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ฟ้ืนสภาพและ 

การซ่อมสร้าง 

Rehabilitation and 

Reconstruction 

บทท่ี 3 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ปจจุบันท่ัวโลกยอมรับวาสาธารณภัยเปนเรื่องท่ีจัดการไดโดยไมจําเปนตองรอใหภัยเกิดข้ึนกอน  
จากแนวคิดในอดีตท่ีเคยมุงเนน “การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM)” เม่ือภัยเกิดข้ึนแลว 
กลาวคือ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน  การใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัย  หรือการฟนฟูสภาพ
หลังจากภัยผานพน มาเปนการใหความสําคัญมากข้ึนกับการดําเนินการอยางยั่งยืนโดยใหความสําคัญกับ“การ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM)” ประกอบดวย การลดความเส่ียง
จากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ไดแก การปองกัน (Prevention) การลดผลกระทบ (Mitigation) 
และการเตรียมความพรอม (Preparedness) ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 
ไดแก การเผชิญเหตุ (Response) และการบรรเทาทุกข (Relief) รวมถึงการฟนฟู (Recovery) ไดแก  
การฟนสภาพและการซอมสราง (Rehabilitation and  Reconstruction) การสรางใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
(Build Back Better and Safer)  ดังแผนภาพท่ี 3-1 
 

Prevention

 
 

แผนภาพท่ี 3 - 1:  วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 
 
 
 

บรรเทาทุกข ์

Relief การจดัการในภาวะฉุกเฉิน 

Emergency Management 

ฟ้ืนฟู 

Recovery 

Build Back Better and Safer 

การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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ระดับและความเช่ือมโยงแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย 
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3.1 ขอบเขตสาธารณภัย 
 เพ่ือใหแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558 มีความสอดคลองกับ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 จึงกําหนดขอบเขตสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
 “สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว 
โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ 
มีผูทําใหเกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย
แกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย 
 

3.2 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
 ระดับการจัดการสาธารณภัยแบงเปน 4 ระดับ ท้ังนี้ ข้ึนกับพ้ืนท่ี ประชากร ความซับซอน หรือ
ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพดานทรัพยากร ท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายใชดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก ดังนี้ 
ระดับ การจัดการ ผูมีอํานาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถ่ิน ควบคุมและสั่งการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม  สั่งการ
และบัญชาการ 

4 สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
ควบคุม  สั่งการและบัญชาการ 

 

3.3 บทบาท หนาทีข่องหนวยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม เอกชน 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดเชียงราย มีการบูรณาการ
รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล ท่ีประจําอยู
ในพ้ืนท่ีจังหวัดอยางเปนระบบ มีเอกภาพมีประสิทธิภาพ และเปนรูปธรรม จึงใหหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล มีบทบาทหนาท่ีในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ในพ้ืนท่ีจังหวัด ดังนี้   

หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
  - สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงราย 
  - สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทยจังหวัดเชียงราย 
 
 
 

(1) บริหารจัดการการประชาสัมพันธและการจัดการขาวสารตั้งแตภาวะ
ปกติ ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย  
(2) เผยแพรขอมูล และความรูท่ีถูกตองเพ่ือการเตรียมพรอมรับมือสถานการณ
ใหแกประชาชน 
(3) จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารรวม (Joint Information Center: JIC) เพ่ือ
เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ระหวางสวนราชการ หนวยงาน 
ภาคเอกชน และสื่อมวลชนท้ังในและตางประเทศ 
(4) กําหนดมาตรการ ปองกัน ตอบโตขาวลือ ขาวอันเปนเท็จ และขอมูลท่ี
จะสรางความตระหนก แตกตื่น และหวาดกลัวใหแกประชาชน 
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หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
  - จังหวัดทหารบกเชียงราย 
  - หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 35 
สํ านักงานพัฒนาภาค 3 หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา 
  - หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมา 
กองกําลังผาเมือง 
  - กองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหาร
ราบท่ี 17 
  - หนวยฝูงบิน 416 เชียงราย 
  - สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 
สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา 

(1) สนับสนุนภารกิจของจังหวัดในการปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ
ตามมาตรา 8 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. 2551 
(2) แจงเตือนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีและ
หนวยงานพลเรือนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยกรณีคาดวาจะเกิดภัยจากการสูรบ 
หรือภัยทางอากาศ หรือการกอวินาศกรรม 

  - สํานักงานคลังจังหวัดเชียงราย 
 

(1) ประสานกรมบัญชีกลางในเรื่องกําหนดมาตรการดานการเงินและ 
การคลังท่ีสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) ประสานกรมบัญชีกลางในเรื่องขอกฎหมาย/ระเบียบท่ีใชในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด  
(3) ประสานกรมบัญชีกลางในเรื่องกําหนดระเบียบขอบังคับเก่ียวกับ
ระเบียบเงินทดรองราชการ 

 - สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงราย 
 - สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี
เชียงราย 
 - ดานศุลกากรเชียงของ 
 - ดานศุลกากรเชียงแสน 
 - ดานศุลกากรแมสาย 

