ชุดที่
หน้าที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ 2๑ หน้า

แผนเผชิญเหตุ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม
จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๓

ชุดที่
หน้าที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ 2๑ หน้า

กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย
ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย
ถนนแม่ฟ้ำหลวง ชร ๕๗๑๐๐
วันที่

เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖3

อ้ำงถึง : ๑. พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนบรรเทำสำธำรณภัยกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับปรับปรุง
5. แผนที่ประเทศไทย มำตรส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวำงที่ ๔๘๔๗ I , ๔๘๔๗ II, ๔๘๔๗ IV, ๔๘๔๘ I,
๔๘๔๘ II, ๔๙๔๗ I , ๔๙๔๗ IV, ๔๙๔๘ I , ๔๙๔๘ II, ๔๙๔๘ III, ๔๙๔๘ IV, ๕๐๔๘ I, ๕๐๔๘ III,
๕๐๔๘ IV, ๕๐๔๙ I , ๕๐๔๙ II, ๕๐๔๙ III, ๕๐๔๙ IV, ๕๑๔๙ III, ๕๑๔๙ IV

๑. สถานการณ์ของจังหวัด
1.1 สถานการณ์ทั่วไป
จังหวัดเชียงรำยตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ ๑๙ องศำเหนือ ถึง ๒๐ องศำ
๓๐ ลิปดำเหนือ และเส้นแวงที่ ๙๙ องศำ ๑๕ ลิปดำ ถึง ๑๐๐ องศำ ๔๕ ลิปดำตะวันออก อยู่ห่ำงจำกรุงเทพฯ
๘๒๙ กิโลเมตร
๑.๑.1 อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
- ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพะเยำและลำปำง
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำและจังหวัดเชียงใหม่
แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ด้ำนอำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้ำหลวง อำเภอแม่สำย
และอำเภอเชียงแสน รวม ๑๓๐ กิโลเมตร แยกเป็นแนวภูเขำ ๑๐๐ กิโลเมตร แนวแม่น้ำสำย ๑๐ กิโลเมตร
และแนวแม่น้ำรวก ๒๐ กิโลเมตร
แนวเขตชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้ำนอำเภอเชียงแสน
อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง มีระยะทำง ๑๘๔ กิโลเมตร โดยเป็นแนวแม่น้ำโขง ๙๐ กิโลเมตร
และแนวภูเขำ ๙๔ กิโลเมตร
๑.1.๒ สภาพภูมิประเทศ
จั งหวัด เชีย งรำยมี ภู มิ ป ระเทศเป็ น เทื อ กเขำสู งในทวีป ตอนเหนื อของประเทศ (North
Continental Highland) มีพื้นที่รำบสูงเป็นหย่อมๆ ในเขตอำเภอแม่สรวย เวียงป่ำเป้ำ และเชียงของ บริเวณ
เทือกเขำจะมีควำมสูงประมำณ ๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐ เมตร จำกระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่รำบตำมลุ่มแม่น้ำสำคัญ
ในตอนกลำงของพื้นที่ ได้แก่ อำเภอพำน อำเภอเมืองเชียงรำย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สำย อำเภอเชียงแสน
และอำเภอเชียงของ มีควำมสูงประมำณ ๔๑๐ - ๕๘๐ เมตร จำกระดับน้ำทะเล
/ 1.1.3 กำรปกครอง...

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

๑.1.3 การปกครองท้องที่/ท้องถิ่น
จังหวัดเชียงรำย แบ่งเขตกำรปกครองท้องที่ ออกเป็น ๑๘ อำเภอ ๑๒๔ ตำบล ๑,๗6๔ หมู่บ้ำน
รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 - 1
ตารางที่ 1 - 1 ข้อมูลกำรปกครองท้องที่/ท้องถิ่น
ลาดับ

อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

เทศบาล
นคร

๑. เมืองเชียงรำย
๑๖
229
๑
๒. เชียงของ
๗
๑๐๒
๓. เวียงป่ำเป้ำ
๗
๙๓
๔. เทิง
๑๐
๑๕๖
๕. ป่ำแดด
๕
59
๖. พำน
๑๕
236
๗. เวียงชัย
๕
๗๕
๘. แม่จัน
๑๑
๑๓๙
๙. เชียงแสน
๖
71
๑๐. แม่สำย
๘
๘๘
๑๑. แม่สรวย
๗
131
๑๒. พญำเม็งรำย
๕
72
๑๓. เวียงแก่น
๔
๔๑
๑๔. ขุนตำล
๓
๕๕
๑๕. แม่ฟ้ำหลวง
๔
78
๑๖. แม่ลำว
๕
๖๓
๑๗. เวียงเชียงรุ้ง
๓
๔๓
๑๘. ดอยหลวง
๓
๓๓
รวม
๑๘
๑๒๔ ๑,๗64
๑
ที่มำ : ที่ทำกำรปกครองจังหวัดเชียงรำย, มิถุนำยน ๒๕๖3

เทศบาล
ตาบล

อบต.

๑๐
๗
๔
๖
๕
๒
๕
๘
๕
๔
๓
๓
๓
๓
๓
๑
๗๒

๕
๑
๕
๖
๑๔
๑
๕
๒
๖
๖
๓
๑
๑
๔
๔
๓
๓
๗๐

ระยะทางจาก
อาเภอถึงจังหวัด
).กม(
๑๔๕
๙๑
๖๔
๕๒
๔๗
๑๒
๒๘
๖๐
๖๓
๖๒
๔๘
๑๕๐
๖๓
๖๕
๑๙
๔๕
๔๐

๑.1.4 ประชากร
ประชำกร ณ เดือนมิถุน ำยน ๒๕๖3 เป็น ชำย 630,221 คน หญิ ง 661,909 คน
รวมทั้งสิ้น 1,292,130 คน สำหรับอำเภอที่มีประชำกรมำกที่สุด คือ อำเภอเมืองเชียงรำย 246,790 คน
รองลงมำได้แก่ อำเภอแม่สำย, อำเภอพำน และอำเภอแม่จัน อำเภอที่มีประชำกรน้อยที่สุด คือ อำเภอดอย
หลวง (ตำรำงที่ 1-2)

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ตารางที่ 1 - 2 ข้อมูลจำนวนประชำกรรำยอำเภอ
ลาดับ
อาเภอ
ชาย
หญิง
รวม
จานวนบ้าน
จังหวัดเชียงราย
630,221
661,909
1,292,130
538,852
๑ เมืองเชียงรำย
118,092
128,698
246,790
128,308
๒ แม่สำย
57,606
64,955
122,561
52,422
๓ พำน
59,452
62,641
122,093
50,277
๔ แม่จัน
56,074
55,720
111,794
44,383
๕ แม่สรวย
42,776
42,813
85,589
31,010
๖ เทิง
41,890
42,810
84,700
32,283
๗ แม่ฟ้ำหลวง
38,154
38,309
76,463
23,882
๘ เวียงป่ำเป้ำ
34,948
33,998
68,946
28,207
๙ เชียงของ
31,639
32,432
64,071
26,670
๑๐ เชียงแสน
23,834
24,999
48,833
24,028
๑๑ เวียงชัย
22,212
23,445
45,657
17,618
๑๒ พญำเม็งรำย
21,028
21,339
42,367
18,032
๑๓ เวียงแก่น
18,285
17,712
35,997
12,886
๑๔ ขุนตำล
15,304
16,015
31,319
11,676
๑๕ แม่ลำว
15,007
15,888
30,895
13,549
๑๖ เวียงเชียงรุ้ง
13,724
13,892
27,616
10,335
๑๗ ป่ำแดด
12,799
13,130
25,929
9,396
๑๘ ดอยหลวง
9,402
9,328
18,730
8,557
ที่มำ : ที่ทำกำรปกครองอำเภอ, มิถุนำยน ๒๕๖3
๑.5 สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญ
๑.5.๑ สิ่งสาธารณประโยชน์
๑( การคมนาคมทางบก
จังหวัดเชียงรำยมีกำรคมนำคมทำงบก แบ่งเป็น ๓ เส้นทำง ได้แก่
๑.๑( เส้นทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค์-ตาก-ลาปาง-พะเยา-เชียงราย )สายเอเชีย
หรือสายเก่า AH๒) รวมระยะทำงประมำณ ๘๓๐ กิโลเมตร
๑.๒( เส้ น ทางกรุ ง เทพฯ-นครสวรรค์ -พิ ษ ณุ โ ลก-แพร่ -เชี ย งราย )สายใหม่
AH๑๓ - AH๒) รวมระยะทำงประมำณ ๘๐๔ กิโลเมตร
๑.๓( เส้นทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ -ลาปาง-เชียงใหม่ -เชียงราย รวมระยะทำง
ประมำณ ๙๐๐ กิโลเมตร
และยังมีเส้นทำงกำรคมนำคมทำงบกเชื่อมโยงโครงข่ำยทำงหลวงภำคเหนือตอนบน
ทั้งยังเชื่อมโยงไปยังประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงตอนบนได้ถึง ๒ เส้นทำง คือ เส้นทำง R๓A ไทย ลำว จีน
และเส้นทำง R๓B ไทย พม่ำ จีน
๒( การคมนาคมทางอากาศ
จังหวัดเชียงรำย มีท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ ๑ แห่ง คือ ท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวง
เชียงรำย อยู่ภำยใต้กำรดูแลของ บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน) ให้บริกำรทั้งกำรขนส่งผู้โดยสำร
และกำรขนส่งสินค้ำ มีจำนวนหลุมจอดเครื่องบิน 4 หลุมจอด มีจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ย 36 เที่ยวบิน/วัน มีพื้นที่
ในส่วนผู้โดยสำร 16,665 ตำรำงเมตร พื้นที่อำคำรคลังสินค้ำ 412 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับกำรขนส่งสินค้ำ
ได้ปีละ 3,400 ตัน และมีสำยกำรบินพำณิชย์ จำนวนทั้งสิ้น 6 สำยกำรบิน
/ 3) กำรคมนำคมทำงน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

๓( การคมนาคมทางน้า
จังหวัดเชียงรำย มีท่ำเรือเพื่อกำรขนส่งสินค้ำขนำดใหญ่ 2 แห่ง คือ (1) ท่ำเรือเชียงแสน
แห่งที่ 2 และ (2) ท่ำเรือเชียงของ ซึ่งให้บริกำรขนส่งสินค้ำทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ ดำเนินกำรโดย
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
4( การประปาส่วนภูมิภาค มีจำนวน 6 สำขำ ครอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอ 42 ตำบล
266 หมู่บ้ำน 8 ชุมชน ดังนี้
4.1) สำขำเชี ย งรำย พื้ น ที่ บ ริก ำร 2 อ ำเภอ 9 ต ำบล 92 หมู่ บ้ ำ น 8 ชุ ม ชน
(อ.เมืองเชียงรำยและอ.เวียงชัย)
4.2) สำขำแม่ส ำย พื้ นที่ บริกำร 3 อำเภอ 13 ตำบล 53 หมู่บ้ ำน (อ.แม่ส ำย
แม่จัน และอ.เวียงชัย)
4.3) สำขำแม่ขะจำน พื้ นที่บริกำร 1 อำเภอ 5 ตำบล 17 หมู่บ้ำน (ต.แม่ขะจำน
อ.เวียงป่ำเป้ำ)
4.4) สำขำเวียงเชียงของ พื้นที่บริกำร 1 อำเภอ 3 ตำบล 29 หมู่บ้ำน 8 ชุมชน
(ต.เวียง อ.เชียงของ)
4.5) สำขำพำน พื้นที่บริกำร 1 อำเภอ 8 ตำบล 60 หมู่บ้ำน (อ.พำน)
4.6) สำขำเทิง พื้นที่บริกำร 2 อำเภอ 4 ตำบล 15 หมู่บ้ำน (อ.เทิง และอ.พญำเม็งรำย)
5( การไฟฟ้ าส่วนภู มิ ภ าค มีจำนวน 34 แห่ ง ครอบคลุ มพื้นที่ทั้ งจังหวัด แบ่งตำม
แหล่งที่ตั้งตำมรำยอำเภอ ดังนี้
5.1) อำเภอเมืองเชียงรำย ได้แก่ กำรไฟฟ้ำจังหวัดเชียงรำย กำรไฟฟ้ำตำบลห้วยสัก
กำรไฟฟ้ำตำบลดอยลำน และกำรไฟฟ้ำตำบลนำงแล
5.2) อำเภอแม่ลำว ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอแม่ลำว
5.3) อำเภอเวียงป่ำเป้ำ ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอเวียงป่ำเป้ำ และกำรไฟฟ้ำตำบล
แม่เจดีย์
5.4) อำเภอแม่สรวย ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอแม่สรวย และกำรไฟฟ้ำตำบลศรีถ้อย
5.5) อำเภอพำน ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอพำน กำรไฟฟ้ำตำบลทรำยขำว กำรไฟฟ้ำ
ตำบลแม่เย็น กำรไฟฟ้ำตำบลสันมะเค็ด และกำรไฟฟ้ำตำบลแม่อ้อ
5.6) อำเภอป่ำแดด ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอป่ำแดด
5.7) อำเภอเวียงชัย ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอเวียงชัย และกำรไฟฟ้ำตำบลผำงำม
5.8) อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกำรไฟฟ้ำตำบลปล้อง
5.9) อ ำเภอแม่ ส ำย ได้ แ ก่ กำรไฟฟ้ ำอ ำเภอแม่ ส ำย กำรไฟฟ้ ำต ำบลห้ ว ยไคร้
และกำรไฟฟ้ำดอยตุง
5.10) อำเภอแม่จัน ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอแม่จัน
5.11) อำเภอแม่ฟ้ำหลวง ได้แก่ กำรไฟฟ้ำบ้ำนสันติคีรี
5.12) อำเภอดอยหลวง ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอดอยหลวง
5.13) อำเภอเชียงแสน ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอเชียงแสน และกำรไฟฟ้ำตำบลศรีดอนมูล
5.14) อำเภอเทิง ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอเทิง
5.15) อำเภอขุนตำล ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอขุนตำล
5.16) อำเภอพญำเม็งรำย ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอพญำเม็งรำย
5.17) อำเภอเชียงของ ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอเชียงของ กำรไฟฟ้ำตำบลบุญเรือง
และกำรไฟฟ้ำตำบลห้วยซ้อ
5.18) อำเภอเวียงแก่น ได้แก่ กำรไฟฟ้ำอำเภอเวียงแก่น
/ 1.5.2 พื้นที่เศรษฐกิจ...

