แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน พ.ศ. 2563
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน
วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒563
อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. สถานการณ์ของจังหวัด
๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป
- ลักษณะทางภูมิศาสตร์
จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ภาคเหนือ ตอนบนของประเทศไทย ประมาณเส้น รุ้ง ที่ 18 องศา 46 ลิปดา
30 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 18 องศา 44 ฟิลิปดาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,115
เมตร มี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 11,472.076 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 7,170,045 ไร่ ห่ า งจาก
กรุ งเทพมหานครไปทางทิ ศ เหนื อ ตามทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 101 เป็ น ระยะทางประมาณ 668
กิโลเมตร มีลักษณะสภาพพื้นที่ทางทิศเหนือของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีทิวเขาหลวงพระบาง และทิวเขา
ผีปั นน้ำ ซึ่งเป็ นทิวเขาหินแกรนิ ตที่มีความสูง 600-1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทอดผ่านทั่วจังหวัด
ภูมิ ป ระเทศโดยทั่ว ไปมี ส ภาพพื้ น ที่ เป็ น ลู กคลื่ น ลอนชั น 30 องศา ประมาณร้อยละ 85 ของพื้ นที่ จังหวัด
ส่วนลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้ำ จะเป็นที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวยาวของลุ่มน้ำ น่าน สา ว้า ปัว และกอน
- ลักษณะทางภูมิอากาศ
ลั กษณะภู มิ อากาศของจั งหวัด น่านมี ความแตกต่างกัน ของฤดูกาล โดยอากาศจะร้อนอบอ้า ว
ใน ฤดูร้อน และหนาวเย็นในฤดูหนาว โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาเอาความชุ่มชื้น
มาสู่ภูมิภาค ทำให้มีฝนตกชุก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน และจะได้รั บอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นสู่ภูมิภาค ในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และในช่วง
เดือนมีนาคมถึงเมษายน จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีสภาพอากาศร้อน
นอกจากนี้จังหวัดน่าน ยังมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบ เป็นหุบเขาและภูเขาสูงชันมากทิวเขาวางตัว
ในแนวเหนือใต้ ทำให้บริเวณยอดเขา สามารถรับความกดอากาศสูงที่แผ่มาจากประเทศจีนในฤดูหนาว ได้อย่าง
ทั่วถึงและเต็มที่ ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใต้ ทำให้เสมือนกำแพงปิดกั้นลมมรสุมทางทิศตะวันออก
รวมทั้งยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขา กับความสูงเฉลี่ยที่ผิวแตกต่างกันมาก และยังมีระดั บความสูงเหนือ
ระดับน้ำทะเล จากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ ในตอนกลางวัน ถูกอิทธิพลของแสงแดด ทำให้อุณหภูมิร้อนมาก
และในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลของลมภูเขา พัดลงสู่หุบเขา ทำให้อากาศเย็นในตอนกลางคืน
- ลักษณะทางการปกครอง
(1) การปกครองท้องที่
จังหวัดน่ าน แบ่ งตามเขตลักษณะการปกครองท้ องที่ เป็นอำเภอ จำนวน 15 อำเภอ แบ่งเป็น
ตำบล จำนวน 99 ตำบล แบ่งเป็นหมู่บ้าน จำนวน 893 หมู่บ้าน ดังนี้
(1.1) อำเภอเมืองน่าน มีตำบลจำนวน 10 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 109 หมู่บ้าน
/ (1.2) อำเภอแม่จริม...
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(1.2) อำเภอแม่จริม มีตำบลจำนวน 5 ตำบล
มีหมู่บ้านจำนวน 38 หมูบ่ ้าน
(1.3) อำเภอบ้านหลวง มีตำบลจำนวน 4 ตำบล
มีหมู่บ้านจำนวน 26 หมูบ่ ้าน
(1.4) อำเภอนาน้อย มีตำบลจำนวน 7 ตำบล
มีหมู่บ้านจำนวน 68 หมูบ่ ้าน
(1.5) อำเภอปัว
มีตำบลจำนวน 12 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 107 หมู่บ้าน
(1.6) อำเภอท่าวังผา มีตำบลจำนวน 10 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 91 หมูบ่ ้าน
(1.7) อำเภอเวียงสา มีตำบลจำนวน 17 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 127 หมู่บ้าน
(1.8) อำเภอทุ่งช้าง
มีตำบลจำนวน 4 ตำบล
มีหมู่บ้านจำนวน 40 หมูบ่ ้าน
(1.9) อำเภอเชียงกลาง มีตำบลจำนวน 6 ตำบล
มีหมู่บ้านจำนวน 60 หมูบ่ ้าน
(1.10) อำเภอนาหมื่น มีตำบลจำนวน 4 ตำบล
มีหมู่บ้านจำนวน 48 หมูบ่ ้าน
(1.11) อำเภอสันติสุข มีตำบลจำนวน 3 ตำบล
มีหมู่บ้านจำนวน 31 หมูบ่ ้าน
(1.12) อำเภอบ่อเกลือ มีตำบลจำนวน 4 ตำบล
มีหมูบ่ ้านจำนวน 39 หมูบ่ ้าน
(1.13) อำเภอสองแคว มีตำบลจำนวน 3 ตำบล
มีหมู่บ้านจำนวน 25 หมูบ่ ้าน
(1.14) อำเภอภูเพียง มีตำบลจำนวน 7 ตำบล
มีหมู่บ้านจำนวน 61 หมูบ่ ้าน
(1.15) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีตำบลจำนวน 2 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 22 หมู่บ้าน
(2) การปกครองท้องถิ่น มีหน่วยการปกครอง ดังนี้
(2.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน
1
แห่ง
(2.2) เทศบาลนคร
จำนวน
แห่ง
(2.3) เทศบาลเมือง
จำนวน
1
แห่ง
(2.4) เทศบาลตำบล
จำนวน
18 แห่ง
(2.5) องค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน
80 แห่ง
(3) ประชากร
จั ง หวั ด น่ า นประกอบไปด้ ว ยกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ชาวไทยวน หรื อ คนเมื อ ง
และชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ อาทิ ม้ ง ว้า ขมุ ลั๊วะ หรือถิ่น รวมถึงชาวตองเหลือ ง (มลาบรี) มีจำนวนครัวเรือน
รวมทั้ งสิ้ น 166,378 ครั ว เรื อ น มี ป ระชากรรวมทั้ งสิ้ น จำนวน 478,989 คน เป็ น เพศชาย จำนวน
240,313 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 238,676 คน รายละเอียด ดังนี้
สถิติจำนวนประชากร และบ้านรายอำเภอ และรายเทศบาล
อำเภอ/อปท.
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
จังหวัดน่าน
240,313
238,676
478,989
อำเภอเมืองน่าน
31,301
31,014
62,315
อำเภอแม่จริม
7,144
6,797
13,941
อำเภอบ้านหลวง
5,880
5,773
11,653
อำเภอนาน้อย
15,137
15,040
30,177
อำเภอปัว
26,888
27,006
53,894
อำเภอท่าวังผา
22,878
22,820
45,698
อำเภอเวียงสา
34,041
33,626
67,667
อำเภอทุ่งช้าง
7,809
7,659
15,468
อำเภอเชียงกลาง
8,840
8,872
17,712
อำเภอนาหมื่น
7,342
7,115
14,457