กําหนดมาตรการดานศุลกากร (ในการนําเขาและสงออก) เพ่ือใชสนับสนุน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  

 - สํานักงานจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 

(1) ประสานงานกับหนวยงานราชการของตางประเทศ และองคการ
ระหวางประเทศประจําประเทศไทย ในการดําเนินงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ผานทางกระทรวงการตางประเทศ)   
(2) ติดตอประสานขอรับความรวมมือ ความชวยเหลือและการสนับสนุน 
จากรัฐบาลตางประเทศและองคกรระหวางประเทศในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต้ังแตกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย  
(ผานทางกระทรวงการตางประเทศ)   
(3) ชี้แจง และใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กับหนวยงานของตางประเทศ รวมท้ังสถานทูตตางประเทศประจําประเทศไทย
เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี (ผานทางกระทรวงการตางประเทศ)   

- สํ านักงานทองเ ท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
 - การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
สํานักงานเชียงราย 

(1) ใหความรูและเผยแพรความรูดานความปลอดภัยเม่ือเกิดสาธารณภัย 
แกนักทองเท่ียวและผูประกอบอุตสาหกรรมทองเท่ียว  
(2) กําหนดมาตรการดูแลสถานท่ีทองเท่ียวใหมีความปลอดภัย   
(3) ประสานฟนฟูแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย    
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หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 

 - สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัดเชียงราย 
 - ศูนยฝกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย 
 - ศูนย พัฒนาสังคม หนวยท่ี 12 
จังหวัดเชียงราย 
 - สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 
(ชาย) จังหวัดเชียงราย 
 - บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
เชียงราย 
 - สํานักงานเคหะชุมชนเชียงราย 

(1) เสริมสรางเครือขายดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมใหเปน
กลไกเสริมในการทํางานปองกันสาธารณภัยในระดับชุมชนรากฐาน 
(2) สนับสนุนดานการสังคมสงเคราะหแกผูประสบภัยและดูแลชวยเหลือ 
เด็กกําพรา คนพิการและผูสูงอายุ ในพ้ืนท่ีประสบภัย 
(3) วางแผนและฟนฟูดานสังคมและจิตใจใหแกผูประสบภัยและผูประสบ
ปญหาทางสังคม 
(4) สนับสนุนกิจกรรมดานสังคมสงเคราะห เพ่ือฟนฟูภายในศูนยพักพิง
ชั่วคราว 
(5) รับผิดชอบในการเตรียมการและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 

 - สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดเชียงราย 
 - สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 
 - สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
เชียงราย 
 - สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย 
 - สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย 
 - สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 
 - โครงการชลประทานเชียงราย 
 - สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงราย 
 - ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรท่ีสูง) 
 
 

(1) จัดทําฐานขอมูลพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย 
ในอดีต   
(2) วางแผนและมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ 
ดานการเกษตร  
(3) พัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ือลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย   
(4) ติดตามสถานการณภัยและแจง เกษตรกรเพ่ือเตรียมพรอมรับ
สถานการณ  
(5) สํารวจและประเมินความเสียหายดานการเกษตร เพ่ือใหการชวยเหลือ 
ตามระเบียบของทางราชการ    
(6) ปรับปรุง ฟนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีชลประทานท่ีไดรับความ
เสียหายจากสาธารณภัย เพ่ือใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได  
(7) ประสานงานเพ่ือปฏิบัติการฝนหลวงและบริหารจัดการน้ําเพ่ือปองกัน
และแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง  
(8) กําหนดแนวทางปองกันและใหความชวยเหลือสัตวเลี้ยง สัตวเศรษฐกิจ               
และสัตวงานไมใหไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย    
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หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
  - แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 
  - แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 2 
  - แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 
  - สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงราย 
  - การทาอากาศยานเชียงราย 
  - สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขา
เชียงราย 
   
 
 
 
 
 
 
 

(1) จัดทําแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานคมนาคมให
สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ
(2) ปรับปรุงเสนทางและโครงขายคมนาคม สนับสนุนภารกิจการสงกําลัง
บํารุง พรอมท้ังแกไขเสนทางเพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
(3) จัดใหมีเสนทางสํารอง เสนทางเลี่ยง หรือทําทางชั่วคราว รวมท้ังซอม
หรือดัดแปลงแกไขสิ่งอํานวยความสะดวกในระบบคมนาคม เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
(4) สนับสนุนการอพยพเคลื่อนยายประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย 
หรือเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัย  
(5) สนับสนุนขอมูลเสนทางสัญจร เสนทางเลี่ยงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย และพ้ืนท่ี
ประสบภัยสําหรับประชาชน 
(6) บูรณะ ฟนฟู เสนทางคมนาคมท่ีไดรับความเสียหายใหสามารถใชงาน
ไดโดยเร็ว  
(7) จัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยากรเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยดานคมนาคม 
(8) ใหการสนับสนุนงานดานการจราจรในเสนทางรับผิดชอบท่ีประสบภัย 
(9) ประสานงานและรับแจงเหตุสาธารณภัย ภัยดานความม่ันคง และ
สถานการณฉุกเ ฉินระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และภาคประชาสังคม 

