมาณ 3,450,000 บาท (สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย เปนหนวยดําเนินการ) 
  (2) โครงการปองกันไฟปาและหมอกควันในพ้ืนท่ีปาชุมชน และ
โครงการชุมชนพรอมใจตระหนักในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควัน งบประมาณ 2,300,000 บาท (สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 
(เชียงราย) เปนหนวยดําเนินการ) 
  (3) โครงการเพ่ิมศักยภาพในการแกไขปญหาหมอกควันและไฟ
ปาขามแดน ในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 งบประมาณ 2,300,000 บาท (สํานักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษท่ี 15 (เชียงราย) เปนหนวยดําเนินการ) 
  (4) โครงการบูรณาการปองกันแกไขปญหาหมอกควันและ 
ไฟปาในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 งบประมาณ 500,000 บาท 
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเชียงราย เปนหนวยดําเนินการ) 
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(2.2) จังหวัดตั้งงบประมาณและขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
เพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - กรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้ 
  (1) แผนงานกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดน จํานวน 
15 โครงการ เปนเงิน 211,200,000 บาท 
  (2) แผนงานกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําภายในประเทศ 
จํานวน 17 โครงการ เปนเงิน 45,500,000 บาท 
  (3) แผนงานโครงการพัฒนาเมือง จํานวน 9 โครงการ เปนเงิน 
111,912,000 บาท 
  (4) แผนงานโครงการปองกันน้ําทวมชุมชน จํานวน 1 โครงการ 
เปนเงิน 96,000,000 บาท 
  (5) แผนงานซอมแซมปรับปรุงเข่ือนปองกันตลิ่ง จํานวน 3 โครงการ 
เปนเงิน 33,500,000 บาท 
 - กรมทรัพยากรน้ํา ดังนี้ 
  (1) โครงการกอสรางฝายน้ําลนบานหนองสองหอง อําเภอปาแดด 
จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 45,146,500 บาท 
  (2) โครงการกอสรางฝายน้ําลนบานวังอวน อําเภอปาแดด 
จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 43,264,400 บาท 
  (3) โครงการกอสรางฝายน้ําลนบานกลวยใหม อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 39,305,500 บาท 

(3) สวนราชการ (Function) งบประมาณรายจายประจําป (ไดรับจัดสรรงบประมาณจากกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) 
 (3.1) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  โครงการฟนฟู บูรณะแหลงน้ําเดิม เพ่ือปองกันและแกไขปญหา
ภัยแลงและอุทกภัย  
  - สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 5,626,000 บาท ดังนี้ 
   (1) โครงการขุดลอกลําน้ําปลอง หมูท่ี 10 บานสันปาสัก 
ตําบลปลอง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,989,000 บาท  
   (2) โครงการขุดลอกลําน้ําแมฮาง จํานวน 2 จุด หมูท่ี 5 บานทาดอกแกว 
ตําบลดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,507,000 บาท 
   (3) โครงการขุดลอกแมน้ํางาว หมูท่ี 4-5 บานขวากใต-ขวากเหนือ 
ตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 2,130,000 บาท 
  - ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 
ดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 6,640,000 บาท ดังนี้ 
   (1) โครงการขุดลอกหนองแหวน หมู ท่ี 11 บานดาวดึงส 
ตําบลนางแล อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,012,000 บาท 
   (2) โครงการขุดลอกหนองบวกชาง หมูท่ี 5 บานเขียะ ตําบล
ศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,945,000 บาท 
   (3) โครงการขุดลอกหวยดินดํา หมูท่ี 1 บานทุงกวาง ตําบล
โชคชัย อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,683,000 บาท 
   (4) โครงการขุดลอกลําน้ําแมยาว หมูท่ี 9-14 บานทุงหลวง- 
ศิริราษฏรตําบลแมยาว อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 
2,000,000 บาท 
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 (3.2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  - สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
ดําเนินการ ดังนี ้
   (1) การจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
จังหวัด จํานวนเงิน 28,000 บาท 
   (2) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนเงิน 22,000 บาท 
   (3) การฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ จํานวนเงิน 174,000 บาท 
   (4) การดําเนินการตามมาตรการบูรณาการความปลอดภัย
ทางถนน จํานวนเงิน 593,000 บาท 
   (5) สนับสนุน อํานวยการ การปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามบทบาท ภารกิจ หนาท่ี และการจัดชุดเฝาระวังและติดตาม
สถานการณฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง จํานวนเงิน 1,114,400 บาท 
   (6) โครงการประชุมประชาคม อปพร. จํานวนเงิน 53,248 บาท 
   (7) โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน 
(CBDRM) จํานวนเงิน 265,000 บาท 
   (8) โครงการฟนฟู บูรณะแหลงน้ําเดิม เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลงและอุทกภัย จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการขุดลอกหนองปาตึง 
หมูท่ี 7 บานใหมแมลอย ตําบลศรีดอนไชย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
จํานวนเงิน 2,199,996.36 บาท 
  - ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 
ดําเนินการโครงการฟนฟู บูรณะแหลงน้ําเดิม เพ่ือปองกันและแกไขปญหา
ภัยแลงและอุทกภัย จํานวน 5 โครงการ เปนเงิน 9,312,000 บาท ดังนี ้
   (1) โครงการขุดลอกลําหวยตากหงาย หมูท่ี 3 บานตาริมฝาย 
ตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,700,000 บาท 
   (2) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหนองปายาง หมูท่ี 13 บาน
เนินไทรพัฒนา ตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 
1,012,000 บาท 
   (3) โครงการขุดลอกหนองปาตึง หมูท่ี 7 บานใหมแมลอย
ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 2,200,000 บาท 
   (4) โครงการขุดลอกหนองไครไหว หมู ท่ี 9 บานหวยสัก 
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 2,200,000 บาท 
   (5) โครงการขุดลอกสระน้ําหนองปลิง หมูท่ี 4 บานหนองผักจิก 
ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 2,200,000 บาท 
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 2.5.2งบประมาณอ่ืนๆ ไดแก 
 (1) งบกลาง 