จำนวนครัวเรือน
166,378
23,446
3,830
3,907
10,106
15,595
14,156
23,833
4,971
5,651
4,425
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อำเภอสันติสุข
อำเภอบ่อเกลือ
อำเภอสองแคว
อำเภอภูเพียง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลเชียงกลาง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
เทศบาลตำบลเวียงสา
เทศบาลตำบลท่าวังผา
เทศบาลตำบลปัว
เทศบาลตำบลนาน้อย
เทศบาลตำบลหนองแดง
เทศบาลเมืองน่าน

8,037
7,693
6,384
18,042
5,033
4,784
1,744
1,364
2,505
5,138
1,193
1,155
9,981

7,709
7,411
5,937
18,110
4,819
4,938
1,683
1,615
2,729
5,469
1,319
1,164
10,051

15,746
15,104
12,321
36,152
9,852
9,722
3,427
2,979
5,234
10,607
2,512
2,319
20,032

4,953
4,704
3,668
13,176
3,324
3,814
1,398
1,263
2,628
4,675
1,201
1,014
10,640

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562
ที่มา : ระบบสถิติการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=55&stat
Type=1&year=61)
- สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ
โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงบริการ
1) การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคจั งหวัด น่ าน งานบริก าร รับ เรื่อ งติ ด ตั้ งมิ เตอร์ไฟฟ้ า และการรับ แจ้ ง
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทรสายด่วน 1129
2) การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน มีจ ำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาน่าน มีจำนวนผู้ใช้น้ำ
ทั้งหมด 15,827 ราย กำลังผลิตที่ใช้งาน 15,712 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำผลิต 4 8 7 ,0 1 7 ล บ .ม ./เดื อ น
ปริ มาณน้ ำผลิ ตจ่ าย 466,867 ลบ.ม./เดือ น ปริมาณน้ ำจำหน่ าย 321,115 ลบ.ม./เดื อ น หมายเลข
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5471-0578, 0-5477-4639 สาขาท่าวังผา จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,359 ราย
กำลั งผลิ ต ที่ ใช้ งาน 6,000 ลบ.ม./วั น ปริ ม าณน้ ำ ผลิ ต 152,816 ลบ.ม./เดื อ น ปริ ม าณน้ ำ ผลิ ต จ่ า ย
150,862ลบ.ม./เดือน ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,904 ลบ.ม./เดือน หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-5479-9010,
0-5479-9010 *** ข้อปริมาณการใช้น้ำ ณ เดือนสิงหาคม 2562
3) การคมนาคม
3.1) ทางถนน
เครือข่ายถนนในจังหวัดประกอบด้วยแนวถนนในแนวเหนือ - ใต้ และแนวตะวันตก - ตะวันออก
มีถนนลาดยางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ และจังหวัดใกล้เคียง
/ ทางหลวงแผ่นดิน…
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• ทางหลวงแผ่นดินที่สำคัญ ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (น่าน – แพร่ - กำแพงเพชร)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 (ปัว - บ่อเกลือ)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1083 (นาน้อย - บ้านโคก)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 (น่าน - จุน)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 (ท่าวังผา – เชียงคำ)
3.2) ทางอากาศ
การคมนาคมทางอากาศ จั งหวัด น่ าน มี ท่ าอากาศยานน่ านนคร ซึ่ งเป็ น สนามบิ น
พาณิ ช ย์ ตั้งอยู่ ท างตอนเหนื อของตัวเมืองน่ าน ห่ างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร มีเที่ ยวบิ นระหว่าง
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานดอนเมือง
• กรุงเทพฯ ดอนเมือง – น่าน
- สายการบินแอร์เอเชีย
• ท่าอากาศยานเชียงใหม่
- สายการบินกานต์แอร์
ข้อมูลพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และข้อมูลพื้นที่การเกษตร
1) จังหวัดน่านมีพื้นที่ทั้งหมด 7,601,880.49 ไร่
2) พื้นที่ป่าตามกฎหมาย 6,496,231.62 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ 16 ป่า โดยแบ่งเป็น ดังนี้
2.1) พื้ น ที่ ป่ าอนุ รั ก ษ์ ในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
ซึ่ งประกอบด้ ว ย อุ ท ยานแห่ ง ชาติ 7 แห่ ง เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ 1 แห่ ง (บางส่ ว น), สวนรุ ข ชาติ 2 แห่ ง
และวนอุทยาน 1 แห่ง เนื้อที่ 2,781,676.12 ไร่ (36.59%)
2.2) พื้ น ที่ ป่ าสงวนแห่ งชาติ ในความรับ ผิ ด ชอบของกรมป่ าไม้ ซึ่ งประกอบด้ ว ยป่ าสงวน
แห่งชาติ จำนวน 16 ป่า เนื้อที่ 3,714,555.5 ไร่ (48.86%) (กันพื้นที่อุทยานฯ ออกแล้ว)
3) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานฯ เนื้อที่ 2,781,676.12 ไร่ (36.59%)
(พื้นที่แจ้งการครอบครองตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 41,138 ไร่) คงเหลือ 2,740,538.12 (36.05%)
4) ในพื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ งชาติ ในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมป่ า ไม้ เนื้ อ ที่ 3,714,555.5 ไร่
ประกอบด้วย
4.1) พื้นที่ สปก. 417,718 ไร่ (5.50%)
4.2) พื้นที่แจ้งการครอบครองตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 (462,275.81 ไร่ (6.08%))
และป่าเสื่อมโทรม (534,288.81 ไร่ (7.03%)) รวม 996,564.62 ไร่ (13.11%)
4.3) พื้นที่สิทธิทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.) 290,779.80 ไร่ (3.82%)
4.4) พื้นที่อื่นๆ (แหล่งน้ำ, ขอใช้ประโยชน์ ฯลฯ) 38,654 ไร่ (0.51%)
4.5) คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ค่อนข้างสมบูรณ์ 4,711,377.2 ไร่ (61.97%)
5) คงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ค่อนข้างสมบูรณ์ 4,711,377.2 ไร่ (61.97%)
6) พื้นที่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ 1,105,648.87 ไร่ (14.54%)
6.1) พื้นที่ครอบครองตามกฎหมายที่ดิน 635,462 ไร่ 64.8 ตารางวา จำนวน 296,440
แปลง (8.36%)
6.2) พื้นที่อื่น 470,186.49 ไร่ (ป่าไม้ถาวร, ที่สาธารณะ ฯลฯ) (6.18%)
/ หมายเหตุ…

หน้าที่ 5 ของ 21 หน้า
หมายเหตุ :
1) พื้นที่ปลูกข้าวโพด 882,764 ไร่
2) พื้ น ที่ ป ลู ก ยางพารา 279,462.45 ไร่ (21,804 ราย) มี ห ลั ก ฐานที่ ดิ น อยู่ ในโครงการ
72,402 ไร่ (อยู่ในเขตป่าสงวน 159,922 ไร่)
3) พื้นที่ปลูกพื้นล้มลุกอย่างอื่น 72,211 ไร่ (ข้าวไร่ 41,587 ไร่)
4) พื้นที่นาปี 227,927 ไร่ พื้นที่นาปรัง 1,585 ไร่ รวม 229,512 ไร่
5) พื้นที่ปลูกไม้ผล 103,845 ไร่
6) พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 137,511.75 ไร่
7) พื้นที่ปลูกผัก 35,929 ไร่ (รวม 1,740,407.35 ไร่)
๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ
1.2.1 สถิติการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง 3 ปี
สถิติสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562
ปี พ.ศ. จำนวนครั้ง จำนวนครัวเรือน พื้นที่ประสบภัย เสียชีวิต บาดเจ็บ มูลค่าความ
ที่เกิดภัย
ที่ประสบภัย
(อำเภอ)
(คน)
(คน)
เสียหาย
(ครั้ง)
(ครัวเรือน)
(ล้านบาท)
2560
56
17,821
15
1
20,663,500
2561
90
29,621
15
10
17,175,109
2562
71
13,020
15
1
1,897,860
(ที่มา : ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.น่าน ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำปี 2560
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
ความเสียหาย

