แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดบึงกาฬ
ปี พ.ศ. 2562 - 2563

-------------------------กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62

อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัตปิ ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕61
คำจำกัดความ: อากาศเย็น หมายถึง อุณหภูมิ 16.0 – 22.9 องศาเซลเซียส
อากาศหนาว หมายถึง อุณหภูมิ 8.0 – 15.99 องศาเซลเซียส
อากาศหนาวจัด หมายถึง อุณหภูมติ ่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส

รูปภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดบึงกาฬ
1. สถานการณ์ทั่วไป

1.1 สภาพทางกายภาพ/ภูมิศาสตร์
จังหวัดบึงกาฬมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
751 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งจังหวัด 4,305.746 ตารางกิโลเมตร หรือ มีจำนวนเนื้อที่ 2,690,625 ไร่
เป็นอันดับที่ 52 ของประเทศ และอันดับที่ 16 ของภาค และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดนติดต่อกันเป็นระยะทาง 120 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอคำตากล้า อำเภอบ้านม่วง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอรัตนวาปี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดบึงกาฬ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง แยกได้เป็น ๓ บริเวณคือ
๑) พื้นที่เป็นคลื่นลอนลาด กระจายอยู่ทุกอำเภอเป็นหย่อมๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ทำนาส่วนใหญ่และ
ปลูกพืชไร่พืชสวน และป่าธรรมชาติ
2) พื้นที่เป็นคลื่นลอนชันและเป็นเขาเป็นป่าธรรมชาติ เช่น ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ พบในเขต
อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล อำเภอบุ่งคล้า และอำเภอพรเจริญ
3) สภาพพื้ น ที่ เป็ น ภู เขาที่ มี ค วามสู งชั น จากระดั บ น้ ำ ทะเลตั้ งแต่ ๒๐๐ เมตร เป็ น บริ เวณ
เทือกเขาต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอเซกาและอำเภอบึงโขงหลง
1.3 สภาพทางการปกครอง/ประชากรจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ แบ่งการปกครองท้องที่ ออกเป็น 8 อำเภอ ๕๓ ตำบล 6๑7 หมู่บ้าน มีองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด ๑ แห่ ง เทศบาลตำบล ๑๘ แห่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล ๔๑ แห่ ง มี ค รั ว เรื อ น
133,062 ครั ว เรื อ น ประชากรทั้ ง สิ้ น จำนวน 423,940 คน เป็ น เพศชาย จำนวน 212,931 คน
เป็นเพศหญิง 211,009 คน ประชากรร้อยละ ๘๐ ของจังหวัดบึงกาฬ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทั้งนี้
เนื่องจาก สภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง เป็นต้น

ตารางที่ 1 เขตการปกครอง และจำนวนประชากร
อำเภอ

จำนวน
ตำบล

จำนวน
หมู่บ้าน

ทต.

เมืองบึงกาฬ
พรเจริญ
โซ่พิสัย
เซกา
ปากคาด
บึงโขงหลง
ศรีวิไล
บุ่งคล้า
รวม

12
7
7
9
6
4
5
3
53

131
58
95
136
64
57
51
25
๖17

7
3
1
๓
๑
2
๑
๑8

อบต.
6
4
6
8
6
3
4
3
๔1

ระยะทางจาก
อำเภอถึง
จังหวัด (กม.)
๑
46
79
101
47
89
28
42
-

ประชากรในพื้นที่
ครัวเรือน
32,786
12,545
20,958
26,173
11,838
11,700
13,003
4,059
133,062

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

46,572
22,149
36,564
43,727
17,793
18,915
20,210
7,001
212,931

46,379
22,185
36,064
43,130
17,634
18,673
19,945
6,999
211,009

92,951
44,334
72,628
86,857
35,427
37,588
40,155
14,000
423,940

ที่มา : รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระบบสถิติทางทะเบียน กรมการปกครอง