งบกลาง สาระสําคัญ 
(1.1) องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  

(1.1.1) กอนเกิดภัย: องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีไดตั้งงบกลาง 
ประเภทเงินสํารองจายใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
(1.1.2) ขณะเกิดภัย: องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนําเงินงบประมาณท่ี
ไดเตรียมไว ไปใชจายเพ่ือบรรเทา/ชวยเหลือความเดือนรอนของประชาชนท่ี
ประสบสาธารณภัยเปนลําดับแรก ท้ังนี้ หากงบประมาณไมเพียงพอ ใหโอนเงิน
งบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไมมีความ
จําเปนเรงดวนท่ีตองใชจายไปตั้งเปนงบประมาณสําหรับจายเพ่ิมเติมได 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(1.2) รัฐบาล (1.2.1) กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนตองใชจายงบประมาณ
นอกเหนือจากท่ีไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวไมเพียง
พอท่ีจะดําเนินการและมีความจําเปนเรงดวน ใหสวนราชการฯ ขอใชเงินงบกลาง 
รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนโดยพิจารณาเฉพาะกรณีท่ีมี
ความจําเปนและเรงดวนท่ีจะตองรีบดําเนินการ เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแก
ทางราชการเทานั้น ท้ังนี้ ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
(1.2.2) ขอรับการสนับสนุนงบกลางดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ กรณีการขออนุมัติ
ใชเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนท่ีคณะรัฐมนตรี
อนุมัต ิ
 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  โครงการฟนฟู บูรณะแหลงน้ําเดิม เพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
ภัยแลงและอุทกภัย 
  - สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
ดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ เปนเงิน 23,226,000 บาท ดังนี้ 
   (1) โครงการขุดลอกหวยรองแช บานริมอิง หมูท่ี 18 ตําบลเวียง 
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 1,000,000 บาท 
   (2) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยชัยมงคล บานแมคํา หมูท่ี 4 
ตําบลแมเงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 1,012,000 บาท 
   (3) โครงการขุดลอกหนองบง บานริมงาม หมูท่ี 5 ตําบลริมกก 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 1,512,000 บาท 
   (4) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําทุงเกวี๋ยน บานทาขาม หมูท่ี 4 
ตําบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 1,700,000 บาท 
   (5) โครงการขุดลอกหนองถํ้า บานถํ้า หมูท่ี 3 ตําบลสันกลาง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 1,797,000 บาท 
   (6) โครงการขุดลอกลําเหมืองหนองไก บานหวยน้ําราก หมูท่ี 5 
ตําบลจันจวา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 1,900,000บาท 
   (7 )โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําจําตอง บานชองลม หมูท่ี 3 ตําบล
ดอนศิลา อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 1,950,000 บาท 
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(1.2) รัฐบาล    (8) โครงการขุดลอกหนองน้ําวังลาน บานหวยอม หมูท่ี 8 ตําบล 
แมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 1,955,000 บาท 
   (9) โครงการขุดลอกหนองบวกกาง หมูท่ี 1,6 ตําบลปาแงะ อําเภอ
ปาแดด จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 2,200,000 บาท 
   (10) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยปูปลา บานตีนดอย หมูท่ี 8 
ตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 2,200,000 บาท 
   (11) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยออม บานรองบัวทอง หมูท่ี 9 
ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 2,500,000 บาท 
   (12) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยหมอ บานปาซางนางแกว หมูท่ี 16 
ตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 3,500,000 บาท 
  - ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ดําเนินการ 
จํานวน 26 โครงการ เปนเงิน 65,299,900 บาท ดังนี้ 
   (1) โครงการขุดลอกรองดู หมูท่ี 10 บานปาตาลใหม ตําบลปาตาล 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,535,000 บาท 
   (2) โครงการขุดลอกลําหวยปาตาล หมูท่ี 4 บานปาตาลใต ตําบล
ปาตาล อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,600,000 บาท 
   (3) โครงการขุดลอกหนองหลม หมูท่ี 3 บานดอย ตําบลโชคชัย 
อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,800,000 บาท 
   (4) โครงการขุดลอกหนองปงหลม หมูท่ี 8 บานโชคชัยพัฒนา 
ตําบลสันสล ีอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 2,000,000 บาท 
   (5) โครงการขุดลอกลําน้ําหงาว หมูท่ี 4 บานตนเข่ือง ตําบลตับเตา 
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,366,000 บาท 
   (6) โครงการขุดลอกหวยรองไคร หมูท่ี 6 บานหวยไครใหม ตําบลเวียง 
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,000,000 บาท 
