แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุดที่
หน้าที่

ของ
ของ

ชุด
หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
วัน.............. เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3
อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
๑. สถานการณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
๑.1 สถานการณ์ทั่วไป
อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง เป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก เป็นเมืองก่อน
ประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมชื่อ บางโพท่าอิฐ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476 “อุตรดิตถ์” หมายถึง
เมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นเมืองตานานแม่ม่ายลับแล และเมืองถิ่นกาเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ “ พระยาพิชัยดาบหัก ”
ทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ
485 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก
ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีเขตชายแดนยาวประมาณ 135 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดกับ จังหวัดสุโขทัย

ชุดที่
หน้าที่

ของ
ของ

ชุด
หน้า

สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
ที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ า น่ า น บริ เ วณสองฝั่ งของแม่ น้าน่า น และล าน้ าสาขาที่ ไ หลมาบรรจบกับ
แม่น้าน่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตอาเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของ อาเภอเมือง
อุตรดิตถ์ ลับแล และอาเภอทองแสนขัน (ประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด)
ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าทางด้าน
เหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบ ๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน แม่น้าปาด
คลองแม่พร่อง ห้วยน้าไคร้ และลาธารสายต่าง ๆ สลับกับภูมิประเทศเป็น เขาอยู่ในเขตอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ลับแล น้าปาด ฟากท่า ท่าปลาและอาเภอบ้านโคก (ประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด)
เขตภูเขาและที่สูง อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะ
เขตอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล น้าปาด ฟากท่า ท่าปลา และบ้านโคก (ประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมด)
พื้นที่ทั้งหมด 7,873 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,920,868 ไร่ เป็นอันดับที่ 11 ของ 17
จังหวัดภาคเหนือ : อันดับที่ 25 ของประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ มี ภู มิ อ ากาศแบบร้ อ นชื้น สลั บ ร้อ นแห้ งแล้ ง หรื อ ฝนเมื อ งร้ อ นเฉพาะฤดู
เพราะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากกระแสลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และตะวั น ตกเฉี ย งใต้ มี ค วามชื้ น และ
ความร้อนสูง ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายในฤดูหนาวและ
มีฝนตกชุกในฤดูฝน

ชุดที่
หน้าที่

ของ
ของ

ชุด
หน้า

สถิติป ริมาณฝน ณ สถานีอต
ุ ุน ิยมวิทยา จงั หวดั อุต รดิต ถ์ พ.ศ.2546 - 2558
STATISTICS OF RAINFALL AT METEOROLOGY STATION, UTTARADIT PROVINCE: 2003 - 2015
2546
( 2003 )

รายการ

2547
( 2004 )

2548
( 2005 )

2549
( 2006 )

2550
( 2007 )

2551
( 2008 )

2552
( 2009 )

2553
( 2010 )

2554
( 2011 )

2555
( 2012 )

2556
( 2013 )

2557
( 2014 )

1,367.1
117
83.8

1,345.6
118
90.8

1,224.9
110
102.5

2558
( 2015 )

Item

สถำนีอุตนุ ยิ มวิทยำอุตรดิตถ์ Uttaradit Meteorology Station
ฝนรวม (มิลลิเมตร)
จำนวนวันฝนตก (วัน)
ฝนสูงสุด (มิลลิเมตร)

1,289.8
109
94.8

1,676.2
111
193.3

1,364.0
113
94.7

2,241.0
124
263.7

1,083.8
103
66.3

1,305.7
129
79.0

1,183.3
99
69.1

1,156.7
103
116.8

2,112.8
135
141.6

825.6 Total rain (millimeter)
90 Number of rainy days
65.8 Daily maximum (millim

ทีม่ ำ: กรมอุตนุ ยิ มวิทยำ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
Source: Meteorological Department, Ministry of Information and Communication Technology

ด้านการเมืองการปกครอง
จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพื้นที่เพื่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น 9 อาเภอ 67 ตาบล 613 หมู่บ้าน
ดังนี้ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย ตรอน ลับแล ท่าปลา น้าปาด ฟากท่า บ้านโคก และอาเภอทองแสนขัน
การแบ่งเขตการบริหารราชการ ระดับ คือ 3
1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จานวน หน่วยงาน 60
2. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จานวน หน่วยงาน 32
3. ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แห่ง ประกอบด้วย 81
.
3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน แห่ง 1
3.2 เทศบาลเมืองฯ
จานวน แห่ง 1
3.3 เทศบาลตาบล
จานวน แห่ง 26
3.4 องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน แห่ง 53
การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
อ้าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์
ตรอน
ท่าปลา
น้าปาด
ฟากท่า
บ้านโคก
พิชัย
ลับแล
ทองแสนขัน
รวม

พื้นที่
ตร.กม.
756.48
314.50
1,681.45
1,448.71
632.67
1,055.91
736.68
448.77
754.44
7,838.61

ต้าบล

หมู่บ้าน

17
5
8
6
4
4
11
8
4
67

158
47
85
49
31
31
98
65
49
613

ระยะทางห่าง
จากจังหวัด
22 กม.
40 กม.
72 กม.
113 กม.
165 กม.
45 กม.
8 กม.
42 กม.

ชุดที่
หน้าที่
ตารางแสดงรายละเอียดประชากรและครัวเรือนของจังหวัดอุตรดิตถ์
อาเภอ
1. เมืองอุตรดิตถ์
2. ตรอน
3. ท่าปลา
4. น้าปาด
5. ฟากท่า
6. บ้านโคก
7. พิชัย
8. ลับแล
9. ทองแสนขัน
รวม

ของ
ของ

ชุด
หน้า

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

อัตราส่วน
ชาย : หญิง

หลังคาเรือน

72,630
16,696
21,950
18,438
7,198
7,430
37,363
27,168
16,072
224,945

77,211
17,635
21,878
18,345
7,339
7,165
39,303
28,242
16,134
233,252

149,841
34,331
43,828
36,783
14,537
14,595
76,666
55,410
32,206
458,197

32.70
7.49
9.57
8.03
3.17
3.19
16.73
12.09
7.03
100.00

0.97 : 1.03
0.97 : 1.03

57,777
11,377
14,050
13,026
5,321
6,077
25,987
21,548
10,872
166,035

1:1
1:1
0.99 : 1.01
1.02 : 0.98
0.97 : 1.03
0.98 : 1.02

1:1
0.98 : 1.02

พื้นที่เศรษฐกิจที่ส้าคัญ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีผลผลิตสาขาที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดคือ สาขาการเกษตร รองลงไปคือ
การอุตสาหกรรม การประมง และการพาณิชย์
- พืช เศรษฐกิจ ของจั งหวัดที่ส าคัญคือ ลางสาดมีการปลูกมากที่สุ ดในประเทศ นอกจากนี้ก็มี
ทุเรียน เงาะ มังคุด สับปะรด ลาไย ส่วนพืชไร่ที่เป็นพืช เศรษฐกิจคือ ข้าว อ้อย ข้าวโพด กระเทียม ถั่วต่างๆ
และยาสูบ เป็นต้น
- มีพื้นที่ปลูกอ้อยมากเพราะมีโรงงานน้าตาลถึง 1 แห่ง มีโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
- มีการทาอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลายอย่างเช่น การทาไม้กวาดตองกง การทอผ้า การจักสาน
เครื่องใช้ไม้ไผ่ การทาเครื่องปั้นดินเผา การตีเหล็กทาเครื่องใช้เกษตรกรรมและทามีด เป็นต้น
- สภาพความคล่องตัวของเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองอุตรดิตถ์ อาเภอลับแล อาเภอ
พิชัย มีธนาคารพาณิชย์คอยให้บริการอยู่หลายแห่ง จากสภาพทั่วไปแล้วจังหวัดอุตรดิตถ์มีค่าครองชีพของ
ประชากรอยู่ในระดับปานกลาง
- ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมของจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ นั้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น อุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก
เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ อุตสาหกรรมน้าตาล อุตสาหกรรมทอผ้า และ
อุตสาหกรรมน้าปลา ส่วนในเรื่องของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น เหมืองแร่ ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ ยังไม่เกิดขึ้น
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงแม้อุตรดิตถ์จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ต่าง ๆ ก็ตาม