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
มี ลั กษณะอากาศจั ดอยู่ ในจำพวกฝนแถบร้ อนและแห้ งแล้ ง (ธันวาคม -มกราคม) ในฤดู มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนื อ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ำสุดในเดือนช่วงธันวาคมถึงเดือนมกราคม
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะสูงขึ้น อย่างรวดเร็ว
ในเดือนมีนาคมและร้ อนจั ดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน - กรกฎาคม) อุ ณหภูมิ
โดยทั่วไปจะลดลงในเดือนตุลาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมใต้ อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 13 องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ ๓๑ องศาเซลเซียส จึงเป็น
จังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาจากภัยหนาว ในระดับที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยมีข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ในปี พ.ศ. 2561-2562 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 การให้ความช่วยเหลือภัยหนาว จังหวัดบึงกาฬ ปี 2561
รายการให้ความช่วยเหลือ

พื้นที่
ปี พ.ศ.

อำเภอ

เมืองบึงกาฬ
2561

ผ้าห่มกัน
เสื้อห่มกัน
หนาว (ผืน) หนาวผูใ้ หญ่
(ตัว)
2,000
-

เสื้อห่มกัน
หนาวเด็ก
(ตัว)
-

ถุงเท้า
เด็ก (คู่)
-

บริษัทไทยเบฟเวอเรท บมจ.

หน่วยงานช่วยเหลือ

ศรีวิไล

1,000

-

-

-

บริษัทไทยเบฟเวอเรท บมจ.

โซ่พิสัย

1,500

-

-

-

บริษัทไทยเบฟเวอเรท บมจ.

เซกา

1,500

-

-

-

บริษัทไทยเบฟเวอเรท บมจ.

บึงโขงหลง

1,000

-

-

-

บริษัทไทยเบฟเวอเรท บมจ.

ปากคาด

1,000

-

-

-

บริษัทไทยเบฟเวอเรท บมจ.

พรเจริญ

1,000

-

-

-

บริษัทไทยเบฟเวอเรท บมจ.

บุ่งคล้า

1,000

-

-

-

บริษัทไทยเบฟเวอเรท บมจ.

รวม

10,000

-

-

ตารางที่ 3 การให้ความช่วยเหลือภัยหนาว จังหวัดบึงกาฬ ปี 2562
รายการให้ความช่วยเหลือ

พื้นที่

เสื้อห่มกัน
หนาวผูใ้ หญ่
(ตัว)
-

เสื้อห่มกัน
หนาวเด็ก
(ตัว)
-

ถุงเท้า
เด็ก (คู่)

ศรีวิไล

-

-

-

โซ่พิสัย

-

-

-

เซกา

-

-

-

-

-

-

ปากคาด

-

-

-

พรเจริญ

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี พ.ศ.

อำเภอ

ผ้าห่มกัน
หนาว (ผืน)

เมืองบึงกาฬ
2562

บึงโขงหลง

500

บุ่งคล้า

700

รวม

1,200

หน่วยงานช่วยเหลือ

-

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัย
หนาวได้อย่างเร่งด่วนและทันต่อเหตุการณ์
2.2 เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบูรณาการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
2.3 เพื่อให้ การช่วยเหลือผู้ ป ระสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ภัย ตลอดจนฟื้นฟู
ผู้ประสบภัยและพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

