แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตาบลท่าอิฐ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖1
อ้างถึง 1. พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
3. แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๘
4. แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2558
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2556
1. ลักษณะทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตรดิตถ์เป็ น จั งหวัดหนึ่ งในภาคเหนือตอนล่ าง มีจานวน 9 อาเภอ 67 ตาบล 613 หมู่บ้าน
เป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก เป็นเมืองก่อนประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมชื่อ บางโพท่าอิฐ ได้รับการ
ยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476 “อุตรดิตถ์” หมายถึง เมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นเมืองตานานแม่ม่าย
ลับแล และเมืองถิ่นกาเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ “พระยาพิชัยดาบหัก” ทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีเขตชายแดนยาวประมาณ 145 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดสุโขทัย
1.2 สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
ที่ราบลุ่มแม่น้าน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้าน่าน และลาน้าสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้าน่าน
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขต อาเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ลับแล และอาเภอทองแสนขัน (ประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด)
ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าทางด้านเหนือ
และด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน แม่น้าปาด คลอง
แม่พร่อง ห้วยน้าไคร้ และลาธารสายต่างๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นภูเขาอยู่ในเขตอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล
น้าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอาเภอบ้านโคก (ประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด)
เขตภูเขาและที่สูง อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขตอาเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ อาเภอลับแล น้าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอาเภอบ้านโคก (ประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมด)

/2. สถานการณ์

-22. สถานการณ์
2.1 สถานการณ์ทั่วไป
1) สถานการณ์อุทกภัยรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ปี พ.ศ. 2558 มีพื้นที่ประสบภัย จานวน 7 อาเภอ 23 ตาบล 811 หมู่บ้าน ราษฎร
ได้รับผลกระทบ 3,861 คน 1,721 ครัวเรือน โรงเรียน 2 แห่ง
ด้านการเกษตร
- นาข้าว 9,969 ไร่ - พืชไร่ จานวน 537.5 ไร่
- พืชสวน 158 ไร่ - บ่อปลา 6 บ่อ
ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์
- ฝาย 5 แห่ง
- คลองส่งน้า 1 แห่ง
- ทานบกั้นน้า 2 แห่ง - ถนน 12 สาย
ปี พ.ศ. 2559 มีพื้นที่ประสบภัย จานวน 9 อาเภอ 34 ตาบล 134 หมู่บ้าน ราษฎร
ได้รับผลกระทบ 5,913 คน 3,337 ครัวเรือน บ้านเรือน 9 หลัง โรงเรียน 1 แห่ง
ด้านการเกษตร
- นาข้าว 5,643 ไร่
- พืชไร่ 1,357 ไร่
- สวน 34.5 ไร่
- บ่อปลา 27 บ่อ
- สุกร 20 ตัว เป็ด/ไก่ 10 ตัว
ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์
- ถนน 29 สาย
- สะพาน 5 แห่ง
- คอสะพาน 29 แห่ง
- ตลิ่ง 9 แห่ง
- บล็อคคอนวอร์ส 4 แห่ง - ฝาย 43 แห่ง
- คอฝาย 14 แห่ง
- คันดิน 1 แห่ง
- ฝายแม้ว 10 แห่ง
- ลาเหมือง 22 แห่ง
- อ่างเก็บน้า 1 แห่ง
ปี พ.ศ. 2560 มีพื้นที่ประสบภัย จานวน 8 อาเภอ 41 ตาบล 418 หมู่บ้าน ราษฎร
ได้รับผลกระทบ 19,566 คน 10,312 ครัวเรือน บ้านพักอาศัย 71 หลัง
ด้านการเกษตร
- พืชไร่ 6,412 ไร่
- นาข้าว 69,100.96 ไร่
- พืชสวน 775 ไร่
- บ่อปลา 271 บ่อ
ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์
- ถนน 138 สาย
- ฝาย 40 แห่ง
- คลองน้าธรรมชาติ 2 แห่ง - คอสะพาน 6 แห่ง - ท่อระบายน้า 4 แห่ง
- คันคลอง 5 แห่ง
- สะพาน 9 แห่ง
- ท่อลอดเหลี่ยม 2 แห่ง
- บล็อกคอนกรีต 2 แห่ง
- เสาไฟฟูา 4 ต้น
- ไหล่ทาง 3 แห่ง
- คันดิน 7 แห่ง

/2) แผนที่แสดงฯ...

