ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ 1 ของ 13 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดบึงกาฬ
วันที่

4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕61

อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
๒. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
๓. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕8
4. แผนที่จังหวัด (มาตราส่วน)

รูปภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดบึงกาฬ
1. สถานการณ์
1.1. สถานการณ์ทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด ๑๘ ๒๑ ๒๔ N,๑๐๓ ๓๙ ๖ Eอยู่เหนือ
ระดับน้าทะเลปานกลาง ๑๖๘ เมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๔,๓๐๕ ตารางกิโลเมตรหรือ ๒,๖๙๐,๖๒๕ ไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศของจังหวัดบึงกาฬ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงทิศเหนือติดกับแม่น้าโขง ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬมี
ระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร โดยเริ่มจากอาเภอปากคาด เมืองบึงกาฬ บุ่งคล้า และบึงโขงหลง ทางทิศใต้ติด
กับแม่น้าสงคราม ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬ เริ่มจากอาเภอโซ่พิสัย พรเจริญ และเซกา และไหลลงสู่แม่น้าโขงที่
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ มีแหล่งน้า ๒ แห่งที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มี
ความสาคัญระดับนานาชาติ ได้แก่ บึงโขงหลง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓,๐๐๐ ไร่ และหนองกุดทิง มีพื้นที่ประมาณ
๑๖,๕๐๐ ไร่

