แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดพะเยา
ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 1 ของ 40 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา
วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3

อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ฉบับปรับปรุง ประจาปี พ.ศ. ๒๕62)
4. พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555
๑. สถานการณ์ของจังหวัด
๑ ๑. สถานการณ์ทั่วไป
จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ระหว่าง
เส้นรุ้งที่ 18 องศา 44 ลิปดาเหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 40 ลิปดาตะวันออก
ถึง 100 องศา 40 ลิปดาตะวันออก 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 ติดต่อกับแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง
เขตชายแดน 44 กิโลเมตร

แผนที่จังหวัดพะเยา

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 2 ของ 40 หน้า
ลักะณะภมมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาทั้งทางด้านตะวันออก ด้านตะวันตก
ด้านใต้และตอนกลางของจังหวัด เทือกเขาเหล่านี้จะทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ มีที่ราบเหมาะแก่การ
เพาะปลูกอยู่สองข้างเทือกเขาและระหว่างลาน้า มีเนื้อที่ภูเขาสูงและสูงมากที่สุด ประมาณร้อยละ 47 ของ
พื้นที่จังหวัดมีพื้นที่เนินเขาผสมที่ราบ ประมาณร้อยละ 35 และมีที่ราบลุ่มน้อยที่สุด ประมาณร้อยละ 18
ระดับความสูงของพื้นที่จังหวัดพะเยา มีความสูงระหว่าง 300 - 1,550 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง
เทือกเขาที่สาคัญของจังหวัดพะเยาได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้า ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ฝาด
ดอยขุนแม่ตา และดอยขุนแม่ต๋อม แม่น้าสาคัญที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยามี 3 สาย คือ แม่น้าอิง แม่น้าลาว
และแม่น้ายม

แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดพะเยา
ขนาดพื์นที่และการใช้ประ่ยชน์ที่ดิน
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 คิดเป็นร้อยละ 51.9 ของ
พื้นที่ทั้งหมด เป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,403.13 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,501,955 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 37.9 ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นเนื้อที่นอกการเกษตร 644.74ตารางกิโลเมตร หรือ 402,962 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 10.2 ของพื้นที่ทั้งหมด
การปกครอง
จังหวัดพะเยา ประกอบดวย อาเภอ 9 อาเภอ คือ เมืองพะเยา แมใจ เชียงคา ดอกคาใต ปง จุน
เชียงม่วน ภูซาง และภูกามยาว แบงเปน 68 ตาบล 780 หมูบาน 40 ชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด
1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตาบล 33 แหง และองคการบริหารสวนตาบล 36 แหง

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 3 ของ 40 หน้า
ตารางแสดงเขตการปกครองของจังหวัดพะเยา
พี้นที่
จานวน จานวน จานวน จานวน
ที่
อาเภอ
(ตรกม.)
ตาบล หมูบาน เทศบาล ชุมชน
เมือง
1 เมืองพะเยา 842.08
1
14
15
172
2 ดอกคาใต
1
26
823.29
12
99
3 จนุ
571.23
7
86
4 เชียงคา
707.35
10
135
5 เชียงมวน
722.86
3
34
6 ปง
1,783.45
7
88
7 แมใจ
300.76
6
66
8 ภูซาง
370.20
5
59
9 กามยาว
213.83
3
41
รวม 6,335.06
2
40
68
780

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

จานวน
อบต.
4
7
2
7
2
6
1
4
3
36

ประชากร
จังหวัดพะเยา ณ เดือนธันวาคม พ .ศ.2562 มีประชากรทั้งสิ้น 472,356 คน เปนชาย
230,476 คน หญิง 241,880 คน มีจานวนบานทั้งสิ้น 192,755 หลัง ความหนาแนนโดยเฉลี่ยประมาณ
77.56 คนตารางกิโลเมตร/
จังหวัดพะเยามีประชาชนอาศัยอยู ตามบริเวณเทือกเขาสูง จานวน 10 กลุ มชาติพันธุ ไดแก
มูเซอ จีน ลีซู อาขา เมี่ยน มง ลื้อ ลั๊วะ กะเหรี่ยง และพื้นที่สูง โดยกระจายอยูตามอาเภอตาง ๆ เชน เชียงคา
แมใจ เมืองพะเยา ดอกคาใต เชียงมวน ปง และภูซาง
สิ่งสาธารณประ่ยชน์
การคมนาคมทางบก จังหวัดพะเยามีคมนาคมทางบก แบ่งเป็น 4 เส้นทาง ได้แก่
1.1 เส้นทางกรุงเทพฯ – นครสวรรค์ – ตาก – ลาปาง – พะเยา – (สายเอเชีย หรือสายเก่า AH2)
จากรังสิตมาตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) แล้วแยกซ้ายเข้างหลวงหมายเลข 32 ที่อาเภอวังน้อย
จากนั้นผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี เข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้งที่จังหวัดชัยนาท ตรงไปจังหวัด
นครสวรรค์ ผ่านกาแพงเพชร ตาก เข้าสู่อาเภอเถินตรงไปจังหวัดลาปาง ผ่านอาเภองาวจนถึงจังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยามีทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงนครสวรรค์ – พะเยา เป็นถนนสายหลัก
1.2 เส้นทางหลวงหมายเลข 1021 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณสี่แยกแม่ตา
ผ่านอาเภอดอกคาใต้ อาเภอจุน อาเภอเชียงคา และอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อเข้าไปสู่
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
1.3 เส้ นทางหลวงหมายเลข 1202 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณสี่แยกป่าแดด
เชื่อมต่ออาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
1.4 เส้นทางหลวงหมายเลข 2151 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริเวณอาเภอดอก
คาใต้ เชื่อมต่อทางหวลวหมายเลข 1092 อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 4 ของ 40 หน้า
พื์นที่เศระฐกิจที่สาคัญ
)1( ภาคการเกะตร
จังหวัดพะเยามีเนื้อที่ถือครองการเกษตร 1,442,361 ไร สวนใหญจะเปนที่ทานามากที่สุด
ประมาณ 678,646 ไร ที่ปลูกพืช ไรพืช ผัก ประมาณ 507,007 ไร ที่ปลู กไมผลไมยืนตน ประมาณ
256,708 ไร นอกนั้ นเปนที่อยู อาศัย ที่ส วนผักและไมดอก ที่ทุ งหญาเลี้ยงสัตวที่รกราง และเนื้อที่
ทาการเกษตรอื่นๆ อาชีพหลัก ของประชากร คือ การทานา และพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ คือ ขาว โดยเฉพาะ
ขาวหอมมะลิที่มีชื่อเสี ยงและมีคุณภาพ ที่สุดของภาคเหนือ ขาวโพดเลี้ยงสั ต ว์ มันส าปะหลัง หอมแดง
กระเทียม ขิง ยางพารา ลิ้นจี่ และลาไย
)๒( ภาคบริการ
พะเยาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สาคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากมีปัจจัยส่งเสริม
หลายประการ ได้แก่ ที่ตั้งของจังหวัด พะเยา ที่มีสภาพภูมิประเทศสวยงามมีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
ที่เหมาะสมกั บ การท่อ งเที่ย ว มีเ ขตแดนติ ดต่ อกั บประเทศลาว ซึ่ง อนุ ญาตให้ นั กท่ องเที่ ยวเดิ นทางเข้ าไป
ท่องเที่ยวได้ จังหวัดพะเยายังมีสภาพภูมิอากาศที่สบายน่าอยู่ อีกทั้งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของชาติไทย
จึ ง มี ส ถานที่ ส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ห ลายแห่ ง เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาทางศิ ล ปกรรม
สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมรวมทั้งหมู่บ้านพื้นเมืองและหมู่บ้านชาวเขา ซึ่งมีผลผลิตและกิจกรรมเด่น ๆ
หลากหลายชนิ ด เป็ น เสน่ ห์ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเยื อ นและซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก กลั บ บ้ า น จั ง หวั ด พะเยามี สิ่ ง
อ านวยความสะดวกและบริ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง ในด้ า นการเดิ น ทาง ที่ พั ก แรม ร้ า นค้ า ร้ า นอาหาร
และร้านขายของที่ระลึก มีจานวนสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งประเภทธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม ไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมาก เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในจังหวัด พะเยา
แหล่ งท่องเที่ย วที่เป็ นที่นิยมได้แก่ กว๊านพะเยา และวัดอนาลโย อุท ยานแห่ งชาติดอยหลวง ด่านชายแดน
ไทยลาว- โดยเฉพาะในช่ ว งปลายปี ที่ ภ าวะ อากาศหนาวเย็ น ประกอบกั บ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลให้นักท่องเที่ยวจานวนมาก เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา
)3( ภาคอุตสาหกรรม
1. จ านวนสถานประกอบ สถานประกอบการที่ดาเนิน กิจการอุตสาหกรรมการผลิ ตและ
หมวดย่อยของเสียและสิ่งปฏิกูล การจัดการและบาบัดน้าเสีย การจัดหาน้า ใน ในหมวดใหญ่การผลิต และหมวด
ย่อย การจัดพิมพ์จาหน่วยหรือเผยแพร่ ผลจากสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพะเยา มีจานวน
สถานประกอบการทั้งสิ้น 5,271 แห่ง มีอุตสาหกรรมสาคัญคือ การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก
(ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) กาผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่น ๆ และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ร้อยละ 26.1
และ 24.3 ตามลาดับ อุตสาหกรรมรองลงไป เช่น การผลิตเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย มีร้อยละ 18.9 สาหรับหมวด
ย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น มีจานวนต่ากว่าร้อยละ 10
2. ขนาดของสถานประกอบการ จานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จาแนก
ตามขนาดของสถานประกอบการ (จานวนคนงาน) ในจังหวัดพะเยา พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.5 หรือ 5,190
แห่ง เป็นสถานประกอบการที่มีคนทางาน1-14 คน ส่วนสถานประกอบการที่มีคนทางาน 16 คนขึ้นไปมีร้อยละ
1.5 หรือ 81 แห่ง
3. รู ป แบบการจั ด ตั้ ง ตามกฎหมาย สถานประกอบการอุ ต สาหกรรมการผลิ ต จ าแนก
ตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายในจังหวัดพะเยา พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเป็นส่วนบุคคล
ร้อยละ 86.0 รองลงมาได้แก่ การจัดตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน สมาคม มูลนิธิ และอื่นๆ ร้อยละ12.7
การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจาหัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ร้อยละ 0.9 และการจัดตั้งบริษัทจากัด บริษัทจากัด (มหาชน)
ร้อยละ 0.4