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่
ของ หน้า
สถานประกอบการธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมที่ ตั้ ง อยู่ ใ น จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ทั้ ง สิ้ น จำนวน
12,649 แห่ ง ส่ ว นใหญ่ ประกอบกิจ การขายปลี กจำนวน 4,827 แห่ ง หรือร้อยละ 38.2 รองลงมา คือ
สถานประกอบกิจ การด้านผลิ ต มีจำนวน 1,964 แห่ง หรือร้อยละ 15.5 อันดับสาม คือ กิจกรรมบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม มีจำนวน 1,799 แห่ง หรือร้อยละ 14.2 ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ มีจำนวน 1,183 แห่ง หรือ
ร้ อ ยละ 9.4 กิ จ กรรมขายส่ ง และการขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์ และ จั ก รยานยนต์ มี จ ำนวน
1,042 แห่ง หรือร้อยละ 8.2 และ กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีจานวน 387 แห่ง หรือร้อยละ 3.1 ส่วนที่
เหลือเป็นสถานประกอบการประกอบกิจกรรมอื่น ๆ คือ การขายส่ง การก่อสร้าง กิจกรรมการขนส่งทางบก
สถานที่เก็บ สินค้า กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน
กิจกรรมข้อมูล ข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรมที่พักแรม กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค และ
การจั ด การแล ะ ก ารบ ำบั ดน้ าเสี ย ข อง เ สี ย แล ะสิ่ งปฏิ กู ล ใ นแ ต่ ล ะ กิ จ กร รม มี จำนว น ต่ า ก ว่ า
ร้อยละ 3.0

ชุดที่
หน้าที่

ของ
ของ

โบราณสถานจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
๑

อ้าเภอ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์

๒

อาเภอลับแล

๗ แห่ง

๓

อาเภอตรอน

๓ แห่ง

๔

อาเภอพิชัย

6 แห่ง

๕
๖

อาเภอฟากท่า
อาเภอทองแสนขัน

๑ แห่ง
๒ แห่ง

รวม

จ้านวน (แห่ง)
๙ แห่ง

28 แห่ง

สถานที่ตั้ง
๑. วัดพระฝาง
๒. วัดธรรมมาธิปไตย
๓. วัดกลาง
๔. วัดใหญ่ท่าเสา
๕. วัดท่าถนน
๖. วัดทองเหลือ
๗. วัดดอยแก้ว
๘. วัดวังหมู
๙. วัดโพธิ์เผือก
๑. พระแท่นศิลาอาสน์
๒. เวียงเจ้าเงาะ
๓. วัดมหาธาตุ
๔. วัดพระยืน
๕. วัดดอนสัก
๖. วัดเจดีย์คีรีวิหาร
๗. ม่อนอารักษ์
๑. วัดหลวงป่ายาง
๒. ข่อยสูง
๓. วัดบ้านแก่งใต้
๑. เมืองพิชัยเก่า
๒. คูปราสาท
๓. ปรางค์
๔. วัดเสมา
๕. วัดบึงสัมพันธ์
๖. เขาบันไดม้า
๑. ริมห้วยน้าปาด
๑. หน้าผาเขาเขียน
๒. บ่อเหล็กน้าพี้

หมายเหตุ

ชุด
หน้า

ชุดที่
หน้าที่

ของ
ของ

ชุด
หน้า

เขตพื้นที่ชลประทาน นอกเขตชลประทาน
น้้าชลประทาน แหล่งน้าชลประทานที่สาคัญ คือ
1) เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้าน่าน โดยสร้างปิดกั้นแม่น้าน่าน
ที่บ ริ เวณตาบลผาเลื อด อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุ ดในประเทศไทยและเป็ น
เขื่อนเอนกประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน เขื่อนสิริกิติ์มีเนื้อที่ประมาณ
284.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 178,000 ไร่ เก็บน้าได้สูงสุด 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างเสร็จ
เมื่อปี 2515
2) อ่ า งเก็ บ น้ าคลองตรอน ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า นห้ ว ยแมง ต.น้ าไคร้ อ.น้ าปาด เป็ น เขื่ อ นดิ น
แกนดินเหนียว สันเขื่อนกว้าง 9.00 ม. ยาว 220 ม. สูง 48 ม. มีพื้นที่รับน้าฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 265 ตาราง
กิโลเมตร เก็บกักน้าได้สูงสุด 59 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก่อสร้างโดยกรมชลประทานในปี พ.ศ. 2537-2540
3) เขื่อนทดน้าผาจุก
4) เขื่อนห้วยน้าลี
โครงการ
โครงการชลประทานขนาดกลาง
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
โครงการส่งน้าฯ ยม-น่าน
รวม

ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน
จ้านวน
พื้นที่
(แห่ง)
(ไร่)
7
59,447
120
256,034
132
95,429
1
52,239
463,149

ปริมาณน้้าเก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
63
15.05
78.05

พื้นที่โครงการชลประทานขนาดกลาง
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7

โครงการ
ฝายน้าริด
ฝายป่าไร่
โรงสูบน้าบ้านเกาะ
อ่างเก็บน้าห้วยแม่เฉย
ฝายน้าปาด
อ่างเก็บน้าคลองตรอน
โครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์
รวม

พื้นที่
(ไร่)
692
1,600
34,446
1,681
1,500
18,028
15,000
72,947

หมายเหตุ โครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ สูบน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค จานวน 15,000 ไร่

ชุดที่
หน้าที่

ของ
ของ

การใช้พื้นที่ทางการเกษตร
นาข้าว

พืชไร่
8%

ไม้ผล

ไม้ยืนต้น

0%

1%

ปศุสัตว์

ประมง

8%

45%
38%

(ที่มา : ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2558-2559)
ข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561)
ปี 2560
ปี 2561
ชนิดพืช
ปี 2559 (ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
1. ข้าวนาปี
2. ข้าวนาปรัง
3. ทุเรียนหมอนทอง
4. ทุเรียนหลงลับแล
5. ทุเรียนหลินลับแล
6. ทุเรียนพื้นเมือง
7. ลองกอง
8. สางสาด
9. สับปะรด
10. มะม่วงหิมพานต์
11. มะขามหวาน
12. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูฝน)
13. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูแล้ง)
14. มันสาปะหลัง
15. อ้อยโรงงาน
16. ยางพารา
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