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 2 ของ 13 หน้า
การปกครองท้องที่ จังหวัดบึงกาฬ แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องทีจ่ านวน ๘ อาเภอ แบ่งเป็น
ตาบล จานวน ๕๓ ตาบล แบ่งเป็นหมู่บ้าน จานวน ๖๑7 หมู่บ้าน การปกครองท้องถิ่น มีหน่วยการ ปกครอง ดังนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด๑ แห่ง เทศบาลตาบล ๑8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล๔1 แห่ง
ประชากร จังหวัดบึงกาฬ มีจานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 127,834 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น
422,527 คน ( ข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 จากที่ทาการปกครองจังหวัดบึงกาฬ)
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
ในปี พ.ศ. 2560 สาเหตุเกิดจากระดับน้าสงครามเอ่อล้นตลิ่ง
ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุ เซิน กา ในพื้นที่ แต่สาเหตุหลักเกิดจากมวลน้าจากต้นน้าในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี สกลนคร และหนองคาย ไหลเข้าในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นพื้นที่กลางน้า ลักษณะของการเกิดความ
เสียหายส่วนใหญ่จะเป็นการท่วมพื้นที่การเกษตร ส่วนพื้นที่ชุมชนหรืออาคารบ้านเรือนของประชาชนมีส่วนน้อย
ระดับน้าสูงไม่เกิน 0.80 เมตร รายละเอียดดังนี้
1. อาเภอโซ่พิสัย ได้รับผลกระทบ จานวน 2 ตาบล ได้แก่ ตาบลโซ่ และตาบลคาแก้วน้าท่วมถนน
ไม่สามารถสัญจรได้ จานวน 8 สาย
ตาบลโซ่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 14 ราษฎรได้รับความเดือดร้อนน้าท่วมที่พักอาศัย จานวน 3
ครัวเรือน
- ตาบลคาแก้ว หมู่ที่ 7 ราษฎรได้รับความเดือดร้อนน้าท่วมที่พักอาศัย จานวน 1 ครัวเรือน
2. อาเภอพรเจริญ ได้รับผลกระทบ จานวน 1 ตาบล คือตาบลดอนหญ้านาง หมู่ที่ 5 ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อนน้าท่วมที่พักอาศัย จานวน 64 ครัวเรือน ระดับน้าสูงประมาณ 20 – 80 เซ็นติเมตร ถนนบางช่วง
ภายในหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรได้
3.
อาเภอเซกา ได้รับผลกระทบ จานวน 1 ตาบล คือตาบลท่าสะอาด หมู่ที่ 12 ระดับน้าสูงประมาณ
20 – 50 เซ็นติเมตร ถนนบางช่วงภายในหมู่บ้านรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ไม่มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
น้าท่วมที่พักอาศัย
1.๒ สถานการณ์เฉพาะ
จังหวัดบึงกาฬ มีพื้นที่ เสี่ยง ความเปราะบาง (ตามภาคผนวก ) ที่อาจจะได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย
กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดไม่ว่า จะเป็นที่ราบลุ่มริมลาน้า น้าท่วมขัง น้าล้นตลิ่ง และน้าปุาไหลหลาก ระดับความรุนแรง
เล็กน้อย ถึงปานกลาง ประมาณ 4-7 วันและส่วนใหญ่จะเป็นท่วมพื้นที่ทาการเกษตร จานวนประชาชนที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบประมาณ 21,862 คน หรือประมาณ 5,806 ครัวเรือน
การแบ่งพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของจังหวัดบึงกาฬ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 น้าปุาไหลหลาก และดินถล่ม ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ใกล้ภูเขา ในเขตอาเภอเมืองบึงกาฬได้แก่
ตาบลชัยพร เขตบุ่งคล้า ได้แก่ ตาบลหนองเดิ่น ตาบลบุ่งคล้า และตาบลโคกกว้าง เขตอาเภอเซกา ได้แก่ ตาบล
โสกก่าม เขตอาเภอบึงโขงหลง ได้แก่ ตาบลท่าดอกคา และตาบลโพธิ์หมากแข้ง และศรีวิไล ได้แก่ตาบลนาสิงห์ ตาบล
นาแสง และตาบลนาสะแบง มีจานวนหมู่บ้านที่อาจจะได้รับผลหรือความเสี่ยงปานกลางอยู่ประมาณ 9 หมู่บ้าน
สาเหตุที่มีจานวนหมู่บ้านไม่มากเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ เช่น พื้นที่อุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
จึงไม่อนุญาตให้ตั้งชุมชนใกล้แนวเขต ที่ผ่านมายังไม่ปรากฏข้อมูลการเกิดน้าปุาไหลหลาก หรือดินถล่ม และความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลุ่มที่ 2 ที่ราบลุ่มน้าท่วมขัง ที่แอ่งกระทะ ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดตามลาน้า สาขาต่างๆ
เช่น ลาน้าสาขาของแม่น้าโขงที่สาคัญ ได้แก่ แม่น้าสงคราม ห้วยคาด ห้วยก้านเหลือง ที่อาเภอปากคาด ห้วยอาฮง
ห้วยกาแพง และห้วยบังบาตร ที่อาเภอเมืองบึงกาฬ และห้วยหนิง ที่อาเภอบึงโขงหลง ส่วนลาน้าสาขาของแม่น้า
สงครามที่สาคัญ ได้แก่ ห้วยกระมัน ห้วยคาแก้ว และลาห้วยคลอง ที่อาเภอโซ่พิสัย ห้วยฮี้ และห้วยซาง ที่อาเภอเซกา
ห้วยน้าเมา ที่อาเภอบึงโขงหลง มีจานวนหมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบอยู่ประมาณ 94 หมู่บ้าน

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 3 ของ 13 หน้า
สาเหตุหลักของการเกิดน้าท่วมส่วนใหญ่มาจาก 2 ลุ่มน้าที่กล่าวมาข้างต้น เพราะจังหวัดบึงกาฬเป็นพื้นที่กลางน้า และ
ถ้าหากพื้นที่ปลายน้าที่จังหวัดนครพนมมีปริมาณน้าโขงหนุน การระบายน้าจึงเป็นไปได้ช้า และหากมีปริมาณน้าฝนใน
พื้นที่เติมเข้ามาอย่างต่อเนื่องยิ่งทาให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายมากยิ่งขึ้น
กลุ่มที่ 3 น้าล้นตลิ่ง ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ตามลาน้าต่างๆ เช่น แม่น้าโขง แม่น้าสงครามและลาน้าสาขา
มีจานวนหมู่บ้านที่จะได้รับผลอยู่ประมาณ 46 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมตลิ่ง ปัญหาและอุปสรรค
ของการระบายน้าเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 2 แต่กลุ่มที่ 3 จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าและอาจทาให้เกิดความเสียหาย
แก่ อาคารบ้านเรือน ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชน
1. พื้นที่การเกษตร
อาเภอ
เมืองบึงกาฬ
พรเจริญ
โซ่พิสัย
เซกา
ปากคาด
บึงโขงหลง
ศรีวิไล
บุ่งคล้า
รวม

