แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดนครพนม
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม
วัน 12
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อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การปกครองท้องที่และท้องถิ่น ประชากร
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครพนม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
- ตอนเหนือ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและที่ดอน มีป่าไม้สลับกับพื้นที่ราบ ทางตอนกลางและ
ตะวันตกของพื้นที่จะเป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นทุ่งกว้างซึ่งปีใดมีฝนตกชุกจะมีสภาพน้ำท่วมขัง
- ตอนใต้ พื้นที่บริเวณใกล้แม่น้ำโขงเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงส่วนทางทิศตะวันตกซึ่งอยู่ห่างออกไป
พื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น และที่ดอนสภาพป่าเป็นไม้เต็งรัง พื้นดินส่วนมากเป็นหินลูกรัง บางส่วนมีลักษณะเป็น
เนินและที่ต่ำสลับกัน
จังหวัดนครพนมมี เนื้ อที่ ป ระมาณ 5,512.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,445,414.32 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเล
ประมาณ 140 เมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 740 กิโลเมตร จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ของประเทศไทย มีลักษณะเป็นแนวยาวตามฝั่งแม่น้ำโขงประมาณ 174 กิโลเมตร
ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 16-18 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 104-105 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดงหลวง และอำเภอหว้าใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนว
กั้นพรมแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอำนวย และอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนครพนมขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล ซึ่งมี 2 ชนิด
คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็น และแห้ งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย ตั้งแต่
ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้จังหวัดนครพนม
มีอากาศหนาวเย็น และแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป
ฤดูกาล
ฤดูกาลของจังหวัดนครพนม พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน
และเดือนที่มี อากาศหนาวมากที่สุ ด จะอยู่ ในช่ว งเดือ นธัน วาคมถึงมกราคม แต่ทั้ งนี้ ขึ้นอยู่ กับอิ ทธิพ ลของบริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย
ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นที่มีอากาศร้อนอบอ้าว
โดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี
ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในช่วงดังกล่าว ร่องความกดอากาศต่ำ
ที่พาดผ่านอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ทำให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะ
เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ให้มีฝนตก
ชุกแล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย
อุณหภูมิ
เนื่ องจากลั กษณะภู มิป ระเทศของจังหวัดนครพนมส่ ว นใหญ่ เป็น ที่ราบ โดยมีที่ ราบสู งและภูเขา
อยู่ บ้ า งทำให้ อ ากาศไม่ ร้ อ นอบอ้ า วมากนั ก ในช่ ว งฤดู ร้ อ น ส่ ว นในช่ ว งฤดู ห นาวจะมี อ ากาศค่ อ นข้ า งหนาวเย็ น
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี25 - 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 8 15 - องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปีซึ่งเคยวัดอุณหภูมิ
สูงที่สุดได้ 42.1 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 (สถานีตรวจอากาศนครพนม) ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะ
มีอากาศหนาวที่สุด ในเดือนมกราคมวัดอุณหภูมิต่ำที่สุดได้ 1.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 และ 26 ธันวาคม 2542
(สถานีตรวจอากาศเกษตรนครพนม)
ลักษณะทางการปกครอง
จังหวัดนครพนม แบ่งการปกครองท้องที่และท้องถิ่น จำนวน 12 อำเภอ 99 ตำบล 1,123 หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 16 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตำบล (อบต.) 86 แห่ง แยกรายอำเภอได้ ดังนี้
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อำเภอ
เมืองนครพนม
ท่าอุเทน
ธาตุพนม
นาแก
บ้านแพง
ปลาปาก
ศรีสงคราม
เรณูนคร
นาหว้า
โพนสวรรค์
นาทม
วังยาง
รวม

จำนวน
จำนวนตำบล
หมู่บ้าน
15
9
12
12
6
8
9
8
6
7
3
4
99

190
111
136
143
66
85
109
91
68
90
37
27
1,153

เทศบาล

อบต.

2
1
5
2
1
1
2
1
1
1
17

12
8
7
11
5
8
8
8
6
7
3
3
86

ระยะทางจาก
อำเภอถึงจังหวัด
(กม.)
6
26
54
64
93
44
67
51
98
45
103
79
-

จำนวน
ประชากร
140,079
59,280
81,778
77,033
35,027
53,523
70,215
46,097
51,904
57,680
23,401
15,433
711,450