   (7) โครงการขุดลอกอางปาติ้ว หมูท่ี 1,7 บานป ตําบลหงาว อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,970,000 บาท 
   (8) โครงการขุดลอกลําน้ําหงาว หมูท่ี 11 บานสันปาบง ตําบลหงาว 
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,700,000 บาท 
   (9) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยแดด หมูท่ี 7 บานดอนแกว 
ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 15,000,000 บาท 
   (10) โครงการขุดลอกสระมอนปาเหียง หมูท่ี 1 บานศรีโพธิ์เงิน 
ตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงรย เปนเงิน 1,332,000 บาท 
   (11) โครงการขุดลอกหวยสีเสียด หมูท่ี 5 บานวังนอย ตําบลสันมะคา 
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,104,900 บาท 
   (12) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําตามพระราชดําริ หมูท่ี 10 บานแมขาวตม 
ตําบลทาสุด อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,987,000 บาท 
   (13) โครงการขุดลอกลําเหมืองหวยกลาง หมูท่ี 3 บานทรายงาม 
ตําบลดอยลาน อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 2,000,000 บาท 
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(1.2) รัฐบาล    (14) โครงการขุดลอกลําน้ําแมขาวตม หมูท่ี 12 บานขัวแตะ ตําบลนางแล 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,670,000 บาท 
   (15) โครงการขุดลอกลําน้ํางาม หมูท่ี 11 บานดาวดึงส ตําบลนางแล 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,450,000 บาท 
   (16) โครงการขุดลอกลําน้ํานางแล หมูท่ี 7 บานนางแลใน ตําบลนางแล 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,860,000 บาท 
   (17) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยตีหิน หมูท่ี 8 บานปารวก 
ตําบลนางแล อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 2,999,000 บาท 
   (18) โครงการขุดลอกลําน้ําลัว หมูท่ี 1 บานแมลัว ตําบลทาขาวเปลือก 
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 6,500,000 บาท 
   (19) โครงการขุดลอกลําน้ําหวยตาง หมูท่ี 16 บานหวยตาง ตําบลปาตึง 
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,990,000 บาท 
   (20) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํารองผักหนาม หมูท่ี 2 บานรองบัวลอย 
ตําบลดอนศิลา อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,713,000 บาท 
   (21) โครงการขุดลอกลําน้ําแมหาง หมูท่ี 9 บานวังชาง ตําบลเมืองชุม 
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,540,000 บาท 
   (22) โครงการขุดลอกลําน้ําแมสะก๋ึน หมูท่ี 4 บานใหมเจริญ ตําบล
เมืองชุม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,668,000 บาท 
   (23) โครงการขุดลอกลําน้ําแมขาวตม หมูท่ี 2,10 ตําบลทาสุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,950,000 บาท 
   (24) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยหลวง หมูท่ี 13 บานหัวฝาย 
ตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,900,000 บาท 
   (25) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยน้ําริน หมูท่ี 2 บานรอง 
ตําบลแมเจดียใหม อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 4,130,000 บาท 
   (26) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําขุนน้ําคํา หมูท่ี 7 บานไร ตําบลแมเงิน 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปนเงิน 1,535,000 บาท 
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 (2) เงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
  เม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนท่ีใด จังหวัดใชวงเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินใหถูกตองตามวิธีการและหลักเกณฑท่ีกําหนด (ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 2 - 2 : แหลงท่ีมาและวิธีการงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 
 การใชจายวงเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ของจังหวัดเชียงราย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

เบิกจายท้ังหมด(ยอดสะสมต้ังแตมีวงเงิน20 ลานบาท) 

อุทกภัย    9,477,500.00  บาท 
 

อัคคีภัย       330,050.00  บาท 

ภัยแลง -  บาท 
 

วาตภัย   23,580,453.79  บาท 

ภัยหนาว       999,810.00  บาท 
 

อุทกภัย   13,066,200.00  บาท 

วาตภัย    2,625,795.15  บาท 
 

ภัยแลง                   -    บาท 

อ่ืน ๆ (พายุลูกเห็บ)       536,494.50  บาท 
 

ภัยหนาว       999,810.00  บาท 

รวมท้ังส้ิน   13,639,599.65  บาท 
 

อ่ืน ๆ    2,502,931.50  บาท 

    
รวมท้ังส้ิน   40,479,445.29  บาท 

 

งบประมาณรายจายประจําป จังหวัดและกลุมจังหวัด (Area) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local) 

สวนราชการ (Function) 

งบประมาณอ่ืน ๆ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

งบกลาง 

รัฐบาล 

เงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา 
ดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 