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 5 ของ 40 หน้า
4. รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จาแนกตาม
รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดตั้งทางเศรษฐกิจแบบสานักงานแห่งเดียว ร้อยละ
99.8 รองลงมาได้แก่ การจัดตั้งแบบสานักงานใหญ่ ร้อยละ 0.1 การจัดตั้งแบบสานักงานสาขา ร้อยละ 0.1
5. ทุนจดทะเบียน สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จาแนกตามการจดทะเบียน
พบว่า ส่ ว นใหญ่ ร้ อยละ 98.39 เป็ น สถานประกอบการที่มี เงินทุ นจดทะเบียน ส่ ว นสถานประกอบการ
จดทะเบียนที่มีเงินทุนจดทะเบียน มีร้อยละ 10.1 ซึ่งจาแนกได้เป็น เงินทุนจดทะเบียนต่ากว่า 10 ล้านบาท
ร้อยละ 87.6 เงินทุนจดทะเบียนอยุ่ระหว่าง 10 – 99 ล้าน มีร้อยละ 10.7 และเงินทุนจดทะเบียนมีมากกว่า
100 ร้อยบาท ร้อยละ 1.7
6. คนทางานและลูกจ้าง คนทางานและลูกจ้างของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
จาแนกตามหมวดย่อยอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตที่มีคนงานมากที่สุด คือ การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร ซึ่งมีคนทางานประมาณ 3,940 คน เป็นลูกจ้าง 2,054 คน รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตไม้
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ แ ละไม้ ก๊ อ ก (ยกเว้ น เฟอร์ นิ เ จอร์ ) การผลิ ต สิ่ ง ของจากฟางและวั ส ดุ ถั ก สานอื่ น ๆ
มีคนทางานประมาณ 3,186 คน เป็นลูกจ้าง 1,509 คน การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย มีคนทางานประมาณ
1,758 คน เป็นลูกจ้าง 708 คน ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคและผลิตภัณฑ์
จากพืชและสัตว์ มีคนทางาน 24 คน เป็นลูกจ้าง 8 คน
7. มูลค่าผลผลิต การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดพะเยามีมูลค่าผลผลิตรวม
ทั้งสิ้ น ประมาณ 3,908 ล้ านบาท เป็น ค่าใช้จ่ายขั้นกลางประมาณ 2,618.9 ล้านบาท และมีมูลค่าเพิ่ม
ประมาณ 1,289.1 ล้านบาท หากพิจารณามูลค่าเพิ่มตามหมวดย่อยอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารมีมูลค่าเพิ่มมากที่สุด คือ มูลค่า 783.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.8 ของมูลค่าเพิ่มทั้งหมด
รองลงมาได้แก่ การผลิ ตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) มูล ค่า 78.7 ล้านบาท
การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย มูลค่า 76.4 ล้านบาท การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทามาจากแร่อโลหะ มูลค่า
73.3 ล้านบาท
่บราณสถานที่สาคัญของจังหวัดพะเยา
1. พระธาตุจอมทอง หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา
2. วัดศรีโคมคา (วัดพระเจ้าตนหลวง) ถนนพหลโยธิน ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา
3. วัดลี ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา
4. วัดหลวงสัญฐาน (วัดหลวง) ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา
5. วัดป่าแองบุญนาค หมู่ที่ 3 ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมืองพะเยา
6. วัดหนองห้า หมู่ที่ 7 ตาบลหงส์หิน อาเภอจุน
7. วัดพระธาตุขิงแกง หมู่ที่ 5 ตาบลพระธาตุขิงแกง อาเภอจุน
8. วัดแสนเมืองมา 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

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 6 ของ 40 หน้า
ข้อมมลพื์นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักะ์ ข้อมมลพื์นที่การเกะตร )พื์นที่นาข้าวรอการเพาะปลมก(
และข้อมมลพื์นที่ริมทาง )ทางหลวงและทางหลวงชนบท(
จังหวัดพะเยา มีพื้นที่รวมประมาณ 3,867,337.73 ไร่ แบ่งเป็น
- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เนื้อที่ 1,481,278.95 ไร่ ร้อยละ 38.31
- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 537,535.95 ไร่ ร้อยละ 13.90
- พื้นที่เอกสิทธิ์ รวมเนื้อที่ 1,848,522.83 ไร่ ร้อยละ 47.80

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ระบบกักเก็บน์า
ลุ่มน้า ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
นที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้าโขงเมือง คืออาเภอแม่ใจ (ออิง), ภูกามยาว ดอกคาใต้ จุน เชียงคา และภูซางพื้นที่ลุ่มน้า

3,722.62 ตร.กม.
น้าท่า 1,324.33
ปี
ปริมาตรเก็บกัก
ล้าน ลบ
.ม.
ไหลลงลุ่มน้า

ปริมาณ
ล้าน ลบ/.ม.
219.583
น้าเหลือ

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 7 ของ 40 หน้า

--

๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ
๑.๒.๑ สถิติการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง )อย่างน้อย 3 ปี(
สถิติจากสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยารอบ 3 ปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2560 - 2562
ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง คิดเป็นมูลค่า
ความเสียหาย 57,886,173.25.- บาท
ปี พ.ศ.
2560
2561
2562
รวม

เกิดภัย
(ครั้ง)
5
6
8
19

ครัวเรือนที่ประสบภัย
(ครัวเรือน)
4,891
834
5,464
11,189

พื้นที่
(อาเภอ)
9
8
9
26

เสียชีวิต
(คน)
-

บาดเจ็บ
(คน)
-

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)
24,330,366.50
13,458,933.25
20,096,873.50
57,886,173.25

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 8 ของ 40 หน้า
๑.2.2 พื์นที่เสี่ยงอุทกภัยในลักะณะต่าง ๆ
จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ (พื้นเสี่ยงอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ ม
และน้าป่าไหลหลาก) ตั้งแต่ระดับปานกลาง (ระดับ 2) ถึงระดับสูง (ระดับ 3) ครอบคลุมพื้นที่ 9 อาเภอ 84
ตาบล 401 หมู่บ้าน 67,787 ครัวเรือน โดยพื้นที่ดังกล่าวเกิดจากการสารวจและเกิดจากการวิเคราะห์โดยใช้
ข้อมูลการเกิดอุทกภัยซ้าเป็นประจา เช่น น้าท่วมขัง น้าล้นตลิ่ง น้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก โดยส่วนใหญ่
จะส่งผลกระทบและความเสียหายด้านพื้นที่การเกษตร แสดงข้อมูลโดยใช้รูปแบบตาราง (
พื์นที่เสี่ยงภัยระดับ 2

พื์นที่เสี่ยงภัยระดับ 3

อาเภอ

ตาบล

หมม่บ้าน

ประชากร

ครัวเรือน

ตาบล

เมืองพะเยา
จุน
เชียงคา
เชียงม่วน
ดอกคาใต้
แม่ใจ
ภมซาง
ภมกามยาว

9
7
1
3
10

17
52
8
13
59

8,676
31,156
4,664
6,637
23,065

3,844
10,614
1,088
2,629
6,800

2
2

2
35

534
13,064

ปง

6

7

40

193

รวม

หมม่บ้าน

ประชากร

ครัวเรือน

132
3,940

9
4
5
1
6
6
5
5

30
10
27
1
33
23
23
33

16,888
6,692
15,561
1,414
22,696
12,839
15,738
7,985

4,840
2,237
4,491
466
6,879
3,568
4,071
2,619

3,953

915

3

25

28,948

8,654

91,749

29,962

44

208

128,761 37,825

ตารางแสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
๑.๒.๓ พื์นที่/สถานที่สาคัญของจังหวัดที่มีความเสี่ยง
1) วัดศรีโคมคา ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา
2) วัดบ้านตุ่น ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมืองพะเยา
3) โบราณสถานบ้านร่องไฮ ตาบลแม่ใส อาเภอเมืองพะเยา
4) วัดแม่ใส ตาบลแม่ใส อาเภอเมืองพะเยา
5) โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตาบลดอนศรีชุม อาเภอดอกคาใต้
6) โรงเรียนบ้านหลวง ตาบลออย อาเภอปง
7) โรงเรียนบ้านสบสา ตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา
8) โรงเรียนบ้านหย่วน ตาบลหย่วย อาเภอเชียงคา
9) โรงเรียนบ้านห้วยยางขาม ตาบลห้วยยางขาม อาเภอจุน
10) โรงเรียนพระธาตุขิงแกง ตาบลพระธาตุขิงแกง อาเภอจุน
11) บ้านสบสา ตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา
12) โรงเรียนแม่นาเรือ ตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมืองพะเยา
13) ที่ว่าการอาเภอเชียงคา
14) ที่ว่าการอาเภอดอกคาต้

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 9 ของ 40 หน้า
๒. ภารกิจ
1) จัดทาแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
2) กาหนดแนวทาง/การดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัย การเตรียมพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์อุทกภัย ของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ และกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
3) เฝ้าระวังติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์อุทกภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดอุทกภัยขึ้น
ในการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้เสนอผู้อานวยการจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัดขึ้นเพือ่ เผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่
4) รวบรวมและจัดทาคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด
5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและจังหวัดข้างเคียง โดยให้และรับการ
สนับสนุนทรัพยากรต เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายมอบหมาย
๒.๑ เป้าหมาย
2.1.1 ระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของจังหวัดพะเยา มีความพร้อมรับสถานการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ทุกระดับ ( อปท. อาเภอ และจังหวัด) และระดับประเทศ
ซึ่งทาให้ ผู้ประสบภัย ได้รั บการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม เพื่อการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสธารณภัยของจังหวัด
2.2.2 ประชาชนได้มีการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกัน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยให้
ชุมชน ท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยนาไปสู่การพัฒนา
ทีย่ ั่งยืน
2.2.3 ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย โดยให้ความสาคัญกับการสร้างองค์ความรู้
ความตระหนั ก และวัฒ นธรรมความปลอดภัย รวมถึง การพัฒ นาศั กยภาพสั ง คมและท้ องถิ่นเพื่อ มุ่งเข้า สู่
“การรู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน”
๒.๒ วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติ ให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
อาเภอ จั งหวัด ในการปฏิบัติการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างบูรณาการเป็นระบบ และมีทิศทาง
เดียวกัน
2.2.2 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและทิศทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ที่สอดคล้องกับ
บริบทของจังหวัดพะเยา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการจัดทาแผนระดับต่าง ๆ เช่น แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ระดับอาเภอ แผนการปฏิบัติการในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และแผนปฏิ บั ติ ก ารสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ า นต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น
ให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2.2.3 เพื่อพัฒ นาขีดความสามารถในการจัด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ประกอบด้ว ย
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอถึงระดับจังหวัด รวมถึงระดับประเทศ เพื่อให้ความ
เสียหายน้อยที่สุดเมื่อเกิดสาธารณภัย