๑.๒ สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ โบราณสถานสำคัญ ฯลฯ
1. พระธาตุพนม ติดกับแม่น้ำโขง ตั้งอยู่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
2. พระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร
3. พระธาตุศรีคูณ อำเภอนาแก
4. พระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก
5. พระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า
6. พระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
7. พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม
8. สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3
9. พญาศรีสัตนาคราช บริเวณเทศบาลเมืองนครพนม ติดแม่น้ำโขง
๑.3 เขตพื้นที่ชลประทาน นอกชลประทาน
จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ทั้งหมด 220,999 ไร่ พื้นที่ส่งน้ำ 154,011 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า จำนวน 100 สถานี
๑.4 ข้อมูลพื้นที่การเกษตร (นาข้าว พืชสวน พืชไร่ พืชอื่นๆ การปศุสัตว์ และประมง)
จั งหวั ด นครพนมมี พื้ น ที่ ก ารเกษตร 1,842,822 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.48 มี ค รั ว เรื อ นทั้ ง สิ้ น
192,029 ครัวเรือน ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตร 123,018 ครัวเรือน และมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
ได้ แ ก่ ข้ า ว ยางพารา สั บ ปะรด มั น สำปะหลั ง ยาสู บ สิ น ค้ า เกษตรเศรษฐกิ จ ที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ ข้ า ว ยางพารา
มันสำปะหลัง สับปะรด
นอกจากอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักแล้ว ยังมีอาชีพประมงที่ประชาชนหันมาประกอบอาชีพเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพดั งกล่าว ประกอบกับทรัพยากรทางแหล่งน้ำ
ที่สำคัญหลายแห่ง เช่น แม่น้ำโขง ลำน้ำสงคราม ลำน้ำยาม ลำน้ำก่ำ ลำน้ำอูน เป็นต้น และหน่วยงานทางภาครัฐ
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ได้ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น เช่ น โครงการการเลี้ ย งปลาเพาะ เพื่ อ ส่ งเสริม ให้ เกษตรกรมี ร ายได้ เพิ่ ม ขึ้ น หลั ง จาก
ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
จังหวัดนครพนมมีครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 57,016 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกหญ้ า 26,614 ไร่
พื้นที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ 115,800.50 ไร่ โดยมีปศุสัตว์ที่สำคัญคือ โคเนื้อ 121,074 ตัว (โคพื้นเมือง 93,064 ตัว,
โคพันธุ์และโคลูกผสม 26,789 ตัว โคขุน 1,221 ตัว) กระบื อทั้งหมด 62,802 ตัว สุกรทั้งหมด 64,484 ตัว
(สุ ก รพื้ น เมื อ ง 7,031 ตั ว , สุ ก รพั น ธุ์ 31,366 ตั ว , สุ ก รขุ น 26,087 ตั ว ) และไก่ ทั้ งหมด 1,185,240 ตั ว
(ไก่พื้นเมือง 941,265 ตัว, ไก่เนื้อ 34,122 ตัว, ไก่ไข่ 161,788 ตัว, ไก่เนื้อพันธุ์ 592 ตัว, ไก่ไข่พันธุ์ 47,473 ตัว)
๑.๖ ข้อมูลสภาพลุ่มน้ำ ผังเส้นทางน้ำ แหล่งเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำ ฝาย แก้มลิง ฯลฯ
แม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดในเขตประเทศจีน เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวไหล
เข้าเขตประเทศไทยในจังหวัดหนองคาย ไหลเข้าเขตจังหวัดนครพนม ในเขตอำเภอบ้านแพง แล้วไหลผ่านเขตอำเภอ