พื้นที่
การเกษตร
(ไร่)
400,833
126,088
328,600
362,910
114,792
150,732
152,648
49,987
1,868,590

พื้นที่การเกษตร (พื้นที่ปลูก) ( ไร่)
ข้าว

พืชไร่

ไม้ผล

ยางพารา

ไม้ยืนต้น

พืชผัก

ไม้ดอก
ไม้
สมุนไพร
ประดับ

80,702
39,395
130,371
118,827
25,555
41,047
52,705
15,398
504,000

1,150
1,373
4,515
12,709
1,148
3,955
810
391
26,051

786
131
115
476
572
287
160
93
2,620

210,885
68,263
127,572
151,160
71,855
70,410
79,526
29,201
808,872

105,660
16,915
65,973
79,699
15,561
34,234
19,428
4,832
342,302

1,625
10
8
36
60
798
20
73
2,630

9
0
46
0
40
0
0
0
095

16
0
0
2
2
1
0
0
21

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 4 ของ 13 หน้า
2. ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจได้รับผลกระทบ
ลาดับ
ความ
เสี่ยงภัย

ประเภท
ของภัย

๑

อุทกภัย /
ดินโคลน
ถล่ม/
น้าท่วมขัง /
น้าปุาไหล
หลาก

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง

สาเหตุความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง/
เปราะบางในพื้นที่ / ความล่อแหลม

ศักยภาพของพื้นที่

 เป็นพื้นที่ลุ่มต่าริมลาน้า น้าท่วม
ขังที่ลุ่มแอ่งกระทะ/ น้าล้นตลิ่ง/
 มีแม่น้าไหลผ่านหลายสาย
เป็นร่องทางเดินของน้า
 มีวัชพืชทับถมทางเดินน้า
 มีการถมที่ในการก่อสร้าง
 ถนนขวางทางน้า
 มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการวางผังเมือง
 เป็นพื้นที่ลุ่มต่าริมลาน้า น้าท่วม
ขังน้าล้นตลิ่ง/
 มีแม่น้าไหลผ่านหลายสาย
เป็นร่องทางเดินของน้า
 เป็นพื้นที่ลุ่มต่าริมลาน้า น้าท่วม
ขังน้าล้นตลิ่ง/

 มีเครือข่าย
อาสาสมัครเฝูาระวัง
แจ้งเหตุตลอด ๒๔
ชม.
 มีการฝึกซ้อมและการ
แจ้งเตือน
 อปทและ .
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่มี
การจัดสรร
งบประมาณในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหา

เสี่ยงสูง

เสี่ยง
ปานกลาง

เสี่ยงต่า

1. อ.เมืองบึงกาฬ
ต.โนนสว่าง
ต.โคกก่อง
ต.วิศิษฐ์

1.อ.เมืองบึงกาฬ
ต.บึงกาฬ
ต.โปุงเปือย

-

2. อ.พรเจริญ
ต.ดอนหญ้านาง

2.อ.พรเจริญ
ต.ศรีสาราญ

-

3.อ.โซ่พิสัย
ต.บัวตูม

3.อ.โซ่พิสัย
ต.คาแก้ว
ต.ถ้าเจริญ
4. อ.เซกา
ต.บ้านต้อง
ต.โสกก่าม

-

 เป็นพื้นที่ลุ่มต่าริมลาน้า น้าท่วม
ขังน้าล้นตลิ่ง/
 ที่ราบติดเชิงเขา น้าปุาไหลหลาก/

5. อ.ปากคาด
ต.นากั้ง
ต.ปากคาด
-

-

 เป็นพื้นที่ลุ่มต่าริมลาน้า น้าท่วม
ขังน้าล้นตลิ่ง/
 อื่นๆ ) ด้านความมั่นคง(
 เป็นพื้นที่ลุ่มต่าริมลาน้า
 น้าปุาไหลหลาก