-32) แผนที่แสดงพื้นที่มีความเสี่ยง เปราะบาง ต่อการเกิดสถานการณ์อุทกภัย และดินถล่ม

๒.พืน้ ที่เสี่ ยงภัยน้ำป่ ำไหลหลำก จำนวน
๓๒ ตำบล ได้แก่
๑.พืน้ ที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
จำนวน ๒๕ ตำบล ได้แก่

ต.บ้ า นด่ า นนาขาม ต.วั ง ดิ น
ต.แสนตอ ต.ถ้ าฉลอง ต.น้ าริ ด
ต.ขุน ฝาง ต.น้ าหมัน ต.ผาเลื อด
ต.จริ ม ต.นางพญา ต.หาดล้ า
ต.ท่าปลา ต.แม่พูล ต.ฝายหลวง
ต. นานกกก ต.บ้ านฝาย ต.เด่ น
เหล็ ก ต.น้ าไผ่ ต.ห้ ว ยมุ่น ต.ท่ า
แฝก ต.ฟากท่า ต.สองคอน ต.บ่อ
เบี้ย ต.ม่วงเจ็ดต้นและ ต.บ่อทอง

ต.แสนตอ ต.วั ง ดิ น ต.งิ้ ว งาม
ต.บ้านด่านนาขาม ต.ถ้าฉลอง
ต.น้ าริ ด ต.ท่ า เสา ต.ผาจุ ก
ต.บ้านด่าน ต.ท่าปลา ต.หาดล้า
ต.น้ าหมั น ต.ผาเลื อ ด ต.จริ ม
ต.ร่ ว มจิต ต.ชั ยจุม พล ต.ทุ่ งยั้ ง
ต.ฝายหลวง ต.แสนตอ
ต.บ้ า นฝาย ต.ฟากท่ า ต.สอง
คอน ต.บ้ า นเสี้ ย ว ต.สองห้ อ ง
ต.นาขุม ต.ม่วงเจ็ดต้น ต.บ่อเบี้ย
ต.บ้านโคก ต.ปุาคาย ต.ผักขวง
ต.น้าพี้ และ ต.บ่อทอง

๓.พืน้ ที่เสี่ยงภัยนำ้ ล้นตลิ่ง นำ้ ท่ วมขัง จำนวน
๓๐ ตำบล ได้แก่

ต.บ้านเกาะ ต.ปุาเซ่า ต.คุ้งตะเภา
ต.วังกะพี้ ต.หาดกรวด ต.ท่าเสา
ต.งิ้วงาม ต.บ้านด่าน ต.หาดงิ้ว
ต.ผาเลือด ต.ชัยจุมพล ต.ไผ่ล้อม ต.
ทุ่งยั้ง ต.ด่านแม่คามัน ต.ในเมือง
ต.บ้านดารา ต.ไร่อ้อย ต.ท่าสัก
ต.คอรุม ต.บ้านหม้อ ต.ท่ามะเฟือง
ต.บ้านโคน ต.พญาแมน ต.นาอิน
ต.นายาง ต.วังแดง ต.บ้านแก่ง
ต.หาดสองแคว ต.น้าอ่าง และ
ต.ข่อยสูง

-42.2 สถานการณ์เฉพาะ ข้อมูลพื้นฐานในปี 2561
1) ข้อมูลพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัด รวมทั้งสิ้น...912,086.......ไร่
(1) นาข้าว...569,091..........ไร่
(2) พืชไร่.....206,999.64......ไร่
(3) พืชสวน..135,995.23....ไร่
2) เขื่อนจานวน 1 แห่ง ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์
3) อ่างเก็บน้า/แหล่งน้าขนาดเล็กในพื้นที่ รวมทั้งหมด จานวน....31....แห่ง

ที่

ชื่ออ่างฯ/แหล่งน้้า

พิกัด

พิกัด

E

N

อ้าเภอ

หมู่บ้าน

ต้าบล

ปริมาตรเก็บกัก
(ลบ.ม.)