ผู้ประสบภัย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ปัว
เวียงสา
ท่าวังผา
ภูเพียง
บ้านหลวง
นาหมืน่
สันติสุข
แม่จริม
เชียงกลาง
เฉลิมพระเกียรติ
สองแคว
บ่อเกลือ
ทุง่ ช้าง
เมืองน่าน
นาน้อย
รวม

14
16
9
3
4
1
3
5
5
2
3
4
3
5
5
82

59 4,566 13,468
106 3,922
8,268
47 1,550
6,180
30
72
96
26
25
108
4
83
179
18
727
1,660
35 1,482
5,651
30 1,192
3,612
18
669
2,100
20
1,532 2,530
16
360
1,474
12
174
342
17
825
2,455
26
642
1,487
464 17,821 49,610

20

1

1

4,387.00
9,841.00
60
2,602.00
783.00
1,037.30
10.00
1
761.00
8
564.60
456.20
293.00
13
203.00
72.00
6
25.75
253.00
2
629.00
2 108 21,917.85

บ่อปลา (บ่อ)

พืน้ ทีก่ ารเกษตร

ปศุสัตว์ (ตัว)

บางส่วน

ทัง้ หลัง

เสียชีวิต

อาเภอ/ กิ่ง
ตาบล หมูบ่ ้าน
อาเภอ

ราษฎร (คน)

ที่

ราษฎร (ครัวเรือน)

ทีอ่ ยู่อาศัย

รวมพืน้ ที่ (ไร่)

พืน้ ทีป่ ระสบภัย

47
100 31
60 154
1
31
18
3
1
18
19
2
6
210 40
62
31
272 4
395 439

สิ่ง
ความเสียหาย
สาธารณป
เบื้องต้น
ระโยชน์
103
100
44
4
61
4
15
44
52
8
60
19
13
14
6
547

1,705,000
1,736,000
4,100,000
2,905,000
7,508,500
455,000
174,000
2,080,000
20,000
20,663,500

หน้าที่ 6 ของ 21 หน้า

สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พืน้ ทีป่ ระสบภัย

3
4
10
11
5
15
6
4
10
7
2
3
4
3
4
91

31
39
89
95
36
95
47
35
77
43
22
24
30
20
6
689

อพยพ(ครอบครัว)

ราษฎร (คน)

1,304
3,614
2
880
5,521 60 8
6,851
18,804
2,875
7,790
1,135
4,132
4,928
10,178
2,796
7,733
259
1,282
1,164
3,409
2,866
7,946
2
3,461
10,215 9
485
1,655
353
1,050
60
203
204
204
29,621 83,736 71 10

ทีอ่ ยู่อาศัย
พืน้ ที่
ปศุสัตว์
การเกษตร
(ตัว)
(ไร่)

บางส่วน

สันติสุข
บ่อเกลือ
ท่าวังผา
ปัว
แม่จริม
เวียงสา
เชียงกลาง
ทุง่ ช้าง
เมืองน่าน
ภูเพียง
เฉลิมพระเกียรติ
สองแคว
นาน้อย
นาหมืน่
บ้านหลวง
รวม

ผู้
เสีย
ชีวิต

ทัง้ หลัง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

อาเภอ/ กิ่ง
ตาบล หมูบ่ ้าน
อาเภอ

ราษฎร (ครัวเรือน)

ที่

ความเสียหาย

ผู้ประสบภัย

1
4

21
4
101
22
4
12
29
52
1
5
37

5

288

บ่อ
สิ่ง
ปลา สาธารณป
(บ่อ) ระโยชน์

1988
100 154
61
3
3042
119 394
1117
25 19
967
2
3
5174
1
7
484
18
3635
4
1554
200
10
2197
20
8
87
479
78
54
719
500
3
277
54
1
58
1
21,839 1,120 658

45
65
59
103
42
60
20
16
27
25
13
101
16
6
10
608

การให้ความ
ช่วยเหลือ

3,979,276
994,207
1,306,811
1,034,262
543,066
4,996,474
300,000
0
1,549,724
1,007,745
593,051
693,000
103,149
74,345
0
17,175,109

สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำปี 2562
วันที่ 2 ตุลาคม 2562

บ่อเกลือ
เฉลิมพระเกียรติ
แม่จริม
ปัว
สันติสุข
เชียงกลาง
ท่าวังผา
ภูเพียง
ทุง่ ช้าง
บ้านหลวง
เวียงสา
เมืองน่าน
สองแคว
นาน้อย
นาหมืน่
รวม

2
2
4
10
3
5
5
8
3
3
13
6
2
7
3
76

11
13
40
46
22
23
11
41
11
22
150
24
9
97
25
545

176
657
746
2,812
720
1,049
194
1,125
85
613
2,570
317
138
1632
186
13,020

436
1,928
2,599
8,817 1 4
1,465
3,155
273
2,573 1 3
165
673
6,220
557
434
4427 13 50
130
33,852 15 57