 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย 
 - สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 
(เชียงราย) 
 - สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 
(เชียงราย) 
 - ศู น ย สํ า ร ว จ อุ ท ก วิ ท ย า ท่ี  5 
เชียงราย 
 - ศูนย สํ า ร วจ อุทกวิทยา ท่ี  12  
เชียงแสน 
 
 
 
 
 

(1) ประเมินสถานการณท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอมูลสภาพอากาศ 
สิ่งปกคลุมดิน ปริมาณน้ําฝน สถานการณน้ํา ขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน 
รวมท้ังขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยในอดีต พรอมท้ังประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแจงเตือนประชาชน และเฝาระวัง ติดตาม
สถานการณ 
(2) ประสานงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการวางแผน ควบคุมปองกัน
อันตรายจากสาธารณภัยประเภทตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เชน ไฟปาและหมอกควัน ธรณีพิบัติภัย (ดินถลม 
แผนดินไหว และหลุมยุบ) และมลพิษตางๆ เปนตน 
(3) วางแผน ปรับปรุ ง และพัฒนาแหล งทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(4) ปรับปรุง ฟนฟู แหลงทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม และเขตอุทยาน
ท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหกลับสูสภาพเดิมและไมเสี่ยงตอการ
เกิดภัย 
(5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการเกิดสาธารณภัย 
รวมท้ังวางแผนดําเนินการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุล
เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของประชาชนและสิ่งมีชีวิต 
(6) ควบคุมและปองกันสัตวปาและสัตวอพยพท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย 
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หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
 - สํานักงานจังหวัดเชียงราย 
 - สํานักงานบริการลูกคา  กสท 
เชียงราย 
 - สวนบริการลูกคาจังหวัดเชียงราย 
(บ. ที โอ ที จังหวัดเชียงราย) 
- ท่ีทําการไปรษณีย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 

(1) ดําเนินการใหมีระบบสื่อสารและโทรคมนาคมท้ังระบบสื่อสารหลัก 
ระบบสื่อสารรอง ระบบสื่อสารสํารอง ตลอดจนใหบริการฐานขอมูล 
ดานสารสนเทศการสื่อสารใหสามารถใชการไดในทุกสถานการณ  
(2) ใหบริการฐานขอมูลดานการเตือนภัยและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
ตลอดจนสนับสนนุการใชระบบสื่อสารสํารอง  
(3) ประสานงาน และสนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการสื่อสาร 
การจัดชองการสื่อสารสํารองเพ่ือใชในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนกําลังคน  
เพ่ือบริการติดตอสื่อสารไดตลอดระยะเวลาระหวางท่ีเกิดภัยและพ้ืนท่ี
ภายนอก เพ่ือใหการชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว  
(4) ประสานงานและ ฟนฟูระบบสื่อสารเพ่ือใหสามารถติดตอสื่อสารได  

 - สถานอุีตุนิยมวิทยาเชียงราย สนับสนุนขอมูลสภาวะและการพยากรณอากาศ 
 - สํานักงานสถิตจิังหวัดเชียงราย สนับสนุนขอมูลสถิติเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 - สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย 
 - สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงราย  
 - การไฟฟาสวนภู มิภาคจังหวัด
เชียงราย  

(1) ประสานงานเพ่ือบริหารจัดการดานกาซธรรมชาติในสภาวะฉุกเฉิน
ดานพลังงานในพ้ืนท่ีจังหวัด                       
(2) ประสานงานเพ่ือบริหารจัดการดานน้ํามันเชื้อเพลิงในสภาวะฉุกเฉิน
ดานพลังงานในพ้ืนท่ีจังหวัด                     
(3) ประสานงานเพ่ือบริหารจัดการอนุรักษและประหยัดพลังงานในสภาวะ
ฉุกเฉินดานพลังงานในพ้ืนท่ีจังหวัด   
(4) ประสานงานเพ่ือบริหารจัดการดานไฟฟาในสภาวะฉุกเฉินดานพลังงาน   
(5) ประสานงานเ พ่ือบริหารจัดการแผนรองรับในสภาวะฉุกเฉิน 
ดานพลังงานในภาพรวมของจังหวัด 
(6) จัดทําฐานขอมูลแหลงพลังงาน เพ่ือใชสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
(7) ประสานงานเพ่ือจัดหาทรัพยากรดานพลังงาน ใหเพียงพอตอความ
ตองการใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพ้ืนท่ีจังหวัด   
(8) ประสานงานเพ่ือสนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานพลังงานเพ่ือการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัด 

 - สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย 
 - สํานักงานการคาภายในจังหวัด
เชียงราย 
 - สํานักงานการคาตางประเทศ เขต 6 
(เชียงราย) 
 - สํานักงานพัฒนาธุร กิจการคา
จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 