1

อ่างเก็บน้้าห้วยปู่เจ้า

17.6344

99.9761

ลับแล

ฝายหลวง

นารี

220,000

2

อ่างเก็บน้้าห้วยจันทร์

17.7488

100.3560

ท่าปลา

หาดล้า

ห้วยจันทร์

81,000

3

อ่างเก็บน้้าห้วยงุ้น

17.7987

100.3063

ท่าปลา

หาดล้า

ศรีทอง

120,000

4

อ่างเก็บน้้าห้วยไม้ทุ่ง

17.8385

100.3784

ท่าปลา

ร่วมจิต

ไม้ทุ่ง

70,000

5

อ่างเก็บน้้าห้วยสัก

17.7689

100.3784

ท่าปลา

ท่าปลา

สิงห์คอมพัฒนา

51,000

6

อ่างเก็บน้้าห้วยทับ

17.7411

100.4319

ท่าปลา

ผาเลือด

ปากทับ

488,600

7

อ่างเก็บน้้าคลองห้วยม่วง

17.6524

100.3406

เมือง

หาดงิ้ว

ช่องลม

140,000

8

อ่างเก็บน้้าบ้านทุ่ง

17.6472

100.3104

เมือง

แสนตอ

บ้านทุ่ง

372,000

9

อ่างเก็บน้้าห้วยเดื่อโหวก

17.7283

100.1685

เมือง

งิ้วงาม

น้้าไผ่

240,000

10

อ่างเก็บน้้าห้วยโป่งแดงยาว

17.6026

100.1620

เมือง

ผาจุก

เด่นกระต่าย

595,000

11

อ่างเก็บน้้าห้วยน้า้ จาง

17.5812

100.1960

เมือง

ป่าเซ่า

บ้านไร่

59,000

12

อ่างเก็บน้้าห้วยช้า

17.4351

100.2418

ตรอน

น้้าอ่าง

บ้านน้้าช้า

874,000

13

อ่างเก็บน้้าบ้านขุนลาด

17.5284

100.4489

ทองแสนขัน

ผักขวง

ผักขวง

447,000

14

อ่างเก็บน้้าห้วยหูด

17.6741

100.6524

น้้าปาด

แสนตอ

ห้วยหูด

315,000

15

อ่างเก็บน้้าห้วยไคร้

17.6831

100.6617

น้้าปาด

แสนตอ

บ้านแสนตอ

140,000

16

อ่างเก็บน้้าห้วยทรายขาว

17.7866

100.7067

น้้าปาด

บ้านฝาย

บ้านทรายขาว

120,000

17

อ่างเก็บน้้าห้วยม่วงใหญ่

17.7963

100.6871

น้้าปาด

บ้านฝาย

บ้านใหม่

104,000

18

อ่างเก็บน้้าห้วยผักชีใหญ่

17.8217

100.7276

น้้าปาด

เด่นเหล็ก

ท่าโพิธิ์

210,000

19

อ่างเก็บน้้าห้วยบ่อทอง

17.8461

100.9629

น้้าปาด

ห้วยมุ่น

บ้านโป่งปุ้น

250,000

20

อ่างเก็บน้้าห้วยโป่ง

17.7716

100.8766

น้้าปาด

ห้วยมุ่น

ห้วยโป่ง

575,000

21

อ่างเก็บน้้าผาโปด

17.9515

100.8212

ฟากท่า

บ้านเสี้ยว

บ้านห้วยลึก

80,000

22

อ่างเก็บน้้าห้วยกลาง

17.9219

100.8020

ฟากท่า

สองห้อง

บ้านนาไร่เดียว

180,000

23

อ่างเก็บน้้าห้วยเทิบ

17.9855

100.8826

ฟากท่า

สองคอน

โพนดู่

230,000

24

อ่างเก็บน้้าห้วยไฮ้

18.0626

100.1698

บ้านโคก

บ้านโคก

บ้านโคก

100,000

25

อ่างเก็บน้้าห้วยน้า้ สุ่ม

18.0565

100.1216

บ้านโคก

บ้านโคก

บ้านน้้าสุ่ม

456,000

26

อ่างเก็บน้้าห้วยเหล่า(ทุ่งหมาหลง)