2
88
4
1
12

1

11
2
41
1

1

4
0
1,208
627
405
46
510
1,173
60
2,162
20,650
46

2
1,847

บ่อปลา (บ่อ)

ปศุสัตว์ (ตัว)

รวมพืน้ ที่ (ไร่)

บางส่วน

ทัง้ หลัง

เสียชีวิต

อพยพ(คน)

อพยพ(ครัวเรือน)

ทีอ่ ยู่อาศัย
เสียหาย

20
4
9

96
52
23

9

3
5
311
5
1
215
0 168 27,417 1,945 125

สิ่ง
สาธารณป
ระโยชน์
(แห่ง)

รวมงบประมาณ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

อาเภอ/ กิ่ง
ตาบล หมูบ่ ้าน
อาเภอ

ราษฎร (คน)

ที่

ความเสียหาย

ผู้ประสบภัย

ราษฎร (ครัวเรือน)

พืน้ ทีป่ ระสบภัย

10
3
110
85
47
46
22
12
12
9
90
20
17
20
4
507

2,783
0
0
0
0
0
25,000
0
252,152
0
0
1,594,926
23,000
1,897,860

/ 1.2.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย…

หน้าที่ 7 ของ 21 หน้า
1.2.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ประกอบไปด้วย
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 15 อำเภอ
84 ตำบล 456 หมู่บา้ น (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
พื้นทีเ่ สี่ยงอุทกภัยจำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้านนาข้าวในเขตพื้นที่ทุ่งรับน้ำ หรือที่ต่ำน้ำท่วมขังเป็นประจำ (นาข้าว) 13,600 ไร่ ด้านพืชไร่
(ข้าวโพด) 31,600 ไร่ ด้านพืชสวน (ไม้ผล) 1,270 ไร่พืชอื่นๆ จำนวน 1,410 ไร่ ด้านการประมง (บ่อปลา) 155
บ่อ พื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่เศรษฐกิจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำท่วมขัง/น้ำหลาก 489 แห่ง ประกอบด้วย จำนวน
ประชากร 23,944 ครั ว เรื อ น จำนวน 50,346 คน พื้ น ที่ เสี่ ย งที่ ส ำคั ญ อื่ น ๆ สิ่ ง สาธารณประโยชน์
ถนนเสี ยหาย 221 สาย สะพาน/คอสะพาน 53 แห่ ง ท่ อ คสล./ท่ อลอดเหลี่ ยม 15 แห่ ง ฝาย/ทำนบ/เขื่อน/
ลำเหมือง 124 แห่ง ส่วนราชการ 3 แห่ง
ระบบกักเก็บน้ำ และระบบการระบายน้ำ