3. องค์กรปฏิบัติ
3.1 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
กองอำนวยการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม
สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อำนวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นรองผู้อำนวยการ
3.2 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และปฏิ บั ติ งานตามที่ ผู้ ว่ าราชการจังหวั ด
หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการ
3.3 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ( กอปภ.ทต.)
ทำหน้ าที่ อ ำนวยการ ควบคุ ม ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และเผชิ ญเหตุ
เมื่อเกิดสาธารณภัย ขึ้น พร้อมทั้งจั ดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล ให้
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด และผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ หรือใกล้เคียงกัน
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี เป็นผู้อำนวยการ
3.4 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.)
ทำหน้ าที่ อ ำนวยการ ควบคุ ม ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และเผชิ ญ เหตุ
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด และผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมทั้งสนั บสนุ น การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียงกัน หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อำนวยการ
4. แนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวทางการปฏิบัติ ร่ วมกับหน่ วยทหาร ในการปฏิบั ติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
ระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น จะต้องมีการประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และพยายามเสริมสร้างความ
เข้าใจระหว่างกัน รวมทั้งดำรงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเข้ าใจคลาดเคลื่อน
ระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ
ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูน ย์ป ระสานงานระหว่างพลเรือนกับทหาร หรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่าง
พลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัย เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยน
/ข้อมูลในการ...
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ข้ อ มู ล ในการจั ด การสาธารณภั ย รวมทั้ ง การบรรยายสรุ ป สถานการณ์ ประจำวั น เพื่ อ ทำความเข้ า ใจ
ต่อสถานการณ์ ให้ ตรงกัน โดยยึ ดกรอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสากล และพระราชบั ญ ญั ติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ดังนี้
1. ดำเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2. ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างพลเรือนกับทหารในการบรรเทาสาธารณภัย
3. ดำรงการติดต่อสื่อสารและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดระหว่างพลเรือนกับทหารในพื้นที่
4.2 แนวทางการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศล
1. ให้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ (กรณีเกิดสาธารณภัย)
เพื่อร่วมปฏิบติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมี
เอกภาพ
2. ให้ ก ระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข สถาบั น การแพทย์ฉุ ก เฉิ น แห่ งชาติ ร่ว มกั บ
องค์การสาธารณกุศลจัดทำแนวทางในการสนับสนุนกำลังทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อ
การปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ
5. ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับ การจั ด การสาธารณภั ย แบ่ งเป็ น ๔ ระดั บ ทั้ งนี้ ขึ้น กั บ พื้ น ที่ ป ระชากร ความซับ ซ้อ น หรือ
ความสามารถในการจั ด การสาธารณภั ย ตลอดจนศั ก ยภาพด้ า นทรั พ ยากร ที่ ผู้ มี อ ำนาจตามกฎหมาย
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้
ตารางที่ 2 ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับ
การจัดการ
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่
๔

สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู้อำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย หนาวจั ง หวั ด บึ ง กาฬ
ปี พ.ศ.2562 - 2563 ดังนี้
6.1 ก่อนเกิดภัย
จั ง หวั ด บึ ง กาฬ โดยกองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั งหวั ด บึ ง กาฬ จั ด ตั้ ง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว อำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาวอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ งจัดตั้ง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่ งพื้น ที่ และให้ ห น่ วยงานที่มีห น้าที่รับผิ ดชอบในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ ประสบภัยจาก
อากาศหนาว ดังนี้
/6.1.1 แต่งตั้ง...
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6.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัด
บึงกาฬ ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด โดยมีอ งค์ป ระกอบจากหน่ว ยงานที่
เกี่ย วข้องในพื้น ที่ ทั้งหน่วยงานทหาร ภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิ และภาคประชาชน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยหนาว
6.1.2 จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับอำเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจน
ชี้แจงระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
6.1.3 สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ
เช่น การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ
กว่าปกติ ( Hypothermia ) การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศเพราะจะทำให้หมดสติและขาดอากาศ เป็นต้น
6.1.4 ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ประสบภัยหนาว
กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ผู้สูงอายุ เด็กไร้ ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย ให้เป็น
ปัจจุบัน โดยระบุจำนวนประชากร แยกรายครัวเรือแต่ละอำเภอ ตำบลและหมู่บ้านที่ประสบภัยหนาว รวมทั้ง
กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพื่อจัดเตรียมเครื่องกันหนาว
6.1.5 ให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้พร้อมเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบล หมู่บ้านตามสภาพความเสี่ยงภัย
โดยยึดถือปฏิบั ติตามระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
6.2 ขณะเกิดภัย
6.2.1 เมื่อเข้าสู่ห้วงสถานการณ์ภัยหนาว (โดยใช้รายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกอบกับสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดข้างเคียง เช่น หนองคาย สกลนคร นครพนม เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬ
ไม่มีส ถานีอุตุนิ ยมวิทยา) กรณี อากาศหนาวจัดผิดปกติมี อุณ หภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลา
อากาศหนาวยาวนานติด ต่อกันเกิน 3 วัน ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น” กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ” เพื่อจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
6.2.2 เมื่ อเกิ ดขี ดความสามารถของศูน ย์ บั ญ ชาการเหตุ การณ์ อำเภอ ให้ รายงานขอรับ การ
สนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด หรือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ/
กองอำนวยการฯ ในพื้นทีต่ ิดต่อหรือใกล้เคียง
6.2.3 ให้ กองอำนวยการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดตั้งเป็ น ศูนย์บัญ ชาการ
เหตุการณ์จังหวัดบึ งกาฬ เพื่อทำหน้ าที่ให้การสนับสนุน ไปยังพื้นที่ประสบภัยเมื่อได้รับการร้องขอ พร้อมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานทหาร ภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิ และ
ภาคประชาชน เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
6.2.4 เมื่อมีความจำเป็นให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาว
เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภคตามความเหมาะสม จากศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต กรม กระทรวง ทั้งหน่วยทหาร ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล มูลนิธิ
เพื่อแจกจ่ายเครื่องกันหนาวไปยังพื้นที่ประสบภัยเบื้องต้น
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6.3 หลังเกิดภัย
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นที่เกิดภัย ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะความ
เสียหายต่างๆ ให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ดังนี้
6.3.1 สำรวจประชาชนที่ เจ็ บ ป่ ว ย ที่ ต้ อ งรั ก ษาพยาบาล และให้ ก ารรั ก ษาพยาบาลตาม
ความเหมาะสม
6.2.2 จัดการฟื้นฟูด้านอาชีพ เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ
6.3.3 ให้การสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง หรือ
อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว
6.4 ประกาศยุติภัย
6.4.1 เมื่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในท้องที่ยุติแล้วให้ประกาศยุติสถานการณ์สาธารณภัยแล้ว รายงาน
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
6.4.2 ยกเลิกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด แล้วส่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงาน
ปกติต่อไป
7. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เป็นการปฏิบัติการที่ลดความรุนแรงของสาธารณภัย รวมทั้งการรักษาขวัญ สร้ากำลัง ใจ และปฏิบัติ
หน้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น ระเบี ย บของเจ้ าหน้ าที่ แ ละประชาชน โดยให้ ยึ ก ถื อ ว่ าการรั ก ษาชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น ของ
ประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกที่จะต้องเร่งเข้าระงับและให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น ในภาวะปกติจึงต้องมี
การเตรียมความพร้อมไว้เพื่อให้สามารถเผชิญกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ทันต่อเหตุการณ์
สำหรับจังหวัดบึงกาฬ การจัดการในภาวะฉุกเฉินแต่ละระดับได้มอบหมายให้ผู้มีอำนาจในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญบัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เป็นผู้รับผิดชอบ
แต่ละระดับของการจัดการสาธารณภัย
7.1 การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
7.1 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภั ยขึ้ นในพื้ นที่ ให้ กองอำนวยการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่น
เป็ น ผู้ควบคุมและสั่งการ เพื่อ ทำหน้ าที่จัดการสาธารณภัย ที่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์ จะเข้า สู่ภ าวะปกติ
พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือ กับ
ทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัย ทุกขั้นตอน หากในกรณี ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ สาธารณภัย
ตามขีดความสามารถตามลำพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกัน และหรือจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ
7.2 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ (ศบก.อ.) ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการอำเภอเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพื่อ
ทำหน้ าที่ ในการจั ด การสาธารณภั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น จนกว่ าสถานการณ์ จ ะเข้า สู่ ส ถานการณ์ ป กติ พร้อ มทั้ งเป็ น
ศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้ งอำนวยการและ
ประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งพลเรือน และฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง
/7.3 ศูนย์บัญชาการ...
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7.3 ศูน ย์ บั ญ ชาการเหตุ การณ์ จั งหวัด บึ งกาฬ (ศบก.จ.บก.) ให้ ก องอำนวยการป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บึงกาฬ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด บึงกาฬ โดยมีผู้อำนวยการจังหวัด
เป็นผู้สั่งการ ควบคุม และบัญชาการ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด จนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรในการจัดการ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งอำนวยการและประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งพลเรือน และ
ฝ่ายทหาร และทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
ให้ แ ก่ ก องอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในระดั บ พื้ น ที่ รวมทั้ ง อำนวยการและประสาน
การเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
ในกรณี เมื่อมีการยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการ
สาธารณภั ยร้ า ยแรงอย่ า งยิ่ ง (ระดั บ 4) เมื่อผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ หรือ
นายกรัฐมนตรีตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของจังหวัดบึงกาฬ เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่
(ระดับ 3) หรือ การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดบึงกาฬ
(ศบก.จ.บก.) แปรสภาพเป็ น ศูน ย์ บั ญ ชาการเหตุ การณ์ ส่ วนหน้าจังหวัด บึ งกาฬ ให้ มีห น้ าที่ ปฏิ บัติ งานตาม
การบัญชาการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยรับผิดชอบอำนวยการ ควบคุม
ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด พร้อมทั้ง
เป็น ศูนย์กลาง ในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเพื่อการจัดการสาธารณภัย และประสานการปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การ
สาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวั ดบึงกาฬ (กอปภ.จ.บึงกาฬ)
ผูอ้ านวยการจังหวั ด
(ผูว้ ่ าราชการจังหวั ดบึงกาฬ)
รองผูอ้ านวยการจังหวั ด
(นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวั ดบึงกาฬ)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ (กอปภ.อาเภอ.)
ผูอ้ านวยการอาเภอ
(นายอาเภอ)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบล (กอปภ.ทต.)
ผูอ้ านวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี เทศบาลตาบล)
ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการท้องถิ่น
(ปลัดเทศบาลตาบล)