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

๑.5.2 พื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ เขตเทศบำลนครเชียงรำย และเขตพัฒ นำเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดเชียงรำย ซึ่งจังหวัดเชียงรำยเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในปีพ.ศ. 2558 โดยถูกกำหนด
ให้ เป็ น “ฐำนกำรท่ อ งเที่ ย ว แหล่ งผลิ ต อำหำร สิ น ค้ ำเกษตร ศู น ย์ ก ลำงกำรขนส่ งสิ น ค้ ำระหว่ำงประเทศ
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ” ครอบคลุมพื้นที่ 21 ตำบล ที่ติดชำยแดนใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สำย
อำเภอเชียงแสน และ อำเภอเชียงของ โดยบทบำทของแต่ละอำเภอนั้นจะแตกต่ำงกันไป ดังนี้
1) อาเภอแม่สาย เป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำกำรบริกำร ท่องเที่ยว รวมไปถึงกำรเป็น
ศูน ย์ ร วบรวมและกระจำยสิ น ค้ำ (Trading City) โดยมี พื้น ที่ ครอบคลุ ม 8 ตำบล พื้ น ที่ ประมำณ 304.78
ตำรำงกิโลเมตร หรือ 190,487.5 ไร่ ประกอบด้วย ตำบลเกำะช้ำง ตำบลบ้ำนด้ำย ตำบลโป่งงำม ตำบลโป่งผำ
ตำบลแม่สำย ตำบลเวียงพำงคำ ตำบลศรีเมืองชุม และตำบลห้วยไคร้ ส่วนพื้นที่รัฐกำหนดให้เป็นเขตอุตสำหกรรม
จะมี 3 แปลงติดต่อกันติดถนนพหลโยธินซึ่งเป็นที่ดินของโรงงำนยำสูบ
2) อาเภอเชียงแสน เป็นเมืองท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์และเมืองโลจิสติกส์ท่องเที่ยว
ทำงแม่น้ำโขง (Port City) ครอบคลุม 6 ตำบลประกอบด้วย ตำบลบ้ำนแซว ตำบลป่ำสัก ตำบลแม่เงิน ตำบลโยนก
ต ำบลเวี ย ง และต ำบลศรี ด อนมู ล รวมพื้ น ที่ 456.86 ตำรำงกิ โ ลเมตร หรื อ 291,162.5 ไร่ ส่ ว นพื้ น ที่
เขตอุตสำหกรรมบนที่ดินรัฐจะเป็นที่ดิน ส.ป.ก. 651-3-52 ไร่ ซึ่งอยู่บริเวณท่ำเรือเชียงแสนที่ช่วยส่งเสริมกำรค้ำ
และกำรท่องเที่ยวทำงน้ำไปยังจีนตอนใต้ระยะทำงเพียง 300 กิโลเมตร ข้อจำกัดที่มีผลต่อกำรพัฒนำที่สำคัญ คือ
ระดับแม่น้ำโขงที่ไม่แน่นอน ปัญหำยำเสพติด และอุทกภัย
3) อาเภอเชียงของ ถูกกำหนดให้เป็นเมืองโลจิสติกส์และบริกำรขนส่ง และเมืองแวะผ่ำน
สำหรับนั กท่องเที่ยว (Logistics City) ครอบคลุม 7 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลครึ่ง ตำบลบุญเรือง ตำบลริมโขง
ตำบลเวียง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลสถำน และตำบลห้วยซ้อ รวมพื้นที่ 783.20 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 489,500 ไร่
อุปสรรคที่สำคัญของอำเภอ คือ ปัญหำทำงกำรเกษตร ไม่ว่ำจะเป็นรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ตกต่ำ อุทกภัย
ที่สร้ำงควำมเสียหำยให้กับพื้นที่เกษตรกรรม และปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว
๑.5.3 ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงรำยมีจำนวนโรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร
ตำม พ.ร.บ.โรงงำน พ.ศ. 2535 รำยจ ำพวก ข้อมูล ณ สิ้นปี 2562 มี จำนวน ๒,๐79 โรงงำน เงินลงทุ น
20,889.64 ล้ำนบำท คนงำนรวม 15,568 คน รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1-3
ตารางที่ 1 - 3 จำนวนโรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร ตำม พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ. 2535
จังหวัดเชียงรำย แยกรำยจำพวก
ประเภทโรงงาน

จานวนโรงงาน

เงินลงทุน )ล้านบาท(

คนงาน )คน(

จาพวกที่ 1

1,074

224.13

1,764

จาพวกที่ 2

274

792.07

1,991

จาพวกที่ 3

731

19,873.44

11,813

รวมจานวนทั้งสิ้น
2,079
20,889.64
15,568
ที่มำ : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสำหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมโรงงำนอุตสำหกรรม,
สืบค้น 29 มิถุนำยน ๒๕๖3
๑.5.4 เขตพื้นที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน
จังหวัดเชียงรำย มีเนื้อที่ ทั้งหมดประมำณ 11,678.369 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ
7,298,981 ไร่ มี อ่ำงเก็บ น้ ำจ ำนวนทั้ งสิ้ น 121 แห่ ง (แบ่ งเป็ นอ่ำงเก็บน้ ำขนำดกลำง จำนวน 4 แห่ ง)
และอ่ำงเก็บน้ำขนำดเล็ก จำนวน 117 แห่ง ปริมำณน้ำเก็บกักรวมทั้งสิ้น 186.819 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
/ ตำรำง 1-4...
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ของ
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ตารางที่ 1 - 4 สภำพน้ำในอ่ำงเก็บน้ำขนำดกลำง
ปริมาตรน้าในอ่างเก็บน้า
ความจุ
ที่ระดับเก็บกัก ความจุปัจจุบัน
อ่างเก็บน้า
% ความจุ
)ล้าน ลบ.ม.(
)ล้าน ลบ.ม.(
1. อ่ำงเก็บน้ำห้วยช้ำง ต.สถำน อ.เชียงของ
6.300
1.544
24.51%
2. อ่ำงเก็บน้ำแม่ต๊ำก ต.ดอนศิลำ อ.เวียงชัย
9.000
3.610
40.11%
31.22%
3. อ่ำงเก็บน้ำดอยงู ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่ำเป้ำ
7.366
2.300
4. อ่ำงเก็บน้ำแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
73.000
28.1944
38.62%
รวมอ่างเก็บน้าขนาดกลางทั้งหมด 4 แห่ง
95.666
35.648
34.10%
(ที่มำ : โครงกำรชลประทำนเชียงรำย, 7 กรกฎำคม 2563)
ตารางที่ 1 - 5 กำรคำดกำรณ์ปริมำณน้ำในอ่ำงระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – ตุลำคม 2563
เดือน
ปริมาณน้าคาดการณ์
ความจุ )ล้าน ลบ.ม.(
คิดเป็นร้อยละ
กรกฎำคม
77.764
41.63
สิงหำคม
101.755
54.47
กันยำยน
124.430
66.60
ตุลำคม
132.431
70.89
(ที่มำ : โครงกำรชลประทำนเชียงรำย, 7 กรกฎำคม 2563)
โดยสำมำรถจำแนกประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ของจังหวัดเชียงรำย ได้ดังนี้
1) พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ 1,659,051.08 ไร่ (ร้อยละ 22.93 ของพื้นที่จังหวัดเชียงรำย)
2) พื้นที่ป่ำสงวน 4,701,807.34 ไร่
3) พื้นที่เกษตรกรรม 3,058,043.78ไร่ (ร้อยละ 41.90) โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมในเขต
ชลประทำน 515,340 ไร่ และพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน 2,542,703.78 ไร่
ตารางที่ 1 - 6 ข้อมูลพื้นที่กำรเกษตรในเขตชลประทำน
ลาดับ
โครงการ
1
2
3

โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่
โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง
โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก แบ่งเป็น
3.1 โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก
ในควำมรับผิดชอบของกรมชลประทำน
3.2 โครงกำรชลประทำนขนำดเล็กถ่ำยโอนภำรกิจ
รวมทั้งสิ้น
ที่มำ : โครงกำรชลประทำนเชียงรำย, 2563

จานวนโครงการ
พื้นที่เกษตร
)แห่ง(
ในเขตชลประทาน
)ไร่(
1
147,240
10
210,785
513
157,315
284
48,805
229
524

108,510
515,340
/ ตำรำง 1-7...
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ตารางที่ 1 - 7 ข้อมูลพื้นที่กำรเกษตรนอกเขตชลประทำน แยกตำมประเภทพืช
พืช
จานวนครัวเรือนเกษตรกร
เนื้อที่ปลูก (ไร่(
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่(
ข้ำว
153,457
1,268,116.58
1,106,275.36
พืชไร่
36,995
393,060.11
336,044.06
พืชผัก
5,050
29,950.25
19,801.25
ไม้ดอก
77
117.00
97.00
ไม้ประดับ
67
99.00
99.00
ไม้ผล
34,877
290,198.15
157,811.00
ไม้ยืนต้น
36,490
561,162.69
242,384.25
รวมทั้งสิ้น
267,013
2,542,703.78
1,862,511.92
ที่มำ : สำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงรำย, 2563
4) ปศุสัตว์ กำรทำปศุสัตว์ในจังหวัดเชียงรำย มีทั้งกำรเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชำติและ
กำรเลี้ ย งเป็ น กิจ กำรฟำร์ ม พั น ธุ์สั ตว์เป็ น พัน ธุ์ส่ งเสริมและพื้ นเมื อง สั ตว์เลี้ ยงที่ ส ำคัญ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม
กระบือ สุกร เป็ ด และไก่ โดยในปี กำรผลิต 2562 จังหวัดเชียงรำย มีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน
81,674 คน จำนวนปศุสัตว์ทั้งสิ้น 5,382,373 ตัว (กรมปศุสัตว์, 2562)
5) การประมง ในป 2563 จังหวัดเชียงรำย มีเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน
13,506 รำย แบ่งเป็น เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ่อดิน) จำนวน 13,497 รำย และเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยง
สัตว์น้ำ (กระชัง) จำนวน 9 รำย) พื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมทั้งหมด 14,145.63 ไร่โดยแหลงผลิตใหญที่สุดอยูที่
อำเภอพำน รองมำได้แก่ อำเภอเมืองชียงรำย และอำเภอเชียงของ โดยสำนักงำนประมงจังหวัดเชียงรำย
ได้ ค ำดกำรณ์ ข้ อ มู ล พื้ น ที่ เสี่ ย งอุ ท กภั ย ด้ ำ นประมง ประจ ำปี 2563 ว่ ำ มี จ ำนวน 17 อ ำเภอ 58 ต ำบล
508 หมู่บ้ำน (ยกเว้นอำเภอแม่ฟ้ำหลวง) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1-8
ตารางที่ 1 - 8 ข้อมูลคำดกำรณ์พื้นทีอ่ ุทกภัยด้ำนประมง ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงรำย
ลาดับ
อาเภอ
จานวน
จานวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ตาบล
หมู่บ้าน
บ่อดิน
กระชัง
ราย
ไร่
ราย
ไร่
1
ขุนตำล
3
55
1,865 792.22
2
เชียงของ
7
102
1,870 862.18
4
0.42
3
เชียงแสน
6
47
671 787.94
4
ดอยหลวง
3
33
884 749.70
5
เทิง
10
76
384 656.45
6
ป่ำแดด
5
21
300 765.65
7
พญำเม็งรำย
5
49
2,002 847.05
8
พำน
4
16
487
2,394
9
เมือง
2
6
125
107
10
แม่จัน
2
12
50
80
11
แม่ลำว
1
5
10
10
12
แม่สรวย
2
10
30
30
13
แม่สำย
1
7
25
25
14
เวียงแก่น
1
7
20
20
15
เวียงชัย
2
18
300
150
16
เวียงเชียงรุ้ง
3
37
1,076
800
17
เวียงป่ำเป้ำ
1
7
15
15
รวมทั้งสิ้น
58
508
10,114
9,092
4
0.42
ที่มำ : สำนักงำนประมงจังหวัดเชียงรำย, 2563
/1.5.5 สภำพลุ่มน้ำ...
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๑.5.5 สภาพลุ่มน้า
จังหวัดเชียงรำย แบ่งลุมน้ำหลักเป็น 2 ลุมน้ำใหญ ๆ ได้แก่ ลุ่มน้ำกกและลุมน้ำโขง (เหนือ)
ซึ่งแตละลุมน้ำจะมีลุมน้ำยอยสำคัญหลำยสำย รำยละเอียดดังนี้
1( ลุ่มน้ากก มีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมด
ประมำณ 10,875 ตำรำงกิโลเมตร บำงส่วนของลุ่มน้ำเป็น
พื้ นที่ อยู่ ในเขตสหภำพพม่ ำส่ วนที่ อยู่ ในเขตประเทศไทยมี
พื้ นที่ 7,300.40 ตำรำงกิ โลเมตร พื้ นที่ ลุ่ มน้ ำส่ วนใหญ่
ครอบคลุ มพื้น ที่ 2 จั งหวัด คือ เชีย งใหม่ และเชียงรำย
แต่ จ ะติ ด บริ เวณขอบเขตจั งหวัด ล ำปำงเล็ กน้ อ ย ตั้งอยู่
ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 19o 00เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 20o 15 และ
อยู่ ระหว่ ำงเส้ น แวงที่ 99 o 15ตะวั นออก ถึ งเส้ นแวงที่
100o 15 ตะวันออก มีต้นกำเนิดมำจำกภูเขำทำงเหนือ
ลุ่ ม น้ ำกกในรั ฐ เชี ย งตุ ง สหภำพพม่ ำ ไหลเข้ ำ สู่ เ ขต
ประเทศไทยที่ช่องน้ำแม่กก อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่
แล้วไหลไปทำงทิศตะวันออกผ่ำนอำเภอแม่อำย เข้ำสู่เขต
อ ำเภอเมื อ งเชี ย งรำย จั ง หวั ด เชี ย งรำย ผ่ ำ นตั ว เมื อ ง
เชียงรำย จำกนั้นไหลไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้ำสู่
อ ำเภอเชี ยงแสน แล้ วไหลไปลงสู่ แม่ น้ ำโขงที่ บ้ ำนสบกก
ตำบลบ้ำนแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย ควำมยำว ภาพ 1-1 ขอบเขตพื้นที่น้าท่วมประจาลุ่มน้ากก
ของแม่น้ำกกรวมทั้งหมด 285 กิโลเมตร ช่วงแรกประมำณ 128 กิโลเมตร อยู่ในเขตสหภำพพม่ำ ส่วนที่อยู่
ในประเทศไทยยำวประมำณ 157 กิโลเมตร พื้นที่จังหวัดเชียงรำยที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำกก จำนวน 7,300.40
ตำรำงกิโลเมตร หรือ 4,562,748 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 44.05 ของพื้น ที่จังหวัด โดยมี ลุ่ มน้ำสำขำจำนวน
4 ลุ่มน้ำด้วยกัน ได้แก่ ลุ่มน้ำสำขำแม่น้ำฝำง แม่น้ำลำว น้ำแม่สรวย และน้ำแม่กกตอนล่ำง รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1-9
ตารางที่ 1 - 9 รายละเอียดของลุ่มน้าสาขาในลุ่มน้ากก
ลาดับ