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 10 ของ 40 หน้า
2.2.4 เพื่อจัดระบบการดาเนินงานและการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ซึ่งประกอบด้วย
งบประมาณ บุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ ที่จาเป็นต้องใช้ในการป้องกันสาธารณภัย
รวมทั้งบูรณาการระบบสั่งการในด้านต่าง ๆ เมื่อเกิดสถานการณสาธารณภัยตามลักษณะความเสี่ยงภัย ให้แก่
หน่วยงานทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับจังหวัด
๓. การปฏิบัติ
๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ
๓.๑.๑ เจตนารมณ์/แนวทาง/กลยุทธ์ของจังหวัด
การดาเนินการจัดทาแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดพะเยา ประจาปี 2563 ได้อาศัย
แนวทางจากแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุง ประจาปี พ.ศ. 2562) และยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้
1. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
คณะกรรมการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ได้กาหนด
แนวปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา จานวน 4 ด้าน ดังนี้
1.1 การพัฒนาและส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้วยการป้องกัน
การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เป็นชุมชน
ปลอดภั ย และการส่ ง เสริ ม ให้ ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาการจั ด การ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การรู้ รั บ
และปรับตัวต่อผลกระทบจากสาธารณภัยนาไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน
1.2 การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการ
สาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
และทันเหตุการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.3 การพัฒนาระบบการฟื้นฟูให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้ประสบภัย
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พื้นที่ประสบภัยได้รับการซ่อมสร้างและฟื้นสภาพให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
หรือดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
1.4 การพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ทุกระดับในจังหวัดพะเยาและระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็น การตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศและวัตถุประสงค์ของแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในอันที่จะยกระดับไปสู่มาตรฐานสากล
เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนและของรั ฐ รวมถึ ง ความ
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
แผนเผชิ ญ เหตุ อุ ท กภั ย ภั ย จั ง หวั ด พะเยา ปี 2563 ฉบั บ นี้ มี แ นวทางในการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ดาเนินการป้องกันและลดโอกาส ลดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัย โดยการวิเคราะห์และจัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลด
ความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทาให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง
ในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เป้าประสงค์ :
1) เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการลดความเปราะบาง
และความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
2) เพื่อให้มีมาตรการแนวทางปฏิบัติในการ /ป้องกัน การลดผลกระทบและการ
เตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย :
1) สร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน
จัดทาข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ให้สมบูรณ์
สร้ างระบบประเมิ น และตรวจตอบความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ที่ ทั น สมั ย โดยรวบรวมสถิ ติ ข้ อ มู ล ในพื้ น ที่
ทั้งด้านกายภาพและด้านสังคม มาวิเคราะห์และประเมินหาระดับและโอกาสของความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้น
ในพื้นที่ จัดเรียงลาดับความสาคัญและปริมาณขีดความสามารถขององค์กร อาทิ สถิติการเกิดสาธารณภัยข้อมูล
พื้นฐาน แผนที่เสี่ยงภัย จุดอันตราย จุดอพยพ หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ บุคคลสาคัญเจ้าหน้าที่และเครือข่าย
อาสาสมัคร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการป้องกันสาธารณภัย ข้อมูลสถานที่ แหล่งน้า เส้นทางคมนาคม
ทั้งนี้ ควรสามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยง
จากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น
2) พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- มาตรการไม่ใช้โครงสร้าง ได้แก่ การพัฒนาแผนหลักและแผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณภัยของทุกภัยอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย
พัฒ นาคลั ง ข้ อมู ล ระดั บ จั ง หวั ด เป็ น ศู น ย์ก ารเรี ยนรู้ สถานศึก ษา ฝึ กอบรม ฝึ ก ซ้ อม และพัฒ นาบุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายต่างๆ
- มาตรการ ใช้โ ครงสร้าง ได้แก่ การก่อสร้างโครงสร้างด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง เป็นต้น
3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง
ส่ ง เสริ มและผลั ก ดัน การจัด ท าแผนการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
และดาเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ สนับสนุนกระบวนการจัดการภัยพิบัติ
และการฝึกฯ ของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับหน่วยงาน องค์กร และประชาชน ร่วมกัน
ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชนและประชาชน สนั บสนุ นและร่ วมปรั บปรุ งแผนงานโครงการด้ า นการป้ องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยของทุกองค์กร เพื่อป้องกันและมิให้เกิดภัยซ้า ทั้งนี้ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สังคมและชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม
รับมือและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไป
อย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากร และภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ทรัพยากร สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 12 ของ 40 หน้า
เป้าประสงค์ :
1) เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบมีมาตรฐาน
เป็นเอกภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
และทันต่อเหตุการณ์
3) เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนและรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสาธารณภัยให้มีน้อยที่สุด
กลยุทธ์จัดการในภาวะฉุกเฉิน :
1) สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ใช้แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเป็น แนวทางคู่มือ /ในการปฏิบัติเมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่รับผิ ดชอบ ตามโครงสร้างองค์กรในภาวะฉุกเฉิน ระบบการควบคุม การสั่งการ
บุคลากรภายในองค์กรต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ระบบแจ้งเตือนภัย มีการ
บริหารจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับภัย ที่เกิดขึ้น สามารถสนับสนุนและปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับ /แจ้งเตือนภัยได้อย่างถูกต้อง แม่นยา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร และการพัฒนาบุ คลากร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่ว มกับกองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จั งหวัด และกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกแห่ งในพื้นที่ ในการกากับดูแล
และควบคุมพื้นที่ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยให้น้อยที่สุด
3) เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์
สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาเภอและท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบ ประเมิน
ความเสียหายความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้ ป ระสบภัย สามารถดารงชีวิตประจาวันระหว่างเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงิน
และสิ่งของบรรเทาทุกข์ สนับ สนุน เครื่ องมืออุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
รายงานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดารงชีวิต และสภาวะ
วิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิม (Build
Back Better and Safer) ตามความเหมาะสม ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ
(rehabilitation) เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและความมั่นคงในอนาคต
เป้าประสงค์ :
1) เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
ต่อเนื่องเป็นธรรม และสามารถกลับไปดารงชีวิตได้ตามปกติ
2) เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่าเดิม
และปลอดภัยกว่าเดิม