หน้าที่ 8 ของ 21 หน้า
อ่างเก็บน้ำในจังหวัดน่าน มีจำนวน 53 แห่ง โดยแบ่งได้ ดังนี้
- อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน ๔ แห่ง
- อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จำนวน 21 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (ถ่ายโอน อปท.) จำนวน 28 แห่ง
๒. ภารกิจ
2.1 เป้าหมาย
ลดความเสี่ยงและป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจาก อุทกภัย วาตภัย
น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ให้น้อยที่สุด โดยการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบูรณาการ
การปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่ วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย ในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลมถล่ม ให้ชัดเจนเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ การช่วยเหลื อผู้ ได้ รั บผลกระทบจาก อุทกภั ย วาตภั ย น้ ำป่ าไหลหลาก และดินโคลนถล่ ม
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ให้กลับสู่สภาวะปกติ
โดยเร็วที่สุด
๓. การปฏิบตั ิ
3.1 แนวความคิดในการปฏิบัติ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ดำเนินการรับมือกับสถานการณ์ภัย
จากอุ ทกภัย วาตภัย น้ ำป่ าไหลหลาก และดิน โคลนถล่ ม โดยการแบ่ งเขตพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบในการให้ ความ
ช่วยเหลือ เมือ่ เกิดสถานการณ์ภัยหรือผลกระทบจากสถานการณ์ภัยในพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และ
อาสาสมั ค รต่ า งๆ ที่ ม าร่ ว มปฏิ บั ติ งานต้ อ งรายงานตั ว ต่ อ ผู้ อ ำนวยการแต่ ล ะระดั บ เมื่ อ จั งหวั ด ยกระดั บ
การจัดการสาธารณภัยเป็นภัยระดับ 2 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะต้องจัดให้มี
การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขึ้น เพือ่ รับมอบภารกิจ และพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการสนธิกำลัง
เข้าปฏิบัติการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ โดยได้มีการแบ่งการปฏิบั ติตาม
คำสั่งการจัดตั้งศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลน
ถล่มจังหวัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และ
ดินโคลนถล่ม โดยยึดหลักปฏิบัติในการดำเนินการ ดังนี้
3.1.๑ ยึดหลักการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยดำเนินการตั้งแต่ในช่วงก่อนเกิดภัย ในการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง พร้อมทั้งดำเนินการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรทุกด้านที่จะรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
3.1.๒ ยึดหลักการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ตามกฎหมายและแผนว่าด้ว ยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนำระบบการบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในการปฏิบัติการ
เผชิญเหตุอุทกภัย เพื่อให้การเผชิญเหตุอุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
3.1.๓ ยึ ด หลั ก ความเป็ น เอกภาพ ให้ มี อ งค์ ก รปฏิ บั ติ รับ ผิ ด ชอบการจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ตั้งแต่ระดับท้องถิน่ จนถึงระดับจังหวัด
3.1.๔ ให้ถือว่าการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนเป็นลำดับแรก
ที่ตอ้ งเข้าระงับและให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว
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3.2 การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
3.2.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
1) ทบทวน ปรั บปรุ งแผนเผชิ ญเหตุ อุ ทกภั ย วาตภั ย น้ ำป่ าไหลหลาก และดิ นโคลนถล่ ม
ทั้งระดับจังหวัด / อำเภอ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัย
น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ให้จังหวัดประสานฐานข้ อมูลเชิงพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น
กรมทรัพ ยากรน้ ำ กรมชลประทาน กรมทรัพ ยากรธรณี เป็น ต้ น แล้ วใช้เปรียบเที ยบกั บข้อมูล ของจัง หวัด
เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ ปั จจุ บั น ตลอดจนการกำหนดแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน การกำหนดพืน้ ทีป่ ลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ และการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
2) เตรี ยมการป้ องกั นด้ านโครงสร้ าง โดยใช้ กลไกประชารัฐในการร่ วมกั นสำรวจแหล่ งน้ ำ
และเส้นทางการไหลของน้ำ หากพบการตื้นเขินอันเป็นอุปสรรคต่อการรองรับน้ำ หรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรค
ต่อการระบายน้ ำ ทั้ งที่ เกิดขึ้น โดยธรรมชาติ หรืออาจเกิ ด จากฝี มื อมนุ ษย์โดยเฉพาะในช่วงฤดู แล้ งที่ ผ่ านมา
ราษฎรอาจมีการสร้ างสิ่ งกี ดขวางทางน้ ำเพื่อกักเก็บน้ ำตามแหล่ งน้ำต่ างๆ ให้ ดำเนิ นการเร่งแก้ไข ปรับ ปรุง
และหากเป็นกรณีที่สิ่งกีดขวางทางน้ำมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐให้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการ
หาข้อยุติเพือ่ แก้ไขปัญหาโดยเร็ว
3) ให้ ต รวจสอบ และกำหนดระดั บ ของระบบการเตื อ นภั ย ของจั ง หวั ด อำเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี ความสอดคล้องตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งจัดทำกระบวนการแจ้งเตือนภัย ตั้งแต่การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า และการแจ้งเตือนต่อประชาชน โดยกำหนดบุคคล หรือหน่วยงานรับผิดชอบ ตลอดจนระเบียบวิธีก าร
ปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน
4 ) ป ระช าสั ม พั น ธ์ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ป ระช าช น โดยเฉพ าะ
ในพื้ น ที่ ป ระสบปั ญ หาจากการเกิ ดอุ ท กภั ยอยู่ บ่ อ ยครั้ง ในการเตรีย มรับ มื อกั บ สถานการณ์ อุ ท กภั ย ตลอด
ช่วงฤดูฝนและสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย เช่น การระมัดระวั งอันตรายจาก
ไฟฟ้ารั่วในช่วงเกิดอุทกภัย การป้องกันตนเองจากการถูกฟ้าผ่า อันตรายจากสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน ตลอดจน
โรคระบาด ในช่วงฤดูฝน เป็นต้น
3.2.2 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม
1) เตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถออกปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานโดยใช้ ระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสำรองที่กำหนด ตลอดจนจัดเตรียม
สถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัย พร้อมสิ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็น
2) เสริ ม ความรู้ ความเข้ าใจให้ กั บ บุ ค ลากร ในการติ ด ตาม เฝ้ าระวัง วิเคราะห์ แ ละ
ประเมิ น สถานการณ์ และการแจ้ ง เตื อ นการเกิ ด อุ ท กภั ย วาตภั ย น้ ำ ป่ า ไหลหลาก และดิ น โคลนถล่ ม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น ตลอดจนเสริมทักษะ
การปฏิบัติงานในการค้นหา และกู้ภัยร่วมกันระหว่างฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตลอดจนองค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้อง
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3) ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม ตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี พร้อมสั่ง
การให้ท้องที่ และท้องถิ่น ร่วมกันเฝ้าระวัง โดยเฉพาะเขตพื้นที่ที่เมื่อเกิดดินถล่มแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน
และบ้านเรือนประชาชน พร้อมทั้งตรวจสอบ หรือติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย และ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้า
ระวังเพื่อการเตือนภัย เช่น อาสาสมัคร มิสเตอร์เตือนภัย หรือเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยที่ได้จัดตั้งไว้แล้ว
ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดเกิดฝนตกต่อเนื่ อง สามารถวัดปริม าณน้ำฝนได้เกิน 100 มิลลิเมตรต่อวัน ให้ รีบรายงาน
อำเภอ และจังหวัด เพื่อประเมินสถานการณ์ในการเผชิญเหตุและรีบรายงานให้ผู้อำนวยการกลางทราบโดยด่วน
ต่อไป
4) ให้ จั งหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ถอดบทเรียนจากปัญ หาที่ พ บ
ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ที่ผ่านมา และใช้เป็นโจทย์
ในการแก้ปัญหาสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ของจังหวัด มาใช้ทดสอบในการฝึก และให้เน้นการ
ฝึกในรูปแบบบนโต๊ะ (Table-top Exercise) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วัตถุประสงค์เพื่อให้
ระดับหัวหน้าหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วม และ
เกิดความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติตามแผน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ปรับเป็นแนวทางในการบูรณาการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3 แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งเตือน
1) การจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ภายใต้ส่วนอำนวยการของกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ/เหตุการณ์
ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อำนวยการแต่ละระดับ
พร้อมทั้งให้กำหนดแนวทางปฏิบัติทชี่ ัดเจน
2) มอบหมายหน่ วยงานรับ ผิด ชอบตามกระบวนการแจ้งเตื อนภั ย โดยจัดเจ้าหน้า ที่
เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตามข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ศู น ย์ เ ตื อ นภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง ชาติ
(http://www.ndwc.go.th.) กรมอุตุนิยมวิทยา (http://www.tmd.go.th.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(http://www.disaster.go.th.) ตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานสถานการณ์ ไปยัง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัดน่าน เพือ่ เตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
3) แจ้งข่าวเตือนภัยล่วงหน้าไปยัง อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เสี่ยงภัย
หรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ให้มีการเตรียม
ความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เพื่อลดความเสี่ ยงได้ พร้อมทั้ง ให้มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
แก่ป ระชาชน โดยผ่ านเครือ ข่ายการสื่อสารของทางราชการ สื่ อมวลชน วิท ยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือ
สื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม
4) ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้ เตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย น้ ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม โดยการกำหนดแนวทาง/วิธีการ ในการ
แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบการดำเนินการของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความตื่นตระหนก หรือ
ข่าวสารในทางลบ (การปฏิบัติการข่าวสาร Information Operation: IO) ทัง้ ช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยกำหนดระดับของการแจ้งเตือนภัย ตามความหมายของสีในการเตือนภัย ดังนี้
/ สีแดง...
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สีแดง

หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่ ปลอดภัย และ
ปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการควบคุม
สถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น
ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัตติ ามคำแนะนำ
สีน้ำเงิน
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุก ๆ
24 ชั่วโมง
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ
5) วิธีการแจ้งเตือนภัย มี 2 วิธี ได้แก่
5.1 แจ้ งเตือ นประชาชนโดยตรง โดยผ่ านทางสถานี โทรทั ศน์ สถานี วิท ยุ วิท ยุ
สมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน และหอเตือนภัย
5.2 แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่นผ่านหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
5.2.1 ส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดและอำเภอ
5.2.2 ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตำบล
6) ระดับการแจ้งเตือนภัย แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
6.1 การแจ้ งเตื อ นภั ย ระดั บ จั งหวั ด เป็ น การแจ้ งเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า ผ่ านระบบ
เครือข่ายและระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่ อสาร
โทรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
6.2 การแจ้ ง เตื อ นภั ย ระดั บ อำเภอ เป็ น การแจ้ งเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า ผ่ า นระบบ
เครือข่ายและระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุชุมชน วิทยุสื่อสาร โทรสาร
ผ่านหน่วยงาน
6.3 การแจ้งเตือนภัยระดับตำบล/หมู่บ้าน เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเครือข่ายเฝ้ าระวังและแจ้งเตือนภัย
ในระดับตำบล/หมู่บ้าน โดยใช้ระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ ในการแจ้งเตือนภัย เช่น เสียงตามสาย วิทยุ
หอกระจายข่าว ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสั ญญาณเสียงที่ กำหนดใช้ เป็นสัญ ญาณ
เตือนภัยประจำหมู่บ้านหรือตำบล
3.2.4 แนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่
เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม หรือผลกระทบ
จากสถานการณ์ภัยในพื้นที่ ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานต้องรายงานตัว
ต่อผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ และเมื่อจังหวัดยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นภัยระดับ ๒
เพื่อรับ มอบภารกิจ และพื้ น ที่รั บ ผิ ด ชอบ เพื่อให้ เกิด การสนธิ กำลั งเข้าปฏิบั ติการช่วยเหลื อ ผู้ ประสบภั ยได้
อย่ า งรวดเร็ ว และมี ศั ก ยภาพ โดยให้ มี ก ารแบ่ งการปฏิ บั ติ และภารกิ จ หน้ าที่ ก ารรั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ ข อง
หน่วยทหาร ดังนี้
/ 1) มณฑลทหารบกที่ ๓๘…