ลุ่มน้าสาขา

พื้นที่

1

น้ำแม่ฝำง

)ตร.กม.(
2,011.26

2

น้ำแม่ลำว

2,798.42

3
4

น้ำแม่สรวย
น้ำแม่กกตอนล่ำง

425.57
2,065.14

รวม

4 ลุ่มน้าสาขา

7,300.40

ร้อยละของพื้นที่
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน
)ไร่(
ในลุ่มน้ากก
จังหวัด
อาเภอ
1,257.040
27.55
- เชียงใหม่ - ฝำง, แม่อำย,
และไชยปรำกำร
1,749,014
38.33
- เชียงรำย - เมืองเชียงรำย, พำน,
แม่สรวย, เวียงป่ำเป้ำ
และแม่ลำว
265,983
5.83
- เชียงรำย - แม่สรวย
1,290,712
28.29
- เชียงใหม่ - แม่อำย
- เชียงรำย - เมืองเชียงรำย, เวียงชัย,
แม่จัน, เชียงแสน และ
ดอยหลวง
4,562,748
100.00
2 จังหวัด
12 อาเภอ

/ 2) ลุ่มน้ำโขง...

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

2( ลุ่มน้าโขง )เหนือ( มีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำ
สำยหลั ก และเป็ น แม่ น้ ำนำนำชำติ ที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่
6 ประเทศ คือ สำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
ไทย กัมพูชำ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม มีต้นกำเนิดที่
ประเทศทิ เบต ไหลเข้ ำสู่ ป ระเทศไทยที่ อ ำเภอเชี ย งแสน
จังหวัดเชียงรำย โดยเรียกบริเวณนี้ว่ำ “สำมเหลี่ยมทองคำ”
โดยแม่น้ำโขงมีควำมยำวทั้งสิ้น 4,173 กิโลเมตร แบ่งเป็น
แม่น้ำโขงตอนบน ประมำน 1,800 กิโลเมตร ลุ่ มน้ำโขง
(เหนือ) มีพื้นที่ 10,027.89 ตำรำงกิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำ
ส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงรำยและพะเยำ ตั้งอยู่
ระหว่ำงเส้ น รุ้ง ที่ 18 o 45เหนื อ ถึ งเส้ น รุ้งที่ 20 o 30
และอยู่ระหว่ำงเส้นแวงที่ 99o 25ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่
100o 35 ตะวันออก พื้นที่จังหวัดเชียงรำยที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่ม
น้ำโขง จำนวน 6,349.83 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 3,968,641
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.83 ของพื้นที่จังหวัด โดยมีลุ่มน้ำสำขำจำนวน 8 ลุ่มน้ำด้วยกัน ได้แก่ ลุ่มน้ำสำขำแม่น้ำ
โขงตอนบน น้ำแม่จัน แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำอิงตอนกลำง แม่น้ำพุง แม่ลำว แม่น้ำอิงตอนล่ำง และแม่น้ำโขง
ส่วนที่ 2 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1-10
ตารางที่ 1 - 10 รำยละเอียดของลุ่มน้ำสำขำในลุ่มน้ำโขง
ลาดับ

ลุ่มน้าสาขา

พื้นที่
)ไร่(
692,195

ร้อยละของพื้นที่
ในลุ่มน้าโขง
1.94

1

แม่น้ำโขงตอนบน

)ตร.กม.(
1,107.51

2

น้ำแม่จัน

1,193.17

745,733

20.90

3

แม่น้ำอิงตอนบน

892.69

557,932

1.56

4

แม่น้ำอิงตอนกลำง

2,182.71

1,364,196

3.82

ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน
จังหวัด
อาเภอ
- เชียงรำย ดอยหลวง, เวียงเชียงรุ้ง,
เชียงของ, เชียงแสน,
แม่จัน, แม่ฟ้ำหลวง,
แม่สำย
- เชียงรำย - เชียงแสน, เมืองเชียงรำย,
แม่จัน, แม่ฟ้ำหลวง,
แม่สำย
- เชียงใหม่ - แม่อำย
- เชียงรำย - ป่ำแดด, พำน
- พะเยำ - ภูกำมยำว, เมืองพะเยำ,
แม่ใจ
- ลำปำง - งำว, วังเหนือ
- เชียงรำย - เทิง, ป่ำแดด, พำน,
เมืองเชียงรำย
- พะเยำ - ภูกำมยำว, จุน, เชียงคำ,
เชียงม่วน, ดอกคำใต้, ปง,
เมืองพะเยำ
- ลำปำง - งำว

/ ตำรำง...

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ตารางที่ 1 – 10 )ต่อ( รำยละเอียดของลุ่มน้ำสำขำในลุ่มน้ำโขง
ลาดับ

ลุ่มน้าสาขา

พื้นที่
)ไร่(
698,657

ร้อยละของพื้นที่
ในลุ่มน้าโขง
1.96

5

แม่น้ำพุง

)ตร.กม.(
1,117.85

6

แม่ลำว

1,346.93

841,834

2.36

7

แม่น้ำอิงตอนล่ำง

1,697.92

1,061,201

2.97

8

แม่น้ำโขงส่วนที่ 2

489.11

305,695

0.86

รวม

8 ลุ่มน้าสาขา

10,027.89

6,267,443

36.37

ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน
จังหวัด
อาเภอ
- เชียงรำย - เทิง, ป่ำแดด, พำน,
เมืองเชียงรำย, แม่ลำว,
แม่สรวย, เวียงชัย
- พะเยำ - ดอกคำใต้, แม่ใจ
- เชียงรำย - ขุนตำล, เทิง, เวียงแก่น
- น่ำน
- สองแคว
- พะเยำ - ภูซำง, จุน, เชียงคำ, ปง
- เชียงรำย - ดอยหลวง, เวียงเชียงรุ้ง,
ขุนตำล, เชียงของ, เชียงแสน,
เทิง, พญำเม็งรำย, เมือง
เชียงรำย, เวียงแก่น,
เวียงชัย
- เชียงรำย - ขุนตำล, เทิง, เชียงของ,
เวียงแก่น
5 จังหวัด
30 อาเภอ

1.2 สถานการณ์เฉพาะ
1.2.1 สถิติการเกิดอุทกภัย
ระหว่ำงกลำงเดือนพฤษภำคม-กลำงเดือนตุลำคมของทุกปี พื้นที่จังหวัดเชียงรำย ได้เกิดสถำนกำรณ์
อุทกภัยทำควำมเสียหำยในด้ำนต่ำงๆ เช่น ชีวิตและทรัพย์สิน กำรเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) สิ่งสำธำรณประโยชน์
สิ่ งสำธำรณู ปโภค ศำสนสถำน โรงเรีย น โรงพยำบำล สถำนที่รำชกำร ฯลฯ ของรัฐ เอกชนและประชำชน
สรุปสถิติกำรเกิดอุทกภัย ๓ ปีย้อนหลัง รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1-11
ตารางที่ 1 - 11 ข้อมูลกำรเกิดอุทกภัย จังหวัดเชียงรำย 3 ปีย้อนหลัง
การช่วยเหลือ
ปี พ.ศ. จานวนครั้งที่ พื้นที่ประสบภัย เสียชีวิต บาดเจ็บ มูลค่าความเสียหาย
จานวนเงิน )บาท(
เกิดภัย )ครั้ง(
)อาเภอ(
)คน(
)คน(
)บาท(
๒๕๖๐
๑๔๑
๑๘
๘๓,๓๖๖,๓๓๑.๒๕
2561
38
18
23,192,115.28
2562
11
7
17,955,214.50
รวม
190
43
124,513,661.03
ที่มำ : สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย , ปี ๒๕๖3
1.2.2 พื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัย และดินถล่ม
1( พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก จำนวน 11 อำเภอ 38 ตำบล 328 หมู่บ้ำน
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
ลักษณะความเสี่ยงภัย
เวียงเชียงรุ้ง
ทุ่งก่อ
1,4,6,7,11,15
น้ำไหลหลำกท่วมบ้ำนเรือน
ดงมหำวัน
1-12
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
ป่ำซำง
5,8,14
เวียงชัย
เมืองชุม
10
น้ำป่ำไหลหลำกกัดเซำะฝำย
ดอนมูลเสียหำย น้ำทะลัก
เข้ำท่วมพื้นที่เกษตร
/ ตำรำง (ต่อ)...

ชุดที่
หน้ำที่
อาเภอ
แม่สรวย

เมืองเชียงราย

ตาบล
แม่สรวย
วำวี
แม่พริก
เจดีย์หลวง
ศรีถ้อย
ท่ำก๊อ
ปงน้อย
โชคชัย
หนองป่ำก่อ
ริมโขง
เวียง
สถำน
ศรีดอนชัย
ครึ่ง
บุญเรือง
ห้วยซ้อ
ม่วงยำย
หล่ำยงำว
ท่ำข้ำม
ป่ำตึง
ป่ำซำง
ศรีค้ำ
แม่คำ
แม่ไร่
แม่จัน
สันทรำย
จอมสวรรค์
จันจว้ำ
จันจว้ำใต้
ท่ำข้ำวเปลือก
สันทรำย

2,5,6,15
5,6,7,8,11,12,13,14,16,19
1,2,3,7,8,12,13
5,6
1-12
1,2,3,4,5,12,13,20,21,26,27
1-11
1-12
1,2,3,5,9
2,3,4,5,6,7,8,9
2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14
1-15
1-16
2,3,4,5,7,8,9,10,11
1-10
1-23
1-9
1-6
1-6
1-20
1,4,5,7,11,14,15
1,2,3,4,5,7,8,10
1,2,3,4,7,9,10,11,13,14
1,2,4,6,7,8,9
1,2,3,4,6,7,8,11,12,13
2,3,6,9
1,6,7
1,2,3,4,5,9,10
2,3,4,7,8,9
1-11,13,14
8

เชียงแสน
เวียงแก่น

บ้ำนแซว
ปอ

5,11,12,13
1-20

ขุนตาล

ต้ำ

1,2,6,7,12,13,15,16,20

ดอยหลวง
เชียงของ

เวียงแก่น
แม่จัน

หมู่บ้าน

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ลักษณะความเสี่ยงภัย
น้ำไหลหลำกบริเวณเชิงเขำ
และที่รำบลุ่มเชิงเขำ

น้ำไหลหลำกบริเวณที่รำบ
ลุ่มเชิงเขำ
น้ำไหลหลำกบริเวณพื้นที่
ลุ่มต่ำ

น้ำไหลหลำกบริเวณเชิงเขำ
และพื้นที่ลุ่มต่ำ
น้ำไหลหลำกบริเวณเชิงเขำ
และพื้นที่ลุ่มต่ำ

น้ำป่ำจำกลำน้ำแม่กรณ์
กัดเซำะตลิ่งทะลักเข้ำท่วม
บ้ำนเรือนประชำชนและ
พื้นที่เกษตร
น้ำไหลหลำกบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ

น้ำป่ำไหลหลำกกัดเซำะ
เส้นทำงคมนำคม
น้ำไหลหลำกท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร

ที่มำ : แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มอำเภอ, 2563
/ 2.2.2 พื้นที่เสี่ยง...

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

2( พื้นที่เสี่ยงน้าล้นตลิ่ง จำนวน 13 อำเภอ 29 ตำบล 160 หมู่บ้ำน
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
ลักษณะความเสี่ยงภัย
ป่าแดด
สันมะค่ำ
1-9
แม่น้ำพุงเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมพื้นที่เกษตร
เวียงเชียงรุ้ง
ทุ่งก่อ
1,4,6,11,15
แม่น้ำเผื่อเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
แม่ลาว
จอมหมอกแก้ว
3,5,6,7,8
น้ำห้วยส้ำนเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
ดงมะดะ
2
น้ำห้วยส้ำนเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
บัวสลี
1,4
น้ำแม่มอญเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
7,8
น้ำแม่ลำวเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
ป่ำก่อดำ
12
น้ำแม่ลำวเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
แม่สาย
เวียงพำงคำ
1
แม่น้ำสำยตื้นเขิน คับแคบ ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง
แม่สำย
1,2,7,10
บ้ำนเรือนประชำชนริมฝั่งแม่น้ำสำย
เกำะช้ำง
1,2,5,8,9,10,1 แม่น้ำรวก เอ่อล้นตลิ่ง
5
โป่งผำ
1,2,3,6,9,10 แม่น้ำจ้อง ขุนน้ำโป่ง ลำน้ำถ้ำ และลำน้ำร่องจ๊ำด
เอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชน
และพื้นที่เกษตร
โป่งงำม
1,3,6,7,8,9
แม่น้ำคำ แม่น้ำมะ และลำเหมืองฮ่องแฮ่
ห้วยไคร้
8,9
เอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชน
บ้ำนด้ำย
1-8
และพื้นที่เกษตร
ศรีเมืองชุม
5,6,7,9
เมืองเชียงราย นำงแล
7
แม่น้ำนำงแลเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
สันทรำย
4
แม่น้ำกรณ์เอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชน (หมู่บ้ำนจอมพล)
ป่ำอ้อดอนชัย
21
แม่น้ำกรณ์เอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
แม่จัน
แม่คำ
1,2
แม่น้ำคำเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ศรีค้ำ
3
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
เชียงแสน
ศรีดอนมูล
1,2,3,6,7,9,10 แม่น้ำคำเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
/ ตำรำง (ต่อ)...