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 13 ของ 40 หน้า
กลยุทธ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน :
1) พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster
Need Assessment : PDNA) จัดเก็บข้อมูล สารวจและประเมินความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด ทั้งด้าน
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือและจัดทา
ฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูล ความเสี ย หาย ข้อมูล การได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ทั้งในระดับชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแผนและกาหนดแนวทางในการฟื้นฟูให้เหมาะสม
ตรงตามความต้องการของผู้ประสบภัย
2) พั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ ก ารและบริ ห ารจั ด การด้ า นการฟื้ น ฟู จ าเป็ น ต้ อ ง
ดาเนิ น การทั้ง ด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ของผู้ ป ระสบภั ย และสถานภาพสั ง คม โครงสร้ า งพื้ น ฐานต่ า งๆที่ ไ ด้ รั บ
ความเสียหาย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
3) เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back
Better and Safer) สนับสนุนให้ชุมชนมีการวางแผนและพัฒนาศักยภาพในการฟื้นฟูความเสียหายที่ได้รับ
จากสาธารณภัย ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยชุมชน โดยการจัดทา
แผนฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาสมกับพื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างที่อยู่อาศัยที่ แข็งแรง
ทนทาน สนับสนุนการดาเนินการฟื้นฟูด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งน้าและด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสาคัญ
เป้าประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกงานด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน และองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
2) เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงกับมาตรฐานงานด้านสาธารณภัยระดับภูมิภาค
อนุภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค
กลยุทธ์ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย :
1) พั ฒ นาระบบการประสานความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรมที่ มี เ อกภาพ
โดยสนับสนุนแนวทางปฏิบัติ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศของ ”การให้ ”และ ”การรับ “
ผู้เชี่ยวชาญ ประสานและอานวยความสะดวกให้ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานและองค์กรทุกระดับ
เมื่อเกิดสาธารณภัยร้ายแรง เพื่อให้ความช่วยเหลือหากได้รับการร้องขอ เครื่องมืออุปกรณ์ จัดเตรียมบุคลากร
2) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม โดยสนับสนุนมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ด้านมนุษยธรรมที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และกรอบแนวทางประสานงานของประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมในด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านโลจิสติกส์ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราว ด้านน้ าและสุขาภิบาลด้านการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ด้านการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามหลักสากลเป็นต้น
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3) เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสาธารณภั ยของประเทศ โดยพัฒนา
การจัดทาข้อมูลสาธารณภัยในพื้นที่ทุกอาเภอให้ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อเป็นคลังข้อมูลสาธารณภัย
ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นองค์ความรู้สู่สาธารณะ สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผน
และตัดสินใจในการจัดทางบประมาณโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4) ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนนาด้านการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย โดยสนับสนุนการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและด้านปฏิบัติการของประเทศ ร่วมพัฒนา
บทบาทการเป็ น แกนน าด้านการจั ดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัย ส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการค้นหาและกู้ภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
จังหวัดพะเยากาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถ
ตอบสนองต่อ วั ต ถุป ระสงค์ และเป้ า หมายในอั น ที่จ ะยกระดับ การบริ ห ารจั ดการสาธารณภั ยตั้ ง แต่ร ะยะ
ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลั งเกิดภัย ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ อันเป็นหลักการพื้นฐานที่สาคัญของแผนฉบับนี้ ประกอบด้วย
1. อานวยการและดาเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ รวดเร็ว เป็นธรรมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ที่มีสถานการณ์ในเขตพื้นที่จังหวัด
2. ปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงภัยให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการ
ประเมินความเสี่ยงภัยและจัดทาแผนที่เสี่ยงของภัยทุกประเภทตามขอบเขตสาธารณภัยที่กาหนดไว้ในแผนฉบับนี้
3. ส่ งเสริ มให้ ความรู้ ความเข้ าใจ และสร้ างความตระหนักเกี่ยวกับการป้ องกั น
และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในรูปแบบการเรียนการสอนแก่สาธารณชน โดยการ
จัดทาแผน ส่งเสริมการสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องสาธารณภัยแก่สาธารณชน
4. วิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยพัฒนาเพื่อเป็นการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ในเขตพื้นที่
5. การจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดั บ ตั้งแต่ระดับจังหวัด
ถึงระดับ ชุมชน พร้อมพัฒ นาระบบการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย ตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับท้องถิ่น
พัฒนาศักยภาพของระบบสื่อสาร และการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด อาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
6. จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ พร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้าง
ความพร้อมของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
7. ให้ ความช่ว ยเหลื อและสงเคราะห์ ผู้ ประสบภั ยฟื้นฟู บูรณะสิ่ งสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่เสียหาย จัดการสภาพแวดล้อม และปัจจัยที่จาเป็นต่อการดารงชีพ
และการประกอบอาชีพอย่างเร่ งรั ด รวดเร็ว ทั่ว ถึงเป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประสบภัย
ในพื้นที่
8. บูรณาการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแจ้งเตือนภัย โดยมีแผนงาน
โครงการพร้ อมการติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ ของแต่ล ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๓.๑.๒ ขอบเขต
อุทกภัย (Flood) เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเป็นเวลานาน
ท าให้ เ กิ ด น้ าป่ า ไหลหลาก น้ าท่ ว มฉั บ พลั น น้ าท่ ว มขั ง และน้ าล้ น ตลิ่ ง ประชาชนได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น
สิ่งสาธารณประโยขน์ และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ได้แก่ มรสุมตะวันตก
เ ฉี ย ง ใ ต้ ที่ พั ด ป ก ค ลุ ม ท ะ เ ล อั น ด า มั น แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม ถึ ง กั น ย า ย น
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ร่องมรสุมที่พาดผ่าน
ภาคเหนือและภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงย่อมความกดอากาศต่า และพายุห มุนเขตร้อน
(ดี เปรสชั่ น โซนร้ อ น และใต้ฝุ่ น ) นอกจากนี้ยั งมี ส าเหตุ อื่ น ๆ ที่ ไม่ ไ ด้เ กิด จากธรรมชาติ เช่ น อ่ างเก็บ น้ า
เขือนแตก เป็นต้น
โดยทั่วไปแล้วอุทกภัยมักเกิดจากน้าท่วม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ
1. น้าท่วมขัง น้าล้นตลิ่ง เป็นสภาวะน้าท่วมที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระยาบน้าไม่มีประสิทธิภาพ
มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกิดจากฝนตก
หนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้าล้นตลิ่ง น้าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิด
บริเวณท้ายน้าและมีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายได้ทัน ความเสียหายจะเกิดกับ
พืชผลทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ สาหรับความเสียหายอื่นๆ มีไม่มากนักเพราะสามารถ
เคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
2. น้าท่วมฉับพลัน เป็นภาวะน้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่ เนื่องจากฝนตกหนัก
ในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการต้านน้าน้อย เช่น บริเวณต้นน้าซึ่งมี
ความชันของพื้นที่ มาก พื้นที่ป่ าถูกทาลายไปทาให้การกักเก็บหรือการต้านน้าลดน้อยลง บริเวณพื้นที่ถนน
และสนามบิน เป็นต้น หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้าพังทลาย น้าท่วมฉับพลันมักเกิดขึ้น
หลังจากฝนตกหนักไม่เกิน 6 ชั่วโมง และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนัก
ในบริเวณนั้นมาก่อนเลยแต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้าที่อยู่ห่างออกไป เนื่องจากน้าท่วมฉับพลันมีความ
รุ น แรงและเคลื่ อนที่ ด้ว ยความรวดเร็ ว มากโอกาสที่จะป้องกันและหลบหนี จึงมีน้ อย ดังนั้ นความเสี ยหาย
จากน้าท่วมฉับพลันจึงมีมากทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
3.2 การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
3.2.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
๑. กรณีภัยขนาดเล็กหรือเริ่มเกิดภัย )การจัดการสาธารณภัยระดับ 1(
ผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ สามารถควบคุมสถานการณ์และระงับภัย
ได้โดยลาพังตามขีดความสามารถ (การจัดการสาธารณภัย ระดับ 1)
2. ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดภัย มีหน้าที่ดาเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งผู้อานวยการอาเภอและผู้อานวยการจังหวัดทราบทันที่
การบัญชาการเหตุการณ์
1) ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล /
เทศบาล/อาเภอ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ ตามลาดับ รับผิดชอบ
ในการบริ ห ารจั ดการอุทกภัย และดิน ถล่ มที่อาจเกิดขึ้ น จนกว่าสถานการณ์จะกลั บเข้าสู่ ภ าวะปกติ โดยมี
ผู้อานวยการ (นายกองค์การบริหารส่ว นตาบล/นายกเทศมนตรี/นายอาเภอ) เป็นผู้ควบคุส ถานการณ์/
บัญชาการเหตุการณ์
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2. ให้รายงานและสรุปสถานการณ์ฯ ไปยังผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด )
เป็นระยะๆ เพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกันจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ
๒ กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง การจัดการสาธารณภัยระดับ(2)
เมื่อสาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นบริเวณกว้าง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ
วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ศั ก ยภาพในการรั บ มื อ กั บ ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ นที่ หากเกิ นขี ดความสามารถที่ จะควบคุ ม
สถานการณ์ได้โดยลาพังหรือโดยเร็ว ให้ผู้อานวยการอาเภอ ขอรับการสนับสนุนจากผู้อานวยการจังหวัด เพื่อพิจารณา
เข้าควบคุมสถานการณ์บัญชาการเหตุก/ารณ์ รวมทั้งยกระดับสาธารณภัย
การบัญชาการเหตุการณ์
ให้ ก องอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวัด จั ด ตั้ ง ศู นย์ บั ญ ชาการ
เหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มขึ้น โดยมีผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวั ด) เข้าควบคุมสถานการณ์
บัญชาการเหตุการณ์ ผู้อานวยการจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์ ให้สั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติการ ดังนี้
(1) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ จังหวัด ทาหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลั ง
และทรัพยากรในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อานวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล ในการบริหาร
จั ด การสาธารณภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น และประสานงานกั บ กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กลาง
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(2) ให้ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอานวยการ ส่วนสนับสนุน เข้าดาเนินการตามภารกิจ
ของแต่ ล ะส่ ว น รวมทั้ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบให้ ส่ ว นอ านวยการทราบ และให้
ส่วนอานวยการสรุปและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสั่งการ
ของผู้อานวยการจังหวัดต่อไป
(3) ให้ส่วนอานวยการจัดประชุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการให้
ความช่วยเหลือ และให้มีการจัดทากรอบเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์เป็นระยะ พร้อมทั้งความต้องการรับ
การสนั บ สนุ น และรายงานให้ ก องบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ ท ราบ (ถ้ า มี )
ผ่านกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะยุติ
3.2.2 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมทรัพยากร
กรณีมีความจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ในการแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้าป่าไหลหลาก และดินถล่ม มอบหมายให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พะเยา
และอาเภอ ทุกอาเภอ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการประสานขอรับสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยทหาร รายละเอียดตามบัญชีเครื่องมือ เครื่องจักรกล )ตามผนวก ข)
3.2.3 แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งเตือนภัย
(1) แจ้งข่าวเตือนภัยล่วงหน้าผ่านหน่วยงานไปยัง อาเภอ องค์การบริหารส่วนตาบล/
เทศบาล ที่คาดว่าจะเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
(2) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนโดยตรงผ่านเครือข่ายการสื่อสาร
ของทางราชการ สื่อมวลชน วิทยุชมชน หอกระจายข่าว ฯลฯ ทุกช่องทาง
(3) ประสานการปฏิ บั ติ กั บ ส่ ว นราชการ และภาคเอกชน ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
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หน่วยงานหลัก ได้แก่ ประชาสั ม พันธ์จังหวัดพะเยา ส านักงานป้อ งกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพะเยา ที่ทาการปกครองจังหวัดพะเยา อาเภอ สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. จังหวัดพะเยา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
หน่วยสนับสนุน ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่
ขั์นตอนการแจ้งเตือนภัย ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการปฏิบัติ ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ทราบภายใน 24 ชั่วโมง
นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัย เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two - way Communication)
ระดับการแจ้งเตือนภัย
สีแดง
หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ใ นภาวะอั น ตรายสู ง สุ ด ให้ อ าศัย อยู่ใ นสถานที่
ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่กาลังดาเนินการ
ควบคุมสถานการณ์
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายมีแนวโน้มที่สถานการณ์
จะรุนแรงมากขึ้น
สีน์าเงิน
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจา
3.2.4 แนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื์นที่
(1) ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น
จะต้องมีการประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และพยายามเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน รวมทั้งดารง
การติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ ฝ่ายทหารอาจพิจารณา
จัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างพลเรือนกับทหาร หรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระเหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับ
ระดับหน่วยงานของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัย เพื่อประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการ
สาธารณภัย รวมทั้งการบรรยายสรุปสถานการณ์ประจาวัน เพื่อทาความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่ตรงกัน โดยยึด
กรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามาตฐานหลั ก สากลและพระราชบั ญ ญั ติ ป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
พ.ศ. 2550 ดังนี้
1.1 ดาเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
1.2 ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารในการ
บรรเทาสาธารณภัย
1.3 ดารงการติดต่อสื่อสารและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดระหว่างพลเรือนกับ
ทหารในพื้นที่
(2) จังหวัดพะเยากาหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ และแบ่งเขต
พื้นที่รรับผิดชอบของหน่วยทหาร ดังนี้
2.1 ศบภ.มทบ.34 รับผิ ดชอบการช่ว ยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่
อาเภอเมืองพะเยา อาเภอดอกคาใต้ และอาเภอจุน

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 18 ของ 40 หน้า
2.2 ป.พัน 17 รับผิดชอบการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่อาเภอ
แม่ใจและอาเภอภูกามยาว
2.3 ร.17 รับผิดชอบการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่อาเภออาเภอ
เชียงม่วนและอาเภอปง
2.4 ร. 17พัน 4 รับผิดชอบการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่อาเภอ
เชียงคาและอาเภอภูซาง