(1) จัดทําทะเบียนฐานขอมูลผูผลิต/ผูนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปน 
ตอการครองชีพ ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
(2) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย โดยประสานผูผลิต/ผูนําเขาสินคา 
ท่ีจําเปนตอการครองชีพ ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
(3) จัดระบบการปนสวนและกําหนดมาตรการควบคุมราคาสินคาและ
บริการขณะเกิดภัย  
(4) กําหนดมาตรการกํากับดูแลราคาสินคาและปริมาณสินคา เพ่ือการ
จัดหาสินคาท่ีจําเปนในขณะเกิดสาธารณภัยและปองปรามการฉวยโอกาส
กักตุนสินคาหรือข้ึนราคาสินคาซํ้าเติมผูบริโภค โดยมีการกํากับดูแลท้ังตนทาง
และปลายทาง  
(5) ติดตามสินคาท่ีเปนพืชผลการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัย รวมท้ังสํารวจ
และประเมินความเสียหาย  
(6) ประสานผูผลิต/ผูนําเขา เพ่ือสงสินคาเขาแตละพ้ืนท่ีใหเพียงพอกับ
ความตองการโดยเฉพาะพ้ืนท่ีประสบภัย และใหจําหนายในราคาปกติ  
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หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 

 - สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย 
 

(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการ
ขุดดินและถมดิน กฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการการคาอันกระทบถึง
ความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชนและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(2) ดําเนินการตามมาตรการดานผังเมืองเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 -  ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย 
 - สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเขียงราย 
 

(1) ประสานสั่งการใหท่ีทําการอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ี 
ท่ีรับผิดชอบ   
(2) สงเสริมและรักษาความม่ันคงภายใน ความสงบเรียบรอย และใหมี
บริการประชาชนในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และประสานสั่งการใหอําเภอ
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการรักษาความม่ันคงภายใน ความสงบ
เรียบรอย และใหมีบริการประชาชนในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ  

 - สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงราย 

สนับสนุน เสริมเสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ ชุมชน ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

 - ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 15 เชียงราย 
 
 
 

(1) ประเมินและรายงานระดับความรุนแรงข้ันตนของสาธารณภัย เพ่ือ
ประโยชนในการอํานวยการสั่งการ กูภัย และเรงระดมทรัพยากรสนับสนุน 
(2) ดําเนินการใหความชวยเหลือสนับสนุนทรัพยากรในทุกดานกับจังหวัด
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยฯ หรือพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีประสบสาธารณภัยตามท่ี
ไดรับการรองขอ และ/หรือคําสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไป 
(3) ใหคําปรึกษาในดานตางๆท่ีเก่ียวกับสาธารณภัยกับผูอํานวยการจังหวัด
เม่ือเกิดสาธารณภัยระดับ 1 หรือ 2   
(4) เปนศูนยบัญชาการสวนหนาในการสนับสนุนทรัพยากรดานตางๆของ
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เพ่ือเปนตัวกลางในการ
เชื่อมโยง และประสานงาน ระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาคในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยใหเปนเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนไป 
ในทิศทางเดียวกันเม่ือเกิดสาธารณภัยระดับ 3 หรือ 4 
(5) ประสานการปฏิบัติรวมกับอาสาสมัครองคกรประชาชนและมูลนิธิ
ตางๆ ในการดําเนินการจัดการสาธารณภัย          
(6) สนับสนุนทรัพยากรดานตางๆ ใหคําปรึกษาแนะนํา การบริหารจัดการ
ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ   
(7) ประสานงานในการจัดหา จัดสรร และสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการ
สงเคราะหผูประสบภัย 
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
 - สํานักงานปองกันและบรรเทา              
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
 
 

(1) อํานวยการและประสานการปฏิบัติการจัดการสาธารณภัยและใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยฟนฟูและบูรณะสภาพพ้ืนท่ีประสบภัยในกรณีท่ีเกิด
สาธารณภัยขนาดใหญท่ีมีผลกระทบรุนแรงกวางขวาง 
(2) จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดใหสอดคลองกับ
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
(3)  ประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยเ พ่ือสามารถชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยผูวาราชการจังหวัดประกาศ
การจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) และการจัดการสาธารณภัย
ขนาดกลาง (ระดับ 2)  
(4) ใหความชวยเหลือผูประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
โดยการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดประกาศโดยผูวาราชการจังหวัด 
(5) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ใหการสนับสนุน และชวยเหลือ
หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานภาคเอกชน
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(6) แนะนํา ใหคําปรึกษา และอบรมเก่ียวกับการปองกันและบรรเทา             
สาธารณภัยแกหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
หนวยงานภาคเอกชน 
(7) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ 

 - สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย 
 

(1) ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และใหความรูแกประชาชนทางกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการเรียกรองสิทธิและการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย  
(2) ประสานขอรับการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานนิติวิทยาศาสตรเม่ือไดรับ
การรองขอ 

 - สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงราย 
 - เรือนจํากลางเชียงราย 

สนับสนุนกําลังแรงงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
 -  สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย 
 - สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดเชียงราย 
 - สํ านักงานประกันสั งคม
จังหวัดเชียงราย 
 - สํานักงานจัดหางานจังหวดัเชียงราย 
 - ศูนย พัฒนาฝ มือแรงงาน
จังหวัดเชียงราย 
 - สถานบันพัฒนาฝมือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน 
 