หัวหน้าส่วนราชการ
องค์กรต่างๆ
รวมปฏิบัติงาน

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริ หารส่วนตาบล (กอปภ.อบต.)
ผูอ้ านวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล)
ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการท้องถิ่น
(ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล)

รูปภาพที่ 1 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
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7.2 การบัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้
1. คณะที่ป รึก ษา/ผู้ เชี่ย วชาญ มีห น้าที่ ให้ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อมู ล ทางวิช าการ การ
สังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยให้
คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ผู้อำนวยการเห็นสมควร
2. ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ เพื่อสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน โดยให้
สำนั กงานประชาสั ม พั น ธ์จั งหวัดบึ งกาฬเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ดทำขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และ
โครงสร้างภายในศูนย์ฯ
3. ศูนย์ประสานการปฏิบัติ มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ด้านกฎหมาย ธุรการและกำลังพล
4. ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและปกป้อง
ทรัพย์สิ น เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้น ฟูสู่ส ภาวะปกติ ดั บเพลิ ง ค้นหาและกู้ภัย สารเคมีและวัตถุอัน ตราย
บริการการแพทย์และสาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย ประสานทรัพยากร และทางทหาร
5. ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย
รวบรวม ประสานข้อมูลและประเมินความต้องการและความจำในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุ โดยใช้ข้อมูลจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐานดำเนินการ
6. ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ดังนี้
6.1 ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จำเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การสื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยี การพลังงาน
การเกษตรา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การโยธาธิการและซ่อมบำรุ ง
การฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน
6.2 ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และการ
รับบริจาค

/รูปภาพที่ 2...
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สั่งการ

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดบึงกาฬ
(กรณียกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 3-4)

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดบึงกาฬ

แปรสภาพเมื่อ ผบปภ.ช./นรม.ตัดสินใจ
ยกระดั บ การจั ด การสาธารณภั ย เป็ น
ระดับ 3 หรือ ระดับ 4

(การจัดการสาธารณภัย ระดับ 2)

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
(ผู้อำนวยการจังหวัด)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
(ที่ทำการปกครองจังหวัด)

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)