6. อ.บึงโขงหลง
ต.ดงบัง
ต.ท่าดอกคา
-

-

 เป็นพื้นที่ลุ่มต่าริมลาน้า น้าท่วม
ขังน้าล้นตลิ่ง/

-

 เป็นพื้นที่ลุ่มต่าริมลาน้า น้าท่วม
ขังน้าล้นตลิ่ง/
 ที่ราบติดเชิงเขา น้าปุาไหลหลาก/
 ที่ลุ่มแอ่งกระทะ

4. อ.เซกา
ต.ท่ากกแดง
5. อ.ปากคาด
ต.นาดง
6. อ.ศรีวิไล
ต.นาสิงห์
7. อ.บุ่งคล้า
ต.บุ่งคล้า
ต.โคกกว้าง
ต.หนองเดิ่น

-

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ 5 ของ 13 หน้า
3. ข้อมูลระบบกักเก็บน้า อ่างเก็บน้า ฝาย รายละเอียดดังนี้
- ฝาย อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก จานวน 115 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่ชลประทานที่ได้รับประโยชน์จานวน 58,969 ไร่
- อ่างเก็บน้าขนาดกลาง มีจานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. อ่างเก็บน้าห้วยสหาย บ้านบุ่งคล้า ตาบลบุ่งคล้า อาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ความจุ 1.960 ล้านลูกบาศก์เมตร
2. อ่างเก็บน้าห้วยซา บ้านโซ่ ตาบลโซ่ อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ความจุ 2.400 ล้านลูกบาศก์เมตร
2. ภารกิจ
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ ( กอปภ.จ.) ดาเนินการตามแนวทางที่
กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กอปภ.ช.) กาหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด บัญชาการ
เหตุการณ์ เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหา ระดมสรรพกาลัง การประสานงาน การสั่งการ วางแผน แบ่งมอบภารกิจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ และกาหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่มของ
จังหวัดให้มีความกระชับและชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 ภารกิจหลัก ดังนี้
2.1 การปกปูองพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่การเกษตร และพื้นที่สาคัญของจังหวัดโดยจัดทา
ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มน้าปุาไหลหลากและดินถล่ม กลุ่มน้าท่วมขัง และกลุ่มน้าล้นตลิ่ง
ระดับความรุนแรง เล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง และมอบหมายให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน เช่น
หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กากับ
ดูแลโดยให้สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ เป็นหน่วยงานหลักในการอานวยการและประสาน
การปฏิบัติ
2.2 การปกปูองดูแล ชีวิตและทรัพย์สินให้ หน่วยงานด้านความมั่นคง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
จังหวัดบึงกาฬ เช่น ภูธรจังหวัดบึงกาฬ กองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดบึงกาฬ กองร้อยตารวจตระเวนชายแดน 244 ที่ทาการปกครองจังหวัดบึงกาฬ ดาเนินการตามแผน
ปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบโดยมีภูธรจังหวัดบึงกาฬ เป็นหน่วยงานหลัก สานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬเป็นหน่วยงานประสานการปฏิบัติ
2.3 การบริหารจัดการน้าในพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬมีแหล่งน้าตามธรรมชาติ อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก และฝาย
ขนาดกลางและขนาดเล็กจานวน 115 แห่ง อยู่ในการกากับดูแลของโครงการชลประทานบึงกาฬโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดบึงกาฬ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการติดตามสถานการณ์น้าอยู่เป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังมีการ
ติดตามสถานการณ์จากกลุ่มน้าต่างๆ เช่น ลุ่มน้าโขง ลุ่มน้าสงคราม และแม่น้าสาขาของแม่น้าโขง แม่น้าสงคราม
ที่สาคัญ มีการเฝูาระวังจุดเสี่ยง จุดวิกฤติ โดยมีสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ เป็นหน่วย
ประสานการปฏิบัติ
3. การปฏิบัติ
3.1
แนวความคิดในการปฏิบัติ
1. การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ประกอบด้วยองค์กรปฏิบัติในแต่ละระดับ ดังนี้
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย ใน
พื้นที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อานวยการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อานวยการจังหวัด

