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เดือนมิถุนายน ปี 2561

แผนการเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดพะเยา ประจาปี พ.ศ. 2561
อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2558
4. แผนที่จังหวัดพะเยา (มาตราส่วน)
๑. สถานการณ์
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้ง
ที่ 18 องศา44 ลิปดา เหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 40 ลิปดา ตะวันออก
ถึง 100 องศา 40 ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครคิดตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
(ถนนพหลโยธิน) ประมาณ 735 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอพาน อาเภอป่าแดด และอาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภองาว จังหวัดลาปาง และอาเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอสองแคว อาเภอท่าวังผา อาเภอเมืองน่าน อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภองาว อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
จังหวัดพะเยามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยะบุ รี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางเขตแดน
44 กิโลเมตร
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ทั้งทางด้านตะวันออก ด้านตะวันตก ด้านใต้
และตอนกลางของจังหวัด เทือกเขาเหล่านี้จะทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ มีที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก
อยู่สองข้างเทือกเขาและระหว่างลาน้า มีเนื้อที่ภูเขาสูงและสูงมากที่สุด ประมาณร้อยละ 47 ของพื้นที่จังหวัด
มีพื้นที่เนินเขาผสมที่ราบ ประมาณร้อยละ 35 และมีที่ราบลุ่มน้อยที่สุด ประมาณร้อยละ 18 ระดับความสูง
ของพื้นที่จังหวัดพะเยา มีความสูงระหว่าง 300 - 1,550 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลางเทือกเขาที่สาคัญ
ของจังหวัดพะเยาได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้าดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ฝาด ดอยขุนแม่ตา และดอยขุน
แม่ต๋อม แม่น้าสาคัญที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยามี 3 สาย คือ แม่น้าอิง แม่น้าลาว และแม่น้ายม

แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดพะเยา
1.3 ขนาดพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ 6,335.06 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,959,412 ไร่ในปี พ.ศ.2555 พื้นที่
จังหวัดพะเยา เป็นเนื้อที่ป่าไม้ 3,287.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,054,496 ไร่ คิดเป็นร้อยละ51.9 ของพื้นที่
ทั้งหมด เป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,403.13 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,501,955 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.9
ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นเนื้อที่นอกการเกษตร 644.74ตารางกิโลเมตร หรือ 402,962 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
10.2 ของพื้นที่ทั้งหมด
1.4 การปกครอง
จังหวัดพะเยา ประกอบดวย อาเภอ 9 อาเภอ คือ เมืองพะเยา แมใจ เชียงคา ดอกคาใต ปง จุน
เชี ยงมวน ภู ซาง และภู กามยาว แบงเปน 68 ต าบล 780 หมู บ าน/40 ชุ มชน (อยู ในเขตเทศบาลเมื องพะเยา
จานวน 14 ชุมชน และเทศบาลเมืองดอกคาใต 26 ชุมชน)
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตาบล 33 แหง และองคการบริหารสวนตาบล 36 แหง
ตารางแสดงเขตการปกครองของจังหวัดพะเยา
ที่

จังหวัด/อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

จังหวัดพะเยา
อาเภอเมืองพะเยา
อาเภอดอกคาใต
อาเภอจนุ
อาเภอเชียงคา
อาเภอเชียงมวน
อาเภอปง
อาเภอแมใจ
อาเภอภูซาง
อาเภอภูกามยาว

พี้นที่
(ตร.กม.)