18.3367

100.1449

บ้านโคก

บ่อเบี้ย

บ้านบ่อเบี้ย

256,000

27

อ่างเก็บน้้าห้วยยาง 2

17.4263

101.1826

บ้านโคก

บ่อเบี้ย

บ้านบ่อเบี้ย

150,000

28

อ่างเก็บน้้าห้วยเหล่า

18.0109

101.0250

บ้านโคก

นาขุม

บ้านห้วยเหล่า

257,000

29

อ่างเก็บน้้าห้วยม่วง

17.6532

100.3415

บ้านโคก

นาขุม

ม่วงชุม

390,000

30

อ่างเก็บน้้าม่วงเจ็ดต้น

18.0834

101.1401

บ้านโคก

ม่วงเจ็ดต้น

ม่วงเจ็ดต้น

185,000

31

อ่างเก็บน้้าห้วยเฮี้ย

17.0974

100.1439

บ้านโคก

ม่วงเจ็ดต้น

ม่วงเจ็ดต้น

143,000

4) บ่อบาดาล จานวน 1,388 บ่อ
3.ภารกิจ
กองอานวยการปู องกั น และบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัด อุ ตรดิตถ์ (กอปภ.จ.อต.) ด าเนินการตาม
แนวทางที่กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กาหนด โดยผู้อานวยการจังหวัด
บั ญ ชาการเหตุก ารณ์ เพื่ อ ควบคุ มแก้ ไ ขปัญ หา ระดมสรรพกาลั ง การประสานงาน การสั่ ง การ วางแผน
แบ่งมอบภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ และกาหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและดินถล่มของจังหวัดให้มีความกระชับและชัดเจน โดยมีโครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์
ตามผนวก ก
3.1 การแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดที่รับผิดชอบในการ
เข้า อานวยการ ควบคุม กากับ ดูแล สั่งการ เมื่อเกิดสาธารณภัยในท้องที่อาเภอ ดังนี้
1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ) รับผิดชอบพื้นที่อาเภอพิชัย อาเภอ
ตรอน และอาเภอทองแสนขัน
2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสุมิตร เกิดกล่า) รับผิดชอบพื้นที่อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
อาเภอลับแล และอาเภอท่าปลา
3) ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสุรชัย มณีประกร) รับผิดชอบพื้นที่อาเภอน้าปาด อาเภอฟากท่า
และอาเภอบ้านโคก
3.2 การบริหารจัดการน้้า
มอบโครงการชลประทานอุตรดิตถ์รับผิดชอบบริหารจัดการน้าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
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4.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาสังคมในพื้นที่จะต้องปฏิบัติ ทั้งที่เป็นการใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง
ก. ช่วงระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการอพยพ)
ข. ช่วงระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการดารงชีพ ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย)
ค. ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๗๒ ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านดารงชีพ ด้านการบริหารศูนย์
พักพิงชั่วคราว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย)
4.๒ การเตรียมความพร้อม
4.2.1 การเตรียมความพร้อมกาลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ของหน่วยงาน
ทั้ ง หน่ ว ยงานพลเรื อ น ทหาร ต ารวจ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชน มู ล นิ ธิ / องค์ ก รการกุ ศ ล
การติดตามสถานการณ์
4.๒.๒ การแจ้งเตือนภัย ให้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝน ช่องทางการแจ้งเตือน และการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
1) ระดับ การแจ้งเตือนภัย มอบหมาย ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบทาหน้าที่ในการแจ้ง
เตือนภัยระดับจังหวัด เพื่อให้อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้รับทราบสถานการณ์
โดยกาหนดระดับของการแจ้งเตือนภัย ๕ ระดับ ดังนี้