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาพื์นที่ระดับอาเภอ

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 19 ของ 40 หน้า

3.2.5 แนวทางการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม องค์การสาธารณกุศล ประชาชนจิตอาสา
ในพื์นที่
1) แนวทางปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศล
1.1 ให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ที่ทาการปกครอง
อาเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในพื้นที่ ร่วมกับองค์กร
สาธารณกุศลจัดทาแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนกาลังทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ ประสานงาน
กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ (กรณีเกิดสาธารณภัย) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
1 .2 กรณี ที่ ไ ด้รั บ การประสานจากหน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ เช่ น ส านั กงานป้อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตารวจ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุด
เคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อปท.
หรือผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อรับมอบภารกิจในการปฏิบัติการ
1.3 เมื่อเกิดภัยพิบัติ ถ้าเจ้าหน้าที่ขององค์การสาธารณกุศลไปถึ งพื้นที่ประสบภัยก่อน
ให้ กั้น เขตพื้ น ที่ อั น ตรายและกัน ไม่ใ ห้ ผู้ ที่ไ ม่เ กี่ ยวข้อ งเข้า ไปยั งพื้ นที่ อัน ตราย พร้ อมทั้ง แจ้ ง หน่ ว ยงานหรื อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดาเนินการควบคุมสถานการณ์ ทั้งนี้ ให้รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติไปยัง
ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จั ง หวั ด และแจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสนั บ สนุ น การจั ด การภั ย พิ บั ติ
และประชาสัมพันธ์ข่าวสถานการณ์ภัยพิบัติให้ประชาชนได้รับทราบ
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล มาร่วม
บูรณาการให้การปฏิบัติการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการประสานการปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบและเกื้อกูลกัน โดยมีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหน่วยประสานแผนงาน/
โครงการ และบูรณาการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
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2( แนวทางการปฏิบัติร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน
ศูนย์อานวยการจิตอาสาจังหวัด/อาเภอ ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกับผู้อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่ เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุน
ช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ โดยเฉพาะอุทกภัย วาตภัย น้าป่าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลัน
และดินถล่ม ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยประสานการปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตารวจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์การสาธารณกุศล และเชิญชวน
ประชาชนจิ ตอาสาพระราชทาน บู ร ณาการการทางานร่ว มกั นอย่า งเป็น ระบบ และมีเอกภาพใน 3 ด้า น
ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนี้
1) ก่อนเกิดสาธารณภัย
1.1 เตรียมความพร้อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่
ให้พร้อมสาหรับการสนับสนุนการดาเนินการ ในการปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัยหาอุทกภัย วาตภัย
น้าป่าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลัน และดินถล่ม อย่างเต็มกาลังความสามารถ
2.2 ดาเนินการป้องกัน ลดผลกระทบ หรือความเสี่ยงเขิงพื้นที่ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนแนะนาการปฏิบัติตน การสารวจตรวจสอบพื้นที่ เสี่ยงภัย การกาจัดสิ่งกีดขวางทางน้า การขุดลอก
คูคลอง/ท่อระบายน้า กาจัดผักตบชวา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายบน้าของพื้นที่
2) ระหว่างเกิดสาธารณภัย
2.1 จัดกาลังพลจิตอาสาพระราชทาน ออกปฏิบัติงานบรรรเทาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ เช่น การอพยพผู้ประสบภัย ทรัพย์สินสิ่งของ การร่วมออกแจกน้าดื่มและอาหารปรุงสุก
การดูแลช่วยเหลือรักษาพยาบาล และเยี่ยมปลอบขวัญผู้ประสบภัยนช่วงเกิดสถานการณ์
2.2 สารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและความต้องการของผู้ประสบภัย จัดทาบัญชี
รายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานในการดาเนินการสงเคราะห์และฟื้นฟู
3) หลังเกิดสาธารณภัย
ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยร่วมออกปฏิบัติงานเยี่ยมเยียนและสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย การแจกจ่ายสิ่งของยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ล้างทาความสะอาดบ้านเรือนและสาธารณสถาน
การซ่อมปรับปรุง หรือสร้างที่พักอาศัยชั่วคราว ร่วมดูแลสุขภาพอนามัย กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งร่วมสารวจ
ความเสียหายเพื่อบูรณะซ่อมแซมให้กลับสู่สภาวะปกติ
3.2.6 แนวทางการกาหนดพื์นที่/ศมนย์พักพิงชั่วคราวและการอพยพ
1. การบริหารศมนย์รองรับผม้อพยพ )ศมนย์พักพิง(
(1) คัดเลือกสถานที่ตั้งศูนย์พักพิง โดยคานึงถึงความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดน้า
ท่วมซ้าอีก ต้องมีการคมนาคมสะดวก มีความพร้อมของ สาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น เป็นพื้นที่
ที่อยู่เหนือระดับน้าท่วม และต้องมีพื้นที่เป็นคลังสินค้าของบริจาค พื้นที่สาหรับคลินิก และสานักงาน
(2) การบริหารจัดการข้อมูลในศูนย์พักพิงเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นที่สุดของการ
บริหารจัดการศูนย์พักพิง โดยข้อูบทีจาเป็นต้องเก็บบันทึก ประกอบด้วย
(2.1) ข้อมูลประชากรผู้อพยพ (population data) มีความสาคัญอย่างมาก
ต่อการวางแผน การจัดบริการ และการให้ความช่วยเหลือ
(2.2) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อพยพ (confidential records) เป็นข้อมูลของ
ผู้อพยพที่จาเป็นต้องใช้เมื่อปิดศูนย์อพยพเพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินชีวิต เช่น บันทึกสุขภาพที่ได้รับ
ขณะอยู่ในศูนย์พักพิง เป็นต้น

ชุดที่ 1 ของ
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(2.3) ข้อมูลด้านธุรการ (administrative documents) คือ รายงานการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงทั้งหมด เช่น รายงานการปฏิบัติงาน สมุดบัญชี รายการค่าใช้จ่าย เป็นต้น
(3) การจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราวและการอานวยความปลอดภัย
(3.1) ประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานที่ปลอดภัยสาหรับ
การอพยพในการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจานวนประชาชนที่จะอพยพเข้ามา หากเนื้อที่ไม่เพียงพอจะต้องจัดหา
สถานที่ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับ โดยศึกษาจากฐานข้อมูลประชากรในชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมาย
(3.2) แบ่งกาลังคนส่วนหนึ่งมาทาความสะอาดสถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพ
ให้ถูกสุขลักษณะ
(3.3) จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพให้มีระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานให้แก่ผู้อพยพตามมาตรฐานขั้นต่า
(3.4) จัดแบ่งพื้นทีอพยพให้เป็นสัดส่วนของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละชุมชน
ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การสื่อสาร การสงเคราะห์ การเก็บข้อมูล
(3.5) จัดระเบียบเวรยามโดยอาจประสานงานขอกาลั งจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในพื้นที่หรือใช้กาลังจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ
เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้อพยพ
(๔) การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ
ศูนย์พักพิงชั่วคราวควรประสานงานกับเจ้าหน้ าที่ตารวจในพื้นที่เพื่อจัดกาลั ง
สายตรวจ ไปดูแลบ้านเรือนของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจไม่เพียงพอศูนย์พักพิงชั่วคราว
อาจขอรับกาลังสนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจาก
ประชาชนผู้อพยพแต่สิ่งสาคัญที่สุดคือข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติที่เป็นปัจจุบัน ภายหลังจากเสร็จภารกิจ
ควรนาข้อมูลกลับมารายงานหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อแจ้งข้อมูล/ข่าวสารแก่ผู้อพยพโดยเร็ว จะทาให้
ผู้อพยพหมดความกังวลในความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน
(๕) การอานวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ
ศูนย์พักพิงชั่วคราวควรอานวยความสะดวกด้านปัจจัยสี่เป็นอันดับต้น และปัจจัย
เสริมอีกหลายประการตามความเหมาะสมและความพร้อมของศูนย์พักพิงแต่ละแห่ง เพื่อให้ผู้อพยพมีขวัญ
กาลังใจภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามตัวอย่าง ดังนี้
(5.1) สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพ ศูนย์พักพิงชั่วคราวควรให้ความสาคัญ
ในด้านความสะอาด ให้ถูกสุขลักษณะ โดยประกาศให้ผู้อพยพทุกคนช่วยรักษาความสะอาดสิ่งที่ใช้ร่วมกัน เช่น
ห้ องน้ า อาคารศูน ย์ พักพิงชั่ว คราว เป็ น ต้น และรั กษาความสะอาดพทื้ นที่ที่ครอบครองหรือ หลุ่ มผู้ อพยพ
ครอบครอง
(5.2) การจัด สั ด ส่ ว นบริ เวณปรุง อาหาร ศู นย์ พัก พิง ชั่ว คราวควรจัด สั ด ส่ ว น
บริเวณปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะและให้อยู่ในบริเวณที่จะไม่ก่อให้เกิดอบัติเหตุหรือก่อให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้
(5.3) การจัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ศูนย์พักพิงชั่ว คราวมีข้อมูลความ
ต้องการการใช้น้าบริโภค น้าอุปโภค กระแสไฟฟ้า เพื่อให้การจัดหาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงพอกับ
ความต้องการและควรหาแหล่งสารองในกรณีที่ผู้อพยพต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลานานขึ้น

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 22 ของ 40 หน้า
(5.4) การจัดสัดส่วนพื้นที่รักษาพยาบาล พื้นที่ซักล้าง พื้นที่ตากผ้า พื้นที่ออก
กาลังกาย พื้นที่สันทนาการ พื้นที่ประกอบศาสนกิจ ให้สอดคล้องกับจานวนผู้อพยพ
(5.4) การจัดระบบรับของบริจาค จัดระบบรับของบริจาค โดยจัดให้มีสถานที่รับ
บริจาค (อาจมีหลายจุด) สารวจความต้องการรับของบริจาค ตามลาดับความสาคัญสาหรับแต่ละครอบครัว
หรือแต่ละกลุ่ม เมื่อมีของบริจาคมาถึงให้พยายามกระจายแก่ผู้อพยพตามความต้องการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(๖) การแจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์
ศูนย์พักพิงชั่ว คราวควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่องจากทางสื่อทุกทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาแจ้งแก่ผู้อพยพ
ทุกระยะ เพื่อให้ ผู้อพยพผ่อนคลายความวิตกกังวล และเมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้บังคับบัญชา
ถึงการยกเลิกสถานการณ์ให้รีบแจ้งผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป
2. การจัดตั์งศมนย์พักพิงชั่วคราว
กรณีมีความจาเป็นต้องการจัดตั้งศูนย์พักพิง การสนับสนุนด้านอาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค
และสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก ในศูนย์พักพิง และการบริหารจัดการศูนย์พักพิง มอบหมายให้สานักงาน
พั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด พะเยา เป็ น หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบหลั ก โดยมี ส านั กงานป้ องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยประสานงาน และมีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยสนับสนุนด้านต่าง ๆ
3. การอพยพ
กรณี จ าเป็ น ต้ อ งพอยพประชาชนออกจากพื้ น ที่ ซึ่ ง เกิ ด อุ ท กภั ย และดิ น ถล่ ม
ให้ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอานาจ
สั่ งอพยพผู้ อ ยู่ ในพื้น ที่นั้ น ออกไปเฉพาะที่จาเป็น โดยให้ อาเภอ/ท้องถิ่น เป็นหน่ว ยงานหลั กในการอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่ ให้หน่วยทหารในเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยสนับสนุนการอพยพ
ภายใต้การสั่งการของผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับ
มอบหมายตามลาดับแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ดาเนินการอพยพไม่ต่ากว่า 12 ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัด
ให้มีกาลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน
4. เส้นทางการอพยพ ยานพาหนะที่ใช้ ให้อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดเส้นทางการอพยพ และยานพาหนะที่ใช้ในการอพยพ ตามความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่รับผิดชอบ
5. จุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิง ให้อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดจุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิง ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่รับผิดชอบ
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3.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
3.3.1 องค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ก. ศมนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) อานวยการ ควบคุม สั่งการ กากับดูแล การปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
2) ประสานและติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ บริหารจัดการงานธุรการ งานการเงิน
การเบิ กจ่ าย งานพัส ดุ งานประชุม การบริห ารจัดการข้อมูล สารสนเทศ ข่าวกรองต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูล
และรายงานผลทุกระยะ
3) พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
4) ประสานหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดกาลังสนับสนุน เช่น อาสาสมัคร
เครื่ องมืออุป กรณ์ที่ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย ประสานการตรวจเยี่ยม รับเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมทั้ ง
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เกิดเอกภาพรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและประชาขน รวมทั้งปฏิบัติการจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
6) มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเกี่ยวกับกาลังพล
งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
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7) เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประ ชุมชี้แจง ให้ข้อมูลข่าวสาร จัดส่งข่าวสาร หรือดาเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
8) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมาย
ข. ศมนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
กรณีเมื่อมีการยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการ
จัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) เมื่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ
นายกรัฐมนตรีตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย ของจังหวัดพะเยาเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่
(ระดับ 3) หรือการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา
แปรสภาพ เป็นศมนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดพะเยา ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามการบัญชาการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ โดยรับผิดชอบอานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด พร้อมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรเพื่อการจัดการ
สาธารณภัย และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
สั่งการ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ศมนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดพะเยา
)4-3 กรณียกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ(
ศมนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา
)2 ระดับ การจัดการสาธารณภัย(

ผม้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
)ผม้อานวยการจังหวัด(
ที่ปรึกะาผม้เชี่ยวชาญ/

ศมนย์ข้อมมลประชาสัมพันธ์ร่วม
)สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด(