574,265.59 563,024.00 569,091.00
190,039 256,200.00 255,520.00
29,819.94 30,460.00
2,385.60
2,612.00
34,963.00
397.60
523.00
7,156.78
7,548.00
27,249.00 27,376.00 27,636.00
10,527.00 10,912.23
11,098.00
22,150.00 42,824.50 31,582.00
24,728.50 24,941.00 27,286.00
15,453.50 15,949.00 16,026.00
151,458.00 140,690.00
199,270.25
43,605.00 41,000.00
43,981.00 39,604.64 27,500.00
46,244.75 48,842.00 38,000.00
19,168.14 28084.25 20,300.00

ชุด
หน้า

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่
ของ หน้า
พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าวนาปี/ข้าวนาปรัง, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,
มันสาปะหลัง, อ้อยโรงงานมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนๆ ในขณะที่พื้นที่ปลูกสับปะรด ทุเรียน และเม็ดมะม่วง
หิมพานต์ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
ลุ่มน้้าในจังหวัดอุตรดิตถ์
ลุ่มน้าในจังหวัดอุตรดิตถ์มี 2 ลุ่มน้าคือ ลุ่มน้าน่านและลุ่มน้ายม ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด
จะอยู่ ใ นเขตลุ่ ม น้ าน่ า น มี เ พี ย งบางส่ ว นของพื้ น ที่ อ าเภอลั บ แลและอ าเภอพิ ชั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ายม
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
พื้นที่รับน้า
(ตร.กม.)

ปริมาณน้าท่า
ล้าน ลบ.ม.

ความจุที่เก็บกักได้
ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็น %
ที่เก็บกักได้

1,358

305.22

-

-

2,447

434.18

2.59

0.6

3.คลองตรอน (0913)

1,212

4.แม่น้าน่านส่วนที่ 4 (0911)

2,601

379.87
940.04

60.29
10

15.87
1.06

5.พื้นที่ ต.แม่พูล อ.ลับแล

15.49

6.37

-

-

6.พื้นที่ อ.พิชัย

82.77

24.16

0.44

1.82

2,089.84

73.32

3.51

ลุ่มน้าย่อย
ลุ่มน้าน่าน
1.ลุม่ น้าน่านส่วนที่ 3
(0907-เหนือเขื่อนสิริกติ ิ์)
2.น้าปาด (0912)

ลุ่มน้ายม

รวม

ที่มา: โครงการชลประทานอุตรดิตถ์, พ.ศ. 2560

ชุดที่
หน้าที่

ของ
ของ

ชุด
หน้า

แหล่งน้้าส้าคัญ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีแม่น้าน่านไหลผ่าน ซึ่งเป็นแม่น้าที่ไหลมาจากจังหวัดน่าน เข้ามาทางอาเภอ
ท่าปลา และอาเภอน้ าปาด โดยมีแม่น้ าปาด ซึ่งมีต้นน้ามาจากประเทศลาวและเป็นเขตติดต่อกับจั ง หวั ด
อุตรดิตถ์ ไหลผ่านอาเภอฟากท่า อาเภอน้าปาด ไหลลงมาบรรจบกับแม่น้าน่าน จากนั้นลาน้าน่านจะไหลผ่าน
ลงมาทิศตะวันตกเข้าเขตอาเภอท่าปลา อาเภอเมือง อาเภอลับแล และไหลลงผ่านบริเวณที่ราบถึงที่ตั้งจังหวัด
อุตรดิตถ์แล้วไหลผ่านอาเภอตรอน อาเภอพิชัย ไปยังจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากแม่น้าน่านมักจะเปลี่ยนทางเดิน
ของน้าในอดีตบ่อย ๆ จึงทาให้เกิดร่องรอยของทางน้าเดิมอยู่ เกิดเป็นหนองบึงเล็กๆ ซึ่งจะเห็นได้ชัดในบริเวณที่
ราบจากอาเภอเมือง อาเภอตรอน และอาเภอพิชัย
นอกจากนี้ ยั ง มี ค ลองซึ่ ง ไหลลงสู่ แ ม่ น้ าน่ า น เช่ น คลองตรอน ซึ่ ง ไหลผ่ า นพื้ น ที่ บ ริ เ วณ
อาเภอตรอนจากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตก คลองแม่พร่องไหลมาจากทิศเหนือของอาเภอลับแลลงมา
ทางทิศใต้ นอกจากนี้ยังมีคลองน้าริด คลองน้าหมัน และลาห้วยจากภูเขาต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้ราษฎรได้อาศัยน้า
ในแม่น้าน่าน คลองตรอนและน้าปาด มาใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม และใช้ในครอบครัว เพราะมีน้าอยู่
ตลอดปี ส่ ว นล าห้ ว ยต่างๆ จะมีน้ าเฉพาะในฤดูฝ นเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีห นองและบึงต่างๆ เช่น บึงมาย
บึงกะโล่ บึงหล่ม บึงช่อ บึงสกัด และหนองต่างๆ ซึ่งเกิดจากร่องรอยของแม่น้าในอดีตที่เปลี่ยนทิศทางเดิม
ของน้า ซึ่งสามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง แต่ก็มีปริมาณน้าไม่มากนัก ราษฎรยังใช้น้าบาดาลบริโภคและใช้ใน
การเกษตรบ้างเล็กน้อย ระดับน้าใต้ดินเฉลี่ยลึกประมาณ 3-5 เมตร เนื่องจากแม่น้าน่านมีความสาคัญรองจาก
แม่น้าปิงของภาคเหนือ ซึ่งไหลลงสู่แม่น้าเจ้าพระยาเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันนี้มีการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ขึ้นที่อาเภอ
ท่ า ปลา และมี เ ขื่ อ นทดน้ าเป็ น ทอด ๆ จึ ง นั บ ว่ า โครงการล าน้ าน่ า นมี ค วามส าคั ญ ในด้ า นเกษตรกรรม
เป็นอย่างมาก แหล่งน้าที่สาคัญของจังหวัดแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) แหล่งน้้าผิวดิน
แหล่งน้าผิวดินที่สาคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งน้าที่มอี ยู่ตามธรรมชาติที่สาคัญ ดังนี้
1.1) แม่น้าน่าน ต้นน้าอยู่ที่อาเภอปัว -อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไหลผ่านเข้ามาจังหวัด
อุตรดิตถ์ที่อาเภอท่าปลา ลงมาทางใต้ของจังหวัด โดยไหลผ่านอาเภอเมืองอาเภอตรอนและอาเภอพิชัยไปสู่
จังหวัดพิษณุโลก รวมความยาวของแม่น้าที่ไหลผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 160 กิโลเมตร แม่น้าสายนี้
เปรียบเสมือนเส้นโลหิตใหญ่ของประชาชนในจังหวัด ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยน้าจากแม่น้าน่านเป็นหลักในการ
เกษตรกรรมและการบริโภค ซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ปิดกั้นแม่น้า อาเภอท่าปลา เพื่อกักเก็บ
น้าไว้ใช้ในการเกษตรกรรมและผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันเขื่อนอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
1.2) แม่น้าปาด ต้นกาเนิดของแม่น้าปาดคือ ภูเขาทุ่งแล้ง ซึ่งเป็นภูเขาที่แบ่งเขตระหว่า ง
ประเทศไทย กับ สปป.ลาว ลาน้าปาดไหลผ่านตาบลม่วงเจ็ดต้น อาเภอบ้านโคก อาเภอฟากท่า และไหลผ่าน
อาเภอน้าปาดไปบรรจบแม่น้าน่าน ที่บ้านปากปาด อาเภอน้าปาด บริเวณท้ายน้าเขื่อนสิริกิติ์ ความยาวลาน้า
ประมาณ 160.65 กิโลเมตร
1.3) คลองตรอน ต้นน้าเกิดในภูเมี่ยง ตาบลน้าไผ่ อาเภอน้าปาด ไหลผ่านอาเภอตรอน ลงสู่
แม่น้าน่านที่บ้านแก่ง ตาบลบ้านแก่ง อาเภอตรอน ความยาวลาน้าประมาณ 125.50 กิโลเมตร
1.4) คลองฝาง เกิดจากเขาขุนฝาง บ้านเหล่าป่าสา ตาบลขุนฝาง ไปบรรจบแม่น้าน่านที่
บ้านปากฝาง ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
1.5) คลองน้ าริ ด ต้ น น้ าเกิ ด จากเทื อ กเขาพลึ ง อ าเภอเด่ น ชั ย จั ง หวั ด แพร่ ไหลผ่ า น
บ้านปางต้นผึ้งมาบรรจบกับห้วยแม่เฉยที่บ้านผาตั้ง แล้วไหลผ่านบ้านด่านนาขามและบ้านน้าริด ลงสู่แม่น้าน่าน
ที่ตอนเหนือของมณฑลทหารบกที่ 35 อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
1.6) คลองโพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอาเภอลับแลไหลผ่านบ้านม่อนดินแดง ตาบลท่าเสา
ไปบรรจบแม่น้าน่านที่วัดคลองโพธิ์