สีแดง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่
ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่กาลังควบคุม
สถานการณ์ ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่
กาหนด
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มสถานการณ์ที่จะ
รุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตาม
คาแนะนา
สีน้าเงิน
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝูาระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
อย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เป็นประจา
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-72) กระบวนการแจ้งเตือนภัย ประกอบด้วย
(๑) การเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ มอบหมาย สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ เขื่อน
สิริกิติ์ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ สานักงาน
ปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ดอุ ต รดิ ต ถ์ และอ าเภอ ทุ กอ าเภอ ติ ด ตามข้ อ มู ล ความเคลื่ อ นไหว
ของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย ติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมงรวมทั้งทาหน้าที่
เฝูาระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
(๒) การแจ้งเตือนล่วงหน้า มอบหมายให้ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ และ อสมท.อุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานหลักในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มีมาตรฐานและรูปแบบ
เดียวกัน ให้ประชาชนได้รับทราบ และมอบหมายให้สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุ ตรดิตถ์
ทาหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย ไปยังส่ว น
ราชการ หน่วยงาน กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลาสาหรับการแจ้งเตือนล่วงหน้า ก่อนเกิดภัยไม่ต่ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง
(๓) การแจ้ ง เตื อ นภั ย เมื่ อ มี ก ารประเมิ น ว่ า มี โ อกาสเกิ ด ภั ย มากกว่ า ร้ อ ยละ ๖๐
ให้ ด าเนิ น การแจ้ งแนวทางการปฏิบั ติใ ห้ กับ ส่ ว นราชการ หน่ว ยงาน กองอ านวยการปูอ งกั นและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้มีก ารเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ากว่า ๗๒ ชั่วโมงและรายงานผลการปฏิบัติให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลางทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง
(๔) การรับมือและการอพยพ เมื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อาจมีความรุนแรง
และส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ให้ดาเนินการอพยพประชาชนตามแผนที่
กาหนดไว้ โดยให้ประสานศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๙ พิษณุโลก เป็นหน่วยสนับสนุนทรัพยากร
และเครื่องมือ ทั้งนี้ หากเกินศักยภาพที่จะรับมือได้ ให้รายงานกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลางทราบทันที
4.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด/อาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดผังโครงสร้างตาม ผนวก ข
4.3.1 เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดเล็ก (ความรุนแรงระดับ ๑) ให้ปฏิบัติ ดังนี้
เมื่อเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ที่มีสถานการณ์สาธารณภัยขนาดเล็ก (ความรุนแรง
ระดับ ๑) ซึ่งอาจมีผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายตาบล ผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ
เข้าควบคุมสถานการณ์ ตามลาดับ
/4.3.2 กรณีเกิดสาธารณภัยฯ....