จานวน
ตาบล

จานวน
หมูบาน

6,335.06
842.08
823.29
571.23
707.35
722.86
1,783.45
300.76
370.20
213.83

68
15
12
7
10
3
7
6
5
3

779
172
99
86
134
34
88
66
59
41

จานวน
เทศบาล
เมือง
2

1
1
-

จานวน
เทศบาล
ตาบล
33
9
3
5
4
1
3
6
1
1

จานวน
อบต.
36
4
7
2
7
2
6
1
4
3

1.5 ประชากร
จังหวัดพะเยา ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีประชากรทั้งสิ้น 476,577 คน เปนชาย 232,828
คน หญิง 243,749 คน มีจานวนบานทั้งสิ้น 188,657 หลัง ความหนาแนนโดยเฉลี่ยประมาณ 76.18 คน/
ตารางกิโลเมตร
จัง หวัด พะเยามี ประชาชนอาศั ย อยู ต ามบริ เ วณเทื อกเขาสู ง จ านวน 10 กลุ ม ชาติ พั นธุ ไ ดแก
ลีซู จีน มูเซอ อาขา เมี่ยน มง ลื้อ ลั๊วะ กะเหรี่ยง และไทยที่สูง โดยกระจายอยู ตามอาเภอตาง ๆ เชน เชียงคา
แมใจ เมืองพะเยา ดอกคาใต เชียงมวน ปง และภูซาง มีจานวนประชากร 30,655 คน 6,729 ครัวเรือน
1.6 สถานการณ์ทั่วไป
สถิติจากสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยารอบ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2555 -2560)
ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสิ้น 120 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ า
ความเสียหาย 575,644,806.75.- บาท
ปี
พ.ศ.

เกิดภัย
(ครั้ง)

2555
2556
2557
2558
2559
2560
รวม

16
10
9
6
5
46

ครัวเรือนที่ประสบ
ภัย
(ครัวเรือน)
139,367
7,575
5,061
17,044
4,891
137,938

พื้นที่
(อาเภอ)

เสียชีวิต
(คน)

9
4
9
9
9
9

2
2

บาดเจ็
มูลค่าความ
บ
เสียหาย
(คน)
(บาท)
130,250,220
25,364,525
17,209,607
3
43,252,826.25
24,330,366.50
3
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จังหวัดพะเยา มีพื้นที่เสี่ยงภัย อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และน้าป่าไหลหลาก ตั้งแต่ระดับปานกลาง
(ระดั บ 2) ถึ งระดับสู ง (ระดั บ 3) ครอบคลุ มพื้ นที่ 9 อ าเภอ 60 ตาบล 401 หมู่ บ้า น 67,787 ครั ว เรื อ น
220,510 คน
อาเภอ
เมือง
พะเยา
จุน
เชียงคา
เชียงม่วน
ดอกคาใต้
แม่ใจ
ภูซาง
ภูกามยาว
ปง
รวม