(1) จัดเตรียม จัดหา แรงงานท่ีมีความรูทางเทคนิค  เพ่ือประโยชนในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
(2) ใหการศึกษา อบรม และฝกฝนแรงงานในสถานประกอบการ เพ่ือความ
ปลอดภัยในการทํางาน และสามารถปองกันและรักษาความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการของตนเอง  
(3) สํารวจ จัดเตรียม จัดหา โดยการเรียกรองเกณฑจางหรือเชาเครื่องมือ
เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(4) ตรวจสอบขอมูลแรงงานท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเพ่ือใหการ
ชวยเหลือดานคุมครองและเรียกรองสิทธิท่ีพึงไดตามกฎหมายแรงงาน 
(5) ฝกอาชีพและจัดหางานใหผูประสบภัย 
(6) จัดหนวยใหบริการดานประกันสังคมแกแรงงานท่ีประสบภัย  

 - สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย 
 - สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 

(1) จัดทําฐานขอมูลโบราณสถานท่ีสามารถใชเปนจุดอพยพ/ศูนยพักพิงชั่วคราว
หรือสถานท่ีอํานวยความสะดวกแกการปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี  
(2) จัดเตรียมพ้ืนท่ีโบราณสถานท่ีสามารถใชเปนจุดอพยพ/ศูนยพักพิงชั่วคราว 
หรือสถานท่ีอํานวยความสะดวกแกการปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
(3) ฟนฟูบูรณะศาสนสถาน (ยกเวนวัดและมัสยิด) โบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีเสียหาย
จากสาธารณภัยใหกลับคืนสูสภาพเดิม  

 - มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนาเชียงราย 
 - สถาบันอาชีวศึกษาเชียงราย 
 - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
 - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 
 - สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 
 - สถานศึกษาในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(1) พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทุกระดับชั้น ตั้งแตการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา 
(2) สงเสริมหนวยงานการศึกษาใหมีบทบาทในการชวยเหลือ/สนับสนุนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) สงเสริมใหความรูและการสรางจิตสํานึกแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ใหมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(4) สนับสนุนบุคลากรดานการศึกษาเชน ลูกเสือและเนตรนารี เปนตน                       
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนท่ี 
(5) สํารวจและจัดทําฐานขอมูลสถานศึกษาเพ่ือใชเปนศูนยพักพิงชั่วคราว 
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หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
 - สํ า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข
จังหวัดเชียงราย 
 - โรงพยาบาลทุกแหงในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย 
 - ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 13 
  
 
 
 
 
 
 
 

(1) จัดเตรียมความพรอมสถานพยาบาลทุกระดับในการรับมือกับสาธารณภัย
รวมถึงพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครใหมีความรูและทักษะ พรอมท่ี
จะปฏิบัติงานเม่ือเกิดสาธารณภัย และปองกันตนเองจากภัยท่ีเกิดข้ึนขณะ
ปฏิบัติงาน  
(2) จัดหาและจัดเตรียมสํารองทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุขรวมถึง
การพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทยในภาวะฉุกเฉินในระดับตางๆท่ี
พรอมปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบภัยอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช
ประโยชนไดทันทีเม่ือเกิดสาธารณภัย ไดแก ทีม Mini MERT ระดับอําเภอทีม 
MERT (Medical Emergency Response Team) ระดับจังหวัด ทีมเฝาระวัง
สอบสวนโรคเคลื่อนท่ีเร็ว (SRRT) เปนตน 
(3) จัดใหมีและพัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือการประสานงานและสั่งการภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข  รวมถึง หนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคเอกชนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
(4) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญทางการแพทยและสาธารณสุข รวมท้ัง
เครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑของภาครัฐ และเอกชน 

 (5) เปนหนวยงานหลักดานการแพทยและสาธารณสุขรับผิดชอบในการ
ตอบสนองตอสาธารณภัย โดยประสานและจัดการใหมีผูบัญชาการเหตุการณ
ดานการแพทยและสาธารณสุข (Public Health & Medical Incidence 
Commander) รวมท้ังจัดใหมีศูนยปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขใน
ระดับตาง ๆ (Public Health Emergency Operation Center: PHEOC)  
(6) ประสานและสั่งการหนวยงานสังกัดและหนวยงานในกํากับของกระทรวง
สาธารณสุข ไดแก สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) องคการเภสัชกรรม (GPO) เปนตน พรอม
ท้ังประสานความรวมมือหนวยงาน เครือขาย ภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน เชน โรงพยาบาลในสัง กัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสัง กัด
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิฯ อาสาสมัคร
ตาง ๆ เปนตน 
(7) ประสานการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรดานการแพทยและสาธารณสุข
แบบบูรณาการ (Integrated resource management) จากทุกภาคสวน 
(8) จัดใหมีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System)ครอบคลุม 
การแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล (Emergency medical services : EMS)  
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินท่ีโรงพยาบาล (Emergency Care in hospital) 
การสงตอ (Inter hospital care) และจัดระบบเครือขายบริการดานการแพทย
และสาธารณสุขสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ัวประเทศ  
(9) จัดให มีระบบฐานขอมูลและความเสียหายทางดานการแพทยและ
สาธารณสุข และการรายงานผลอยางถูกตองและรวดเร็ว  
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หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
 (10) กํากับใหมีการคงสภาพและประคับประคองระบบบริการดานการแพทย

และสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติ ไดแก มิติดานการดูแลสภาพจิตใจ การอนามัย
แมและเด็ก การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การเฝาระวัง
โรคติดตอตลอดจนการเขาถึงบริการดานการแพทยและสาธารณสุขของ
ผูประสบภัยไดอยางท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 
(11) ฟนฟูระบบการบริการดานการแพทยและสาธารณสุข รวมถึงฟนฟูสภาพ
จิตใจ สังคม และวิถีชีวิตของผูประสบภัย และผูเก่ียวของใหกลับคืนสูภาวะปกติ
โดยเร็ว 
(12) จัดใหความรูแกประชาชนและชุมชนในดานการปองกันการรักษาพยาบาล
เบื้องตน  การสุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดลอมเพ่ือใหสามารถชวยตนเองและ
ผูอ่ืนได 
(13) พัฒนาใหมีระบบการพยากรณโรค (Prognosis) และการแจงเตือนภัย 
(Warning system) พรอมท้ัง มีการกระจายขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(14) พัฒนาวิชาการและองคความรูดานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และ
เผยแพรใหภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของใชเปนแนวปฏิบัติ 
(15) สนับสนุนงานดานการแพทยฉุกเฉินแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
(16) สนับสนุนหนวยงานท่ีจัดทําขอมูลผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตจากภัยท่ีเกิดข้ึน 
(17) จัดทํามาตรฐาน หลักเกณฑ เกณฑ และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐาน
ในระบบการแพทยฉุกเฉิน  
(18) สนับสนุนใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน และพัฒนาระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(19) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา รวมถึงเผยแพรความรูการแพทยฉุกเฉิน  
(20) จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการแพทย
ฉุกเฉิน  
(21) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

  - สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
 

(1) กําหนดมาตรฐานและกํากับดูแลการผลิตสินคาอุตสาหกรรม สินคาชุมชน ท่ีอยู
ในความรับผิดชอบใหเปนไปอยางมีคุณภาพตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
วิธีการอ่ืนท่ีกําหนด 
(2) สนับสนุนขอมูลและผูเชี่ยวชาญดานการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย   
เพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรของแหลงอุตสาหกรรม เพ่ือใชสนับสนุนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
(4) ใหความชวยเหลือภาคอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย 
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หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
 - ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
 - สถานีตํารวจภูธรทุกแหง 
 - สํานักงานตํารวจทองเท่ียว
เชียงราย 
 - ตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
เชียงราย 
 - สถานีตํารวจทางหลวง 5 
กองกํากับการ 5 กองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง (พะเยา) 
 
 

(1) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัย
และพ้ืนท่ีใกลเคียง  
(2) ควบคุมและบังคับใชกฎหมายเพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางอาญา 
(3) ปฏิบัติหนาท่ีดานการพิสูจนเอกลักษณบุคคล การจัดการศพ การติดตาม 
ผูสูญหาย และการสงกลับ 
(4) จัดระบบจราจรในพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีใกลเคียง  
(5) จัดชุดเจาหนาท่ีผู เชี่ยวชาญพิเศษสนับสนุนการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เชน ชุดกูภัย ชุดสุนัขคนหา ชุดเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด เปนตน 
(6)  สนับสนุนกําลั ง เจาหนา ท่ี  เครื่ องมือ อุปกรณ  และยานพาหนะแก
กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

- สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 

(1) จัดทําฐานขอมูลวัดท่ีสามารถใชเปนจุดอพยพ/ศูนยพักพิงชั่วคราว หรือ
สถานท่ีอํานวยความสะดวกแกการปฏิบัติงานขอกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
(2) จัดเตรียมพ้ืนท่ีวัดท่ีสามารถใชเปนจุดอพยพ/ศูนยพักพิงชั่วคราว หรือสถานท่ี
อํานวยความสะดวกแกการปฏิบัติงานของกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด 
(3) ฟนฟูบูรณะวัดท่ีเสียหายจากสาธารณภัยใหกลับสูสภาพปกติหรือดีกวาเดิม 

- สํ า นั ก ง า น เ ห ล า ก า ช า ด
จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 

(1) จัดเตรียมโลหิต ยา เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค
เพ่ือใชในการบรรเทาทุกขและสงเคราะหผูประสบภัย  
(2) ฝกอบรมเจาหนาท่ี สมาชิกสภากาชาดไทย อาสากาชาด เหลากาชาดจังหวัด 
และประชาชนเพ่ือเตรียมพรอมรับสาธารณภัยรวมถึงใหความรูเก่ียวกับการปฐม
พยาบาลและการสาธารณสุขเพ่ือใหสามารถชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนไดเม่ือ
ประสบภัย  
(3) บรรเทาทุกขผูประสบภัยขณะเกิดเหตุ  และหลังเกิดเหตุดวยการบริการทาง
การแพทย ท้ังการรักษาพยาบาลปองกันโรค และสงเคราะหเครื่องอุปโภค
บริโภค ตลอดจนอุปกรณและบริการอ่ืนๆ ตามความจําเปนของผูประสบภัย 
(4) ติดตอและประสานความรวมมือกับสภากาชาดประเทศตางๆผานคณะกรรมการ
กาชาดระหวางประเทศ และสหพันธกาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ 