84.3.2 กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง (ความรุนแรงระดับ ๒) ผู้อานวยการจังหวัดเข้า
ควบคุมสถานการณ์
1) เมื่อเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม มีความรุนแรงของสาธารณภัยขนาดกลาง (ความ
รุนแรงระดับ ๒) ขยายเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายตาบลหรือหลายอาเภอ ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และอาเภอ ได้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัย ดินโคลน
ถล่มจากทรัพยากรในแต่ละด้านที่มีอยู่ในพื้นที่จนผ่านพ้นสถานการณ์ภัยพิบัติแล้ว เกินขีดความสามารถของ
ผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ ที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยลาพัง หรือโดยเร็ว ให้ผู้อานวยการ
อาเภอ ขอรับการสนับสนุนจากผู้อานวยการจังหวัด เพื่อพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์
2) กรณีผู้อานวยการจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์ ให้โอนการบังคับบัญชา
จากผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ ไปขึ้นกับผู้อานวยการจังหวัด
4.3.3 กรณีส าธารณภัยขนาดใหญ่ หรือสาธารณภัยที่จาเป็นต้องอาศัยผู้ เชี่ยวชาญหรือ
อุปกรณ์พิเศษ (ความรุนแรงระดับ ๓) เกินขีดความสามารถของผู้อานวยการจังหวัดที่จะควบคุมสถานการณ์
๑) เมื่อเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่มขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง หรือ
สาธารณะ ที่จาเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ (ความรุนแรงระดับ ๓) ซึ่งอาจขยายเป็นบริเวณ
กว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอาเภอหรือหลายจังหวัด จังหวัดวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการปูองกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย จากอุ ท กภั ย ดิ น โคลนถล่ ม จากทรั พ ยากรในแต่ ล ะด้ า นที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว พบว่ า เกิ น ขี ด
ความสามารถของผู้อานวยการจังหวัดที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยลาพัง หรือโดยเร็ว ให้ผู้อานวยการจังหวัด
(ผู้ ว่าราชการจั งหวัด) ร้ องขอรั บ การสนับ สนุนการปฏิบั ติการจากผู้ อานวยการกลาง (อธิบ ดีกรมปูองกั น
และบรรเทาสาธารณภัย) เพื่อพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์โดยเร็ว
๒) กรณีผู้อานวยการกลาง รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ผู้ บั ญ ชาการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ เข้ า ควบคุ ม สถานการณ์ ให้ โ อนการบั ง คั บ บั ญ ชา
จากผู้อานวยการจังหวัด ไปขึ้นกับผู้อานวยการกลาง รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
หรือ ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
4.4 การอพยพ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยในพื้นที่ใดและในพื้นที่นั้นมีผู้อยู่อาศัยจะก่อให้เกิดอันตราย
หรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการ
อาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอานาจสั่งอพยพผู้ อยู่ในพื้นที่นั้นออกไป
เฉพาะเท่าที่จาเป็น และเมื่อได้รับแจ้งเตือนภัยจาเป็นต้องอพยพ ให้อาเภอ/ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการ
อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ย งภัย ให้ห น่ว ยทหารในเขตพื้นที่ และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่ว ย
สนับสนุนการอพยพ ภายใต้การสั่งการของผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ตามลาดับแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนอพยพ ดังนี้
๑) จั ด ให้ มี ส ถานที่ ป ลอดภั ย และที่ อ ยู่ อ าศั ย ชั่ ว คราวแก่ ผู้ ป ระสบภั ย ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ โดยจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน
๒) จัดกลุ่มผู้ประสบภัยโดยแบ่งประเภทของบุคคลตามลาดับเร่งด่วน เช่น ผู้ปุวยทุพลภาพ
คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามลาดับ และดาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กาหนดไว้แผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.๒๕๕8
๓) อพยพประชาชนฯ....
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อันตรายให้ดาเนินการเท่าที่จาเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ให้พึงระมัดระวังมิให้เกิดผลเสียหายทางด้าน
จิตวิทยามวลชนด้วย
๔) จัดระเบียบสถานที่อพยพและอานวยความปลอดภัยและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย
ในสถานที่อพยพ อาจขอกาลังอาสาสมัครจากผู้อพยพ หรือ อาสาสมัคร อื่นๆ
๕) จัดให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
๖) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อ เป็นการตรวจสอบจานวนผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่
เสี่ยงภัย
๗) จัดให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อพยพ
๘) อานวยความสะดวกแก่ผู้ อพยพ เช่น อานวยความสะดวกด้านเครื่องอุปโภคบริโ ภค
ที่จ าเป็ น การปฐมพยาบาล ช่ว ยเหลื อผู้ บ าดเจ็บ บริการอาหารน้าดื่ม การดูแลรัก ษาความสะอาดให้ ถู ก
สุขลักษณะ จัดสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคให้ทั่วถึง
และเป็นธรรม
๙) ปูองกัน เฝูาระวัง และควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน
ผู้ประสบภัย
๑๐) แจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่มให้ผู้อพยพทราบ
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล
๑๑) การอพยพกลับ เมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อานวยการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายประกาศยุติสถานการณ์ภัย ให้รีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป
4.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
จัดแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ผ่านสื่อต่างๆ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน
สื่อมวลชน และประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ภัยทุกวัน เป็นระยะ ๆ เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่น
ตระหนกจนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย
4.6 การรับบริจาค
๑) จัดตั้งศูนย์รับบริจาค และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกาหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค และวิธีการแจกจ่ายสิ่งของและเงินบริจาค
๒) จัดทาบัญชีการรับ-แจกจ่าย สิ่งของรับบริจาคไว้เป็นหลักฐาน และมีระบบควบคุมการรับและ
ใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและตามความประสงค์ของผู้บริจาค