ชุดที่
หน้ำที่
อาเภอ
ดอยหลวง

ตาบล
ปงน้อย

หมู่บ้าน
6,10

เวียงแก่น
พญาเม็งราย

ท่ำข้ำม
หล่ำยงำว
ม่วงยำย
แม่เปำ

1,3,4,5
4,5,6
1,2,3,4,5,8,9
4,8,13

เทิง

หนองแรด

1-7

พาน

แม่อ้อ

4,5,12,18

แม่ฟ้าหลวง

แม่สลองใน
1,14
เทอดไทย
1,13
ที่มำ : แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มอำเภอ, 2563

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ลักษณะความเสี่ยงภัย
แม่น้ำบงเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
แม่น้ำบงเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมพื้นที่เกษตร
น้ำแม่ต๊ำกเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
แม่น้ำอิงเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
ลำน้ำแม่คำวเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร
แม่น้ำคำเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชนและพื้นที่เกษตร

3( พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมขัง จำนวน 4 อำเภอ 16 ตำบล 131 หมู่บ้ำน
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
ลักษณะความเสี่ยงภัย
ดอยหลวง
ปงน้อย
2,10
น้ำท่วมขัง พื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพำะพื้นที่เกษตร
โชคชัย
1,5,6
หนองป่ำก่อ 7,10
เทิง
ศรีดอนไชย
1-10
น้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงสุด 1.20 เมตร
หนองแรด
1-7
พื้นที่ท่วมขัง 15,000 ไร่ (ผลกระทบจำกลำน้ำอิง)
ปล้อง
1-12
สันทรำยงำม 1-7
หงำว
1-20
น้ำท่วมขัง ได้รับผลกระทบจำกลำน้ำแม่ลำว
เวียง
1-25
เวียงแก่น
ปอ
1-20
น้ำท่วมขัง พื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพำะพื้นที่เกษตร
แม่จัน
ป่ำตึง
9,10,12,13,14,15, น้ำท่วมขัง พื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพำะพื้นที่เกษตร
16,17,19,20
ป่ำซำง
5,15
ศรีค้ำ
8,9,11
แม่ไร่
5,6
แม่จัน
5,10,12,13,14
สันทรำย
5
ที่มำ : แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มอำเภอ, 2563

/ 4) พื้นที่เสี่ยง...

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

4( พื้นที่เสี่ยงดินถล่ม จำนวน 4 อำเภอ 15 ตำบล 86 หมู่บ้ำน 1 ชุมชน
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
ลักษณะความเสี่ยงภัย
พาน
ป่ำหุ่ง
7,8
พื้นที่ภูเขำ หรืออยู่ติดภูเขำ เสี่ยงต่อกำรเกิด
ดินสไลด์
เวียงชัย
ดอนศิลำ
5,7,9,10,14,17
ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขำและที่รำบระหว่ำงหุบเขำ
ผำงำม
3,4,5,6,7,8,9,12
แม่ลาว
โป่งแพร่
9
ดงมะดะ
18
แม่สรวย
แม่สรวย
6,7,13,14,15
พื้นที่ภูเขำ หรืออยู่ติดภูเขำ หรือพื้นที่ติดห้วย
วำวี
1,2,3,4,9,10,14,15,1 เสี่ยงต่อกำรเกิดดินสไลด์
7,18,19,20,21,22,23
,24,25
แม่พริก
4,5,6,11
เจดีย์หลวง
4,9
ศรีถ้อย
4,6,9,11
ป่ำแดด
9,11,13,20,21
ท่ำก๊อ
8,9,11,15,16,17,18,
19,24,25
แม่สาย
โป่งงำม
10,11
มักเกิดฝนตกหนักเป็นเวลำนำนบนที่ลำดเชิงเขำ
เวียงพำงคำ 1,2,3,6,7,10
หรือภูเขำสูง เสี่ยงต่อกำรเกิดดินสไลด์
ดอยหลวง
โชคชัย
9
ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขำและที่รำบระหว่ำงหุบเขำ
เมืองเชียงราย เขตเทศบำล ชุมชนดอยทอง
ดินสไลด์ปิดทับเส้นทำงคมนำคม (ถ.วินิจฉัยกุล)
นครเชียงรำย
ห้วยชมภู
1 -11
ดินสไลด์ปิดทับเส้นทำงคมนำคม และ
บ้ำนเรือนรำษฎร
เชียงแสน
บ้ำนแซว
5
ดินสไลด์ปิดทับเส้นทำงคมนำคม
ที่มำ : แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มอำเภอ, 2563

2. ภารกิจ

กองอำนวยกำรกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย (กอปภ.จ.เชียงรำย)
เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรอำนวยกำรและประสำนงำน โดยให้กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
อำเภอ (กอปภ.อ.) และกองอำนวยกำรกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยท้องถิ่น (กอปภ.ท้องถิ่น)
ให้กำรสนับสนุนในกำรเข้ำระงับเหตุและช่วยเหลือประชำชนทันที่ที่เกิดเหตุ เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือคำดว่ำจะ
เกิดขึ้น ให้จัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย และดินถล่ม ตำมกฎหมำยและแผน
ว่ำด้วยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ตลอดจนระเบียบ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณำกำรส่วน
รำชกำร หน่วยงำน องค์กรสำธำรณกุศล และภำคประชำสังคม เข้ำร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์ฯ ภำยใต้กำรนำระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์มำใช้ในกำรเผชิญเหตุ เพื่อควำมเป็นเอกภำพ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงจังหวัด
ทั้งนี้ เมื่อคำดว่ำจะเกิดหรือเกิดสถำนกำรณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย ในระดับ 2 ให้
กอปภ.จ.เชียงรำย ปรับโครงสร้ำงเป็นศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยและดินถล่ม
จังหวัดเชียงรำย โดยทัน ที เพื่อบริห ำรจัดกำรสถำนกำรณ์ อำนวยกำร ระดมสรรพกำลัง และประสำนกำร
ปฏิบัติ จนกว่ำจะกลับเข้ำสู่ภำวะปกติ โดยคำนึงถึงกำรลดควำมเสี่ยงและควำมปลอดภัยของผู้ประสบภัยและ
เจ้ำที่ปฏิบัติเป็นลำดับแรก
/ 2.1 เป้ำหมำย...

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

2.1 เป้าหมาย
ลดควำมเสี่ยงจำกอุทกภัยและดินถล่ ม และบรรเทำผลกระทบที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชนให้ มีน้ อยที่สุด ตลอดจนปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจ เขตชุ มชน โครงสร้ำงพื้นฐำน และสถำนที่สำคัญ
หำกได้รับเสียหำยจำกเหตุดังกล่ำว จะต้องเร่งดำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมให้สำมำรถใช้กำรได้โดยเร็วที่สุด
สำหรับพื้นที่เกษตร ต้องประสำนกำรปฏิบัติเมื่อเกิดสำธำรณภัยที่มีผลกระทบต่อด้ำนเกษตร ติดตำม เฝ้ำระวัง
ประเมินสถำนกำรณ์ และแจ้งเตือนเกษตรกร สำรวจและติดตำมควำมเสียหำยด้ำนเกษตร เพื่อเร่งรัดดำเนินกำร
ให้ควำมช่วยเหลือตำมอำนำจหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อป้องกัน ลดควำมควำมเสี่ยง และบรรเทำผลกระทบต่อต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและทันต่อสถำนกำรณ์
2) เพื่อกำหนดกลไกกำรปฏิบัติงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ให้แก่หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ให้สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้อย่ำงอย่ำงชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และมีประสิทธิภำพสูงสุด ทั้งในระยะ
ก่อนเกิดภัย ระหว่ำงเกิดภัย และหลังเกิดภัย