- ภาคประชาสังคม เอกชน 
และองคการสาธารณกุศล  
ในพ้ืนท่ีจังหวัด 

(1) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและสาธารณภัยจังหวัด  
(2) สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(3) รวมปฏิบัติงานตามท่ีผูอํานวยการมอบหมายตามขีดความสามารถและ
ทรัพยากร 
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3.4 การจัดตั้งองคกรปฏิบัต ิ
 การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย เปนการจัดการบริหารจัดการความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับ 1 - 2  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
เปนไปอยางเปนระบบ มีเอกภาพและประสิทธิภาพ จึงใหมีการจัดตั้งองคปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
  (1) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (กอปภ.จ.ชร.) 
   ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการ รองผูวาราชการจังหวัดท่ีผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอํานวยการและมีองคประกอบดังนี้ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

ประกอบดวย 
1. ผูวาราชการจังหวัด  ผูอํานวยการ 
2. รองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย รองผูอํานวยการ 
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองผูอํานวยการ 
4. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด กรรมการ 
5. ผูแทนกระทรวงกลาโหม ท่ีไดรับมอบหมาย กรรมการ 
6. ปลัดจังหวัด กรรมการ 
7. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด กรรมการ 
8. ผูแทนหนวยงานของรัฐท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรแตงตั้ง กรรมการ 
9. ผูแทนสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรแตงตั้ง กรรมการ 
10. ผูแทนองคการสาธารณกุศลท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรแตงตั้ง กรรมการ 
11. ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรรมการ 
12. หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรรมการและเลขานุการ 

อํานาจหนาท่ี  
 1. อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
 2. จัดทําแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัยดานตางๆใหสอดรับกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด  
 3. กําหนดแนวทาง/การดําเนินการเพ่ือลดความเสีย่งจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย
ของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
 4. เฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน
ในการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ใหเสนอผูอํานวยการจังหวัดจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ
จังหวัดข้ึนเพ่ือเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
 5. รวบรวมและจัดทําคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัด 
 6. ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆท้ังภาคเอกชน และจังหวัดขางเคียง โดยใหและรับการ
สนับสนุนทรัพยากร เพ่ือชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายมอบหมาย 
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  (2) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.)   
   ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัดหรือ 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอเปนผูอํานวยการและ 
มีองคประกอบ ดังนี้ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
ประกอบดวย 
1. นายอําเภอ ผูอํานวยการ 
2. ปลัดอําเภอ หัวหนากลุมบริหารการปกครอง รองผูอํานวยการ 
3. ผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจในเขตพ้ืนท่ี กรรมการ 
4. ผูแทนกระทรวงกลาโหมท่ีไดรับมอบหมาย กรรมการ 
5. สาธารณสุขอําเภอ กรรมการ 
6. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี กรรมการ 
7. ผูแทนหัวหนาสวนราชการสวนกลางในพ้ืนท่ี กรรมการ 
8. ผูแทนหนวยงานของรัฐท่ีนายอําเภอเห็นสมควรแตงตั้ง 
9. ผูแทนสถานศึกษาท่ีนายอําเภอเห็นสมควรแตงตั้งกรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

10. ผูแทนองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ีท่ีนายอําเภอเห็นสมควรแตงตั้ง กรรมการ 
11. ปลัดอําเภอ หัวหนาฝายความม่ันคง กรรมการและเลขานุการรวม 
12. ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรรมการและเลขานุการรวม 

หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการไดตามท่ีนายอําเภอเห็นสมควร 

อํานาจหนาท่ี 
 1.จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และแผนท่ีเก่ียวของเพ่ืออํานวยการประสานงาน 
และสนับสนุนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
 2. กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย และ
การฟนฟูของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
 3. เฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน
ในเขตพ้ืนท่ี ใหเสนอผูอํานวยการอําเภอจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณอําเภอ เพ่ือควบคุมและบัญชาการ 
 4. รวบรวมและจัดทําคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีอําเภอ 
 5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีผูวาราชการจังหวัดและหรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมอบหมาย 
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  (3) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทต.)  
   ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุเม่ือเกิด 
สาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนคร/เทศบาลตําบล 
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ัง 
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง หรือ
เขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรี เปนผูอํานวยการ  

  (4) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล (กอปภ.อบต.) 
   ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน 
พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล  
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ัง 
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง หรือ
เขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูอํานวยการ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  
(กอปภ.อ.)  

ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ) 
(จํานวน 15 อําเภอ) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  
(กอปภ.จ.ชร.) 

ผูอํานวยการจังหวัดเชียงราย (ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย) 
รองผูอํานวยการจังหวัดเชียงราย (รองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับ

มอบหมาย/ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบรหิารสวนตําบล
(กอปภ.อบต.) 

ผูอํานวยการทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนตาํบล) 
ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน (ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล 

จํานวน 70  แหง 
 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 
(กอปภ.ทน./ทต.) 