พื้นที่เสี่ยงภัยระดับ 2
ตาบล หมู่บ้าน ประชากร ครัวเรือน

ตาบล

พื้นที่เสี่ยงภัยระดับ 3
หมู่บ้าน ประชากร ครัวเรือน

9

17

8,676

3,844

9

30

16,888

4,840

7
1

52

31,156
4,664
6,637
23,065

10,614
1,088
2,629
6,800

4
5
1
6
6

10
27

6,692

2,237

15,561

4,491

466
6,879
3,568
4,071
2,619

3
10

8
13
59

2

2

2

1
33

3,940

5
5

33

1,414
22,696
12,839
15,738
7,985

3,953

915

3

25

28,948

8,654

91,749

29,962

44

208

128,761

37,8255

35

534
13,064

6

7

38

193

132

พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยทุกปี
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23
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1.6 สถานการณ์เฉพาะ
๑.๖.1 สิ่งสาธารณประโยชน์
(1) การคมนาคมทางบก
จังหวัดพะเยามีคมนาคมทางบก แบ่งเป็น 4 เส้นทางได้แก่
(1.1) เส้นทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค์-ตาก-ลาปาง-พะเยา (สายเอเชีย หรือสายเก่า
AH2) จากรังสิตมาตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่อาเภอ
วังน้อย จากนั้นผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี เข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้งที่ จังหวัดชัยนาท ตรงไป
จังหวัดนครสวรรค์ ผ่าน กาแพงเพชร ตาก เข้าสู่ อาเภอเถิน ตรงไป จังหวัดลาปาง ผ่าน อาเภองาว จนถึงจังหวัด
พะเยา จังหวัดพะเยามีทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงนครสวรรค์-พะเยา เป็นถนนสายหลัก
( 1 . 2 ) เส้ น ทา ง หล ว ง ห ม าย เ ลข 1 0 2 1 แ ยก จ าก ทา ง หล ว ง ห ม าย เ ลข 1
บริ เ วณสี่ แ ยกแม่ ต า ผ่ า นอ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอจุ น อ าเภอเชี ย งค า และอ าเภอภู ซ าง จั ง หวั ด พะเยา
ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อเข้าไปสู่ อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
( 1 . 3 ) เส้ น ทา ง หล ว ง ห ม าย เ ลข 1 0 2 1 แ ยก จ าก ทา ง หล ว ง ห ม าย เ ลข 1
บริเวณสี่แยกป่าแดด เชื่อมต่อ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
(1.4) เส้ น ทางหลวงหมายเลข 1251 แยกจาก ทางหลวงหมายเลข 1021
บริเวณอาเภอดอกคาใต้ เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 1092 อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
๑.๖.2 พื้นทีเ่ ศรษฐกิจที่สาคัญ
(1) ภาคการเกษตร
จังหวัดพะเยามีเนื้อที่ถือครองการเกษตร 1,442,361 ไร สวนใหญจะเปนที่ทานามากที่สุด
ประมาณ 678,646 ไร ที่ปลูกพืชไรพืชผัก ประมาณ 507,007 ไร ที่ปลูกไมผลไมยืนตน ประมาณ 256,708 ไร
นอกนั้นเปนที่อยูอาศัย ที่สวนผักและไมดอก ที่ทุงหญาเลี้ยงสัตวที่รกราง และเนื้อที่ทาการเกษตรอื่นๆ อาชีพหลัก
ของประชากร คือ การทานา และพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ คือ ขาว โดยเฉพาะขาวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ
ที่สุดของภาคเหนือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง หอมแดง กระเทียม ขิง ยางพารา ลิ้นจี่ และลาไย
(๒) ภาคบริการ พะเยาเป็นจัง หวัดท่องเที่ยวที่สาคัญจัง หวัดหนึ่ง ของประเทศไทย เนื่องจาก
มีปั จจั ยส่ ง เสริ มหลายประการ ได้ แก่ ที่ ตั้ง ของจั ง หวัด พะเยา ที่มี สภาพภูมิ ประเทศสวยงามมีส ภาพแวดล้อ ม
และธรรมชาติ ที่ เ หมาะสมกั บ การท่ อ งเที่ ย ว มี เ ขตแดนติ ด ต่ อ กั บ ประเทศลาว ซึ่ ง อนุ ญ าตให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เดิน ทางเข้า ไปท่องเที่ย วได้ จั งหวั ดพะเยายัง มีสภาพภูมิอ ากาศที่ส บายน่า อยู่ อี กทั้ง เป็น เมือ งประวั ติ ศาสตร์
ยุคแรกๆ ของชาติไทย จึงมีสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งศึกษาทาง
ศิ ล ปกรรม สถาปั ต ยกรรม และวั ฒ นธรรมรวมทั้ ง หมู่ บ้ า นพื้ น เมื อ งและหมู่ บ้ า นชาวเขา ซึ่ ง มี ผ ลผลิ ต