3. การปฏิบัติ
3.1 แนวความในการปฏิบัติ
3.1.1 เจตนารมณ์/แนวทาง/กลยุทธ์ของจังหวัด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำสังคมใน
พื้นที่จะต้องปฏิบัติ ทั้งที่เป็นกำรใช้โครงสร้ำง และไม่ใช้โครงสร้ำง
ก. ช่วงระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง เป็นกำรช่วยเหลือด้ำนชีวิตและด้ำนกำรอพยพ กล่ำวคือ
ต้ องเร่ งช่ ว ยเหลื อ ประชำชนให้ มี ค วำมปลอดภั ย จำกอุ ท กภั ย และดิ น ถล่ ม ที่ เกิ ด ขึ้ น และเตรีย มกำรอพยพ
ประชำชนผู้ ป ระสบภั ย กรณี จ ำต้อ งอพยพประชำชน เช่ น จัด เตรียมจุด รวมพล จั ดเตรีย มเส้ น ทำงอพยพ
จัดเตรียมรถยนต์พำหนะ สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในกำรดำรงชีพในศูนย์พักพิงชั่งครำว
ข. ช่วงระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนชีวิต ด้ำนกำรดำรงชีพ
ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กล่ำวคือ ต้องเร่งช่วยเหลือประชำชนให้มีควำมปลอดภัยจำกอุทกภัย และ
ดินถล่มที่เกิดขึ้น และจัดหำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในกำรดำรงชีพแจกจ่ำยให้แก่ประชำชนผู้ประสบภัย
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดหน้ำที่ตำรวจรักษำควำมสงบเรียบร้อย ให้ประชำชนผู้ประสบภัยมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ค. ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๗๒ ชั่วโมง เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนดำรงชีพ ด้ำนกำร
บริหำรศูนย์พักพิงชั่วครำว ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กล่ำวคือ ต้องเร่งจัดหำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่
จำเป็นในกำรดำรงชีพแจกจ่ำยให้แก่ประชำชนผู้ประสบภัย อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม และกำหนดหน่วยงำน
รับ ผิ ดชอบในกำรดูแลบริห ำรจั ดกำรในศูนย์พักพิงชั่วครำว กรณี มีกำรจัดตั้งศูนย์พั กพิงชั่วครำวขึ้นในพื้นที่
พร้อมทั้งจัดเจ้ำหน้ำที่ตำรวจรักษำควำมสงบเรียบร้อย ให้ประชำชนผู้ประสบภัยมีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.1.2 ขอบเขต
ก. แผนเผชิ ญ เหตุ )Incident Action Plan : IAP( เป็ น แผนที่ จั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองเหตุกำรณ์เฉพำะ แสดงถึงกลยุทธ์ในภำพรวมสำหรับกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน ซึ่งจะมีรำยละเอียด
สำคัญประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของเหตุกำรณ์ รำยละเอียดภำรกิจ กิจกรรมที่ต้องดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลำในกำรปฏิบัติกำร
/ ข.อุทกภัย...
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ข. อุทกภัย ภัยที่เกิดจำกน้ำท่วม หรืออันตรำยอันเกิดจำกสภำวะที่น้ำเอ่อล้นเข้ำท่วม
พื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้ตั้งอยู่ใต้ระดับน้ำ หรือเกิดกำรสะสมของน้ำบนพื้นที่ซึ่งไม่สำมำรถระบำยออกได้ทัน
จนเป็นอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสิ่งสิ่งแวดล้อม
ค. น้าป่าไหลหลาก หรือน้าท่วมฉับพลัน )Flash Flood) มักจะเกิดขึ้นในที่รำบต่ำ
หรื อที่ ร ำบลุ่ ม บริเวณใกล้ ภู เขำต้น น้ ำ เกิด ขึ้น เนื่ องจำกฝนตกหนัก เหนื อภู เขำต่อ เนื่ องเป็ น เวลำนำน ท ำให้
จำนวนน้ำ สะสมมีปริมำณมำกจนพื้นดินและต้นไม้ดูดซับไม่ไหวไหล่บ่ำลงสู่ที่รำบต่ำ เบื้องล่ำงอย่ำงรวดเร็ว
ง. น้าท่วมขัง )Drainage Flood) เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจำกปริมำณน้ำ
สะสมจำนวนมำกที่ไหลบ่ำในแนวระนำบจำกที่สูงไปยังที่ต่ำ เข้ำท่วมอำคำรบ้ำนเรือน เรือกสวน ไร่นำ ทำให้
ได้รับ ควำมเสี ย หำยหรือเป็ น สภำพน้ ำท่ วมขัง ในเขตเมืองใหญ่ ที่ เกิดจำกฝนตกหนักต่อเนื่องเป็ นเวลำนำน
มีสำเหตุมำจำกระบบกำรระบำยน้ำ ที่ไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้ำ งกีดขวำงทำงระบำยน้ำ หรือเกิดน้ำทะเลหนุนสูง
กรณีพื้นที่อยู่ใกล้ชำยฝั่งทะเล
จ. น้าล้นตลิ่ง )River Flood) เกิดขึ้นจำกปริมำณน้ำ จำนวนมำกอันเนื่องมำจำก
ฝนตกหนักต่อเนื่องไหลลงสู่ลำน้ำหรือแม่น้ำปริมำณมำกจนระบำยลงสู่ลุ่ มน้ำด้ำนล่ำงหรือออกสู่ปำกน้ำไม่ทัน
มักเกิดขึ้นในที่รำบลุ่มริมแม่น้ำและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ สภำวะน้ำล้นตลิ่งมักจะพื้นที่เกษตรและบ้ำนเรือน
ตำมสองฝั่งน้ำ จนได้รับควำมเสียหำย ถนนหรือสะพำนอำจชำรุด หรือส่งผลกระทบต่อเส้นทำงคมนำคม
ฉ. ดิ น ถล่ ม )Landslide( กำรเคลื่ อ นที่ ข องมวลดิ น และหิ น ลงมำตำมลำดเขำ
ด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลก และจะมีน้ำเข้ำมำเกี่ยวข้องในกำรทำให้มวลดินและหินเคลื่อนตัวด้วยเสมอ
ดินถล่มมักเกิดตำมมำหลังจำกน้ำป่ำไหลหลำก ในขณะที่เกิดพำยุฝนตกหนักรุนแรงต่อเนื่อง หรือหลังกำรเกิด
แผ่นดินไหว
3.2 การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
3.2.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
ก. ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยทุกระดับให้เหมำะสม สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ครอบคลุมตั้งแต่กำรเตรียมควำมพร้อม กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน และกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ
ข. ให้อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรสำรวจ
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและกำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยในระดับพื้นที่
ค. ตรวจสอบควำมมั่นคงแข็งแรงสถำนที่ใช้กักเก็บ/กั้นน้ำ อำทิ อ่ำงเก็บน้ำ พนังกั้นน้ำ
มอบหมำยหน่วยงำนรับผิดชอบสถำนที่ที่ใช้กักเก็บ/กั้นน้ำ อำทิ โครงกำรชลประทำนเชียงรำย และโครงกำรส่งน้ำ
และบำรุงรักษำแม่ลำว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ำสำรวจตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงให้เกิดควำมมั่นคง
แข็งแรง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้ กับประชำชนในพื้นที่ ตลอดจนสำมำรถรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ำไหลเข้ำ/
ผ่ำนในปริมำณมำกได้
ง. กำรระบำยน้ำและพื้นที่รองรับน้ำ ให้ดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ มีควำมเชื่อมโยงกัน
โดยเฉพำะตำมรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทำงน้ำไหลผ่ำน ในเขตชุมชนและเส้นทำงคมนำคมที่มักเกิดน้ำท่วมขัง
เป็นประจำ ให้เร่งทำกำรขุดลอกท่อระบำยน้ำ ดูดเลน ทำควำมสะอำดร่องน้ำ เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวำงออกจำกทำง
ระบำยน้ำ สำหรับคู คลอง แหล่งน้ำต่ำงๆ ให้เร่งกำจัดพืช ขยะ สิ่งกีดขวำงทำงน้ำ เพื่อให้สำมำรถรองรับน้ำฝน
และน้ำจำกท่อระบำยน้ำได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ กรณีเส้นทำงคมนำคมได้รับควำมเสียหำย หรือถูกน้ำท่วม
จนประชำชนไม่สำมำรถใช้ยำนพำหนะสัญจรได้ ให้แขวงทำงหลวงเชียงรำยที่ ๑ แขวงทำงหลวงเชียงรำยที่ 2
แขวงทำงหลวงชนบทเชียงรำย สำนักทำงหลวงชนบทที่ ๑๗ (เชียงรำย) และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
จัดเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกกำรจรำจร แนะนำเส้นทำงเลี่ยงที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดยำนพำหนะที่เหมำะสม
อำทิ เรือ รถยกสูง เพื่อให้ควำมช่วยเหลือประชำชน หลังจำกนั้นให้เร่งซ่อมแซมเส้นทำงที่ชำรุด/ถูกตัดขำด
เพื่อให้ประชำชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว
/ 3.2.2 แนวทำง...
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3.2.2 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมทรัพยากร
ก. ตรวจสอบควำมพร้อมบุคลำกร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสำธำรณภัย
ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน และสำมำรถออกปฏิบัติงำนได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนทดสอบกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงหน่วยงำน ทั้งระบบกำรติดต่อสื่อสำรหลัก ระบบติดต่อสื่อสำรรอง และระบบติดต่อสื่อสำรส ำรอง
ตลอดจนกำหนดและจัดเตรียมสถำนที่ปลอดภัย พร้อมสำธำรณูปโภคที่จำเป็น เพื่อรองรับผู้ประสบภัย
ข. สร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงหน่วยงำนในกำรติดตำม เฝ้ำระวัง วิเครำะห์และประเมิน
สถำนกำรณ์ กำรแจ้งเตือน และกำรปฏิบัติงำนโดยใช้ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ในกำรเผชิญเหตุ
3.2.3 แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งเตือนภัย
ก. การจัดตั้งคณะทางานติดตามสถานการณ์ ภำยใต้ส่วนอำนวยกำรของกองอำนวยกำร
ปองกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย โดยมีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำยเป็นประธำน
คณะทำงำน โดยคณะทำงำนติดตำมสถำนกำรณ์ มีหน้ำที่เฝ้ำระวังและติดตำมสภำพอำกำศจำกกรมอุตุนิยมวิทยำ
สถำนกำรณ์น้ำท่ำ สภำพน้ำในอ่ำง กำรบริหำรจัดกำรน้ำในเขตพื้นที่ จำกกรมชลประทำน และแจ้งเตือนจำก
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยหรือหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คำดกำรณ์และประเมินควำมเสี่ยงจำกอุทกภัย
และดินถล่ม เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสถำนกำรณ์อุทกภัย ดินถล่ม ในพื้นที่ ให้แจ้งเตือนสถำนกำรณ์ไปยังศูนย์
บัญชำกำรณ์เหตุกำรณ์ระดับอำเภอ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรในที่เกิดเหตุ และติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำง
ต่อเนื่อง จัดทำแผนที่ แผนผังสถำนกำรณ์ ฐำนข้อมูลสถำนกำรณ์ และส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ให้กับ
ผู้ที่ปฏิบัติงำนและส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้อำนวยกำรจังหวัดมอบหมำย
ข. มอบหมายหน่ ว ยงานติ ด ตามและเฝ้ า ระวั ง ปริ ม าณน้ าฝน ปริ ม าณน้ าท่ า
และระดับน้าในแม่น้า ได้แก่ สถำนีอุตุนิยมวิทยำเชียงรำย ส่วนสำรวจอุทกวิทยำที่ 2 เชียงรำย ส่วนสำรวจ
อุทกวิทยำที่ 2 เชียงรำย โครงกำรชลประทำนเชียงรำย โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำแม่ลำว สำนักงำนเจ้ำท่ำ
ส่วนภูมิภำคสำขำเชียงรำย และหน่วยอื่นๆที่มีภำรกิจเกี่ยวข้อง เพื่อประเมินควำมเสี่ยงกำรเกิดอุทกภัยและดินถล่ม
รำยงำนให้ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจให้แก่ผู้บัญชำกำร
เหตุกำรณ์ และส่งต่อข้อมูลให้แก่องค์กำรปฏิบัติอื่นๆ ได้รับทรำบ
ค. ขั้ น ตอนการแจ้ ง เตื อ นภั ย กระบวนการ ระดั บ การเตื อ นภั ย สี สั ญ ลั ก ษณ์
กองอำนวยกำรปองกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย จะแจงเตือนภัยไปยังกองอำนวยกำรปองกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ และกองอำนวยกำรปองกันและบรรเทำสำธำรณภัยทองถิ่นในพื้นที่ที่คำดวำจะเกิดภัย โดย
ให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เช่น
สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจำยข่ำวประจำหมู่บ้ำน เพื่อให้ประชำชนรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ตลอดจน
แนวทำงกำรปฏิบัติตนให้เกิดควำมปลอดภัย ช่องทำงกำรแจ้งข้อมูล และกำรขอรับกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ
และองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น โดยมอบหมายให้ ห น่ วยงานรั บ ผิด ชอบหลักคื อ ส ำนัก งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจั งหวัดเชี ยงรำยและศูนย์ข้อมูล ประชำสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center : JIC)
โดยกำหนดกำรแจ้งเตือนภัยและควำมหมำยของสีกำรแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำ ดังนี้
สีแดง หมำยถึง สถำนกำรณอยูในภำวะอันตรำยสูงสุด ใหอำศัยอยูแตในสถำนที่
ปลอดภัยและปฏิบัติตำมขอสั่งกำร
สี สม หมำยถึ ง สถำนกำรณอยู ในภำวะเสี่ ยงอั นตรำยสู ง เจำหนำที่ ก ำลั ง
ดำเนินกำร ควบคุมสถำนกำรณ ใหอพยพไปยังสถำนที่ปลอดภัย และปฏิบัติตำมแนวทำงที่กำหนด
สีเหลือง หมำยถึง สถำนกำรณอยูในภำวะเสี่ยงอันตรำย มีแนวโนมที่สถำนกำรณ
จะรุนแรงมำกขึ้น ใหจัดเตรียมควำมพรอมรับสถำนกำรณ และปฏิบัติตำมคำแนะนำ
สีน้าเงิน หมำยถึง สถำนกำรณอยูในภำวะเฝำระวัง ใหติดตำมขอมูลขำวสำร
อยำงใกลชิด ทุก ๆ 24 ชั่วโมง
สีเขียว หมำยถึง สถำนกำรณอยูในภำวะปกติ ใหติดตำมขอมูลขำวสำรเป็นประจำ
/ ง. กำรกำหนด...

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ง. การกาหนดช่องทางการแจ้งเตือน และกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ ให้ แก่
ประชำชน มีกำรดำเนินกำร ดังนี้
- การติ ด ตามสภาพภู มิอากาศประจาวัน มอบหมำยให้ ส ถำนีอุตุนิยมวิท ยำ
เชียงรำย เป็ นหน่ วยงำนรับ ผิดชอบ ช่องทำงกำรแจ้งเตือน คือ โทรศัพท์, โทรสำร, Application Line และ
เว็บไซต์ของหน่วยงำน
- การติดตามปริมาณน้าฝนประจาวัน มอบหมำยให้ ส่วนสารวจอุทกวิทยาที่ 2
)เชียงราย(, ส่วนสารวจอุทกวิทยาที่ 4 )เชียงแสน(, หน่วยจัดการต้นน้า สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕
)เชียงราย( เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ ช่องทำงกำรแจ้งเตือน คือ โทรศัพท์, โทรสำร, Application Line และ
เว็บไซต์ของหน่วยงำน
- การแจ้งเตือนหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อม
กาลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย สำมำรถออกปฏิบัติงำนได้ทันทีเมื่อเกิดสถำนกำรณ์หรือมีกำรร้อง
ขอเข้ำมำ มอบหมำยให้ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
ช่องทำง กำรแจ้งเตือน คือ โทรศัพท์, โทรสำร และ Application Line
- การประชาสั ม พั น ธ์ แ จ้ งเตื อ นภั ย ทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและสื่ อ มวลชน
มอบหมำยให้สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
คือ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง และสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ข่ำวสำรกำรแจ้งเตือนภัย
และวิธีปฏิบัติตนแก่ประชำชน เพื่อไม่ให้ประชำชนถูกตัดขำดจำกข้อมูลข่ำวสำรของภำครัฐ อย่ำงต่อเนื่อง
- การประกาศเสี ย งตามสายแจ้ ง เตื อ นภั ย ประชาชนในหมู่ บ้ า น ชุ ม ชน
มอบหมำยให้ ที่ ท าการปกครองอ าเภอ องค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงำนรับ ผิ ด ชอบ ช่ องทำง
กำรแจ้งเตือนภัย คือ เสียงตำมสำยหรือหอกระจำยข่ำวของตำบล หมู่บ้ำน ชุมชน
3.2.4 แนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่
1( การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยทหาร และรายชื่อนายทหารติดต่อพร้อม
เบอร์โทรประสานงาน
ลาดับ
อาเภอ
ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์ติดต่อ หน่วยช่วยเหลือหลัก
1 เมืองเชียงรำย
พ.อ. ปรัษฐำ ครำมะคำ
0864981034
มทบ.37
2 เวียงชัย
พ.อ. ปรัษฐำ ครำมะคำ
0864981034
มทบ.37
3 พำน
พ.อ. ปรัษฐำ ครำมะคำ
0864981034
มทบ.37
4 ป่ำแดด
พ.อ. ปรัษฐำ ครำมะคำ
0864981034
มทบ.37
5 พญำเม็งรำย
พ.อ. ปรัษฐำ ครำมะคำ
0864981034
มทบ.37
6 แม่ฟ้ำหลวง
พ.อ. ปรัษฐำ ครำมะคำ
0864981034
มทบ.37
7 แม่ลำว
พ.อ. ปรัษฐำ ครำมะคำ
0864981034
มทบ.37
8 ดอยหลวง
พ.อ. ปรัษฐำ ครำมะคำ
0864981034
มทบ.37
9 เวียงเชียงรุ้ง
พ.อ. ปรัษฐำ ครำมะคำ
0864981034 มทบ.37/ นพค.35
10 ขุนตำล
ร.อ.สมทรง ปันตัน
0930475269
ร.17 พัน.3
11 แม่สรวย
ร.อ.สมทรง ปันตัน
0930475269
ร.17 พัน.3
12 เวียงป่ำเป้ำ
ร.อ.สมทรง ปันตัน
0930475269
ร.17 พัน.3
13 เทิง
พ.ต.พิพัฒน์
0637645654
กรม ทพ.31
14 แม่สำย
พ.ต.พิพัฒน์
0637645654
กรม ทพ.31
15 แม่จัน
พ.ต.พิพัฒน์
0637645654
กรม ทพ.31
16 เวียงแก่น
พ.ต.พิพัฒน์
0637645654
กรม ทพ.31
17 เชียงแสน
พ.ต.พิพัฒน์
0637645654 กรม ทพ.31 (นรข.)
18 เชียงของ
พ.ต.พิพัฒน์
0637645654 กรม ทพ.31 (นรข.)
ที่มำ : มณฑลทหำรบกที่ 37, 2563
/ 2) ผังข้อมูล...