ท่าอุเทน อำเภอเมือง ฯ และอำเภอธาตุพนม เป็นระยะที่ไหลผ่านเขตจังหวัดนครพนม ๑74 กิโลเมตร แล้วไหลไปเข้า
เขต จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชา และออกสู่ทะเล
ที่ประเทศเวียดนาม ในห้วงที่ไหลผ่านเขตจังหวัดนครพนม จะเป็นเส้นกั้นเขตแดนไทยกับลาวโดยตลอด แม่น้ำโขงเป็น
แม่น้ำระหว่างประเทศขนาดใหญ่มีน้ำไหลตลอดปี
แม่น้ำสงคราม มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขต อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี แล้วไหลขึ้นไป
ทางด้านทิศเหนือ ผ่านเข้าไปในเขต จังหวัดสกลนคร จากนั้นไหลไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเขตจังหวัด
หนองคาย จากนั้นไหลวกไปทางด้านทิศตะวันออกเข้าเขต จังหวัดนครพนม ในเขตอำเภอศรีสงคราม ผ่านตำบลสามผง
ท่าบ่อสงคราม นาเดื่อ ไปบรรจบแม่น้ำโขงที่บ้านไชยบุรี ทางตอนเหนือของอำเภอท่าอุเทน มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ
๔๒๐ กิโลเมตร ในช่วงที่ผ่านจังหวัดนครพนม ยาว ๙๐ กิโลเมตร แม่น้ำสงครามมีลำน้ำสาขาสายหลักอยู่หลายสาย
ด้วยกัน เช่น ลำน้ำยาม ล้ำน้ำอูน ลำน้ำเมา ลำน้ำซาง โดยมีภูทอก ภูสิงห์ ภูลังกา และเทือกเขาภูพานด้านทิศเหนือ
เป็นแนวบังคับ
ลำน้ำอูน มีต้นกำเนิดจากเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เข้าสู่เขต
จังหวัดนครพนม ในเขตอำเภอนาหว้า แล้วไหลผ่านอำเภอศรีสงคราม เป็นแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอศรีสงคราม
กับอำเภอท่าอุเทน แล้วไหลไปบรรจบแม่น้ำสงครามในเขตอำเภอศรีสงคราม
ลำน้ำก่ำ มีต้นกำเนิดจากหนองหาน จังหวัดสกลนคร แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเข้า
จังหวัดนครพนมในเขตอำเภอวังยาง อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม แล้วไปบรรจบแม่น้ำโขง ที่บ้านก่ำ
อำเภอธาตุพนม มีความยาวประมาณ ๖๐ กิโลเมตร
ลำน้ำยาม มีต้นกำเนิดอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดนครพนม ในเขตอำเภอศรีสงคราม
แล้วไปบรรจบแม่น้ำสงครามที่บ้านปากยาม ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม
แม่น้ำปัง มีต้นกำเนิดอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร ไหลเข้าสู่จังหวัดนครพนมที่อำเภอปลาปาก แล้วไหลผ่าน
อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก ไปบรรจบลำน้ำก่ำที่บ้านปากบัง อำเภอนาแก
นอกจากนี้ทางตอนเหนือ และตอนใต้ของจังหวัดยังมีลำห้วย และหนองบึงอยู่เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญ
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งน้ำ นำมาใช้ประโยชน์ได้แก่
หนองญาติ หรือหนองหาน ๒ เป็นหนองน้ำประวัติศาสตร์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางอำเภอนาแก
ประมาณ ๖ กิโลเมตร ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ห้วยปังกอ มีต้นกำเนิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตตำบลกุรุคุ ไหลผ่านบ้านผึ้งหนองญาติ แล้วไป
บรรจบแม่น้ำโขงที่ตำบลท่าค้อ มีความยาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร
ห้วยปังฮวก มีต้นกำเนิดในเขตตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก ไหลผ่านตำบลคำเตย ตำบลบ้านกลาง มี
ความยาวประมาณ ๓๒ กิโลเมตร
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๒. สถานการณ์ภัยหนาว
สถานการณ์ภัยหนาวในเขตพื้นที่จังหวัด นครพนม และการให้ความช่วยเหลือ ๓ ปีย้อนหลังรายละเอียดตาม
ตารางแนบท้าย
ปี พ.ศ.
2560
2561
2562
รวม

จำนวนครั้ง
พื้นที่ประสบภัย
ที่เกิดภัย
(อำเภอ)
(ครั้ง)
-

-

การให้ความช่วยเหลือ
ผ้าห่มนวม

เสื้อกันหนาว

รวมทั้งหมด

16,500
1,895
16,752
35,147

4,914
50
4,964

16,500
6,809
16,802
40,111

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
๓. การเตรียมความพร้อมรับมือและมาตรการดำเนินการ
๓.๑ การเตรียมการ
๓.๑.๑ ตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องตามกลไกประชารัฐ ทั้งภาคราชการ หน่วยทหาร ตำรวจ ภาคธุรกิจ และประชาชน เพื่อกำหนดแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวในพื้นที่ โดยให้มีการประชุมชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนแนวทางการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนเฝ้าระวังติดตามสภาวะอากาศพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดภัยหนาว มอบหมายให้
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๓.๑.๒ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวของจังหวัดให้เป็น
ปัจจุบัน และถอดบทเรียนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยหนาวในปีที่ผ่านมา มอบหมายให้ สำนักงานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
3.1.3 สำรวจปรั บ ปรุ งและจั ด ทำข้ อ มู ล บั ญ ชี ผู้ ป ระสบภั ย หนาวกลุ่ ม เปราะบาง ได้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ
เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบความเดือดร้อน ให้เป็นปัจจุบัน โดยระบุจำนวน
ประชากรแยกรายครัวเรือนแต่ละตำบล หมู่บ้านที่ประสบภัยหนาว รวมทั้งกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อจัดเตรียมเครื่องกันหนาว โดยให้จัดลำดับความสำคัญและความต้องการของพื้นที่ มอบหมายให้สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นครพนม
และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๓.๑.๔ ประสานซักซ้อมและขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายให้ สำนักงานป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๓.๑.๕ ประสานให้หน่วยงานด้านการสาธารณสุข รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน
ในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยจากสภาพอากาศหนาว เช่น ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อคลาย
หนาวเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ (Hypothermia) การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ
เพราะอาจจะทำให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ เป็นต้น มอบหมายให้สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
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๓.๑.๖ จัดประชุมร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสภาพอากาศเป็น
ประจำทุ ก สั ป ดาห์ พร้ อ มทั้ ง เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล สภาพอากาศและคำแนะนำการปฏิ บั ติ ต น
เมื่ออากาศหนาวให้แก่ประชาชนทราบในทุกช่องทางทางการสื่อสาร เช่น Social Media วิทยุชุมชน เสียงตามสาย
ของหมู่ บ้ าน รถกระจายเสี ย ง เป็ น ต้น มอบหมายให้ ส ำนัก งานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นครพนม
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๓.๒ การเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยหนาวขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการ ดังนี้
๓.๒.๑ จัดตั้งศูน ย์บั ญ ชาการณ์ อำเภอ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ ความช่วยเหลื อและประสาน
การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยหนาวของ
อำเภอ และขอให้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรการกุศลสนับสนุนและร่วม
แก้ไขปัญหาภัยหนาวอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๓.๒.๒ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปยังอำเภอที่มี สถานที่ท่องเที่ยวและ
อากาศหนาวเย็น จึงให้อำเภอเตรียมมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากสภาพอากาศหนาวเย็น
ถนนลื่ น และทั ศนวิสั ย ต่ ำจากหมอกหนา ทำให้ มี ความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบั ติเหตุจากการจราจร การโดยสารเรือ
ท่องเที่ยว การเดินเรือขนส่งสินค้า และอุบัติเหตุจากอัคคีภัยในเต็นท์ที่พักของนัก ท่องเที่ยว โดยให้ดำเนินการติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจรเพิ่มเติม การติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง การเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณ
จุดกางเต็นท์ที่พักของนัดท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองและอาสาสมัครภาคประชาชนเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้ กับ นั กท่องเที่ย ว มอบหมายให้ส ำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นครพนมร่วมกับ
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๓.๒.3 ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งหลักเกณฑ์
และแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ในการจัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหนาว
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนที่มีปัญหาขาดแคลนเครื่องกันหนาวอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ให้ประสานงาน
กับส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรการกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างทั่วถึง
และไม่ซ้ำซ้อน มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
4. การสนับสนุน
4.๑ การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
- จัดตั้งศูนย์สื่อสาร และจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จำเป็นให้
ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ปกติโดยเร็ว ทั่วถึงทุกพื้นที่
- หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม โทรศัพท์
หมายเลข 042 – 511142
- หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ บริษัททีโอทีมหาชน
- คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ความถี่หลัก 162.125

7

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดข้างเคียง
จังหวัดสกลนคร -โทรศัพท์/โทรสาร-042
711763สป48520 .มท.
จังหวัดมุกดาหาร -โทรศัพท์/โทรสาร-042
611086สป49109 .มท.

 โทรศัพท์ 2411342-02
 โทรสาร 2411342-02
 สป.55050 .มท.สายด่วน 1784
 ความถีว่ ิทยุ 150.150 MHz ,

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต7 สกลนคร
โทรศัพท์ 728256-042 โทรสาร
728208-042
สป มท.48605 สายด่วน 1784
ความถี่วิทยุ 150.150 MHz ,

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคนครพนม
โทรศัพท์/โทรสาร 512370-042

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
โทรศัพท์514065-042
โทรสาร 511025-042

หน่วยกำลังในพื้นที่
- จังหวัดทหารบกนครพนม

สป47995 .มท.

โทรศัพท์/โทรสาร 042- 051493
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร 042- 511943

การประปา ส่วนภูมิภาค
นครพนม
โทรศัพท์ 511409-042
โทรสาร 513141-042

ความถี่วิทยุ 150.150 MHz ,

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
)แห่ง 12 จำนวน(

- นพค 22.โทรศัพท์ 571191 -042
511205-042 โทรศัพท์ .นรข -ตชด237 236 235 .
กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
)แห่ง 17 จำนวน(.

สาธารณสุขจังหวัด
ศูนย์ส่อื สารจังหวัดนครพนม
โทรศัพท์/โทรสาร 511142-042

โทรศัพท์511510-042
โทรสาร 511410-042

โรงพยาบาลนครพนม

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ตำบล
จำนวน แห่ง 86

โทรศัพท์511422-042
โทรสาร 511327-042

ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
4.๒ ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (ภาคผนวก)
4.๓ การประกาศพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ เพื่อรับรองการเกิดเหตุสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์
และฟื้นฟู และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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4.๔ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗. ภาคผนวก
ลงนาม

ผู้เสนอแผน

( นายเดชา พลกล้า )
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
กรรมการและเลขานุการ กอปภ.จังหวัดนครพนม

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน
(นายสยาม ศิริมงคล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ผู้อำนวยการจังหวัดนครพนม