และกิจกรรมเด่น ๆ หลากหลายชนิด เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนและซื้อของที่ระลึกกลับบ้าน จังหวัด
พะเยามีสิ่ ง อานวยความสะดวกและบริก ารด้านต่า ง ๆ ทั้ ง ในด้ านการเดิ นทาง ที่พั กแรม ร้า นค้ า ร้ านอาหาร
และร้านขายของที่ระลึก มีจานวนสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้ง ประเภทธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
สถาปั ตยกรรม และวั ฒ นธรรม ไว้ ดึ งดู ด นั กท่ อ งเที่ ย วจานวนมาก เดิ น ทางเข้ าไปท่ องเที่ ยวในจัง หวั ด พะเยา
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมได้แก่ กว๊านพะเยา และวัดอนาลโย อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ด่านชายแดนไทย-ลาว
โดยเฉพาะในช่ วงปลายปี ที่ภาวะ อากาศหนาวเย็ น ประกอบกับ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวส่งผลให้นักท่องเที่ยวจานวนมาก เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา
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(3) ภาคอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 18 มกราคม
2559 จานวนทั้งสิ้น 460 โรงงาน เงินลงทุน 4,842,281,950 บาท และมีจานวนคนงาน 5,560 คน
โดยจาแนกออกเปน จาพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน มากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดพะเยา ไดแก
1. อุตสาหกรรมการเกษตร มีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 104 โรงงาน เงินลงทุน 3,140,227,318 บาท
คนงาน 1,918 คน
2. อุตสาหกรรมอาหาร มีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 37 โรงงาน เงินลงทุน 712,494,491 บาท
คนงาน 1,171 คน
3. อุตสาหกรรมขนสง มีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 32 โรงงาน เงินลงทุน 411,356,070 บาท
คนงาน 332 คน
๑.๖.3 โบราณสถานที่สาคัญของจังหวัดพะเยา
1. พระธาตุจอมทอง หมู่ที่ 17 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา
2. วัดศรีโคมคา (วัดพระเจ้าตนหลวง) ถนนพหลโยธิน ตาบลเวียง
3. วัดลี ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา
4. วัดหลวงราชสัญฐาน (วัดหลวง) ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา
5. วัดป่าแดงบุญนาค หมู่ที่ 3 ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมืองพะเยา
6. วัดหนองห้า หมู่ที่ 7 ตาบลหงส์หิน อาเภอจุน
7. วัดพระธาตุขิงแกง หมู่ที่ 5 ตาบลพระธาตุขิงแกง อาเภอจุน
8. วันแสนเมืองมา หมู่ที่ 4 ตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา
9. วัดท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 2 ตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน
10. วัดพระธาตุแจ้โว้ หมู่ที่ 8 ตาบลคือเวียง อาเภอดอกคาใต้
11. วัดดอยหยวก หมู่ที่ 6 ตาบลปง อาเภอปง
12.วัดพระธาตุลานเตี้ย อาเภอภูกามยาว
13. วัดอุโมงค์คา ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา
14. วัดวังเค็ม หมู่ที่ 7 ตาบลเจดีย์คา อาเภอเชียงคา
๑.๖.๔. ข้อมูลพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ข้อมูลพื้นที่การเกษตร (พื้นที่นาข้าวรอการเพาะปลูก) และ
ข้อมูลพื้นที่
ริมทาง (ทางหลวงและทางหลวงชนบท)
จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ รวมประมาณ 3,867,337.73 ไร่ แบ่งเป็น
- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 38.31 เนื้อที่ 1,481,278.95 ไร่
- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 13.90 เนื้อที่ 537,535.95 ไร่
- พื้นที่เอกสารสิทธิ ร้อยละ 47.80 รวมเนื้อที่ 1,848,522.83 ไร่
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แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดพะเยา
๑.๖.๕. ระบบกักเก็บน้า
ลุ่มน้า ในพืน้ ที่จังหวัดพะเยา