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่
ของ หน้า
1.7) ห้วยแม่พูล-คลองแม่พร่อง ต้นน้าเกิดจากตาบลแม่พูลไหลผ่านตาบลแม่พูลมาบรรจบ
คลองแม่พร่องที่ตาบลฝายหลวง แล้วไหลผ่านตาบลทุ่งยั้ง ตาบลไผ่ล้อม ลงบึงมายเขตตอนใต้ของอาเภอลับแล
ติดกับอาเภอตรอน และอาเภอพิชัย
1.8) คลองละมุ ง เป็ น คลองระบายน้ าจากบึ ง มายและบริ เ วณทุ่ ง สามขากั บ คลองต่ า งๆ
ในเขตอ าเภอศรี น คร จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ลงสู่ ค ลองละมุ ง ไหลลงสู่ แ ม่ น้ าน่ า น ที่ บ้ า นปากคลอง ต าบลคอรุม
อาเภอพิชัย ความยาวคลองละมุงประมาณ 35 กิโลเมตร
๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ
๑.๒.๑ สถิติการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง (อย่างน้อย 3 ปี)
ตารางสถิติอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง
ปี พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย
(ครั้ง)

2560

31

จานวน
ครัวเรือนที่
ประสบภัย
(ครัวเรือน)
10,312

2561

18

1,339

พื้นที่
ประสบภัย
(อาเภอ)

พื้นที่
ประสบภัย
(ตาบล)

พื้นที่
ประสบภัย
(หมู่บ้าน)

ความเสียหาย / ผลกระทบ

8

-

-

6

24

77

บ้านพักอาศัย 71 หลัง,พืชไร่
6,412 ไร่, นาข้าว 69,100.96
ไร่, พืชสวน 775 ไร่, บ่อปลา
271 บ่อ, ถนน 138 สาย, ฝาย
40 แห่ง, คลองน้าธรรมชาติ 2
แห่ง, คอสะพาน 6 แห่ง, ท่อ
ระบายน้า 4 แห่ง, คันคลอง 5
แห่ง, สะพาน 9 แห่ง, ท่อลอด
เหลี่ยม 2 แห่ง, บล็อกคอนกรีต 2
แห่ง, เสาไฟฟ้า 4 ต้น, หม้อแปลง
นั่งร้านขนาด 160 KVA, ระบบ
กล้อง CCTV, ตู้เหล็กใส่อุปกรณ์
ภายนอก, อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ากับ
การลัดวงจร, ตัวแปลงสัญญาณ,
สายใยแก้วนาแสงพร้อมการ
เชื่อมต่อชนิด 12 คอร์, สายนา
สัญญาณจาตู้ไปหากล้อง, ไหล่ทาง
3 แห่ง, คันดิน 7 แห่ง, มอเตอร์
ไซด์ 5 คัน, รถอีแต๊ก 1 คัน,
เครื่องสูบน้า 3 เครื่อง, รถไถเดิน
ตาม 1 เครื่อง, ลาเมือง 1 สาย,
ตลิ่ง 6 แห่ง, พืชสวน(ต้นขนุน) 4
ต้น,รถยนต์ 2 คัน
บ้านพักอาศัย 160 หลัง, นาข้าว
3,883 ไร่, พืชไร่ 574 ไร่, พืช
สวน 25.75 ไร่, ฝาย 20 แห่ง,
ไหล่ทาง 946 แห่ง, คอสะพาน 3
แห่ง, ถนน 22 สาย, สะพาน 5
แห่ง, คลองส่งน้า 1 แห่ง, ลา
เหมือง 3 แห่ง, หูข้างของท่อลอด
เหลี่ยม 2 แห่ง, ตลิ่ง 2 แห่ง

ชุดที่
หน้าที่

ของ
ของ

ชุด
หน้า

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย
(ครั้ง)

จานวน
ครัวเรือนที่
ประสบภัย
(ครัวเรือน)

พื้นที่
ประสบภัย
(อาเภอ)

พื้นที่
ประสบภัย
(ตาบล)

พืน้ ที่
ประสบภัย
(หมู่บ้าน)

ความเสียหาย / ผลกระทบ

ปี พ.ศ.
2562

8

803

4

14

101

นาข้าว 758 ไร่, ฝาย 3 แห่ง,
บ้านพักอาศัย 157 หลัง, พืชไร่
1,126 ไร่, กระบือ 1 ตัว, ถนน
2 สาย, ระบบประปาภูเขา 4 แห่ง
, พืชสวน 78 ไร่, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 แห่ง, โรงเรียน 1 แห่ง, วัด
2 แห่ง, ลาห้วย 1 แห่ง. บ่อปลา
16 บ่อ, ลาเหมือง 1 แห่ง,
หน่อไม้ฝรั่ง, 9 ไร่, พืชอื่นๆ 10 ไร่

ชุดที่
หน้าที่

ของ
ของ

ชุด
หน้า

๑.2.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในลักษณะต่าง ๆ
แผนที่แสดงพื้นที่มีความเสี่ยง เปราะบาง ต่อการเกิดสถานการณ์อุทกภัย และดินถล่ม

๒.พื้น ที่ เ สี่ ย งภัย น้ ำ ป่ ำไหลหลำก จ ำนวน
๓๒ ตำบล ได้แก่
๑.พืน้ ที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
จำนวน ๒๕ ตำบล ได้แก่

ต . บ้ า น ด่ า น น า ข า ม ต . วั ง ดิ น
ต.แสนตอ ต.ถ้ าฉลอง ต.น้ าริ ด
ต.ขุ น ฝาง ต.น้ าหมั น ต.ผาเลื อ ด
ต.จริม ต.นางพญา ต.หาดล้า ต.
ท่ า ปลา ต.แม่ พู ล ต.ฝายหลวง
ต.นานกกก ต.บ้านฝาย ต.เด่นเหล็ก
ต.น้ าไผ่ ต.ห้ ว ยมุ่ น ต.ท่ า แฝก
ต.ฟากท่ า ต.สองคอน ต.บ่ อ เบี้ ย
ต.ม่วงเจ็ดต้นและ ต.บ่อทอง