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

2( ผังข้อมูลกาลังพลของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 37

ที่มำ : มณฑลทหำรบกที่ 37, 2563
3.2.5 แนวทางปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม องค์การสาธารณกุศล ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
ให้เจ้ำหน้ำที่ เจ้ำพนักงำน อำสำสมัครและประชำชนจิตอำสำ มำรำยงำนตัว ณ ศูนย์บัญชำกำร
เหตุกำรณ์ในพื้นที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภำรกิจ และพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ โดยมีหน้ำที่
1) ประสำนงำนกั บศู นย์ บั ญ ชำกำรเหตุ กำรณ์ แต่ ละระดั บ เพื่ อร่วมปฏิ บั ติ กำรตำมที่
ผู้บั ญชำกำรเหตุกำรณ์ มอบหมำย เช่น กำรกำหนดเขตและกันเขตพื้ นที่ประสบภัย ห้ ำมไม่ให้ ผู้ไม่มีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบเข้ำพื้นที่ประสบภัย และกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัย เป็นต้น
2) ให้องค์กรสำธำรณกุศลสนธิกำลังเข้ำปฏิบัติกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย สนับสนุน
และส่งกำลังบำรุงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน รวมทั้งจัดเตรียมโรงพยำบำลสนำมและสถำนพยำบำลสำรอง โดยให้
หน่วยงำนกระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข และสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับองค์กรสำธำรณกุศล
จัดทำแนวทำงกำรสนับสนุนกำลังทรัพยำกร เจ้ำหน้ำที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กรปฏิบัติในกำรจัดกำรสำธำรณภัยแต่ละระดับ
3.2.6 แนวทางการกาหนดพื้นที่/ศูนย์พักพิงชั่วคราว และการอพยพ
กรณี มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งอพยพประชำชนหำกเกิ ด สถำนกำรณ์ รุ น แรง ให้ อ พยพ
ผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วครำว โดยมอบหมำยหน่วยงำนรับผิดชอบดังนี้
ก. กำรจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำว มอบหมำยสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงรำย เป็นหน่วยรับผิดชอบ
/ ข. กำรจัดทำ...

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ข. กำรจัดทำเส้นทำงกำรอพยพ ยำนพำหนะที่ใช้ มอบหมำยให้ องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงรำย สำนักงำนขนส่งจังหวัดเชียงรำย แขวงทำงหลวงเชียงรำยที่ ๑ แขวงทำงหลวงเชียงรำยที่ ๒
สำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ ๑๗ (เชียงรำย) และแขวงทำงหลวงชนบทเชียงรำย เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
ค. จุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิงชั่วครำว กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดเชียงรำย (กอปภ.จ.ชร.) กำหนดไว้ จำนวน ๑๐ จุด ดังนี้
รองรับได้
ที่
ชื่อสถำนที่
ที่ตั้ง
(คน)
๑. ศูนย์ ปภ. เขต ๑๕ เชียงรำย
หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้ำนดู่ อำเภอเมืองเชียงรำย
๒๐,๐๐๐
๒. วิทยำลัยกำรอำชีพเชียงรำย
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่ำสำย อำเภอเมืองเชียงรำย ๑๐,๐๐๐
๓. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
หมูที่ ๙ ตำบลบ้ำนดู่ อำเภอเมืองเชียงรำย
๔๐,๐๐๐
๔. มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ำสุด อำเภอเมืองเชียงรำย
๔๐,๐๐๐
๕. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี รำชมงคล
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทรำยขำว อำเภอพำน
๓๐,๐๐๐
ล้ำนนำเชียงรำย
๖. โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรำย
๘,๐๐๐
๗. สนำมกีฬำกลำงจังหวัดเชียงรำย
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงรำย
๑๕,๐๐๐
๘. โรงเรียนบ้ำนสันโค้ง (เชียงรำยจรูญรำษฎร์) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรำย
๖,๐๐๐
๙. ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรำย
๙,๐๐๐
๑๐. ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว ตำบลทรำยขำว อำเภอพำน
๒๐,๐๐๐
จังหวัดเชียงรำย
โดยมอบหมำยให้สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย เป็นหน่วยงำนประสำน
กำรปฏิบัติในกำรกับหัวหน้ำหน่วยงำนที่ใช้เป็นสถำนที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำว
3.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
3.3.1 องค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ก. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

/ ข.ศูนย์บัญชำกำร...

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ข. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
เมื่ อ สำธำรณภั ย ยกระดั บ เป็ น สำธำรณภั ย ขนำดใหญ่ (ระดั บ 3) หรือ สำธำรณภั ย
ร้ำยแรงอย่ ำงยิ่ ง (ระดับ 4) ศู น ย์ บั ญ ชำกำรเหตุ กำรณ์ จังหวัดจะแปรสภำพเป็ นศู น ย์บั ญ ชำกำรเหตุ กำรณ์
ส่วนหน้ำจังหวัดของกองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ (บกปภ.ช.) โดยมีหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ตำมกำรบั ญ ชำกำรของ บกปภ.ช. รั บผิ ดชอบกำรอ ำนวยกำร ควบคุ ม ปฏิ บั ติ งำน และประสำนกำรปฏิ บั ติ
ในเขตพื้นที่ จังหวัด ระหว่ำงหน่ วยงำนต่ำงๆ องค์กรสำธำรณกุศล และภำคประชำสั งคม ในเขตพื้นที่จังหวัด
พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลำงในกำรระดมสรรพกำลังและทรัพยำกรในกำรจัดกำรสำธำรณภัย
3.3.2 แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์
ก. การบัญชาการ )Incident Command(
กำหนดให้ผู้อำนวยกำรตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550
เป็นผู้อำนวยกำรแต่ละระดับ ดังนี้

สำหรับ กำรจั ดตั้งศูน ย์บั ญชำกำรเหตุกำรณ์ จังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติกำรฉุ กเฉินองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น แบ่งมอบหน้ำที่ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดตั้งศูนย์ ดังนี้
ก. มอบหมำยให้ ส ำนั ก งำนป้ องกั น และบรรเทำสำธำรณภั ยจั งหวั ดเชีย งรำย ในฐำนะ
เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภั ยจังหวัดเชียงรำย เป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบ จัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ฯ จังหวัด
ข. มอบหมำยให้ที่ทำกำรปกครองอำเภอ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ จัดตั้งศูนย์บัญชำกำร
เหตุกำรณ์ฯ อำเภอ
ค. มอบหมำยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงำนรั บ ผิ ด ชอบ จั ด ตั้ ง ศู น ย์
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น
3.3.3 การเผชิญเหตุอุทกภัย
1( กรณี เป็ น ภัยขนาดเล็ก )ระดับ ๑( (องค์กรปกครองส่วนท้องแห่ งพื้นที่ และอำเภอ
เข้ำควบคุมและสั่งกำร) ให้ปฏิบัติ ดังนี้
ก. เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ อุท กภั ย และดินถล่ม ขึ้นในพื้นที่ใด ให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น เข้ำดำเนินกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยโดยเร็ว โดยระดมสรรพกำลังยุทโธปกรณ์หน่วยงำนต่ำงๆ
ทั้งฝ่ำยพลเรือน ฝ่ำยทหำร และองค์กรสำธำรณกุศล ในพื้นที่ และแจ้งผู้อำนวยกำรอำเภอที่รับผิดชอบในเขต
พื้นที่และผู้อำนวยกำรจังหวัดทรำบทันที และให้นำยอำเภอในฐำนะผู้อำนวยกำรอำเภอ สนับสนุนกำรจัดกำร
สำธำรณภัยแก่ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนกว่ำสถำนกำรณ์จะเข้ำสูภำวะปกติ
/ ข. กรณีเกิด...

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ข. กรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ให้เร่งระบำยน้ำในพื้นที่ท่วมขัง หรือพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยกำร
เปิ ดทำงน้ำ และกำจัดสิ่งกีดขวำงทำงน้ ำ โดยเครื่องจักรกลในพื้นที่ของฝ่ำยพลเรือน หน่วยทหำร ตลอดจน
ภำคเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรระบำยน้ำ และช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน มอบหมำยให้ อำเภอ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ประสำนหน่วยงำนฝ่ ำยพลเรือน ฝ่ ำยทหำร
และองค์กรสำธำรณกุศล ในพื้นที่ เพื่อเร่งระบำยน้ำให้กลับคืนสู่สภำวะปกติโดยเร็ว
ค. กรณีบ้ำนเรือนประชำชนได้รับควำมเสียหำย ให้บูรณำกำรทุกหน่วยงำนในกำรจัดทีม
ช่ำงในพื้ น ที่ เป็ น ที ม ประชำรั ฐ ต ำบล ทั้ งหน่ ว ยทหำร ต ำรวจ วิท ยำลั ย อำชีว ศึ กษำ และส ำนั ก งำนส่ งเสริ ม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) เพื่อให้ควำมช่วยเหลือซ่อมแซมบ้ำนเรือนประชำชนที่ได้รับ
ควำมเสียหำยเป็ นไปอย่ำงรวดเร็ว มอบหมำยให้ที่ ทำกำรปกครองอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสำน
หน่วยงำนทหำร ตำรวจ วิทยำลัยอำชีวศึกษำ และสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธ ยำศัย (กศน.) และหน่ วยงำนอื่น ที่ เกี่ ยวข้อ งในพื้ น ที่ ซ่ อมแซมบ้ ำนเรือนประชำชนได้รับ ควำมเสี ยหำย
ให้กลับคืนสู่สภำพเดิมใช้กำรได้ตำมปกติโดยเร่งด่วน
ง. กรณีเส้นทำงคมนำคมได้รับควำมเสียหำย ให้เร่งซ่อมแซมเส้นทำงที่ชำรุดและถูกตัดขำด
เพื่อให้ประชำชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว และให้จัดยำนพำหนะสำหรับบริกำรประชำชนในพื้นที่ด้วย มอบหมำยให้
ที่ทำกำรปกครองอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสำนหมวดทำงหลวง หมวดทำงชนบท และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่ เร่งซ่อมแซมเส้นทำงที่ชำรุดและถูกตัดขำดเพื่อให้ประชำชนใช้สัญจรไปมำได้ตำมปกติโดยเร็ว
จ. จัดชุดปฏิบัติเข้ำให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนดำรงชีพ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
เช่น ด้ำนอำหำร น้ำดื่ม กำรรักษำพยำบำล ควำมช่วยเหลือด้ำนสุขภำวะที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ โดยอย่ำให้เกิด
ควำมซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติของแต่ละหน่วยงำน สำหรับประชำชนที่ไม่ได้อพยพออกจำกพื้นที่ ให้สนับสนุนถุงยังชีพ
ให้ครอบคลุมทุกควันเรือนตำมวงรอบอย่ำงต่อเนื่อง มอบหมำยให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสำน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติเข้ำให้ควำมช่วยเหลือประชำชน
ทันต่อสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ฉ. กำรดูแลรักษำสถำนที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ควำมสำคัญกับสถำนที่
สำคัญ เช่น ท่ำอำกำศยำน โรงพยำบำล สิ่งสำธำรณูปโภค (ประปำ ไฟฟ้ำ) สถำนที่รำชกำร มอบหมำยให้สถำนี
ตำรวจภูธรในพื้นที่ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
ช. กรณี มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งอพยพประชำชนไปอยู่ ในพื้ น ที่ ป ลอดภั ย ในศู น ย์ พั ก พิ ง
ชั่วครำว มอบหมำยให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงำนกำหนดพื้นที่ปลอดภัย สำหรับใช้เป็น
ศูนย์ พั กพิ งชั่ ว ครำว ตำมแผนเผชิ ญ เหตุ ข องอำเภอ และแผนเผชิ ญ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำบริกำรจัดกำรในพื้นที่พักพิงชั่วครำวตำมแนวทำงที่กำหนดตำมหลักสำกล
2( กรณีเป็นภัยขนาดปานกลาง )ระดับ ๒( (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเข้ำควบคุม สั่งกำร)
ก. เมื่ออำเภอได้วิเครำะห์และประเมินศักยภำพด้ำนทรัพยำกร ควำมซับซ้อนของภัย
ที่เกิดในพื้นที่ เกินขีดควำมสำมำรถของผู้อำนวยกำรอำเภอ ที่จะควบคุมสถำนกำรณ์ได้ ให้ผู้อำนวยกำรอำเภอ
รำยงำนขอรับกำรสนับสนุนจำกผู้อำนวยกำรจังหวัด เพื่อพิจำรณำเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ โดยเร็ว เพื่อยกระดับ
ควำมรุ น แรงของสำธำรณภั ย เป็ น ระดั บ ๒ ให้ อ ำเภอและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น รับ ข้ อ สั่ งกำรจำก
ผู้อำนวยกำรจังหวัดไปปฏิบัติ พร้อมทั้งระดมสรรพกำลัง อำนวยกำรปฏิบัติระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งฝ่ำยพล
เรื อ น ฝ่ ำ ยทหำร องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รสำธำรณกุ ศ ลระดั บ จั ง หวั ด ตลอดจนจั ด ตั้ ง
ระบบสื่อสำรหลัก ระบบสื่ อสำรรอง และระบบสื่อสำรสำรอง เพื่อบูรณำกำรกำรปฏิบัติ ในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นให้เข้ำสู่ภำวะปกติโดยเร็ว โดยให้คณะกรรมกำรศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัด
เป็นรับผิดชอบ และมอบหมำยให้สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย เป็นหน่วยงำน
ประสำนกำรปฏิบัติจนกว่ำสถำนกำรณ์จะเข้ำสู่ภำวะปกติ
/ ข.กำรดูแล...
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หน้ำที่
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ข. กำรดูแลรักษำสถำนที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ควำมสำคัญกับสถำนที่สำคัญ
เช่น ท่ำอำกำศยำน โรงพยำบำล สิ่งสำธำรณูปโภค (ประปำ ไฟฟ้ำ) สถำนที่รำชกำรมอบหมำยให้ตำรวจภูธร
จังหวัดเชียงรำย เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
ค. กรณี มี ค วำมจ ำเป็ น ต้อ งอพยพประชำชนหำกเกิ ด สถำนกำรณ์ รุน แรง ให้ อ พยพ
ผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วครำว ตำมที่กำหนดไว้ตำมข้อ 3.2.6
ง. จุดกักปศุสัตว์ มอบหมำยสำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงรำย พิจำรณำจัดตั้งจุดกักสัตว์
ตำมจุดที่เหมำะสมและเห็นควร
จ. กำรดูแลรักษำสถำนที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ให้ควำมสำคัญกับสถำนที่
สำคัญ เช่น ท่ำอำกำศยำน โรงพยำบำล สิ่งสำธำรณูปโภค (ประปำ ไฟฟ้ำ) สถำนทีร่ ำชกำร เป็นลำดับแรก
ฉ. กำรประชำสัมพันธ์ในภำวะฉุกเฉิน โดยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับทรำบนโยบำย
และแนวทำงกำรดำเนิ น กำรของรัฐบำล กำรดำเนินกำรของจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อป้องกันกำรเผยแพร่
ข่ำวสำรในทำงลบ และให้เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มอบหมำยให้
สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเชียงรำย เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
ช. กำรรักษำควำมปลอดภัย มอบหมำยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรำย กองร้อยอำสำ
รักษำดินแดนเชียงรำยที่ ๑ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย อำชญำกรรม และควำมมั่นคง
3.3.4 การบรรเทาทุกข์
๑) กำรซ่อมแซมบ้ำนเรือนที่ประสบภัย มอบหมายให้ที่ทาการปกครองอาเภอ องค์กร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ประสานหน่ ว ยงานทหาร ต ารวจ วิ ท ยาลั ย อาชี วศึ ก ษา และสานั ก งานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย )กศน.( และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้ นที่ ดำเนินกำร
ซ่อมแซมบ้ำนเรือนที่ได้รับควำมเสียหำย โดยให้ปฏิบัติตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2) กำรแจกจ่ำยถุงยังชีพ ให้จังหวัด/อำเภอเป็นศูนย์กลำงในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และจัดทำแผนกำรแจกจ่ำยถุงยังชีพให้สอดคล้องกับพื้นที่ จำนวนผู้ประสบภัย เพื่อให้กำรแจกจ่ำยเป็นไปอย่ำง
ทั่วถึงและเป็นธรรม ป้องกันไม่ให้เกิดควำมซ้ำซ้อน เป็นโดยมอบหมำยหน่วยงำนรับผิดชอบดังนี้
2.1) จังหวัด : มอบหมายให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
2.2) อำเภอ : มอบหมายที่ทาการปกครองอาเภอ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
3) กำรฟื้นฟูสิ่งสำธำรณประโยชน์ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
มอบหมายให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ แขวงทางหลวง
เชียงรายที่ ๒ สานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ )เชียงราย( แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย โครงการ
ชลประทานเชียงราย องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๓๕ฯ และสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
4) ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุ ข มอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
เตรียมควำมพร้อมในกำรให้ควำมช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ

/ 3.3.5 กำรประกำศ...