นที่อยู่ในเขตลุ่ม
(ออิง) คืออำเภอแม่ ใจ
ยำว ดอกคำใต้ จุน
ซำงพืน้ ที่ล่มุ นำ้

แม่ นำ้ โขง
เมือง, ภูกำม
เชียงคำ และภู

--
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3,722.62 ตร.กม.
นำ้ ท่ ำ 1,324.33
ปริมำตรเก็บกัก
ล้ำน ลบ.ม.
ลงลุ่มนำ้
ล้ำน ลบ.ม.

ปริมำณ
ล้ำน ลบ.ม./ปี
219.583
นำ้ เหลือไหล
1,104.747

แผนผังแสดงทางเดินลุ่มน้าอิง
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2. การป้องกัน และการเตรียมความพร้อม (Preparedness)
๒.๑ จัด ทาพื้ นที่ เสี่ย งภัย เพื่อประเมิน ความเสี่ ยงภัยที่ อาจเกิด ขึ้น ว่าจะมีค วามรุน แรง อาจเกิดความ
เสียหายต่อจานวนประชากร จานวนครัวเรือนที่จะได้รับผลกระทบทั้งด้านเกษตร/ด้านโครงสร้างพื้นฐานตลอดจน
ระยะเวลาที่จะประสบภัยจะเกิดมากน้อยเพียงใด
๒.๒ มอบหมายให้ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงแยกเป็นรายหมู่บ้าน
โดยจัดทาฐานข้อมูลประชากร จานวนครัวเรือน ลักษณะที่ตั้ง ของหมู่บ้าน ลักษณะภัยที่อาจเกิดขึ้น หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยจัดทาข้อฐานข้อมูลเครื่องมือ เครื่องจักรกล อุปกรณ์กู้ภัยให้เป็นปัจจุบัน
2.3 มอบหมายให้อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สารวจพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ จัดทา
แผนฉุกเฉินในการอพยพ และหาสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวของแต่ละพื้นที่
2.4 มอบหมายให้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ สร้ า งการรั บ รู้ ส ถานการณ์ ข องสาธารณภั ย และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต น
แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกตัดขาดจากข้อมูลข่าวสารของรัฐ ผ่านทางวิ ทยุกระจายเสียง
ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน การสัมมนาต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
2.5 การเตรีย มการป้องกันด้ านโครงสร้าง มอบให้หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้อง สารวจ ปรับปรุง แห ล่ง น้ า
เส้นทางน้า เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่รับผิดชอบ
2.6 สนง.ปภ.จ. จัดเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ปภ.จังหวัด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูล
ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม และจัดทาระเบียน
ฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และช่องความถี่วิทยุสื่อสาร
4. การบัญชาการเหตุการณ์
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา คาดว่าจะเกิดหรือเกิดภัยอุทกภัย วาตภัย
ดินถล่มขึ้นในพื้นที่ หรือได้รับรายงานจากอาเภอว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไ ด้ ให้จัดตั้ง ศูนย์บัญ ชาการ
เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มระดับจังหวัด เพื่อทาหน้าที่ควบคุมสถานการณ์
อานวยการ สั่ ง การ ประสานการปฏิบั ติ ระหว่ า งหน่ วยงานส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ทั้ ง ฝ่ า ยพลเรื อ น ฝ่ า ยทหาร
เพื่อจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
5. การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
1) ให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา/อาเภอทุกอาเภอ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง
และติดตามสภาพอากาศจากรมอุตุนิยมวิทยา และคาเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมติดตาม
ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ว ข้ อ ง ได้ แ ก่ ศู น ย์ เ ตื อ นภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง ชาติ ( www.ndwc.go.th)
กรมอุตุนิยมวิทยา (www.tme.go.th) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (http://www.cmmet.tmd.go.th/index1.php)
กรมชลประทาน (www.rid.go.th) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (www.disaster.go.th) ศูนย์อุทกวิทยา
และบริหารน้าภาคเหนือตอนบน (http://ews.dwr.go.th/ews/)
2) ตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้าฝน ระดับน้าในแม่น้า สูงหรือต่ากว่าตลิ่ง รวมทั้ง บริเวณพื้นที่ลุ่ม ที่มักจะ
เกิ ด น้ าท่ ว มขั งในพื้ น ที่ เป็ นระยะ ๆ ตลอดจนเฝ้ า ระวัง และประสานการใช้ ป ระโยชน์ จากอาสาสมั ค รต่ า ง ๆ
เช่น “มิสเตอร์เตือนภัย ” ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เพื่ อเตรีย มพร้อ มเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ อุทกภั ย
วาตภัย และดินถล่ม
3) ประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัย วาตภัย
และดินถล่ม และรายงานข่าวสถานการณ์ไปยังกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
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พะเยา ที่ทาการปกครองจังหวัดพะเยา อาเภอทุกอาเภอ
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ได้ แ ก่ โครงการชลประทานจั ง หวั ด พะเยา ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 5 เชียงราย
6. การแจ้งเตือนภัย
1) แจ้งข่าวเตือนภัยล่วงหน้าผ่านหน่วยงานไปยัง อาเภอ/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล ที่คาดว่า
จะเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
2) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนโดยตรงผ่านเครือข่ายการสื่อสารของทางราชการ
สื่อมวลชน วิทยุชมชน หอกระจายข่าว ฯลฯ
3) ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ และภาคเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์
อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ประชาสัมพันธ์จัง หวัดพะเยา สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พะเยา ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด พะเยา อ าเภอ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง อ. ส.ม.ท. จั ง หวั ด พะเยา สถานี
วิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา
หน่วยสนับสนุน ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
7. การปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
7.๑ กรณีภัยขนาดเล็กหรือเริ่มเกิดภัย
ผู้อานวยการท้ องถิ่ น ผู้ อานวยการอ าเภอสามารถควบคุมสถานการณ์และระงับภั ยได้ โดยลาพั ง
ตามขีดความสามารถ (การจัดการสาธารณภัย ระดับ ๑)
ให้ ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด ภั ย มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งผู้ อานวยการอาเภอที่รับผิดชอบเขตพื้นที่นั้น และผู้อานวยการจัง หวัด
ทราบทันที
การบัญชาการเหตุการณ์
1. ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล/อาเภอ
แล้วแต่กรณี จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ ตามลาดับ รับผิดชอบในการ
บริ ห ารจั ดการอุ ท กภั ย และดิน ถล่ ม ที่ อาจเกิ ด ขึ้น จนกว่า สถานการณ์ จ ะกลั บ เข้ า สู่ภ าวะปกติ มี ผู้ อ านวยการ
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรี/นายอาเภอ) เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์
2. ให้รายงานและสรุปสถานการณ์ฯ ไปยังผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) เป็นระยะๆ
เพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกันจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ
7.๒ กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง (การจัดการสาธารณภัยระดับ 2)
เมื่อสาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นบริ เวณกว้าง ศูนย์บัญ ชาการเหตุก ารณ์อาเภอวิเคราะห์
และประเมินศักยภาพในการรับมือกับภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่หากเกินขีดความสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยลาพัง
หรือโดยเร็ว ให้ผู้อานวยการอาเภอ ขอรับการสนับสนุนจากผู้อานวยการจังหวัด เพื่อพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์/
บัญชาการเหตุการณ์ รวมทั้งยกระดับสาธารณภัย