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ 6 ของ 13 หน้า
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. อานวยการควบคุม สนับสนุนและประสานการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
2 .จัดทาแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงด้านต่างๆให้สอดคล้องรับกับแผนการปูองกันและบรรเทาสารณภัย
จังหวัด
3. กาหนดแนวการดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยง/จากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
ของกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
4. เฝูาระวัง ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยเมื่อเกิด หรือใกล้จะเกิดสาธารณภัใยนระดับ 2
ให้เสนอผู้อานวยการจังหวัด จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขึ้นเพื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่
5. รวบรวมและจัดทาคลังข้อมูลทรัพยากร ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด
6. ประสานความร่วมมือกบหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และจังหวัดข้างเคียง โดยให้
และรับการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายมอบหมาย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ (กอปภ.อ.)
ทาหน้าที่ อานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
พื้นที่รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอาเภอ เป็นผู้อานวยการอาเภอ
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อทาหน้าที่อานวยการ ประสานงาน และ
สนับสนุนการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดรับกับแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
2. กาหนดแนวทาง /ดาเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สาธารณภัย และการฟื้นฟูของกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เฝูาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย เมื่อเกิด หรือใกล้จะเกิดสาธารณภัย
ขึ้นในพื้นที่ ให้เสนอผู้อานวยการอาเภอ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ เพื่อควบคุมและบัญชาการเหตุการณ์
4. รวบรวมและจัดทาคลังข้อมูลทรัพยากร ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อาเภอ
5.. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหรือกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมอบหมาย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ( กอปภ.ทต. / อบต.)
ทาหน้าที่ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด
สาธารณภัย จัดทาแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล /องค์การบริหารส่วนตาบล
พร้อมทั้ง ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอ )ระดับการเผชิญเหตุการณ์(
สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงเมื่อได้รับการ
โดยมีนายก ร้องขอเทศมนตรีเป็นผู้อานวยการท้องถิ่นเป็นผู้อานวยการท้องถิ่น
2. แนวทางปฏิบัติร่วมกัสบ่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมและองค์กรสาธารณกุศล
ในพื้นที่ การปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการประสานงานระหว่าง
กันอย่างใกล้ชิดและพยายามเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันรวมทั้งดารงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปูองกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของ

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 7 ของ 13 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการ ดังนี้
1. สารวจจัดทาพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่รับการอพยพจากอุทกภัยไว้ไห้พร้อม
2. จัดทาระเบียบ วิธีปฏิบัติของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
จังหวัดบึงกาฬ
3. จัดทารายชื่อผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งการแบ่งหน้าที่ และการสารวจเครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมทั้ง
จัดส่งเครื่องมือ เครื่องใช้ สารองไว้ทุกอาเภอ ให้สามารถนามาใช้ได้ทันท่วงที เมื่อเกิดสาธารณภัย หากไม่เพียงพอให้
ร้องขอมายังจังหวัดเพื่อให้การสนับสนุน
4. สารวจกาลังพล อปพร. อสม. และอาสาสมัครอื่นๆ เพื่อนากาลังพลมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิด
สถานการณ์อุทกภัย
5. จัดให้มีเครือข่ายที่สามารถรับทราบข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าได้
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
3.2 การเตรียมความพร้อม
3.2.1 เตรียมความพร้อมกาลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานทั้งหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน มูลนิธิ /องค์กรการกุศล และอื่นๆในพื้นที่จังหวัด เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง สามารถออก
ปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นหรือมีการร้องขอ และให้ทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานโดย
ใช้ระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสารองทีกาหนดในการติดตามสถานการณ์ ตลอดจน
จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัย พร้อมสิ่งสาธารณูปโภคที่จาเป็น
3.2.2 การแจ้งเตือนภัยได้ติดตามสภาวะอากาศปริมาณฝนช่องทางการแจ้งเตือนและการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้
การติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝน เป็นการติดตาม สังเกตหรือปูองกันไม่ให้ปริมาณน้ามาก จน
ส่งผลให้เกิดน้าท่วมได้ จากสานักชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน ,ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้า กรมชลประทาน
ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 (อุดรธานี)
ระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
การแจ้งเตือนภัยน้าท่วมเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้า หรือ แจ้งสถานการณที่จาเป็นต่อ
การรับรู้เกี่ยวกับภัยจากน้าท่วมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบ เพื่อให้เตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ และสามารถอพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ทันเวลา
1. วิธีการแจ้งเตือนภัยน้าท่วม ผ่านหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
- อาเภอ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
- เว็บไซด์ สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
- Application Line
ระดับการแจ้งเตือนภัย
1. การแจ้งเตือนภัยระดับจังหวัด เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านระบบเครือข่าย ระบบสื่อสาร
และสื่อประชาสัมพันธ์ของทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร โทรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัด
โดยสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยไปยังหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ 8 ของ 13 หน้า