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

3.3.5 การประกาศกรณีพื้นที่ประสบอุทกภัย

4. การสนับสนุน
4.1 ด้านงบประมาณ
4.๑.1 งบประมำณของหน่วยงำน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.2 งบประมำณจำกเงินทดรองรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ
4.1.3 กำรสนับสนุนสิ่งของ เงินบริจำค มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ สภำกำชำด ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชน
4.2 การสื่อสาร โทรคมนาคม และการติดต่อประสานงาน
4.2.๑ ผังกำรติดต่อสื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์ในกำรประสำนงำน (ภำคผนวก ข)
4.2.2 กำรดูแลระบบโทรคมนำคมให้สำมำรถใช้กำรได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

5. ภาคผนวก
ภาคผนวก ก : รำยละเอียดข้อมูลทรัพยำกรเครื่องมือ และเครื่องจักรกลสำธำรณภัย
ภาคผนวก ข : หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงำนต่ำงๆ แผนผังกำรติดต่อสื่อสำร
ภาคผนวก ค : แผนที่เสี่ยงอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดเชียงรำย
ภาคผนวก ง : บัญชีแจกจ่ำยแผนกำรเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย และดินถล่ม
จังหวัดเชียงรำย ปี ๒๕๖3

ลงนำม

ผู้เสนอแผน

กรรมกำรและเลขำนุกำรกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย

ลงนำม ว่ำที่ร้อยตรี
ผู้ให้ควำมเห็นชอบ
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย
รองผู้อำนวยกำรจังหวัด

ลงนำม

ผู้อนุมัติแผน
ผู้อำนวยกำรจังหวัด

ชุดที่
หน้ำที่
ภาคผนวก ก : รำยละเอียดข้อมูลทรัพยำกรเครื่องมือเครื่องกลสำธำรณภัย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

บัญชีเครื่องมือ อุปกรณ์เฝ้าระวัง และระบบแจ้งเตือนภัย จังหวัดเชียงราย

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
การสนับสนุนให้กับจังหวัดใน หน่วยงาน ประจาการ
พื้นที่รับผิดชอบ
ภายนอก ที่ศูนย์ฯ
ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ มีทั้งหมด
ที่
สนับสนุนการกู้ภัยฯ
จานวน เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา อปท.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ติดตั้งเครน 3 ตัน
(รถกู้ภัยขนำดใหญ่)
รถยนต์ปฏิบัติกำรกู้ภัยสำรเคมีและวัตถุอันตรำย
รถไฟฟ้ำส่องสว่ำง (40 KVA) พร้อมเสำส่องสว่ำง 9 เมตร
รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 200 KVA พร้อมเสำส่องสว่ำง
9 เมตร
รถยนต์ต่อต้ำนวินำศกรรมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอำคำร
ด้วยระบบควบคุมระยะไกล
รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ
35 เมตร
รถยนต์ดับเพลิงอำคำร (ขนำด 4,000 ลิตร)
รถดับไฟป่ำพร้อมอุปกรณ์
รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนำดควำมจุ 10,000 ลิตร
รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล
รถบรรทุกชุดเครื่องสูบน้ำท่วมขังระยะไกล อัตรำสูบไม่น้อย
กว่ำ 50,000 ลิตร/นำที
รถบรรทุกผลิตน้ำดื่มสะอำด 1,000 ลิตรต่อชั่วโมง
หำงลำกพ่วงบรรทุกเครื่องอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่มสะอำด
500 ลิตรต่อชั่วโมง
เครื่องยนต์เรือหำงสั้น
เครื่องยนต์เรือหำงยำว
เรือท้องแบนอลูมินั่ม
เรือท้องแบนไฟเบอร์กลำส
เรือยำง (ขนำดใหญ่-กลำง-เล็ก)

สภาพ
A
ดีมาก

1 คัน
1 คัน
1 คัน

1 คัน
1 คัน
1 คัน

1
1
1

1 คัน
2 คัน

1 คัน
2 คัน

1
2

1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
2 คัน
2 คัน

1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
2 คัน
2 คัน

1
1
1
1
2
2

2 คัน

2 คัน

2

1 คัน

1 คัน

1

37 เครื่อง
6 เครื่อง
30 ลำ
3 ลำ
6 ลำ

20

42 เครื่อง
6 เครื่อง
37 ลำ
5 ลำ
6 ลำ

3
5

2
2
2

B
ดี

C
พอใช้

16
4

20
1

10
2

E
D
จ
าหน่
าย
เสีย

6
2
7
2
5

หมายเหตุ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
ที่

ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณ์สนับสนุนการกูภ้ ัยฯ

41 เรือแอร์โบ๊ท (AIR BOAT)
42 ยำนเบำะอำกำศกูภ้ ัย ขนำด 7 ที่นั่ง
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

(ยำนโฮเวอร์ครำฟ)
เรือท้องแบนกู้ภยั เคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องยนต์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำกระเป๋ำหิว้ (ติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำกระเป๋ำหิว้
(เฉพำะปั่นไฟฟ้ำในตนเอง) 2.6 KW.
เครื่องสูบน้ำ ขนำด 3 นิ้ว ( 5 แรงม้ำ)
เครื่องสูบน้ำ ขนำด 4 นิ้ว ( 10 แรงม้ำ)
วิทยุสื่อสำรชนิดมือถือ( 5 KW.) พร้อมอุปกรณ์
วิทยุสื่อสำรชนิดติดตั้งในรถยนต์( 25 KW.)พร้อมอุปกรณ์
วิทยุสื่อสำรชนิดติดตั้งสำนักงำน/ภำคสนำม
บ้ำนพักชัว่ ครำวแบบเต้นท์ยกพื้น
บ้ำนน็อคดำวน์
เต๊นท์ผ้ำใบชนิด 2 คน 4 คน 6 คน 10 คน

มีทั้งหมด
จานวน

การสนับสนุนให้กับจังหวัดในพื้นที่ หน่วยงาน ประจาการ
รับผิดชอบ
ภายนอก ที่ศูนย์ฯ
เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา อปท.

1 ลำ

1 ลำ

1 ลำ
8 ลำ
27 เครื่อง

1 ลำ
8 ลำ
13 เครื่อง

33 เครื่อง
9 เครื่อง
3 เครื่อง
84 เครื่อง
9 เครื่อง
2 เครื่อง
50 ชุด
18 หลัง
150 หลัง

4

3
1
3
2

32 เครื่อง
6 เครื่อง
1 เครื่อง
84 เครื่อง
9 เครื่อง
2 เครื่อง
50 ชุด
18 หลัง
150 หลัง

สภาพ
A
ดีมาก
1

B
ดี

C
พอใช้

E
D
เสีย จาหน่าย

1
8
23
23
5
3
82

4
4

6
1
2

9
2
123

50
18
27

หมายเหตุ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

บัญชีสถานภาพยุทโธปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย
มณฑลทหารบกที่ ๓๗

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ ของโครงการชลประทานเชียงราย
รายการ
จานวน
โครงการชลประทานเชียงราย
เครื่องสูบน้ำ ขนำด 8 นิ้ว
8
รถบรรทุกน้ำ ขนำด 6,000 ลิตร
2
รถบรรทุกขนำด 6 ตัน ติดเครน
2
ส่วนเครื่องจักรกล สานักชลประทานที่ 2
เครื่องสูบน้ำ ขนำด 6-8 นิ้ว
10
รถบรรทุกน้ำ ขนำด 6,000 ลิตร
4
รถบรรทุกขนำด 6 ตัน ติดเครน
2
รถเครนปั้นจั่น ขนำด 15 ตัน
2

หน่วย
เครื่อง
คัน
คัน
เครื่อง
คัน
เครื่อง
คัน

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทร

นำยนพพร สำรพิพัฒน์ 0898352619
นำยนพพร สำรพิพัฒน์ 0898352619
นำยนพพร สำรพิพัฒน์ 0898352619
นำยวินัย
นำยวินัย
นำยวินัย
นำยวินัย

แสงสว่ำง
แสงสว่ำง
แสงสว่ำง
แสงสว่ำง

0969988239
0969988239
0969988239
0969988239

บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ สานักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
รายการ
จานวน หน่วย
ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทร
เรือตรวจกำรณ์ลำน้ำโขง
1
ลำ
นำยสุรนำท ศิริโชติ 0808573811
เจ็ทสกีตรวจกำรณ์ลำน้ำโขง
1
ลำ
เสื้อชูชีพ
50
ตัว
พวงชูชีพ
6
พวง
กำลังพล
10
นำย

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ภาคผนวก ข : หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงำนต่ำงๆ แผนผังกำรติดต่อสื่อสำร
ประกอบแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดเชียงรำย ปี ๒๕๖3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ลาดับ
1
2

๓

วิทยุสื่อสาร
คลื่นความถี่ นามเรียกขาน
ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ ป้องกัน และ 0-53177-318-23 0-53177-318-23 161.475 ปภ.เชียงรำย
แก้ ไ ขปั ญ หำอุ ท กภั ย และดิ น ถล่ ม
จังหวัดเชียงรำย
ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ ป้องกัน และ
แก้ ไ ขปั ญ หำอุ ท กภั ย และดิ น ถล่ ม
อำเภอ 18 อำเภอ ประกอบด้วย
2.1 อำเภอเมืองเชียงรำย
0-5371-8654 0-5371-8654 155.050 01 แก้วฟ้ำ
2.2 อำเภอแม่จัน
0-5377-2438 0-5377-2438 155.900 02 หิรัญ
2.3 อำเภอแม่สำย
0-5373-3224 0-5373-3419 155.650 03 สิงห์
2.4 อำเภอเชียงแสน
0-5377-7110 0-5377-7110 155.450 04 เวียงเก่ำ
2.5 อำเภอเชียงของ
0-5379-1870 0-5379-1351 155.600 05 อินทรี
2.6 อำเภอเทิง
0-5379-5345 0-5379-5345 155.700 06 รำชสีห์
2.7 อำเภอป่ำแดด
0-5376-1039 0-5376-1039 155.650 07 พนำ
2.8 อำเภอพำน
0-5372-1495 0-5372-2480 157.700 08 สีหรำช
2.9 อำเภอเวียงชัย
0-5376-9224 0-5376-9224 155.100 09 ตะวัน
2.10 อำเภอแม่สรวย
0-5378-6125 0-5378-6125 155.550 10 นเรศ
2.11 อำเภอเวียงป่ำเป้ำ
0-5378-1510 0-5378-1374 155.100 11 ฟ้ำมุ่ย
2.12 อำเภอพญำเม็งรำย
0-5379-9110 0-5379-9005 156.200 12 เทวัญ
2.13 อำเภอเวียงแก่น
0-5360-8222 0-5360-8222 156.250 13 จักรวำล
2.14 อำเภอขุนตำล
0-5379-7666 0-5379-7666 155.590 14 เอรำวัณ
2.15 อำเภอแม่ฟ้ำหลวง
0-5376-7037-8 0-5376-7037-8 155.530 15 กิ่งฟ้ำ
2.16 อำเภอแม่ลำว
0-5377-8002 0-5377-8002 155.350 16 รำชพฤกษ์
2.17 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
0-5395-3451 0-5395-3451 157.600 17 สำยรุ้ง
2.18 อำเภอดอยหลวง
0-5379-0084 0-5379-0084 155.890 18 สิงห์ขร
หน่วยทหำรในพื้นที่
๓.1 มณฑลทหำรบกที่ 37
0-5371-1202 0-5371-1202 353.400
ขุนทัพ
๓.2 กองพันทหำรรำบที่ 3
0-5371-1205 0-5371-1205 156.100
เหนือเมฆ
กรมทหำรรำบที่ 17
๓.3 หน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรม้ำ
0-5375-8589 0-5375-8589 151.900
จอมยุทธ
๓.4 ตชด.327
0-5377-1880 0-5377-1880 152.45
ทัพยั้ง
๓.5 นพค.35
0-5395-3051 0-5395-3051 168.200
ม้ำขำว
หน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ลาดับ
๔