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่
ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
การบัญชาการเหตุการณ์
ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย
และดินถล่มขึ้น โดยมีผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) เข้าควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์
ผู้อานวยการจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์ ให้สั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติการ ดังนี้
(1) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ จังหวัด ทาหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่
เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อานวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่าย
ทหาร ตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล ในการบริ หารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
และประสานงานกับกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ
(2) ให้ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอานวยการ ส่วนสนับสนุน เข้าดาเนินการตามภารกิจของแต่ละส่วน
รวมทั้ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบให้ ส่ ว นอ านวยการทราบ และให้ ส่ ว นอ านวยการสรุ ป
และรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสั่งการของผู้อานวยการจังหวัด
ต่อไป
(3) ให้ส่วนอานวยการจัดประชุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ
และให้มีการจัดทากรอบเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์เป็นระยะ พร้อมทั้งความต้องการรับการสนับสนุน (ถ้ามี)
และรายงานให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบ ผ่านกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกลางทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะยุติ
7.๓ การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
ลาดับที่
พื้นที่
1.
อาเภอเชียงคา อาเภอภูซาง อาเภอปง
อาเภอเชียงม่วน อาเภอจุน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ให้ อ าเภอ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
เป็ นหน่ วยรั บผิ ดชอบหลั ก ด าเนิ น มาตรการป้ องกั น
การเกิดอุทกภัย น้าป่าไหลหลาก และดินถล่ม พร้อมทั้ง
ให้ ก า ร ช่ ว ยเ ห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว
และทันเหตุการณ์ โดยมีนายอาเภอ เป็นผู้บัญชาการ
ตามระบบ Single Command เพื่อให้การควบคุม
แก้ ไ ขปั ญ หา ระดมสรรพก าลั ง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ในระดับ พื้นที่ อย่ างมี เอกภาพ ประสานงาน สั่ง การ
และวางแผน ก าหนดมาตรการดาเนิ น งานในพื้ น ที่
โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กองพันทหารราบที่
๔ กรมทหารราบที่ ๑๗ กองร้ อ ยต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๒๖ กรมทหารพรานที่ ๓๑ ท้ อ งถิ่ น
จังหวัดพะเยา แขวงทางหลวงชนบทพะเยา หมวดทาง
หลวงในพื้นที่ สถานีตารวจภูธรพื้นที่ โรงพยาบาลใน
พื้นที่ อาสาสมัคร มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่
ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
ลาดับที่
พื้นที่
2.
พื้นที่อาเภอเมืองพะเยา อาเภอดอกคาใต้
อาเภอภูกามยาว และอาเภอแม่ใจ