ส่วนปฏิบัติการ

พื้นที่

กลุ่มภารกิจ

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ

ส่วนสนับสนุน

ส่วนอำนวยการ
หน่วยสถานการณ์

แผนกสนับสนุน

หน่วยทรัพยากร

หน่วยจัดหา
สิ่งอุปกรณ์

หน่วยเอกสาร

หน่วยสถานที่
หน่วยสนับสนุน
ภาคพื้น

ส่วนสนับสนุน

ส่วนสนับสนุน

หน่วยสถานที่

ส่วนสนับสนุน

หน่วยสถานที่

ส่วนสนับสนุน

หน่วยสถานที่

ส่วนสนับสนุน

รูปภาพที่ 2 โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

/8.การสื่อสาร...
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8. การสื่อสารและโทรคมนาคม
- ระบบสื่อสารหลัก
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์/โทรสาร 0 ๔๒๔๙ ๒๕21
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 0 ๔๒๔๙ ๒๔๖๔
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 0 ๔๒๔๙ ๑๔๑๒-๔
- การสื่อสารรองข่ายวิทยุสื่อสาร ระบบ HF
ความถี่หลัก ๑๕๔.๙๒๕ MHZ นามเรียกขาน “ศูนย์สั่งการบึงกาฬ”
ความถี่รอง 166.475 MHZ นามเรียกขาน “ปภ.จ.บึงกาฬ”
ความถี่สำรอง 1๖๒.๖๐0 MHZ นามเรียกขาน “บึงพระยา” ของที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
ความถี่สำรอง 1๕๓.๔๕๐ MHZ นามเรียกขาน “ศูนย์สั่งการ” ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
ความถี่สำรอง 15๒.๕๗๕ MHZ นามเรียกขาน “สองนาง” ของสถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ
ความถี่สำรอง 1๔๕.๗๐๐ MHZ นามเรียกขาน “วิทยุสมัครเล่นบึงกาฬ”
ของชมรมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดบึงกาฬ
- การสื่อสารสำรอง
โทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งเหตุ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬโทรศัพท์. 08 ๑๙๒๑ ๘๔๒๗
- ระบบ CALL CENTER แจ้งเหตุด่วน
แจ้งเหตุแพทย์ฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙
แจ้งเหตุไฟไหม้ โทร. ๑9๙
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย โทร. ๑๙๑
แจ้งเหตุสาธารณภัย โทร. ๑๗๘๔
แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทร. ๑๑๒๙
แจ้งการประปา น้ำไม่ไหลโทร. 1๖๖๒
แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร. ๑๕๘๔
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ
คลื่น (FM) ๑๐๔.๒๕ MHZ
โทรศัพท์ 0 ๔๒๔๙ ๑๔๐๒
- การดูแลระบบโทรคมนาคมให้สามารถใช้การได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
จัดตั้งศูนย์สื่อสาร โดยให้มีระบบสื่อสารที่จำเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเชื่อมโยง
ระบบสื่อสารกับหน่วยงานอื่นได้ปกติโดยเร็วทั่วถึงทุกพื้นที่

/ผังการสื่อสาร...
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ผังการสื่อสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 โทรศัพท์ 02 6373000
 โทรสาร 02 2417466

กองอำนวยการป้องกันแลบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดข้างเคียง- จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์/โทรสาร 042-711771
042-715146 สป.มท. 48548
- จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์/โทรสาร 042 421014
สป.มท. 49109
การประปาส่วนภูมภิ าคบึงกาฬ
โทรศัพท์ 042 491186
โทรสาร 042 492148

และ 02 2417499
 สป.มท. 55050-58
สายด่วน 1784

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
โทรศัพท์ 042 920622
โทรสาร 042 920610
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงกาฬ
โทรศัพท์ 042 490954-5
โทรสาร 042 492596

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์/โทรสาร 042 492521สป.
มท. 47995
ความถี่วิทยุ 166.475 MHz

หน่วยกำลังในพื้นที่
- ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
โท ร ศั พ ท์ 042 490 8 3 4
- กองร้อย ตชด.ที่ 244
โท รศั พ ท์ 0 4 2 4 9 2 9 6 9
- กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายใน จ.บึงกาฬ (กกล.รส.จว.บก.)
 โทรศัพท์ 042 2207861
- ปกครองจังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์ 042 492510

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
(จำนวน 8 แห่ง)

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.
(จำนวน 41 แห่ง)

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
(จำนวน 18 แห่ง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์ 042 492754
โทรสาร 042 492754

สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์ 042-492497
โทรสาร 042-492498
042-492498