ต.แสนตอ ต.วั ง ดิ น ต.งิ้ ว งาม
ต.บ้ า นด่ า นนาขาม ต.ถ้ าฉลอง
ต . น้ า ริ ด ต . ท่ า เ ส า ต . ผ า จุ ก
ต.บ้านด่าน ต.ท่าปลา ต.หาดล้า
ต.น้ าหมั น ต.ผาเลื อ ด ต.จริ ม
ต.ร่ ว มจิ ต ต.ชั ย จุ ม พล ต.ทุ่ ง ยั้ ง
ต.ฝายหลวง ต.แสนตอ ต.บ้านฝาย
ต.ฟากท่า ต.สองคอน ต.บ้านเสี้ยว
ต.สองห้อง ต.นาขุม ต.ม่วงเจ็ดต้น
ต.บ่ อ เบี้ ย ต.บ้ า นโคก ต.ป่ า คาย
ต.ผักขวง ต.น้าพี้ และ ต.บ่อทอง

๓.พืน้ ที่เสี่ยงภัยนำ้ ล้นตลิง่ น้ำท่ วมขัง
จำนวน ๓๐ ตำบล ได้แก่

ต.บ้านเกาะ ต.ป่าเซ่า 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

ชุดที่
หน้าที่

ของ
ของ

ชุด
หน้า

๒. ภารกิจ
กองอานวยการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อุตรดิต ถ์ (กอปภ.จ.อต.) ดาเนินการตาม
แนวทางที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กาหนด โดยผู้อานวยการจังหวัด
บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ เพื่ อ ควบคุ ม แก้ ไ ขปั ญ หา ระดมสรรพก าลั ง การประสานงาน การสั่ ง การ วางแผน
แบ่งมอบภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ และกาหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและดินถล่มของจังหวัดให้มีความกระชับและชัดเจน โดยมีโครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์
(ตามผนวก ก)
๒.๑ เป้าหมาย
เพื่อบูรณาการแผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วง
ฤดูฝน 2563
๒.๒ วัตถุประสงค์
1) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และแผนหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม
ในพื้นที่จังหวัด
2) เพื่อเป็นศูนย์กลางรับรายงานข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงาน
ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและชลศาสตร์ประจาวัน เพื่อประมวลสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3) เพื่ออานวยการและวินิจฉัยสั่งการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่ม
ในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
4) เพื่อให้หน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ หน่วยกาลังในพื้นที่ ได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน
๓. การปฏิบัติ
๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ
๓.๑.๑ เจตนารมณ์/แนวทาง/กลยุทธ์ของจังหวัด
กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ แ ละหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม จิตอาสา ในพื้นที่จะต้องปฏิบัติ ทั้งที่เป็นการใช้โครงสร้า ง และไม่ใช้
โครงสร้าง
ก. ช่วงระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการอพยพ)
ข. ช่วงระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการดารงชีพ ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย)
ค. ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๗๒ ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านดารงชีพ ด้านการบริหาร
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย)
๓.๑.๒ ขอบเขต
อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณ
น้าฝนมากจนทาให้มีปริมาณน้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถ
การระบายน้าของแม่น้า ลาคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทาของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้า
ตามธรรมชาติ ทั้ ง เจตนาและไม่ เจตนา จนเป็ น อั น ตรายต่ อ ชีวิต ทรัพ ย์ สิ น ของประชาชนและสิ่ ง แวดล้ อม
ทาให้เกิดน้าท่วมขัง/น้าล้นตลิ่ง และน้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood)