ผูอํานวยการทองถ่ิน (นายกเทศมนตร)ี 
ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน (ปลัดเทศบาล) 

(เทศบาลนคร จํานวน 1 แหง, เทศบาลตําบล จํานวน 72 แหง) 

แผนภาพท่ี 3 - 2  :  กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 



83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ 
 สายการบังคับบัญชา 
 สายการประสานงาน 

 

 
 

3.5 แนวทางปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่จังหวัด 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย เปนไปอยางเปนระบบ    
มีเอกภาพและประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติรวมหนวยทหาร หนวยงานภาคประชาสังคม เอกชน 
องคการสาธารณกุศล และองคการระหวางประเทศ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด ดังนี้ 
 3.5.1 แนวทางปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพ้ืนท่ี 
  ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารในพ้ืนท่ี  
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงราย ยึดกรอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสากล 
และพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
  (1) จัดทําบัญชีรายชื่อหนวยทหารในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย พรอมท้ังกําหนดชองทางติดตอสื่อสาร 
การประสานงาน ใหชัดเจน 
  (2) เสริมสรางความเขาใจระหวางกัน ถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมท้ังดํารงการ
ติดตอสื่อสารระหวางกันอยางตอเนื่อง เพ่ือปองกันความเขาใจคลาดเคลื่อนระหวางการปฏิบัติงาน 
  (3) การปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ถือปฏิบัติตามมาตรา 46 แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 อยางเครงครัด 
 
 

แผนภาพท่ี 3 - 3 : แผนผังความเช่ือมโยงการปฏิบัติรวมกับหนวยตางๆ จังหวัดเชียงราย 

ผูอํานวยการจังหวัดเชียงราย 
(ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย) 

กอปภ.จ.ชร. 

 
ผูอํานวยการอําเภอ 

(นายอําเภอ) 
กอปภ.อ.  

 

ผูอํานวยการทองถิน่  
(นายกเทศมนตรี) 
กอปภ.ทน./ทต.  

ผูอํานวยการทองถิ่น  
(นายกองคการบริหารสวนตําบล) 

กอปภ.อบต.  

หนวยทหาร 
ในพ้ืนท่ีจังหวัด 

 
ภาคประชาสังคม เอกชน 
และองคการสาธารณกุศล 

ในพ้ืนท่ีจังหวัด 

จังหวัดขางเคียง 
(เชียงใหม ลําพูน ลําปาง

พะเยา นาน  แพร 
แมฮองสอน) 

ผูอํานวยการกลาง 
(อธิบดีกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย) 

กอปภ.จ.ก. 

 

หนวยงานท่ีขึ้นกับ
สวนกลาง ประจํา 
ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
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 3.5.2 แนวทางปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 
  ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และ
องคการสาธารณกุศล กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ยึดกรอบแนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรฐานหลกัสากล พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
โดยใหมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) จัดทําบัญชีรายชื่อหนวยงานภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล ในพ้ืนท่ี 
พรอมท้ังกําหนดชองทางติดตอสื่อสาร การประสานงาน ใหชัดเจน  
  (2) กรณีหนวยงานภาคประชาสังคม เอกชน และองคกรสาธารณกุศล นํากําลังทรัพยากร
เจาหนาท่ี อุปกรณ และเครื่องมือ สนับสนุนใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย ในเขตพ้ืนท่ีใด ใหรายงานตัวตอ
ผูอํานวยการหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย และใหผูอํานวยการหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายในเขตพ้ืนท่ีนั้น 
มอบหมายภารกิจหรือจัดสถานท่ีใหหนวยงานภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล ในการ 
ใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยได ตามท่ีเห็นสมควร 
  (3) เสริมสรางความเขาใจระหวางกันถึงแนวทางในการปฏิบัติ รวมท้ังอํานวยการติดตอสื่อสาร
ระหวางกันอยางตอเนื่อง เพ่ือปองกันความเขาใจคลาดเคลื่อนระหวางการปฏิบัติงาน 

 3.5.3 แนวทางปฏิบัติรวมกับองคการระหวางประเทศ 
  จังหวัดเชียงราย มีแนวเขตชายแดนติดกับสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับองคการระหวางประเทศ 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ยึดกรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสากล 
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และหลักสิทธิมนุษยชน โดยจัดเตรียมเจาหนาท่ี 
เพ่ือประสานงานองคกรภาคเอกชนระหวางประเทศ ท่ีมีความประสงคจะใหการสนับสนุนสิ่งของ กําลังเจาหนาท่ี
หรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ตามแนวทางปฏิบัติ 
และมาตรฐานวิธีปฏิบัติของกระทรวงการตางประเทศ โดยสาํนักงานจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานหลัก โดยมี
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, จังหวัดทหารบกเชียงราย, ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงราย, ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, สํานักงานสงการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย, สํานักงาน
ทองเท่ียวและการกีฬาจังหวัดเชียงราย, ดานศุลกากรแมสาย,ดานศุลกากรเชียงแสน, ดานศุลกากรเชียงของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และหอการคาจังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานสนับสนุนในการประสาน 
การปฏิบตัิระหวางสวนราชการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 