โทรศัพท์ 042 492045-6
โทรสาร 042 492001

โรงพยาบาลบึงกาฬ
โทรศัพท์ 0449 1161-3
โทรสาร 042 491278
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กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภาคีเครือข่าย
ลำดับที่

หน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

คลื่นความถี่
วิทยุสื่อสาร

042-492520
042-492521

042-492522

166.475

1

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ

2

กองอำนวยการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
อำเภอ จำนวน 8 แห่ง
2.1 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
042-491798
สาธารณภัยอำเภอเมืองบึงกาฬ
2.2 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
042-489153
สาธารณภัยอำเภอเซกา
2.3 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
042-485060
สาธารณภัยอำเภอโซ่พิสัย
2.4 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
042-487631
สาธารณภัยอำเภอพรเจริญ
2.5 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
042-481-060
สาธารณภัยอำเภอปากคาด
2.6 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
042-416293
สาธารณภัยอำเภอบึงโขงหลง
2.7 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
042-497060
สาธารณภัยอำเภอศรีวไล
2.8 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
042-499399
สาธารณภัยอำเภอบุ่งคล้า

3

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาล จำนวน 18 แห่ง
3.1 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลบึงกาฬ
3.2 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตำบลวิศิษฐ์
3.3 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลหอคำ
3.4 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนสว่าง
3.5 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลไคสี
3.6 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกก่อง
3.7 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองเลิง

042-491798
042-489531
042-485060
042-487631
042-481060
042-416293
042-497060
042-499399

042-491408

042-491408

042-490707

042-490707

042-025004

042-025004

042-024503

042-024503

042-490919

042-490919

042-490804

042-490804

042-025222

042-025222

162.125

-14-

3.8 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสะอาด
3.9 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลซาง
3.10 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลปากคาด
3.11 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
3.12 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลพรเจริญ
3.13 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
3.14 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสำราญ
3.15 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีวิไล
3.16 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลโซ่พิสัย
3.17 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีพนา
3.18 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยส่วนตำบลบึงงาม
4
เมือง
บึงกาฬ

เซกา

042-021110
.
042-490981

042-021110

042-404235

042-581052

042-416168

042-416168

042-487240

042-487240

042-020444

042-020444

042-479173

042-479173

042-497243

042-497243

042-485058

042-485059

042-489258

042-489259

042-416025

042-416025

042-490981

กองอำนวยการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
องค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 41 แห่ง
4.1 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
042-491897 042-491897
สาธารณภัย อบต.บึงกาฬ
4.2 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
042-023234 042-023234
สาธารณภัย อบต.โนนสมบูรณ์
4.3 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
042-023056 042-023056
สาธารณภัย อบต.ชัยพร
4.4 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
042-9021157 042-9021157
สาธารณภัย อบต.คำนาดี
4.5 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
042-023435 042-023435
สาธารณภัย อบต.นาสวรรค์
4.6 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
042-490715 042-490716
สาธารณภัย อบต.โป่งเปือย
4.7 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.เซกา
4.8 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ท่ากกแดง

042-489319

042-489319

042-490704

042-490704
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4.9 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.บ้านต้อง
4.10 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.หนองทุ่ม
4.11 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.โสกก่าม
4.12 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.น้ำจั่น
4.13 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ป่งไฮ
4.14 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ท่าสะอาด
4.15 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.โซ่
4.16 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.คำแก้ว
4.17 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ถ้ำเจริญ
4.18 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.บัวตูม
4.19 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ศรีชมพู
4.20 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.เหล่าทอง
4.21 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.หนองพันทา
4.22 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.วังชมภู
4.23 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ศรีชมภู
4.24 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.หนองหัวช้าง
4.25 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ป่าแฝก
4.26 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.หนองยอง
4.27 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
ปากคาด สาธารณภัย อบต.ปากคาด