ชุดที่
หน้าที่

ของ
ของ

ชุด
หน้า

3.2 การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
3.2.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
ประเภท
พื้นที่เสี่ยงภัย
วิธีดาเนินการ/แนวทางแก้ไข(แผนงาน/โครงการ
ของภัย
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย)
เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่า
อุทกภัย
อ.ลับแล อ.ทองแสนขัน
ใช้โครงสร้าง
และดิน
อ.ท่าปลา อ.ตรอน
(1) การก่อสร้างอาคาร การสร้างเส้นทางคมนาคม ถนน และสะพาน
โคลนถล่ม อ.น้าปาด อ.พิชัย
ที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายควบคุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทาให้
อ.ฟากท่า อ.เมืองฯ
ช่วยลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดสาธารณภัย
อ.บ้านโคก
(2) การเสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง รวมถึงการปลูกต้นไม้และ
พุ่มไม้เพื่อป้องกันชุมชนริมน้าจากผลกระทบโดยตรงจากอุทกภัยและ
สภาพอากาศที่รุนแรง เพื่อไม่ให้น้าจากแม่น้าไหลเข้าท่วมชุมชนซึ่งเป็น
การลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัย
(3) การก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้า หรือแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้า ระบบ
ผันน้า ฝายทดน้า ฯลฯ เพื่อกักเก็บน้าเมื่อมีปริมาณน้าจากฝนเป็น
จานวนมาก และช่วยไม่ให้น้าไหลผ่านอย่างรวดเร็วจนเกินไป ทาให้
ไม่ให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่ในบริเวณกว้าง
(4) การสร้างพนังกันน้าริมแม่น้า เพื่อป้องกันอุทกภัยจากน้าท่วมตลิ่ง
เพื่อช่วยลดผลกระทบ หากปริมาณน้าจากแม่น้ามีระดับสูงขึ้นซึ่งอาจ
ทาให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมตลิ่งได้รับความเสียหาย
(5) การขยายพื้นที่เส้นทางการไหลของน้า การสร้างทางระบบระบายน้า
เพื่อเป็นการช่วยระบายน้าหากมีปริมาณน้าไหลผ่านเป็นจานวนมาก
และเป็นการช่วยป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัย
ไม่ใช้โครงสร้าง
(1) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะทาให้ประชาชนได้เข้าถึง
ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นการสร้างความตระหนักให้
ประชาชนเข้าใจว่าพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
(2) การจัดผังเมือง ผังชุมชน หรือหมู่บ้าน ไม่ให้มีความหนาแน่น
จนเกินไปเพราะอาจได้รับอันตรายเมื่อเกิดภัย จะทาให้เกิดการ
กระจายตัวของประชากรและลดโอกาสที่ประชากรบางส่วนต้องสร้าง
บ้านอยู่ในพื้นที่ล่อแหลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรที่ยากจน
(3) การออกกฎหมายต้องมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกัน
ประชาชนต้องมี
ความเข้าใจและเคารพกฎหมาย ในกรณีที่ไม่ได้มีบทลงโทษสาหรับ
ประชาชนที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น สร้างบ้านในพื้นที่ทางน้าไหล อาจไม่มี
โทษปรับแต่อาจไม่ได้รับการเยียวยา ซ่อมแซม หากได้รับผลกระทบ
จากน้าท่วม เป็นต้น
(4) การพัฒนา ส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่สาธารณชน
(5) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
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3.2.2 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมทรัพยากร
การเตรี ย มความพร้ อ ม เป็ น การด าเนิ น การที่ เ น้ น ช่ ว งก่ อ นเกิ ด ภั ย เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
หรือชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่าง ๆ พร้อมที่จะรับมือกับ
สาธารณภั ย การเตรี ย มความพร้ อ มก าลั ง พล เจ้ า หน้ า ที่ เครื่ อ งจั ก รกลสาธารณภั ย ของหน่ ว ยงาน
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 (ภาคผนวก ข)
3.2.3 แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งเตือนภัย
การแจ้งเตือนภัย ให้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝน ช่องทางการแจ้งเตือน และการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
1) ระดับ การแจ้ งเตือนภัย มอบหมาย ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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 สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
อย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจา
2) กระบวนการแจ้งเตือนภัย ประกอบด้วย
(1) การเฝ้ าระวังติดตามสถานการณ์ มอบหมาย สถานีอุตุนิยมวิทยาอุต รดิ ต ถ์
เขื่อนสิริกิติ์ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และอาเภอ ทุกอาเภอ ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหว
ของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย ติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมงรวมทั้งทาหน้าที่
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
(2) การแจ้งเตือนล่วงหน้า มอบหมายให้ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ และ อสมท.อุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานหลักในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อ ให้การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มีมาตรฐานและรูปแบบ
เดียวกัน ให้ประชาชนได้รับทราบ และมอบหมายให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
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ทาหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย ไปยังส่วน
ราชการ หน่วยงาน กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลาสาหรับการแจ้งเตือนล่วงหน้า ก่อนเกิดภัยไม่ต่ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง
(3) การแจ้งเตือนภัย เมื่อมีการประเมินว่ามีโ อกาสเกิดภัยมากกว่าร้อยละ ๖๐
ให้ ดาเนิ น การแจ้ ง แนวทางการปฏิบั ติ ให้ กับส่ ว นราชการ หน่ว ยงาน กองอานวยการป้ องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ากว่า ๗๒ ชั่วโมงและรายงานผลการปฏิบัติให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลางทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง
(4) การรับมือและการอพยพ เมื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อาจมีความรุนแรง
และส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ให้ดาเนินการอพยพประชาชนตามแผนที่
กาหนดไว้ โดยให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๙ พิษณุโลก เป็นหน่วยสนับสนุนทรัพยากร
และเครื่องมือ ทั้งนี้ หากเกินศักยภาพที่จะรับมือได้ ให้รายงานกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลางทราบทันที
3.2.4 แนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่
ในการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยทหาร กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับหน่วยทหาร ได้แก่
มณฑลทหารบกที่ 35, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20, กองพันทหารม้าที่ 2, กองพันทหารม้าที่ 7, โรงพยาบาล
ค่ ายพิ ชัยดาบหั ก , หน่ วยบั ญชาการทหารพั ฒนา ตามมาตรา 46 แห่ งพระราชบั ญญั ติ ป้ องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นให้ดาเนินการเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่จัดทาขึ้น เพื่อทา
ความเข้ า ใจต่ อ สถานการณ์ ใ ห้ ต รงกั น โดยยึ ด กรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานหลั ก สากล และ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้
(1) ดาเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
(2) ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารในการบรรเทาสาธารณภัย
(3) ดารงการติดต่อสื่อสารและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดระหว่างพลเรือนกับทหารในพื้นที่
เมื่ อมี การประกาศกฎอั ย การศึ ก หรื อประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น หรื อมี ค าสั่ งจาก
ผู้บัญชาการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ หรือมีคาสั่งจากรองผู้ บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แห่ งชาติ กองอานวยการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด อุ ตรดิต ถ์ จ ะปรับสภาพเป็ น
ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดและขึ้นทางยุทธการกับฝ่ายทหาร
3.2.5 แนวทางปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม องค์การสาธารณกุศล ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
(1) ให้ จั ดเจ้ าหน้ าที่ ประสานงาน กั บศู นย์ บั ญชาการเหตุ การณ์ แต่ ละระดั บ (กรณี เกิ ด
สาธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่าง
มีเอกภาพ
(2) ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดทาแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนกาลังทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ
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3.2.6 แนวทางการก้าหนดพื้นที่/ศูนย์พักพิงชั่วคราว และการอพยพ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยในพื้นที่ใดและในพื้นที่นั้นมีผู้อยู่อาศัยจะก่อให้เกิดอันตราย
หรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการ
อาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอานาจสั่งอพยพผู้อยู่ในพื้นที่นั้นออกไปเฉพาะ
เท่าที่จาเป็น (รายละเอียดศูนย์พักพิงชั่ว คราว ภาคผนวก ค) และเมื่อได้รับแจ้งเตือนภัยจาเป็นต้องอพยพ
ให้อาเภอ/ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ให้หน่วยทหารในเขตพื้นที่
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น หน่ ว ยสนั บ สนุ น การอพยพ ภายใต้ ก ารสั่ ง การของผู้ อ านวยการจั ง หวั ด
ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ตามลาดับแล้วแต่กรณี และปฏิบัติ
หน้าที่ตามแผนอพยพ ดังนี้
๑) จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่อยู่อาศัยชั่ว คราวแก่ผู้ ประสบภัย ประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ โดยจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน
๒) จั ดกลุ่ มผู้ ป ระสบภัยโดยแบ่ง ประเภทของบุ ค คลตามล าดั บเร่ง ด่ว น เช่น ผู้ ป่ว ย
ทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามลาดับ และดาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กาหนด
ไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.๒๕๕8
๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงไปสู่พื้นที่ปลอดภัยการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่
อันตรายให้ดาเนินการเท่าที่จาเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ให้พึงระมัดระวังมิให้เกิดผลเสียหายทางด้าน
จิตวิทยามวลชนด้วย
๔) จัดระเบียบสถานที่อพยพและอานวยความปลอดภัยและจัดเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย ในสถานที่อพยพ อาจขอกาลังอาสาสมัครจากผู้อพยพ หรือ อาสาสมัคร อื่นๆ
๕) จัดให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
๖) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบจานวนผู้ที่ยังติดค้างอยู่ใน
พื้นที่ เสี่ยงภัย
๗) จัดให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อพยพ
๘) อานวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ เช่น อานวยความสะดวกด้านเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่จ าเป็ น การปฐมพยาบาล ช่ว ยเหลื อผู้ บาดเจ็บ บริการอาหารน้าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ ถู ก
สุขลักษณะ จัดสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคให้ทั่วถึง
และเป็นธรรม
๙) ป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง และควบคุ ม โรคที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจของ
ประชาชนผู้ประสบภัย
๑๐) แจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่มให้ผู้อพยพ
ทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล
๑๑) การอพยพกลับ เมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อานวยการจังหวัด หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายประกาศยุติสถานการณ์ภัย ให้รีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป
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3.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
3.3.1 องค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ก. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่และพิจารณาเห็นว่าหรือได้รับรายงานจากกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด” เพื่อทาหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ อานวยการ
สั่งการ ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์การ
สาธารณกุศล เพื่อจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
แนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ซึ่งมีสถานะที่เป็นได้ทั้งการเป็น
1) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ทาหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ
ให้ กั บ ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ อ าเภอ โดยมี ผู้ อ านวยการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ สั่ ง การ
(Emergency Operation Center: EOC)
2) ศูนย์บัญชาการเหตการณ์ ทาหน้าที่ในการควบคุมและสั่งการหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เกิดเหตุ
โดยตรง ในกรณีนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอจะทาหน้าที่เป็นส่ว นปฏิบัติการใน
ระดั บ พื้ น ที่ ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการบั ญ ชาการ สั่ ง การของผู้ อ านวยการจั ง หวั ด
(Incident Command Post: ICP)
หากสถานการณ์ลุกลามขยายตัวออกไปจนกระทั่งผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นภัยระดับ 3 ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
แปรสภาพเป็ น “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่ว นหน้าจังหวัด ” ภายใต้นโยบาย แนวทาง กลยุทธ์และความ
มุ่งหมายในการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
ผู้อ้านวยการจังหวัด
รองผู้อ้านวยการจังหวัด
ที่ปรึกษา / ผู้เชีย่ วชาญ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
ส่วนอ้านวยการ