ส่วนปฏิบัติการ
- งานการกู้ชีพ
- งานการกู้ภัย
- งานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
- งานโครงสร้างพืน้ ฐาน
(สะพาน ถนน)
- งานการขนส่ง
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี
วัตถุอันตราย
- หน่วยทหารในพื้นที่
ฯลฯ -

ศมนย์ประสานการปฏิบัติ
)สานักงานจังหวัด(

ส่วนอานวยการ
- งานวิเคราะห์สถานการณ์
และติดตามสถานการณ์
- งานแจ้งเตือนภัย
- งานธุรการเลขานุการ/
- งานวางแผน
- งานประสานข้อมูล
ฯลฯ -

ส่วนสนับสนุน
- งานสือ่ สาร
- งานเสบียง
- งานศูนย์พกั พิงชั่วคราว
- งานรักษาพยาบาล
- งานรับบริจาค
- งานการเงิน บัญชี
- งานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา
- งานพลังงาน
- งานการฟืน้ ฟูและชุมชน
- งานระเบียบ กฎหมาย
ฯลฯ -

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 25 ของ 40 หน้า
3.3.2 แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์
ก. การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) หมายถึง โครงสร้างการบัญชาการ
พื้นฐานที่มีผู้ บัญชาการเหตุการณ์รั บผิดชอบการจัดการเหตุการณ์ทั้งหมดผู้เดียว การบัญชาการเหตุการณ์
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อให้สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน
และสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ โดยให้ ทุ ก ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน
และภาคเอกชน ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบมาตรฐานของประเทศในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
จนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
ข. การบัญชาการเหตุการณ์ร่วม (Unified Command) หมายถึง การจัดการเหตุการณ์
ที่หลายหน่วยงาน และมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันสามารถประสานแผน การทางานในที่เกิดเหตุร่วมกัน
ภายใต้วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การทางานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ การบัญชาการร่วมจะทาให้
ผู้บัญชาการเหตุการณ์สามารถตัดสินใจภายใต้โครงสร้างการบัญชาการเดียวได้ (Single Command Structure)
ถึงแม้ว่าผู้ใต้บังคับบั ญชาจะมาจากหลากหลายหน่วยก็ตาม ซึ่งนั้นหมายความว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่ านั้น
จะต้องรกัษาไว้ซึ่งเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) โดยจะต้องรับมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อหัวหน้าเพียงผู้เดียวเช่นกัน
ดังนั้น การปฏิบัติงานเป็นทีมในลั กษณะการบัญชาการร่วมนั้นจะสามารถลดการทางานที่
ซ้าซ้อนและขาดประสิทธิภาพอันเกิดจากการทางานแบบต่างคนต่างทาของแต่ละหน่วย ซึ่งมาจากทั้งหลากหลายหน่วย
หลากหลายหน้าที่ รวบถึงขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งในเชิงพื้นที่และอานาจการบริหารการปกครองที่ปราศจาก
ระบบตลอดจนโครงสร้างการทางานเดียวกัน (Common System or Organizational Framework)
จุดเด่นของการบัญชาการร่วมที่ สาคัญ คือ การบัญชาการร่วมจะส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการบูรณาการ
ทรั พ ยากรการปฏิ บั ติง านผ่ า นกระบวนการวางแผนเชิ ง ยุ ทธวิ ธี และวั ตถุ ป ระสงค์ เ ชิง กลยุ ทธ์ ใ นภาพรวม
การจัดการกับเหตุการณ์
จังหวัดพะเยาแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 2 พื้นที่ (โซนหน้าเขาและหลังเขา) และมี
หน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้
ลาดับที่
พื์นที่
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1.
อาเภอเชียงคา อาเภอภูซาง ให้อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นทีเ่ ป็นหน่วยรับผิดชอบ
อาเภอปง อาเภอเชียงม่วน
หลั ก ด าเนิ นมาตรการป้ องกั น และแก้ ไขการเกิ ด อุ ทกภั ย น้ าป่ า
ไหลหลาก และดิ นถล่ ม พร้ อมทั้ งให้ การช่ ว ยเหลื อผู้ ประสบภั ย
อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ โดยมีนายอาเภอ เป็นผู้บัญชาการ
ตามระบบ Single Command เพื่อให้การควบคุมแก้ไขปัญหา
ระดมสรรพกาลั งหน่วยงานต่างๆ ในระดับพื้นที่อย่างมีเอกภาพ
ประสานงาน สั่งการ และวางแผน กาหนดมาตรการดาเนิ นงาน
ในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กองพันทหารราบที่ ๔
กรมทหารราบที่ ๑๗ กองร้อ ยตารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๖
กรมทหารพรานที่ ๓๑ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา แขวงทางหลวงชนบทพะเยา องค์การบริหารส่วน
จัง หวั ด พะเยา หมวดทางหลวงในพื้น ที่ สถานี ต ารวจภู ธ รพื้ น ที่
โรงพยาบาลในพื้ น ที่ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาสาสมั ค ร
มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 26 ของ 40 หน้า
ลาดับที่
พื์นที่
2.
พื้นที่อาเภอเมืองพะเยา อาเภอจุน
อาเภอดอกคาใต้ อาเภอภูกามยาว
และอาเภอแม่ใจ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ให้อาเภอ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในพื้นที่ เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลัก ดาเนินมาตรการป้องกัน และแก้ไขการเกิด
อุ ท กภั ย น้ าป่ า ไหลหลาก และดิ น ถล่ ม พร้ อ มทั้ ง ให้ ก าร
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย อย่ า งรวดเร็ ว และทั น เหตุ ก ารณ์
โดยมี น ายอ าเภอ เป็ น ผู้ บั ญ ชาการตามระบบ Single
Command เพื่อให้การควบคุมแก้ไขปัญหา ระดมสรรพ
ก าลั ง หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในระดั บ พื้ น ที่ อ ย่ า งมี เ อกภาพ
และประสานงาน สั่งการ และวางแผนกาหนดมาตรการ
ด าเนิ น งาน โดยมี ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น ได้ แ ก่ มณฑล
ทหารบกที่ ๓๔ กรมทหารราบที่ ๑๗ กองพันทหารปืนใหญ่
ที่ ๑๗ กองก ากั บ การต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
โครงการชลประทานพะเยา แขวงทางหลวงพะเยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สถานีตารวจภูธรในพื้นที่
โรงพยาบาลในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร
มุลนิธิกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่

3.3.3 การเผชิญเหตุอุทกภัย
)1( การบริหารจัดการน์า
1. ทรัพยากรน์า
1.1.1 แม่ น์าสายหลัก ได้แ ก่ 1) แม่ น้ายมมีต้ นก าเนิด จากเทือ กเขาภูลั งกา
ในเขตอาเภอปง จังหวัดพะเยา และอาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ไหลผ่านอาเภอเชียงม่วน ความยาวแม่น้า
ช่ ว งนี้ ประมาณ 60 กิ โ ลเมตรก่ อ นที่ จ ะเข้ า สู่ จั ง หวั ด แพร่ แล้ ว ไหลผ่ า นจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พิ ษ ณุ โ ลก พิ จิ ต ร
และบรรจบแม่น้า ที่จั งหวัดนครสวรรค์ 2) แม่น้าอิงมีต้นกาเนิดจากล าน้าสาขาต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยหลวง และอุทยาน แห่งชาติแม่ปืม รวมถึงหนองเล็งทราย ไหลลงมาทางทิศใต้ลงสู่ กว๊านพะเยา
วนขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนื อ ผ่านอาเภอเมืองพะเยา กิ่งอาเภอภูกามยาว อาเภอจุน อาเภอเชียงคา
และไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงราย อาเภอเทิง จนบรรจบแม่น้าโขง ที่อาเภอเชียงของ รวมความยาวที่อยู่ในเขต
จังหวัดพะเยาประมาณ 160 กิโลเมตร
1.1.2 แม่น์าสายรอง ได้แก่
(1) น้างิม เป็นลาน้าสาขาแม่น้ายมตอนบนอยู่ในเขตอาเภอปง ความยาว
ลาน้า ประมาณ 20 กิโลเมตร
(2) น้าควร เป็นสาขาแม่น้ายมทางทิศตะวันออก ในเขตอาเภอปง ความยาว
ลาน้าประมาณ 25 กิโลเมตร
(3) น้ำปี้ เป็นสำขำแม่น้ำยมทำงฝั่งตะวันออก ในเขตอ้ำ เออเียยงม่วน
ควำมยำว ล้ำน้ำประมาณ 15 กิโลเมตร
(4) น้าร่องช้าง เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้าอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใต้ขึ้น
ทิศเหนือ ไปลงแม่น้าอิง ที่อาเภอเมืองพะเยา ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 27 ของ 40 หน้า
(5) น้าจุน เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้าอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือ
ไปลงแม่น้าอิง ที่อาเภอจุน ความยาวประมาณ
(6) แม่น้าลาว เป็นสาขาของแม่น้าอิง อยู่ในเขตอาเภอเชียงคา ไหลลง
แม่น้าอิงที่อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีลาน้าสาขาที่สาคัญ คือ น้าญวน น้าแวน
1.2.3 กว๊านพะเยา พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติ ที่ตั้ง ตาบลเวียง
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ 20.5296 ตารางกิโลเมตร (12,831 ไร่) ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
19 09 -13 N และ 99 51 - 56 E ระวาง 4947 II ความสูงจากระดับน้าทะเลโดยเฉลี่ย 386.40 เมตร
2. แนวทางการบริหารจัดการน์า
2.1 การบริ ห ารจั ด การน้ าในเขตลุ่ ม น้ าชลประทานและอ่ า งเก็บ น้ าในพื้ น ที่
มอบหมายให้โครงการชลประทานพะเยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการตามแผนงาน
2.2 การบริหารจัดการน้าในแม่น้าสายหลักและแม่น้าสายรองในพื้นที่มอบหมาย
ให้อาเภอและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นร่วมกัน รับผิดชอบดาเนินการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์
ในพื้นที่
2.3 การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ฯ มีดังนี้
(1 )ศูนย์ปฏิบัติการน้าอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน www.wmsc.rid.go.th
(2)กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th
(3)สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร www.thaiwater.net

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 28 ของ 40 หน้า
2.4 การบริหารจัดการน้าในพื้นที่จังหวัดพะเยา มอบหมายให้อาเภอและ อปท.
รับผิดชอบโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การสนับสนุน
(1) แผนไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
- กาหนดจุดเฝ้าระวังสถานการณ์น้า
- ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและสถานการณ์แหล่งเก็นน้า
- แผนสนับสนุนเครื่องจักรและยานพาหนะ
- การระบายน้า การเปิดทางน้า การทาแนวป้องกัน การผลักต้นน้า ฯลฯ
(2) แผนใช้สิ่งก่อสร้าง
- สร้างแหล่งกักเก็บน้า
- ปรับแต่งลาน้าสาขา
- เพิ่มพื้นที่รับน้า (แก้มลิง)
- ปรับแต่งลาน้าแยกที่ไหลมาบรรจบของลาน้าสาขาเพื่อชะลอมวลน้า
และขุดลอกเป็นพื้นที่รับน้า
2.5 ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้าฯ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทุกวัน

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 29 ของ 40 หน้า

2.6 การติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้าสถานีเฝ้าระวังอุทกภัยในจัหวัดพะเยา
จานวน 5 สถานี