และ หรือ กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ และท้องถิ่นที่คาดว่าจะเกิดภัย เพื่อแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝูาระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และสามารถ
อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้
2. การแจ้งเตือนภัยระดับอาเภอ เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านระบบเครือข่ายและ
ระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ของทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุชุมชน วิทยุสื่อสาร โทรสาร ผ่านหน่วยงาน
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในระดับอาเภอ
3. การแจ้งเตือนภัยระดับตาบล/ชุมชน เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) และเครือข่ายเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับตาบลหรือชุมชน โดยใช้ระบบสื่อสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเตือนภัย เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว ที่กาหนดใช้เป็นสัญญาณเตือนภัย ประจา
ชุมชนหรือตาบล
3.3

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เมื่อเกิดสถานการณ์ หรือคาดว่าจะเกิดอุทกภัย และดินถล่มในพื้นที่ ให้ผู้อานวยการตามพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อาเภอ และศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งกาหนดโครงสร้างศูนย์ฯ ตามระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ กาหนดการปฏิบัติและหน่วยงาน
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ 9 ของ 13 หน้า
โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดบึงกาฬ
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
)ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ(

ส่วนอานวยการ
มีหน้าที่
ติดตามสถานการณ์
วิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์
แจ้งเตือนภัย
รวบรวม ประสานข้อมูลและประเมินความ
ต้องการและความจาในการสนับสนุน
ทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งจัดเตรียม
เอกสารและวางแผนเผชิญเหตุ โดยใช้
ข้อมูลจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดาเนินการ

คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
มีหน้าที่

ให้ข้อเสนอแนะคาแนะนา
ข้อมูลทางวิชาการการสังเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์และเทคนิค
การปฏิบัติเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น

ฝ่ายข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
มีหน้าที่

ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้กับประชาชนและ
สื่อสารมวลชนรวมทั้งปฏิบัติการทาง
จิตวิทยามวลชน

ฝ่ายประสานการปฏิบัติ
มีหน้าที่
ส่วนปฏิบัติการ
มีหน้าที่
ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว
โดยรักษาชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุม
สถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ดับเพลิง ค้นหา
และกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย บริการ
การแพทย์และสาธารณสุข คมนาคม รักษา
ความสงบเรียบร้อย ประสานทรัพยากรและ
ทางทหาร

ส่วนสนับสนุน
มีหน้าที่
- ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนใน
ทุกๆด้านที่จาเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้าน
งบประมาณ การเงิน การคลัง และการรับ
บริจาค