3.

มณฑลทหารบกที่ ๓๔ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพะเยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพะเยา โทรศัพท์จังหวัดพะเยา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๕
เชียงราย ที่ทาการปกครองจังหวัดพะเยา
ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พะเยา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ให้ อ าเภอ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ดาเนินมาตรการป้องกันการ
เกิดอุทกภัย น้าป่าไหลหลาก และดินถล่ม พร้อมทั้งให้
ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว
และทันเหตุการณ์ โดยมีนายอาเภอ เป็นผู้บัญชาการ
ตามระบบ Single Command เพื่อให้การควบคุม
แก้ ไ ขปั ญ หา ระดมสรรพก าลั ง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ในระดั บ พื้ น ที่ อ ย่ า งมี เ อกภาพ และ ประสานงาน
สั่งการและวางแผน กาหนดมาตรการดาเนินงาน โดย
มีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ ๓๔
กรมทหารราบที่ ๑๗ กองพั น ทหารปื น ใหญ่ ที่ ๑๗
กองก ากั บ การต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
แขวงทางหลวงพะเยา โครงการชลประทานพะเยา
โรงพยาบาลในพื้ น ที่ อาสาสมั ค ร มู ล นิ ธิ กู้ ชี พ กู้ ภั ย
ในพื้นที่
มี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น เจ้ า หน้ า ที่ บุ ค ลากร ก าลั ง พล
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก รกล รถบรรทุ ก
เพื่อสนับสนุนพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่จัง หวัดพะเยา
ตามที่ได้รับการร้องขอ

7.๔ การบริหารทรัพยากรเครื่องมือ เครื่องจักรกล
กรณี มีค วามจาเป็น ต้อ งทรัพยากรเครื่อ งมื อ อุ ปกรณ์ เครื่อ งจัก รกล ในการแก้ไ ขปั ญ หาอุท กภั ย
น้าป่าไหลหลาก และดินถล่ม มอบหมายให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พะเยา และอาเภอ
ทุกอาเภอ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการประสานขอรับสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยทหาร รายละเอียดตามบัญชีเครื่องมือ เครื่องจักรกล (ตามผนวก ข)