๓) รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้อานวยการจังหวัดทราบ
4.7 การจัดการศพผู้เสียชีวิต มีแนวทางดังนี้
(1) จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพ และพื้นที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต หน่วยงาน
หลักได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจั งหวัด อุตรดิตถ์ ตารวจภูธรจังหวัด อุตรดิตถ์ สานักงานจังหวัด อุตรดิตถ์
อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ ให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือการ
ปฏิ บั ติ งานพิสู จ น์ เอกลั ก ษณ์ บุ คคล และการส่ งกลั บในกรณีภั ยพิ บัติ ร้ ายแรง ระหว่า ง ส านั กงานปู องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ กับตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
(๓) การเคลื่อนย้ายศพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอาเภอ และจังหวัดควบคุม
การเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต โดยการสนับสนุนของสานักงานขนส่งจังหวัด อุตรดิตถ์ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานอื่นตามความจาเป็น
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๑) เมื่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในท้องที่ยุติแล้วให้ประกาศยุติสถานการณ์สาธารณภัยแล้วรายงาน
ให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
๒) ยกเลิกศูน ย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด แล้วส่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้
หน่วยงานปกติต่อไป
5. การบรรเทาทุกข์
5.1 การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑) ให้ อ าเภอ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส ารวจ ตรวจสอบข้ อ มู ล ผู้ ป ระสบภั ย
และความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลาเนา
๒) ให้อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน
ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์
และฟื้นฟู
๓) รักษาพยาบาลผู้ประสบภัยให้กลับมาดารงชีวิตได้ตามปกติ ตลอดจนปูองกัน เฝูาระวัง
และควบคุมโรคระบาดทั้งคนและสัตว์
๔) จัดการที่อยู่อาศัยแบบถาวรและชั่วคราว ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยช่วยเหลือ
ต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง
๕) จ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๖) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารต่อสาธารณะ
5.2 การประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น
๑) จังหวัดจัดชุดปฏิบัติการพิเศษประสานกับอาเภอและท้องถิ่น ให้ตรวจสอบรายละเอียด
ความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย โดยเร็ว
๒) ประสานการปฏิบัติกับอาเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการการช่ว ยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งสารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเร็ว เพื่อพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด และรายงานผลการสารวจความ
เสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ต่ อ คณะกรรมการการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ จั ง หวั ด (ก.ช.ภ.จ.)
เพื่อรายงานให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ หรือเพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่อไป
๓) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น ให้ผู้อานวยการ
จังหวัด ผู้อานวยการกลาง และผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ทราบ ตามลาดับ
5.3 การฟื้นฟูบูรณะ
๑) การฟื้นฟูผู้ประสบภัย
๑.๑) จั ดตั้ งหน่ ว ยบรรเทาทุ กข์เพื่ อปฏิบั ติการในขั้น ต้นร่ว มกับหน่ว ยระงับภั ยอย่า ง
ต่อเนื่อง และให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑.๑) ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และผู้ปุวย ที่ประสบภัย
๑.๑.๒) เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็ก
กาพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย
๑.๒) ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย
๑.๓) จัดหาอาชีพและการฝึกสอนอาชีพ
/๒) การฟื้นฟูโครงสร้างฯ...
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๒.๑) สารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ จนถึง
ระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการสารวจความเสียหาย
๒.๒) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการ
และสถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดังเดิม
๒.๓) ทาความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ประสบภัย
และขนย้ายขยะมูลฝอย
๒.๔) ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ ดาเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ขุดลอก
ลาน้า ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
๒.๕) ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยว
6. การสนับสนุน
6.๑ งบประมาณของหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.๒ งบประมาณจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
6.๓ การสนับสนุนสิ่งของ เงินบริจาค มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาด ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
7. การสื่อสาร โทรคมนาคม และการติดต่อประสานงาน
7.๑ คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ใช้ความถี่กลาง ดังนี้ รายละเอียดการสื่อสารตาม ผนวก ค
- ความถี่หลัก 161.475 MHz นามเรียกขาน “ปภ.อุตรดิตถ์”
- ความถีร่ อง 166.475 MHz นามเรียกขาน “ปภ.อุตรดิตถ์”
- ความถีส่ ารอง 163.200 MHz นามเรียกขาน “มรกต” ปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
- ความถีส่ ารอง 153.450 MHz นามเรียกขาน “ท่าเหนือ” ตารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
7.๒ มอบหมาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ (บ.TOTจากัด(มหาชน)) ติดตั้งเลขหมาย
โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต ผ่านระบบดาวเทียว (IP-star)
(ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอแผน
(นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์)
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
(ลงชื่อ)................................................ผู้ เห็นชอบแผน
(นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติแผน
(นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้อานวยการจังหวัด