ส่วนปฏิบัติการ
กลุ่มภารกิจ

พื้นที่

ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์อ้าเภอ
ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์อ้าเภอ
ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์อ้าเภอ

หน่วยสถานการณ์
หน่วยทรัพยากร
หน่วยเอกสาร

ส่วนสนับสนุน

แผนกสนับสนุน
หน่วยจัดหา
อุปกรณ์
หน่วยสถานที่
หน่วยสนับสนุน
ภาคพื้น

แผนกบริการ
หน่วยสื่อสาร
หน่วยแพทย์
หน่วยเสบียง

แผนกการเงิน
หน่วยการเงิน
บัญชี
หน่วยจัดซื้อ
จัดจ้าง
หน่วยพัสดุ
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ข. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบก.อต.)
(การจัดการสาธารณภัย ระดับ 2)
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ้าเภอ (ศบก.อ.)

การจัดการสาธารณภัยเป็นระดับภัยเมื่อ
มีภัยร้ายแรง/ร้ายแรงอย่างยิ่งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด จะแปร
สภาพเป็นศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์
ส่วนหน้าจังหวัด
ศอ.จอส.จ./ศอ.จอส.อ.
การใช้ก้าลังจิตอาสาร่วมในการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
ทม.

ทต.

อบต.

3.3.2 แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์
ก. การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)
1) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุก ารณ์ จัง หวั ด อุ ตรดิต ถ์ (Emergency Operation
Center: EOC) ณ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุต รดิต ถ์
ชั้น 1 ถนนประชานิมิตร ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข
055 417 989 และกาหนดจุดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุตรดิตถ์สารอง ดังนี้
(1) ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
(2) มณฑลทหารบกที่ 35
2) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานประจ้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จั งหวัด
อุตรดิตถ์ โดยให้เป็นพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ในการอานวยการประสานการ
ปฏิ บั ติ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ฝ่ า ยพลเรื อ น ต ารวจ ทหาร รวมทั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
องค์ ก รสาธารณกุ ศ ลในการควบคุ ม สถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ เ กิ ด ภั ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว ทั่ ว ถึ ง
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ข. การบัญชาการเหตุการณ์ร่วม (Unified Command)
กาหนดแนวทางการประสานงาน การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบตามกฎหมาย มีความแตกต่างในด้านภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถประสานงาน วางแผน
ปฏิบัติในภารกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน
3.3.3 การเผชิญเหตุอุทกภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดที่รับผิดชอบ
ในการเข้า อานวยการ ควบคุม กากับ ดูแล สั่งการ เมื่อเกิดสาธารณภัยในท้องที่อาเภอ ดังนี้
1) รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ (นายพิ ภั ช ประจั น เขตต์ ) รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่
อาเภอพิชัย อาเภอ ตรอน และอาเภอทองแสนขัน
2) รองผู้ ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสมเกียรติ พูล สุ ขเสริม ) รับผิ ดชอบพื้นที่
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ อาเภอลับแล และอาเภอท่าปลา
3) ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล) รับผิดชอบพื้นที่อาเภอน้าปาด
อาเภอฟากท่า และอาเภอบ้านโคก
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(1) การบริหารจัดการน้้า
มอบโครงการชลประทานอุตรดิ ตถ์ รับผิ ดชอบบริ ห ารจั ดการน้าในพื้นที่ จั ง หวั ด
อุตรดิตถ์ โดยมีการเตรียมความพร้อมจัดการน้าหลาก ดังนี้
- พร่องน้าเข้าแก้มลิงที่ได้สร้างไว้ เช่น บึงช่อ บึงมาย ฟากบึงหนองทอง พร้อมทั้ง
เฝ้าระวังในการควบคุมไม่ให้ท่วมพื้นที่
- เฝ้าระวังจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา และเครือข่ายศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติ
การเตรียมความพร้อม
- ติดตั้งเครื่องสูบน้า ขนาด 6-12 นิ้ว ในพื้นที่เสี่ยงภัย จานวน 16 เครื่อง
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้้าหลาก
- พื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้าคลองตรอน
- พื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้าแม่เฉย
- ประตูระบายน้าคลองโพธิ์
- ชุมชนเกาะตาเพชร
- คลอง 1P-1L RMC กม.9+600-10+600
(2) การอ้านวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร
ให้กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง
และที่ทาการปกครองอาเภอ อานวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับ
ความเสียหาย หรือถูกน้าท่วมจนประชาชนไม่สามารถสัญจรได้ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ จัด
เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกการจราจร แนะนาเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย จัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถ
ยกสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน และดาเนินการซ่อมแซมเส้นทางที่ชารุด/ถูกตัดขาดเพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรได้โดยเร็ว
หน่วยงานหลัก : กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์, สานักงานทางหลวง
ชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์), แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1, แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่2, แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
หน่วยงานสนับสนุน : ที่ทาการปกครองอาเภอ, อาสาสมัคร
(3) การดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ให้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ และหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ก าหนดแนว
ทางการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การจัดเตรียมเวชภัณฑ์ การจัดชุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลง
พื้นที่ให้คาแนะนาและการป้องกันควบคุมโรคจากอุ ทกภัย รวมถึงการดูแลผู้ประสบภัย พร้อมทั้งมอบหมาย
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ อย่างหมาะสมและทั่วถึง
หน่วยงานหลัก : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานสนับสนุน : ที่ทาการปกครองอาเภอ, อาสาสมัคร
(๔) การดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานในสังกัด ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัย พื้นที่ที่ประชาชนอพยพจากบ้านเรือน ทั้งนี้ให้ร่วมกับที่ทาการ
ปกครองอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนการจัดเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัย ส่งเสบียง
ให้ประชาชนตามบ้านเรือน พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก : กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์, ที่ทาการปกครองอาเภอ
หน่วยงานสนับสนุน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อาสาสมัคร
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(๕) การดูแลรักษาสถานที่ส้าคัญ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน บูรณาการใน
การปกป้องพื้นที่สาคัญ สิ่งสาธารณูปโภค โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ดังนี้
(5.1) สารวจพื้นที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้า วางกระสอบทราย ทาคันดิน เพื่อป้องกันน้าท่วม
(5.2) ย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในพื้นที่สูง
(5.3) เตรียมระบบไฟฟ้า ระบบผลิตน้าสารอง เพื่อเตรียมความพร้อม
หน่วยงานหลัก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค โทรศัพท์จังหวัด
อุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน : อาสาสมัคร, มูลนิธิ, และศูนย์ อปพร.ทุกระดับ
(๖) การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ในส่วนราชการและ
ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ ดังนี้
(6.1) การส่งข่าวสารความช่วยเหลือต่อหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารสู่สาธารณชนต่อไป
(6.2) ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกประเภท ควบคุมสถานการณ์และ
แก้ไขปัญหาให้ลุล่วง
(6.3) กรณีมีข่าวเชิงลบ ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง
ให้สาธารณชนทราบ
(6.4) ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสาร ข้ อ เท็ จ จริ ง ด้ า นสาธารณภั ย และการให้ ค วาม
ช่วยเหลือให้ประชาชนทราบ อย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และต่อเนื่อง
หน่ วยงานหลั ก : ประชาสั มพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์, สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
หน่วยงานสนับสนุน : อาสาสมัคร, มูลนิธิ, และศูนย์ อปพร.ทุกระดับ
3.3.4 การบรรเทาทุกข์
การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑) ให้อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สารวจ ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ
ความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลาเนา
๒) ให้ อาเภอ และองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จัดทาบัญชีรายชื่ อ ผู้ ป ระสบภัย และ
ทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห์และฟื้นฟู
๓) รักษาพยาบาลผู้ประสบภัยให้กลับมาดารงชีวิตได้ตามปกติ ตลอดจนป้องกัน เฝ้าระวัง
และควบคุมโรคระบาดทั้งคนและสัตว์
๔) จัดการที่อยู่อาศัยแบบถาวรและชั่วคราว ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยช่วยเหลือ
ต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง
๕) จ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๖) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารต่อสาธารณะ
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การประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น
1) จั ง หวั ด จั ด ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษประสานกั บ อ าเภอและท้ อ งถิ่ น ให้ ต รวจสอบ
รายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย โดยเร็ว
2) ประสานการปฏิบัติกับอาเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการการช่วยเหลือ
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.)
เพื่อรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ หรือเพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่อไป
๓) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น ให้ผู้อานวยการ
จังหวัด ผู้อานวยการกลาง และผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ทราบ ตามลาดับ
การฟื้นฟูบูรณะ
๑) การฟื้นฟูผู้ประสบภัย
๑.๑) จั ดตั้งหน่ ว ยบรรเทาทุกข์เพื่อปฏิบั ติการในขั้นต้นร่ว มกับหน่ว ยระงับภัย อย่ า ง
ต่อเนื่อง และให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑.๑) ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วย ที่ประสบภัย
๑.๑.๒) เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็ก
กาพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย
๑.๒) ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย
๑.๓) จัดหาอาชีพและการฝึกสอนอาชีพ
๒) การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
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) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ ดาเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ขุดลอก
ลาน้า ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
๒.๕) ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยว
3.3.5 การประกาศกรณีพื้นที่ประสบอุทกภัย
(1) การประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย
1) เพื่ อ ให้ ป ระชาชนและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทราบ และใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานยื น ยั น
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
2) เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อให้ผู้ประสบภัยทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ในการขอหนั ง สื อ รั บ รองการเป็ น ผู้ ป ระสบภัย ตามมาตรา 30 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550
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แนวทางการดาเนินการ
1) เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น
รายงานให้ผู้อานวยการอาเภอทราบ เพื่อรายงานต่อยังผู้อานวยการจังหวัด
2) เมื่อผู้อานวยการจังหวัด ได้รับรายงานการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบให้
จัดประชุมกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน
สถานการณ์ว่าเหตุดังกล่าวเป็น “สาธารณภัย ” ตามคานิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และมีความจาเป็นต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือไม่
3) กรณี ก องอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด (กอปภ.จ.)
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เป็นประโยชน์ต่อการจัดการสาธารณภัยในเขต
พื้นที่ให้ผู้อานวยการจังหวัด ออกประกาศดังกล่าว
4) กรณีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นปรากฏชัดเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ผู้อานวยการจังหวัด
สามารถออกประกาศเขตพื้น ที่ประสบสาธารณภัยได้ทันที แล้วแจ้งให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) ทราบ หรือในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้
5) เมื่อสาธารณภัยยุติแล้ว ให้ประกาศวันสิ้นสุดของสาธารณภัย
6) เมื่อออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศวันสิ้นสุดสาธารณภัย
แล้ว ให้ติดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกิดสาธารณภัย
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมรายงานให้ผู้อานวยการกลางทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง
(2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อภัย พิบั ติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ ผู้ มีอานาจดาเนินการประกาศให้
ท้องที่นั้น เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ ให้เป็นอานาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัด ร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินต้อง
กาหนดพื้นที่และระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ใน
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัดหากไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ.
ได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าความเสียหายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กาหนด ก็ให้มีอานาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้ โดยไม่
ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. เมื่อได้มีการประกาศ แล้ว ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
4. การสนับสนุน
๔.1 ด้านงบประมาณ
(๑) ก่อนเกิดภัย : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบกลาง ประเภทเงินสารองจ่ายให้เพียงพอต่อการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
(๒) ขณะเกิดภัย : ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นนาเงินงบประมาณที่ได้เตรียมไว้ ไปใช้จ่ายเพื่อ
บรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลาดับแรก ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่
เพียงพอให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายหรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่น ที่ยังไม่มีความจาเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องใช้จ่ายไปตั้งเป็ น งบประมาณส าหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม
(๓) เงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
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- เมื่อคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้ และจาเป็นต้องรีบดาเนินการโดย
ฉับพลันให้ใช้งบในเชิงป้องกันยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้ โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ใด ให้จังหวัดใช้วงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลื อผู้ประสบภัย พิบั ติ
ในกรณีฉุกเฉินให้ถูกต้องตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑) คณะกรรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ อ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) มี ห น้ า ที่ ส ารวจ
ความเสียหายจากสาธารณภัยในเขตพื้นที่อาเภอ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๓.๒) คณะกรรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ จั ง หวั ด (ก.ช.ภ.จ.) มี ห น้ า ที่ ส ารวจ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ในกรณีที่ความเสี ย หายมีมูล ค่ ามากกว่าวงเงินที่ผู้ ว่าราชการจังหวัดมีอานาจอนุมัติให้ส่ งเรื่องให้
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ประกาศดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
วงเงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
4.2 แนวทางการขอรับการสนับสนุนทรัพยากร
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเตรียมข้อมูลบัญชีเครื่องจักรกล กาลังพล
เพื่อประสานและสนับสนุนทรัพยากรให้หน่วยงานเมื่อมีการร้องขอ (ภาคผนวก ง )
4.3 การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
4.3.๑ คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ใช้ความถี่กลาง ดังนี้ รายละเอียดการสื่อสารตาม (ผนวก จ)
- ความถี่หลัก 161.475 MHz นามเรียกขาน “ปภ.อุตรดิตถ์”
- ความถี่รอง 166.475 MHz นามเรียกขาน “ปภ.อุตรดิตถ์”
- ความถี่สารอง 163.200 MHz นามเรียกขาน “มรกต” ปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
- ความถี่สารอง 153.450 MHz นามเรียกขาน “ท่าเหนือ” ตารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
4.3.๒ มอบหมาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ (บ.TOTจากัด(มหาชน)) ติดตั้งเลขหมาย
โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต ผ่านระบบดาวเทียว (IP-star)
5. ภาคผนวก
5.1 (ภาคผนวก ก) โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ
5.2 (ภาคผนวก ข) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานติดตามสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์
5.3 (ภาคผนวก ค) ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดอุตรดิตถ์
5.4 (ภาคผนวก ง) เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์
5.5 (ภาคผนวก จ) โครงสร้างการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานในพื้นที่
6. การแจกจ่าย
คณะทางานติดตามสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์
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ผู้เสนอแผน

(
)
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
กรรมการและเลขานุการ กอปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์

(ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบแผน
(นายพิภัช ประจันเขตต์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน
(นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้อานวยการจังหวัดอุตรดิตถ์
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