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่
ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
7.5 การประชาสั มพั นธ์ ใ นภาวะฉุก เฉิน โดยประชาสั มพั น ธ์ ใ ห้ป ระชาชนรับ ทราบนโยบายและ
แนวทางการดาเนินการของรัฐบาล การดาเนินการของจัง หวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวสาร
ในทางลบ และให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มอบหมายให้สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
7 .6 การรั ก ษาความปลอดภั ย ในการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย อาชญากรรม และความมั่ น คง
มอบหมายให้ตารวจภูธรจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
7.7 การอพยพ
กรณีที่จาเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ซึ่งเกิดอุทกภัยและดินถล่มให้ผู้อานวยการจังหวัด
ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอานาจสั่งอพยพผู้อยู่ในพื้นที่นั้นออกไป
เฉพาะเท่าที่จาเป็น โดยให้อาเภอ/ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ ให้หน่วยทหาร
ในเขตพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยสนับสนุน การอพยพ ภายใต้การสั่งการของผู้ อานวยการจังหวัด
ผู้ อ านวยการอ าเภอ ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น และเจ้ า พนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ตามล าดั บ แล้ ว แต่ ก รณี
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการอพยพไม่ต่ากว่า 12 ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกาลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบ
เรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน
7.7.๑ เส้นทางการอพยพ ยานพาหนะที่ใช้ ให้อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เ กี่ย วข้ อง ก าหนดเส้ นทางการอพยพ และยานพาหนะที่ ใช้ ในการอพยพ ตามความเหมาะสมกับ สภาพพื้น ที่
รับผิดชอบ
7.7.๒ จุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิง ให้อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดจุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิง ตามความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รับผิดชอบ
8. การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
กรณีมีความจาเป็นต้องการจัดตั้งศูนย์พักพิง การสนับสนุนด้านอาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค และสาธารณูปโภค
สิ่งอานวยความสะดวก ในศูนย์พักพิง และการบริหารจัดการศูนย์พักพิง มอบหมายให้สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พะเยา รับผิดชอบหลัก โดยมีสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
เป็นหน่วยประสานงาน และมีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยสนับสนุนด้านต่าง ๆ
9. การใช้เงินทดรองราชการ
เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอานาจดาเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวข้อง มอบให้สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพะเยา อาเภอทุกอาเภอ เป็นหน่วยดาเนินการ ให้เป็นไปตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในระเบี ย บ และการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ต้ อ งใช้ จ่ า ยจากเงิ น งบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ก่อนเป็นอันดับแรกตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 – 21

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่
ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
๑0. การรับบริจาค
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อาเภอ/ท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็ นต้อง
จัดให้มีการรับบริจาคเงิน หรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยให้สานักงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับ
สานักงานคลังจังหวัด ที่ทาการปกครองจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วย
ดาเนินการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับริจาค และการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526
11. การฟื้นฟูบูรณะ
มอบหมายให้ ส่ วนราชการที่ เ กี่ย วข้อ งทุ กส่ ว น ด าเนิ น การสารวจความเสี ยหายระบบสาธารณูป โภค
และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน ความต้องการของผู้ประสบภัย รวมทั้งจัดปัจจัยสิ่งที่จาเป็น
แก่ผู้ประสบภัย ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกิดเหตุดาเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ปรับสภาพภูมิทัศน์ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็ นพิษให้กลับ
สู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อน
12. การติดต่อสื่อสาร
การปฏิบัติงานด้านสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(1) หลักการ
ให้ส านัก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั ง หวัดพะเยา ท าหน้ าที่เ ป็น ศูนย์ กลางการสื่อ สาร
ในเขตรับผิดชอบของตนตลอด 24 ชั่วโมง จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง
ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้โดยเร็ว ทั่วถึงทุกพื้นที่
(2) แนวทางปฏิบัติ
2.1 ให้ใ ช้ ช่ อ งทางติ ด ต่อ สื่ อ สารร่ ว มกั บข่ า ยการสื่ อ สารโทรคมนาคมเครื อ ข่ า ยอื่ น ๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและจัดระบบสารองเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาใช้ประโยชน์จากข่ายสื่อสารของ
ชมรมวิทยุอาสาสมัคร ตลอดจนชมรม หรือวิทยุสมัครเล่นในท้องถิ่น โดยยึดหลักการรักษาความปลอดภัยทางการ
สื่อสารควบคู่กับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ด้วยระบบโทรคมนาคมของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
1) ศูนย์สื่อสารที่ทาการปกครองจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานหลักในการวางระบบสื่อสาร
ในภาวะฉุกเฉิน
2) สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
3) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
4) สถานีสื่อสารกองกากับการตารวจภูธรจังหวัดพะเยา
5) ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดพะเยา
6) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาพะเยา