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 30 ของ 40 หน้า
2.7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้า
เพื่อการเตือนภัยน้าท่วมจังหวัดพะเยา (PY Flood เตือนภัยน้าท่วมพะเยา) ประจาปีงบประมาณ 2561

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 31 ของ 40 หน้า
2.8 การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพะเยา

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 32 ของ 40 หน้า

)2( การอานวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร
1) จัดทาแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านคมนาคม
2) ปรับปรุงเส้นทางและโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนภารกิจการส่งกาลังบารุง
พร้อมทั้งแก้ไขเส้นทางเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
3) จัดให้มีเส้นทางสารอง เส้นทางเลี่ยง หรือทาทางชั่วคราว รวมทั้งซ่อม
หรือดัดแปลงแก้ไขสิ่งอานวยความสะดวกในระบบคมนาคม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
4) สนั บ สนุ นการอพยพเคลื่ อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย หรือ
เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
5) สนับสนุนข้อมูลเส้นทางสัญจร เส้นทางเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ประสบภัย
สาหรับประชาชน
6) บูรณะ ฟื้นฟู เส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว
จัดทาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านคมนาคม
7) ให้การสนับสนุนงานด้านการจราจรในเส้นทางรับผิดชอบที่ประสบภัย
8) ประสานงานและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง และสถานการณ์
ฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม
มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (แขวงทางหลวงพะเยา แขวง
ทางหลวงชนบทพะเยา และขนส่งจังหวัดพะเยา) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
)3( การดมแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
1) จั ด เตรี ย มความพร้ อ มสถานพยาบาลทุ ก ระดั บ ในการรั บ มื อ กั บ สาธารณภั ย
รวมถึงพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครให้มีความรู้ และทักษะ พร้อมปฏิบัติงานเมื่อเกิดสาธารณภัย
และป้องกันตนเองจากภัยที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 33 ของ 40 หน้า
2) จัดหาและจัดเตรียมสารองทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการ
พั ฒ นาที ม ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย์ ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น ในระดั บ ต่ า งๆ ที่ พ ร้ อ มปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัย ได้แก่ ทีม Mini MERT
ระดับอาเภอ ทีม MERT (Medical Emergency Response Team) ระดับจังหวัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค
เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เป็นต้น
3) จั ดให้ มี และพัฒ นาระบบสื่ อ สารเพื่ อการประสานงานและสั่ ง การภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) พัฒ นาระบบฐานข้อมูล ผู้ เชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุ ข รวมทั้ง
เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของภาครัฐและเอกชน
5) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขรับผิดชอบในการตอบสนองต่อ
สาธารณภัย โดยประสานและจัดการให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health
& Medical Incidence Commander) รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับ
ต่างๆ (Public Health Emergency Operation Center: PHEOC)
6) ประสานและสั่ งการหน่ ว ยงานในสั งกัดและหน่ว ยงานในกากับของกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
องค์การเภสัชกรรม (GPO) พร้อมทั้งประสานความร่วมมือหน่วยงาน เครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเช่น โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลเอกชน
มูลนิธิฯ อาสาสมัครต่าง ๆ เป็นต้น
7) ประสานการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบ
บูรณาการ จากทุกภาคส่วน
8) จัดให้ มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) ครอบคลุ ม
การแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล (Emergency medical services : EMS) การรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่
โรงพยาบาล (Emergency Care in hospital) การส่งต่อ (Interhospital care) และจัดระบบเครือข่ายบริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วประเทศ
9) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและความเสียหายทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
และการรายงานผลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
10) กากับให้มีการคงสภาพและประคับประคองระบบบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านการดูแลสภาพจิตใจ การอนามัยแม่และเด็ก การป้องกัน และ
ควบคุ ม โรค การรั ก ษาพยาบาล การเฝ้ า ระวั ง โรคติ ด ต่ อ ตลอดจนการเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขของผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่
11) ฟื้นฟูระบบการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงฟื้นฟูสภาพจิตใจ
สังคม และวิถีชีวิตของผู้ประสบภัย และผู้เกี่ยวข้องให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
12) จั ดให้ ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนในด้านการป้องกันการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น การสุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถช่วยตนเองและผู้อื่นได้
13) พั ฒ นาให้ มีร ะบบการพยากรณ์ โ รค )Prognosis) และการแจ้ ง เตื อ นภั ย
)Warning system) พร้อมทั้ง มีการกระจายข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 34 ของ 40 หน้า
)๔( การดมแลรักะาความปลอดภัย
1) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
และพื้นที่ใกล้เคียง
2) ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดทางอาญา
3) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นการพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ บุ ค คล การจั ด การศพการติ ด ตาม
ผู้สูญหาย และการส่งกลับ
4) จัดระบบจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
5) จัดชุดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น ชุดกู้ภัย ชุดสุนัขค้นหา ชุดเก็บกู้ และทาลายวัตถุระเบิด
มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ (ตารวจภูธรจังหวัด
พะเยา สถานีตารวจภูธรในพื้นที่ทุกแห่ง และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
)๕( การดมแลรักะาสถานที่สาคัญ
(5.1) ในเขตพื้นที่โรงพยาบาล ให้โรงพยาบาลแต่ละแห่ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(5.2) สิ่ งสาธารณู ปโภค (ประปา ไฟฟ้ า) ให้ การประปาส่ วนภู มิ ภาคสาขาพะเยา
รับผิดชอบระบบน้าประปา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(5.3) เส้นทางการคมนาคม มอบหมายให้แขวงทางหลวงพะเยา แขวงทางหลวงชนบท
พะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบเส้นทางในการกากับดูแลของ
ตนเอง
(5.4) สถานศึ กษา โรงเรี ยน มอบหมายให้ เขตพื้ น ที่ การศึ กษา และสถานศึ กษา
โรงเรียนแต่ละแห่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(5.5) วั ด โบราณสถาน มอบหมายให้ ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด พะเยา
และสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
)๖( การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
กระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้ส่วนราชการ
และประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านสื่อต่างๆ ให้ หน่วยงานทุกภาคส่วน สื่อมวลชน เพื่อให้
ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ ที่ถูกต้อง และลดความตื่นตระหนก ทั้งนี้ จัดให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วม
มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือให้ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ใช้เป็นจุดปฏิบัติงาน ในการติดตามและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
โดยสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานหลัก
3.3.4 การบรรเทาทุกข์
1( การรายงานข้อมมล
รายงานข้อมูลข่าวสารกรณีเกิดสาธารณภัย ให้ผู้รับผิดชอบจัดทารายงาน พร้อมทั้ง
รายงานข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์ส าธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ที่จาเป็น โดยให้คานึงถึงความถูกต้อง ความชัดเจน และรวดเร็ว
ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ให้ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น
แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับพื้นที่ทราบและรวบรวมความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น

ชุดที่ 1 ของ
ชุด
หน้าที่ 35 ของ 40 หน้า
(2) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับพื้นที่ รายงานสถานการณ์สาธารณภัยต่อ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามลาดับชั้นที่เหนือขึ้นไป
(3) ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่เกิดภัย
รายงานสถานการณ์ ส าธารณภั ย ต่ อ กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อ าเภอและจั ง หวั ด
ตามล าดั บ ขั้ น และกองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด รายงานสถานการณ์ ให้
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบตามลาดับ
2) การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย
โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์
ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือ
เพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กาจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น การประเมินนี้เป็นกระบวนการ
ที่สาคัญในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อยู่รอดปลอดภัย โดยมีหลักการ
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) กระทาทันทีภายหลังมีเหตุการณ์
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล
ความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จาเป็นทุกๆ ด้าน ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ลาดับความสาคัญก่อน - หลัง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการ
ในภาวะฉุกเฉิน
(2) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ให้ดาเนินการทันที
เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง
พื้นที่ประสบภัย ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อใช้ในการฟื้นฟูระยะยาวได้อีกด้วย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหาย
ทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน และวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการให้
ความช่ว ยเหลื อและความต่อเนื่ อง หรือให้ ผู้ เชี่ยวชาญในแต่ล ะสาขาดาเนินการประเมินความเสี ยหาย
และความต้องการในแต่ละด้าน
3 การใช้เงินทดรองราชการ
เมวยออัยีเงัตเกในยกขกเกเนเกเเขฉนในทตองทยยััง่วัเ พะเยา ใ่ตเป็นอ้ำนำัของผูตว่ำใำีกำใ
ััง่วัเใ่วมกัง คนะกใใมกำใใ่ตควำมี่วยเ่ลวอผูตปใะสงอัยีเงัตเััง่วัเ (ก.ี.อ.ั.) ัะเ้ำเนเนกำใปใะกำศเขต
กำใใ่ตควำมี่วยเ่ลวอผูตปใะสงอัยีเงัตเกในยกขกเกเน ตำมใะเงยยงกใะทใวงกำใคลัง ว่ำเตวยเงเนทเใองใำีกำใ
เีวยอี่วยเ่ลวอผูตปใะสงอัยีเงัตเกในยกขกเกเน และ่ลักเกนฑ์วเธยกำใ ทยยเกยยยวขตอง โเยมยวัตถขปใะสงค์ เีวยอเ้ำเนเนกำใ
ี่ ว ยเ่ลว อ โเยเใ่ ง เ่ ว นตำมั้ ำ เป็ น และเ่มำะสมเมวย อ เกเ เ อั ย ีเ งั ตเ ขฉ นในทต อ งทยย โเยมข่ ง ่มำยทยย ั ะงใใเทำ
ควำมเเวอเใตอนเกีำะ่นตำของผูตปใะสงอัยีเงัตเ แต่มเไเตมข่ง่มำยทยยัะีเใีตควำมเสยย่ำยใ่ตแก่ผูตใเ
แนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕62
(1) เมื่อคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณี กขกเกเนขฉนในเวลำอันใกลต และั้ำเป็นตตองใยง
เ้ำเนเนกำใโเยกังีลัน ใ่ตส้ำนักงำนป้องกันและงใใเทำสำธำในอัยััง่วัเ พะเยา โเยผูตว่ำใำีกำใััง่วัเเป็น
ผูตมยอ้ำนำัอนข มัตเใีตั่ำยเงเนทเใองใำีกำใในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้ โเยไม่ตตอง
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
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ชุด
หน้าที่ 36 ของ 40 หน้า
เมวยอปใะกำศเขตกำใใ่ตควำมี่วยเ่ลวอผูตปใะสงอัยีเงัตเกในยกขกเกเนและตตองี่วยเ่ลวอ
ผูตปใะสงอัยีเงัตเกในยกขกเกเนและเ้ำเนเนกำใใ่ตควำมี่วยเ่ลวอ่ใวอสนังสนขนกำใใ่ตควำมี่วยเ่ลวอผูตปใะสง
อัยีเงัตเ ใ่ตใีตวงเงเนทเใองใำีกำใ ตำมใะเงยยงทยยก้ำ่นเใ่ตส้ำนักงำนป้องกันและงใใเทำสำธำในอัยััง่วัเ
แห่งละ 20,000,000 บาท
(2) กำใใีต ั่ ำ ยเงเ น ทเใองใำีกำใเีวย อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น
ตำมใะเงยยงนยตตองเป็นค่ำใีตั่ำยทยยั้ำเป็นในกำใเ้ำใงียีและควำมเป็นอยู่ของปใะีำีน ่ใวอเป็นกำใซ่อมแซม
ใ่ตควนสู่ สอำีเเเมอันเป็น กำใงใใเทำควำมเเวอเใตอนเกีำะ่นตำ โเยไม่สำมำใถใีตั่ำยเงเนทเใองใำีกำใ
เีวยอสใตำงสเยงก่อสใตำง่ใวอสำธำในูปโอคทยยถำวใ่ใวอก่อสใตำงใ่ม่ไเต
ทังนย วเธยกำใใ่ตเป็นไปตำม่ลักเกนฑ์และเงวยอนไขทยยกใมป้องกันและงใใเทำสำธำในอัย
ก้ ำ ่นเโเยควำมเ่็ น ีองของกใะทใวงกำใคลั ง กำใก้ ำ ่นเวงเงเ น ทเใองใำีกำใของส่ ว นใำีกำใ
ทยยเกยยยวขตองส้ำ่ใังใ่ตควำมี่วยเ่ลวอผูตปใะสงอัยไวต ตำมใะเงยยงนย ใ่ตกองอ้ำนวยกำใป้องกันและงใใเทำ
สำธำในอัยในเขตีวนทยยเ้ำเนเนกำใขอใีตวงเงเนทเใองใำีกำใใ่ตถูกตตองตำมวเธยกำใและ่ลักเกนฑ์ทยก้ำ่นเไวต
ในใะเงยยงเังกล่ำว
4. การรับบริจาค
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็น
ต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ดาเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(1) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
(3) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่าด้ ว ยการรับ เงิ นหรื อทรัพย์ สิ น ที่มี ผู้ บริ จาคให้
ทางราชการ พ.ศ. 2526
(4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้
ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547
กรณีที่บุคคล หน่วยงานหรือองค์กรใด จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยโดยที่บุคคล หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา อาเภอและท้องถิ่น ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบ
สิ่งของบริจาคเอง
3.3.5 การประกาศกรณีพื์นที่ประสบอุทกภัย
แนวทางปฏิบัติในการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยระดับจังหวัด พะเยา ในอานาจของ
ผู้อานวยการจังหวัด ตามที่กาหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เพื่อให้
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
และหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ส่วนราชการและภาคเอกชนสามารถ
ให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัยได้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประสบภัยสามารถใช้เป็น
หลักฐานในการขอหนังสือรับรองการเป็นผู้ประสบภัยตามที่กาหนดในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
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ผู้ว่าราชการจั งหวัดมีอานาจออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในจังหวัด
มีอานาจออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ โดยพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสาธารณภัย ดังนี้
1) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
2) ให้ผู้อานวยการจังหวัดจัดประชุมกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด หรือ (กอปภจ) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และความจาเป็นในการประกาศฯ
3) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัย ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย ในเขตพื้ น ที่ ให้ ผู้ อ านวยการจั ง หวั ด มี อ านาจออกประกาศฯ
ตามรูปแบบที่กาหนด
4) กรณีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน ผู้อานวยการจังหวัดมีอานาจ
ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยได้ทันที
5) เมื่อสาธารณภัยยุติ ให้ประกาศวันสิ้นสุดของสาธารณภัยตามรูปแบบที่กาหนด
6) เมื่อออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศวันสิ้นสุดสาธารณภัย
ให้ติดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
และสานักงานเขตในพื้นที่เกิดสาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบทันที
(1) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผม้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อเกิดภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ใด หากเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 รวมถึงมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เพื่อ บรรเทาความเดือดร้ อ นของผู้ ป ระสบภั ย ให้ อาเภอรายงานจั งหวั ดเพื่ อประกาศเป็นเขตการให้ ค วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเร่งดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัย ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
4. การสนับสนุน
๔.1 ด้านงบประมาณ
แหล่ ง ที่ ม าและวิ ธี การงบประมาณในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาอุ ท กภั ย รวมทั้ ง การช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
4.1.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(1) ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของ
ตน เพื่อใช้ดาเนินการตั้งแต่ระยะก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณ
เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาว เช่น การอพยพการจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการสาธารณูปโภค
(2) ให้ ส นั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในพื้ น ที่ ข องตน
ให้ เป็ น ไปตามแผนปฏิบั ติการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ซึ่งกาหนด
ให้มีแผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ พร้อมทั้งจัดให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิด
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
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ให้ มีการตั้งงบประมาณใ (3 )นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน
ตามกรอบแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมาณอื่น ๆ ได้แก่ งบกลาง เงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เงินบริจาค
4.1.2 งบกลาง
(1) ก่อนเกิดภัย : ตั้งงบกลางประเภทเงินสารองจ่ายให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้น
(2) ขณะเกิดภัย : นาเงินงบประมาณที่ได้เตรียมไว้ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือนร้อน
ของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลาดับแรก ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอให้โอนเงินงบประมาณ
เหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่น ที่ยังไม่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายไปตั้งเป็น
งบประมาณสาหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.1.3 เงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผม้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ใด ให้จังหวัดใช้วงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ในกรณีฉุกเฉินให้ถูกต้องตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
4.2 แนวทางการขอรับการสนับสนุนทรัพยากร
(1) มอบหมายให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
(2) การประสานงาน การขอรับการสนับสนุนกาลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 (เชียงราย) ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย โทรศัพท์
หมายเลข0 5360 2760 – 1
- มณฑลทหารบกที่ 34 โทรศั พ ท์ ห มายเลข 0 5443 1230 โทรสาร 0 5443 1183
ผู้ประสานงาน พ.อ.อานวย ฤทธิบาล หมายเลขโทรศัพท์ 08 9703 3991
- กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา โทรศัพท์หมายเลข 0 5444 9685
ผู้ประสานงาน พ.อ.นิรันดร พรหมมิรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1764 1047
- กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 โทรศัพท์หมายเลข/โทรสาร 0 5448 2000
- แขวงทางหลวงพะเยา โทรศัพท์หมายเลข 0 5443 1076 โทรสาร 0 5443 1190
- แขวงทางหลวงชนบทพะเยา โทรศัพท์หมายเลข 0 5488 7070 โทรสาร 0 5488 7073
- โครงการชลประทานพะเยา โทรศัพท์หมายเลข 0 54413694 โทรสาร 054413695
- เทศบาลเมืองพะเยา โทรศัพท์หมายเลข 05443 1110 โทรสาร 0 5448 4070
- เทศบาลเมืองดอกคาใต้ โทรศัพท์หมายเลข 0 5449 1490 ต่อ 12 โทรสาร 0 5449 1537
- มูลนิธิลือชาพะเยา โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๘๗ ๐๐๙๘, 080 133 7679
- มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) จุดเชียงคา โทรศัพท์หมายเลข 08 1673 9954
- กู้ชีพกู้ภัยลือชาคุณธรรมแสงทองพะเยา 062 635 1424
- กู้ภัยร่มโพธิ์ โทรศัพท์หมายเลข 089 850 2326
- มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) จุดเชียงม่วน โทรศัพท์หมายเลข 09 8775 6247
- สมาคมกู้ภัยภูซางการกุศล โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๘๐๖๐ ๑๖๖๙
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4.3 การสื่อสารและ่ทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
)1( หลักการ
ให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสาร
ในเขตรั บ ผิ ด ชอบตลอด 24 ชั่ ว โมง จั ด ตั้ ง ศู น ย์ สื่ อ สารและจั ด ให้ มี ร ะบบสื อ สารหลั ก ระบบสื่ อ สารรอง
ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้โดยเร็ว และทั่วถึงทุกพื้นที่
(2) แนวทางปฏิบัติ
ให้ใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารร่วมกับข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมเครือข่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและจัดระบบสารองเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาใช้ประโยชน์จากข่ายสื่อสารของชมรม
วิทยุอาสาสมัคร ตลอดจนชมรมหรือวิทยุสมัครเล่นในท้องถิ่น โดยยึดหลักการรักษาความปลอดภัยทางการ
สื่อสารควบคู่กับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ด้วยระบบโทรคมนาคมของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
1) ศูนย์สื่อสารที่ทาการปกครองจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานหลักในการวางระบบสื่อสารในภาวะ
ฉุกเฉิน
2) ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 2 (เชียงใหม่)
3) สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
4) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
5) สถานีสื่อสารกองกากับการตารวจภูธรจังหวัดพะเยา
6) โทรศัพท์จังหวัดพะเยา
7) ไปรษณีย์จังหวัดพะเยา
8) กสท.พะเยา (บมจ. กสท. โทรคมนาคม)
9) หน่ ว ยทหารในพื้น ที่จั ง หวั ดพะเยา (มณฑลทหารบกที่ 34, กองพั นทหารปื นใหญ่ ที่ 17,
กรมทหารราบที่ 17, กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17, กรมทหารพรานที่ 31)
9) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
10) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
11) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล
12) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล
13) หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ วิทยุชุมชนจังหวัดพะเยา
- ชุดปฏิบัติการวิทยุชมชนเพื่อคนพะเยา โทรศัพท์ 0 5441 3038 โทรสาร 0 5441 3038
คลื่นวิทยุ 94.5 MHz
- ชุด ปฏิ บั ติก ารวิทยุ ช มชนกว๊า นพะเยา โทรศัพ ท์/ โทรสาร 0 5448 1383 คลื่ น วิท ยุ
88.75 MHz
14) ให้แต่ละหน่วยงานจัดให้มีคลื่นความถี่ของตนเอง
15) นอกจากนี้จัดให้มีคลื่นความถี่กลาง 161.745 สาหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ของส่วนราชการและภาคเอกชน ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ
16) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา และที่ทาการปกครองจังหวัดพะเยา
จัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์วิทยุสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง
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(3) การสื่อสารและ่ทรคมนาคม
3.1 ผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงาน (ตามภาคผนวก ค)
3.2 การดูและระบบโทรคมนาคมให้สามารถใช้การได้ตลอด 24 ชั่วโมง มอบหมายให้สานักงาน
บริ ก ารลู ก ค้ า กสท. พะเยา (บริ ษั ท กสท. โทรคมนาคม ) โทรศั พ ท์ จั ง หวั ด พะเยา (ส่ ว นบริ ก ารลู ก ค้ า )
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3.3 ให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา และที่ทาการปกครองจังหวัดพะเยา
จัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์วิทยุสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง
5. ภาคผนวก
ก บัญชียานพาหนะ เครื่องจักรกล และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ด้านกู้ชีพ กู้ภัย จังหวัดพะเยา
ค ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม จังหวัดพะเยา

ลงนาม

ผู้เสนอแผน

(นายณรงค์ อินโส)
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
กรรมการและเลขานุการ กอปภ.จังหวัดพะเยา

) ลงชื่อ(

ผู้ให้ความเห็นชอบ
)นายชุติเดช มีจันทร์(
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน
(นายกมล เชียงวงค์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้อานวยการจังหวัด