หน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

โรงพยำบำลจังหวัด/อำเภอ
๔.1 รพ.เชียงรำยประชำนุเครำะห์
0-5371-1300 0-5371-3044
(ศูนย์นเรนทรเชียงรำย)
๔.2 โรงพยำบำลค่ำยเม็งรำยมหำรำช 0-5371-7649-51 0-5371-7651
๔.3 โรงพยำบำลเกษมรำษฎร์ศรีบุรินทร์ 0-5371-7499, 0-5315-3233
0-5391-0999
๔.4 โรงพยำบำลโอเวอร์บรุ๊ค
0-5371-1366, 0-5371-6755
0-5371-5830-4
๔.๕ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 0-5391-7563 0-5391-7564
๔.๖ โรงพยำบำลเชียงรำยอินเตอร์
0-5371-9719 0-5371-9940
๔.๗ โรงพยำบำลสมเด็จพระญำณสังวร 0-5360-3123 0-5360-3120
๔.๘ โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง
0-5395-317-8 0-5395-3139
๔.๙ โรงพยำบำลแม่ลำว
0-5360-3100-19 0-5360-3111
๔.๑๐ โรงพยำบำลแม่ฟ้ำหลวง
0-5373-0357-8 0-5373-0191
๔.๑๑ โรงพยำบำลขุนตำล
0-5360-6221-2 0-5360-6220
๔.1๒ โรงพยำบำลเวียงแก่น
0-5360-8146 0-5360-3150
๔.1๓ โรงพยำบำลพญำเม็งรำย
0-5379-9124, 0-5379-9033
0-5379-9033
๔.1๔ โรงพยำบำลเวียงป่ำเป้ำ
0-5378-1342-3 0-5364-9058
๔.1๕ โรงพยำบำลแม่สรวย
0-5378-0663,
0-5378-6017
๔.1๖ โรงพยำบำลแม่สำย
0-5373-1300-1 0-5373-1301
๔.1๗ โรงพยำบำลเชียงแสน
0-5377-7035, 0-5377-7035
0-5377-7017
๔.1๘ โรงพยำบำลแม่จัน
0-5377-1300, 0-5366-0961
0-5377-1056
๔.1๙ โรงพยำบำลป่ำแดด
0-5365-4479-80 0-5365-4480
๔.๒๐ โรงพยำบำลพำน
0-5372-1345-6 0-5372-1346
๔.๒๑ โรงพยำบำลเทิง
0-5379-5466, 0-5379-5466
0-5379-5259
๔.2๒ โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเชียงของ 0-5379-1206-7 0-5379-1207

วิทยุสื่อสาร
คลื่นความถี่ นามเรียกขาน
155.375 เชียงรำยศูนย์
154.925 นเรนทรเชียงรำย
155.375 ค่ำยเม็งรำย
143.350 ศรีบุรินทร์
155.375

โอเวอร์บรุ๊ค

155.375
155.375
155.375
154.975
155.375
153.725
155.375

สมเด็จ
เวียงเชียงรุ้ง
แม่ลำว
แม่ฟ้ำหลวง
ขุนตำล
เวียงแก่น
พญำเม็งรำย

155.375
154.975

เวียงป่ำเป้ำ
แม่สรวย

153.725
155.375

แม่สำย
เชียงแสน

154.975

แม่จัน

155.375
155.375
155.375

ป่ำแดด
พำน
เทิง

155.375

เชียงของ

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ลาดับ
๕

หน่วยงาน
สถำนีตำรวจภูธรจังหวัด/อำเภอ
๕.1 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรำย
๕.2 สภ.เมืองเชียงรำย
๕.3 จรำจร
๕.5 สภ.แม่จัน
๕.6 สภ.แม่สำย
๕.7 สภ.เชียงแสน
๕.8 สภ.เชียงของ
๕.9 สภ.เทิง
๕.10 สภ.เวียงป่ำเป้ำ
๕.11 สภ.แม่สรวย
๕.12 สภ.พำน
๕.13 สภ.ป่ำแดด
๕.14 สภ.เวียงชัย
๕.15 สภ.พญำเม็งรำย
๕.16 สภ.เวียงแก่น
๕.17 สภ.แม่ฟ้ำหลวง
๕.18 สภ.ขุนตำล
๕.19 สภ.แม่ลำว
๕.20 สภ.เวียงเชียงรุ้ง
๕.21 สภ.ดอยหลวง
๕.22 สภ.เกำะช้ำง
๕.23 สภ.แม่เจดีย์
๕.24 สภ.บุญเรือง
๕.25 สภ.แม่ยำว
๕.26 สภ.บ้ำนแซว
๕.27 สภ.แม่อ้อ
๕.28 สถำนีตำรวจทำงหลวง 5
กองกำกับกำร 5 (พะเยำ)

โทรศัพท์

โทรสาร

0-5371-8118
0-5371-8028
0-5371-8028
0-5377-1444
0-5373-1444
0-5377-7111
0-5379-1426
0-5379-5405
0-5378-1466
0-5378-6004
0-5372-1515
0-5376-1012
0-5376-9237
0-5379-9112
0-5360-8081
0-5376-7109
0-5378-0016
0-5377-8191
0-5395-3155
0-5379-0090
0-5367-5685
0-5378-9508
0-5378-3445
0-5373-7181
0-5318-2275
0-5367-1600
0-5441-0555

0-5371-1437
0-5374-4572
0-5371-8028
0-5377-1444
0-5373-1444
0-5377-7111
0-5379-1426
0-5379-5403
0-5378-1466
0-5378-6004
0-5372-1515
0-5376-1012
0-5376-9237
0-5379-9112
0-5360-8081
0-5376-7109
0-5378-0016
0-5377-8191
0-5395-3155
0-5379-0090
0-5367-5694
0-5378-9254
0-5378-3445
0-5373-7444
0-5360-7541
0-5367-1600
0-5441-0555

วิทยุสื่อสาร
คลื่นความถี่ นามเรียกขาน
152.700
153.450
155.400
153.525
153.100
153.505
152.650
152.800
152.500
152.575
152.925
153.525
152.950
152.500
152.575
152.800
152.700
152.675
153.200
152.550
152.500
152.350
152.700
152.700
152.700
152.800
151.000

เชียงรำย
เมืองเชียงรำย
เมืองเชียงรำย
แม่จัน
แม่สำย
เชียงแสน
เชียงของ
เทิง
เวียงป่ำเป้ำ
แม่สรวย
พำน
ป่ำแดด
เวียงชัย
พญำเม็งรำย
เวียงแก่น
แม่ฟ้ำหลวง
ขุนตำล
แม่ลำว
เวียงเชียงรุ้ง
ดอยหลวง
เกำะช้ำง
แม่เจดีย์
บุญเรือง
แม่ยำว
บ้ำนแซว
แม่อ้อ
ทำงหลวง
เชียงรำย/แม่จัน

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ลาดับ

หน่วยงาน

๖

หน่วยงำนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ
๖.1 ที่ทำกำรปกครองจังหวัดเชียงรำย

๗

๖.2 สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย
๖.3 แขวงทำงหลวงเชียงรำยที่ 2
๖.4 สำนักงำนขนส่งจังหวัดเชียงรำย
๖.5 โครงกำรชลประทำนเชียงรำย
๖.6 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
๖.7 เทศบำลนครเชียงรำย
๖.8 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเชียงรำย
๖.9 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเชียงรำย
องค์กรภำคเอกชน/มูลนิธิ/องค์กรสำธำรณกุศล
๗.1 สมำคมศิริกรณ์เชียงรำยบรรเทำ
สำธำรณภัย
๗.2 มูลนิธิสยำมรวมใจ (ปู่อินทร์) เชียงรำย
๗.3 มูลนิธิสยำมรวมใจ (ปู่อินทร์) แม่สำย
๗.4 มูลนิธิสยำมรวมใจ (ปู่อินทร์) เชียงของ

โทรศัพท์
0-5315-0155
0-5371-6890
0-5391-0300
0-5488-3515
0-5315-2034
0-5371-9347
0-5317-5333
0-5371-1333
0-5377-4284
0-5371-1655

โทรสาร

วิทยุสื่อสาร
คลื่นความถี่ นามเรียกขาน

0-5371-6890 162.125
162.200
0-5391-0345 155.375
0-5488-3511 153.500
0-5315-2034 167.700
0-5371-3679 139.100
0-5317-5340 155.970
0-5371-3272 162.550
0-5371-1399 163.500
0-5371-3008 150.675

นำงนวล (หลัก)
นำงนวล (รอง)
เชียงรำย 1
537 (เชียงรำย 2)
รำชรถ
เชียงรำย
ดอยตอง
ไฟฟ้ำเชียงรำย
-

0-5371-2218 0-5371-2218 156.700

ศูนย์ศิริกรณ์

08-4378-9534
158.275
0-5373-4100 0-5373-4100 158.275
08-9431-3006
152.650
155.600
๗.5 สมำคมแสงธรรมสำธำรณกุศล
0-5371-3669 0-5371-3669 245.825
๗.6 มูลนิธิพรหมวิหำร
0-5373-1100 0-5373-1100 158.080
153.100
๗.7 กู้ภัยจอมจันทร์
0-5372-6368-9 0-5372-6368-9 162.89
๗.8 มูลนิธิเมืองพำนสงเครำะห์ (กู้ภัยพำน) 0-5372-3265 0-5372-3265
๗.9 กู้ภัยทัพยั้ง
08-9701-6371
๗.10 กู้ชีพ-กู้ภัยบัวสลี เชียงรำย
08-4613-4964
154.925
๗.11 หน่วยกู้ภัยสยำมรวมใจแม่ลำว
0-5341-2466 0-5341-2466
๗.12 กู้ภัยสยำมรวมใจ เวียงป่ำเป้ำ
0-5378-9105 0-5378-9105
๗.13 เครือข่ำยวิทยุสมัครเล่นช่อง 40-79
144.975

สยำมรวมใจ
แสงธรรม
-

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ผังการติดต่อสื่อสาร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มณฑลทหารบกที่ ๓๗
โทรศัพท์ 0-5371-1202
โทรสำร 0-5371-1202
ควำมถี่วิทยุ 150.400 MHz

กอ.รมน.จว.ชร.

 โทรศัพท์ ๐๒-๖๓๗-๓๐๐๐
 โทรสำร ๐๒-๒๔๑-๗๔๖๖ และ
๐๒-๒๔๑-๗๔๙๙
 สป.มท. ๕๕๐๕๐-๕๘
 สำยด่วน ๑๗๘๔
 ความถีว่ ิทยุ ๑66.475 MHz

โทรศัพท์ 0-5374-4620
โทรสำร 0-5374-4620

ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5371-1399
โทรสำร 0-5374-4284
ควำมถี่วิทยุ 1๕๒.๗00 MHz

สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรำย
โทรศัพท์ 0-5371-8790
โทรสำร 0-5371-8790

สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5315-0163
โทรสำร 0-53157-7327

โทรศัพท์ 0-5360-2758
โทรสำร 0-5360-2754
สำยด่วน 1784
ควำมถี่วิทยุ 1๖๖.๔75 MHz

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5371-1299

การประปาส่วนภูมภิ าค
สาขาเชียงราย
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน
และแก้ไขอุทกภัย
จังหวัดเชียงราย ประจาปี ๒๕๖3
โทรศัพท์ 0-5317-7318-23
โทรสำร 0-5317-7318-23
สป.มท. 26177
ควำมถี่วิทยุ 161.475 MHz

สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5315-2684
โทรสำร 0-5315-2682

สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5315-0200
โทรสำร 0-5315-0201
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5315-0158
โทรสำร 0-5315-0153

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 15 ชร.

โทรศัพท์ 0-5371-1655
โทรสำร 0-5371-3007-8
ควำมถี่วิทยุ 140.625 MHz

สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5315-2068
โทรสำร 0-5315-2068
ศูนย์พฒ
ั นาฝีมอื แรงงาน
จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5315-2048
โทรสำร 0-5315-2049

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5391-0300
โทรสำร 0-5391-0345
กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอ
)จานวน 18 แห่ง(
กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลนคร
)จานวน 1 แห่ง(
กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตาบล
)จานวน 72 แห่ง(
กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล

)จานวน 70 แห่ง(

โครงการชลประทานเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5374-7115
โทรสำร 0-5371-3679
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่ลาว
โทรศัพท์ 0-5372-9631
โทรสำร 0-5372-9632
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5379-3061
โทรสำร 0-5379-306๒

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ภาคผนวก ค : แผนที่เสี่ยงอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดเชียงรำย

-------------------------------------------------------------------------------------

แหล่งที่มำ : โครงกำรบูรณำกำรกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติใน
กำรวำงแผน พั ฒ นำใน ป ระเทศไทย (Mainstreaming Climate Change Adaptation and Disaster Risk
Reduction in Development Planning in Thailand : MADRiD) โดยสำนั กงำนโครงกำรพัฒนำแห่ งสหประชำชำติ
(United Nations Development Programme : UNDP)

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ภาคผนวก ค : แผนที่เสี่ยงอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดเชียงรำย

-------------------------------------------------------------------------------------

แหล่งที่ม ำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย ร่วมกับ กรมทรัพยำกรธรณี กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ชุดที่
หน้ำที่

ของ ๕๐ ชุด
ของ
หน้ำ

ภาคผนวก ง : บัญชีแจกจ่ำยแผนกำรเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย และดินถล่ม
จังหวัดเชียงรำย ปี ๒๕๖3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายการแจกจ่าย
ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ
ผู้อำนวยกำรกลำง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย (ผู้อำนวยกำรจังหวัด)
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย
ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่ ๓๗
ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรำย
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ปลัดจังหวัดเชียงรำย
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย
ผู้บังคับหน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ ๓๕ ฯ
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดเชียงรำย
ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงเชียงรำย ที่ ๑ และ ๒
ผู้อำนวยกำรสำนักทำงหลวงชนบทที่ ๑๗
ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเชียงรำย
ผู้อำนวยกำรสถำนีอุตุนิยมวิทยำเชียงรำย
ผู้อำนวยกำรส่วนสำรวจอุทกวิทยำที่ 2 (เชียงรำย)
ผู้อำนวยกำรส่วนสำรวจอุทกวิทยำที่ 4 (เชียงแสน)
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรำย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรำย
เกษตรจังหวัดเชียงรำย
ประมงจังหวัดเชียงรำย
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรำย
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย
นำยกเทศมนตรีนครเชียงรำย
นำยอำเภอทุกอำเภอ
สำรอง

ชุดที่
1
2
3
4-6
7
8
9
10
11
12
13
14 – 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 – 45
46 - 50