042-490811

042-490811

042-490942

042-490942

042-490905

042-490905

042-436880

042-436880

042-479646

042-479646

042-490815

042-490815

042-490723

042-490723

042-026000

042-026000

042-018012

042-018012

042-490972

042-490972

042-018040

042-018040

042-485920

042-485919

042-490980

042-490989

042-020235

042-020235

042-487379

042-487379

042-020646

042-020646

042-020044

042-020044

042-4894903

042-494904

042-403335

042-403335

-16-

4.28 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.โนนศิลา
4.29 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.สมสนุก
4.30 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.นาดง
4.31 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.นากั้ง
4.32 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.โพธิ์หมากแข้ง
4.33 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ท่าดอกคำ
4.34 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ดงบัง
4.35 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ชุมภูพร
4.36 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.นาสะแบง
4.37 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.นาแสง
4.38 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.นาสิงห์
4.39 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.บุ่งคล้า
4.40 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.โคกกว้าง
4.41 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.หนองเดิ่น
5

โรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง
5.1 โรงพยาบาลบึงกาฬ
5.2 โรงพยาบาลเซกา
5.3 โรงพยาบาลโซ่พิสัย
5.4 โรงพยาบาลพรเจริญ
5.5 โรงพยาบาลปากคาด
5.6 โรงพยาบาลบึงโขงหลง
5.7 โรงพยาบาลศรีวิไล
5.8 โรงพยาบาลบุ่งคล้า

042-404328

042-404328

042-492812

042-492812

042-404319

042-404319

042-018222

042-018222

042-416157

042-416157

042-479763

042-479763

042-458505

042-458505

042-497524

042-497524

042-490978

042-490978

08-6458236

08-6458236

042-490955

042-490955

042-499193

042-499193

042-027001

042-027001

042-490880

042-490880

042-491161
042-489099
042-485100
042-487099
042-481099
042-416181
042-497100
042-499106

042-491162
042-489099
042-485100
042-487099
042-481099
042-416307
042-497101
042-499106

154.925
154.925
154.925
154.925
154.925
154.925
154.925
154.925

-17-

6

7

สถานีตำรวจภูธร จำนวน 13 แห่ง
6.1 สถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ
6.2 สถานีตำรวจภูธรเซกา
6.3 สถานีตำรวจภูธรโซ่พิสัย
6.4 สถานีตำรวจภูธรพรเจริญ
6.5 สถานีตำรวจภูธรบึงโขงหลง
6.6 สถานีตำรวจภูธรปากคาด
6.7 สถานีตำรวจภูธรศรีวิไล
6.8 สถานีตำรวจภูธรบุ่งคล้า
6.9 สถานีตำรวจภูธรหอคำ
6.10 สถานีตำรวจภูธรดอนหญ้านาง
6.11 สถานีตำรวจภูธรเหล่าหลวง
6.12 สถานีตำรวจภูธรป่งไฮ
6.13 สถานีตำรวจภูธรโสกก่าม
6.14 หน่วยตำรวจทางหลวงบึงกาฬ
6.15 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224
6.16 กองบังคับการตำรวจน้ำ
6.17 กองกำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ

042-491256
042-489113
042-485035
042-487119
042-416207
042-481115
042-497078
042-499285
042-025001
042-020503
042-022046
042-490743
042-490840
042-492274
042-403003
042-491276
042-491832

องค์ ก รภาคเอกชน/มู ล นิ ธิ / องค์ ก รสาธารณกุ ศ ล
จำนวน 6 แห่ง
7.1 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
7.2 มูลนิธิสว่างศรีวิไลธรรมสถาน
7.3 สมาคมกู้ภัยนทีธรรม
7.4 สมาคมธรรมรัศมีมณีรัตน์
7.5 สมาคมกู้ภัยสัจธรรมเซการ่วมกุศล
7.6 สมาคมป้องกันภัย

042-491553
042-497497
08-7856-5508
08-7855-7336
09-4265-8441
08-8732-9722

ลงชื่อ

042-491256
042-489113
042-485034
042-487119
042-416207
042-481115
042-497078
042-499004
042-025001
042-020504
042-022046
042-490743
042-490840

042-491283

ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ ภิรมย์วงศ์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นายธวัชชัย ศรีทอง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติแผน
(นายสนิท ขาวสอาด)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ผู้อำนวยการจังหวัดบึงกาฬ

153.450
153.450
153.450
153.450
153.450
153.450
153.450
153.450
153.450
153.450
153.450
153.450
153.450