ประสานงานกับหน่วยงาน
ภาคเอกชนและภาคประสังคมด้าน
กฎหมาย ธุรการและกาลังพล

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ 10 ของ 13 หน้า
การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ระดับจังหวัด
อาเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดมสรรพกาลัง และอานวยการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝุายพลเรือน ฝุายทหาร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศลเพื่อเข้าเผชิญเหตุหรือรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นโดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังนี้
1.
การจัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ ระดับจังหวัด มอบหมายให้สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดบึงกาฬ
2.
การจัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ ระดับอาเภอ มอบหมายให้อาเภอ
3.
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
กรณีเป็นภัยขนาดเล็ก (ภัยระดับ 1) (ผู้อานวยการท้องถิ่น และผู้อานวยการอาเภอเข้าควบคุมสั่งการ)
1.
เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย และดินถล่ม ขึ้นในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้า
ดาเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว โดยระดมสรรพกาลังหน้าที่ ยุทโธปกรณ์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ฝุายพลเรือน ฝุายทหาร ตารวจ และองค์กรการกุศล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และแจ้งผู้อานวยการอาเภอที่
รับผิดชอบ ในเขตพื้นที่และผู้อานวยการจังหวัดทราบทันที โดยให้นายอาเภอในฐานะผู้อานวยการอาเภอ ให้การ
สนับสนุน อานวยการ ประสานงานการจัดการสาธารณภัยแก่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ และให้จังหวัดเฝูาติดตามสถานการณ์ สนับสนุน ช่วยเหลือ อานวยการ
ประสานงาน การจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
2.
กรณีเกิดในตกหนักในพื้นที่ ให้เร่งระบายน้าในพื้นที่ท่วมขังหรือพื้นที่ลุ่มต่า โดยการเปิดทาง
น้า และกาจัดสิ่งกีดขวางทางน้า โดยเครื่องจักรกลในพื้นที่ของฝุายพลเรือน หน่วยงานทหาร ตลอดจนภาคเอกชนที่
ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้าและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มอบหมาย
ให้ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานหน่วยงานฝุายพลเรือน ฝุายทหาร ตารวจ และองค์กรสาธารณ
กุศล ในพื้นที่ เร่งระบายน้าให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3.
กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการทุกหน่วยงานในการจัดทีมช่างใน
พื้นที่เป็นทีมประชารัฐตาบล ทั้งหน่วยทหาร ตารวจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มอบหมายให้ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานหน่วยงานทหาร ตารวจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้กลับคืนสภาพเดิมใช้การได้ตามปกติโดย
เร่งด่วน
4.
กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชารุดและถูกตัดเพื่อให้
ประชาชนใช้สัญจร ได้โดยเร็ว และให้จัดยานพาหนะสาหรับบริการประชาชนในพื้นที่ด้วย มอบหมายให้ อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานทางหลวงบึงกาฬ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
เขตพื้นที่ เร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชารุดและถูกตัดขาดเพื่อให้ประชาชรใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติโดยเร็ว
5.
จัดชุดปฏิบัติเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านดารงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช่น
ด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพโดยอย่าให้เกิดความ
ซ้าซ้อนในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน สาหรับประชาชนที่ไม่ได้อพยพออกจากพื้นที่ ให้สนับสนุนถุงยังชีพ ให้
ครอบคลุมทุกครัวเรือนตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง มอบหมายให้อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสาน

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ 11 ของ 13 หน้า
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน
ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
6.
กรณีมีความจาเป็นต้องอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
มอบหมายให้ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานกาหนดพื้นที่ปลอดภัย สาหรับใช้เป็นศูนย์พักพิง
ชั่วคราว ตามแผนเผชิญเหตุของอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เข้าจัดการในพื้นที่พักพิงชั่วคราวตามแนวทางที่กาหนดตามหลักสากล
การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่อาเภอ
ให้นายอาเภอ เป็นผู้อานวยการอาเภอ ตามระบบ
Single Command เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหา ระดมสรรพกาลังหน่วยงานต่างๆ การประสานงาน การสั่งการและ
วางแผน การกาหนดมาตรการในการรับมืออุทกภัย และดินถล่ม ในระดับอาเภอ ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
สาหรับสาธารณภัยที่มีความรุนแรงเล็กน้อย
ไม่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกว้างและสา
ธารณภัยยุติโดยเร็ว ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น เข้าควบคุมสั่งการ
กรณีเป็นภัยขนาดปานกลาง (ภัยระดับ 2)(ให้ผู้อานวยการจังหวัด เข้าควบคุมสั่งการ)
1. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาเภอได้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้านทรัพยากร
ความซับซ้อนของภัยที่เกิดในพื้นที่ เกิดขีดความสามารถของผู้อานวยการท้องถิ่นและผู้อานวยการอาเภอที่จะ
ควบคุมสถานการณ์ได้ ให้ผู้อานวยการอาเภอรายงานขอรับการสนับสนุนจากผู้อานวยการจังหวัด เพื่อพิจารณาเข้า
ควบคุมสานการณ์โดยเร็ว และยกระดับความรุนแรงของสาธารณภัยเป็นระดับ 2 โดยให้อาเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับข้อสั่งการจากผู้อานวยการจังหวัดไปปฏิบัติ พร้อมทั้งระดมสรรพกาลัง อานวยการปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝุายพลเรือน ฝุานทหาร ตารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร สาธารณกุศล
ระดับจังหวัด ตลอดจนจัดตั้งระบบสื่อสารหลักระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารสารองเพื่อบูรณาการการปฏิบัติใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
มอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดบึงกาฬ ประจาปี 2561 โดยให้สานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬเป็นหน่วยงานประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
2.
กรณีมีความจาเป็นต้องอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
มอบหมายให้ สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นหน่วยงานกาหนดพื้นที่ปลอดภัย สาหรับใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ตามแผนเผชิญเหตุ
ของอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าจัดการในพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวตามแนวทางที่กาหนดตามหลักสากล

ศูนย์พักพิงชั่วคราวระดับจังหวัด กาหนดไว้ 3 แห่ง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
2.
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
3.
กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 244 บึงกาฬ
ส่วนจุดย่อยตามอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดซึ่งอยู่ในแผนฯอาเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬมีหน่วยงานรับผิดชอบดังนี้
1. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
2.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬดูแลสุขภาพอนามัย
3.
กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬด้านการรักษาความปลอดภัย

ชุดที่ ของ
ชุด
หน้าที่ 12 ของ 13 หน้า
4.
5.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการสุขาภิบาล จัดเก็บขยะมูลฝอย
ดที่ ของ งกาฬ
ชุด
ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี ทางหลวงขึงกาฬชุทางหลวงชนบทบึ
หน้าที่ 12 ของ 13 หน้า
ด้านเครื่องจักรกล บริการยานพาหนะ
6.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬด้านน้าอุปโภค บริโภค
7.
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬด้านระบบไฟฟูาและแสงสว่าง
8.
บริษัท ทีโอทีจากัด (มหาชน) จังหวัดบึงกาฬ ด้านระบบการสื่อสาร
การดูแลรักษาสถานที่สาคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้รู้ว่าจะต้องปกปูองดูแลส่วนใด หรือเพื่อ
ไม่ให้เกิดความเสียหายโดยเด็ดขาด และการให้การบริการประชาชนในการดารงชีพ โดยให้ความสาคัญกับโรงพยาบาล
สถานที่ราชการและสิ่งสาธารณูปโภคในการจัดหาน้าอุปโภค บริโภค หรือแหล่งน้าสารอง รวมถึงระบบไฟฟูา แสงสว่าง
เป็นลาดับแรก
การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน จัดแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มผ่านสื่อ
ต่างๆ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชนได้ทราบสถานการณ์ภัยทุกวันเป็นระยะ เพื่อมิให้เกิดความ
สับสนและตื่นตระหนก จนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย หน่วยงานหลัก ได้แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ
การรักษาความปลอดภัยการจัดกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร อาสารักษาดินแดนรับผิดชอบในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย การก่ออาชญากรรม และความมั่นคง
4. การบรรเทาทุกข์
4.1
เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย และดินถล่มขึ้นในพื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานเหตุด่วน
สาธารณภัยและเร่งสารวจความเสียหาย ไปยังอาเภอเพื่อรายงานจังหวัดให้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย ตามแผน
การ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว
4.2 หากเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อาเภอรายงานจังหวัดเพื่อดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างรวดเร็ว
4.3
การบูรณาการทุกหน่วยงานในการจัดทีมช่วยในพื้นที่เพื่อเป็นทีมประชารัฐตาบลทั้งหน่วยทหาร ตารวจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายเป็นไป
อย่างรวดเร็วตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4.4
การฟื้นฟูและเยียวยาในแต่ละด้าน มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้
4.4.1
ด้านยังชีพ ชีวิต และทรัพย์สิน มอบหมายให้สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
บึงกาฬ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มูลนิธิ /องค์การ สาธารณกุศล และหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
4.4.2
ด้านสังคมสงเคราะห์ มอบหมายให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
บึงกาฬ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มูลนิธิ /องค์การ สาธารณกุศล และหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