หน้าที่ 12 ของ 21 หน้า
1) มณฑลทหารบกที่ ๓๘ รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเมืองน่าน อำเภอสันติสุข และอำเภอภูเพียง
2) กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 (ม.2 พัน.๑๐) รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอท่าวังผา
อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง และอำเภอบ้านหลวง
3) กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 (ม.2 พัน.๑๕) รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเวียงสา
อำเภอนาน้อย อำเภอแม่จริม และอำเภอนาหมื่น
4) กรมทหารพรานที่ 32 (กรม ทพ.๓๒) รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอสองแคว
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอบ่อเกลือ
๕) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ.) รับผิดชอบในการช่วยเหลือพื้นที่ อำเภอปัว และอำเภอเชียงกลาง
3.2.5 แนวทางปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม องค์การสาธารณกุศล และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
ในการขอรั บ การสนั บ สนุ น ความช่ ว ยเหลื อ หน่ ว ยงานนอกพื้ น ที่ ให้ เป็ น อำนาจของ
ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จั ง หวั ด น่ า น และเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการประสาน เพื่ อ ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
และเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น เอกภาพ โดยให้ ห น่ ว ยงานภายนอกจั ง หวั ด น่ า น ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศ ลในพื้นที่ ที่ประสงค์ให้ความช่วยเหลือ ให้ประสานกั บ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเป็นลำดับแรก เพื่ออำนวยความสะดวก โดยมีการให้ลงทะเบียนเพื่อไม่ให้
เกิดความซ้ำซ้อน การประสานงานหรือสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
3.2.6 แนวทางการกำหนดพื้นที/่ ศูนย์พักพิงชั่วคราว และการอพยพ
เมื่ อเกิ ดหรื อคาดว่ าจะเกิ ด สถานการณ์ ภั ยจากอุ ท กภั ย วาตภั ย น้ ำ ป่ า ไหลหลากและ
ดินโคลนถล่มขึ้นในพื้นที่ใดและพื้นที่นั้นมีราษฎรอาศัยอยู่ อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือคาดว่าจะเกิดอันตรายต่อ
ชีวิต ทรัพย์สินหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ผู้อำนวยการจังหวัด
ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจ สั่งอพยพออกจากพื้นที่
นั้ น ไปยั งพื้ น ที่ ป ลอดภั ย ในเฉพาะเท่ า ที่ จ ำเป็ น และเมื่ อ ได้ รั บ การแจ้ งเตื อ นให้ อ พยพ ให้ อ ำเภอ ท้ อ งถิ่ น
เป็ นหน่ วยงานหลัก ในการอพยพ โดยให้ห น่วยทหารในเขตพื้ นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงาน
สนับสนุน ภายใต้การสั่งการของผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น โดยให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการอพยพตามแผน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มอบหมาย
ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดน่าน รับผิดชอบ (รายละเอียดตามภาคผนวก ช)
3.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
3.3.1 องค์กรปฏิบตั ิในภาวะฉุกเฉิน
ก. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
ให้ ก องอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั งหวั ด จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการ
เหตุการณ์จังหวัด เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อำนวยการจั งหวัด เป็นผู้สั่งการ ควบคุม
และบัญชาการ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในพื้ นที่จังหวัดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่
ภาวะปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยจากส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้แก่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับ
พื้นที่ รวมทั้งอำนวยการและประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่า ยทหาร
ตลอดจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลในพื้ นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้
/ 1) คณะที่ปรึกษา…

หน้าที่ 13 ของ 21 หน้า
1) คณ ะที่ ป รึ ก ษา/ผู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะ คำแนะนำ ข้ อ มู ล
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย
ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยให้ ค ำนึ งถึ ง ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น สำคั ญ พร้อ มทั้ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/ผู้อำนวยการเห็นสมควร
2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่ วม มีหน้าที่ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการ ทางจิตวิทยา
มวลชนโดยให้ประชาสัมพันธ์ จังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้าง
ภายในศูนย์ฯ
3) ศูน ย์ประสานการปฏิบัติ มีห น้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ด้านกฎหมาย ธุรการและกำลังพล โดยให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
น่าน เป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินการ
4) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย สารเคมี และวัตถุ
อันตรายบริการการแพทย์และสาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย ประสานทรัพยากร และทาง
ทหาร โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้าง ภายในของส่วนฯ
5) ส่วนอำนวยการ มีห น้าที่ติด ตามสถานการณ์ วิเคราะห์ แนวโน้ มสถานการณ์
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจำเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการ เป็นฐาน
ดำเนิ น การ ทั้งนี้ ให้ ส ำนั กงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด น่าน /หน่ วยงานตามที่ผู้ อ ำนวยการ
มอบหมายเป็ น ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กในการจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่ วนฯ
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
6) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ดังนี้
6.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จำเป็น เพื่อให้การ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน ดำเนิ น ไปอย่ างมีประสิท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ได้แก่ ด้านการสื่ อสารโทรคมนาคม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพลั ง งาน การเกษตร ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มและวั ฒ นธรรม
การสาธารณู ป โภคการโยธาธิ ก ารและซ่ อ มบำรุง การฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จ สั งคมและชุ ม ชน โดยให้ ห น่ ว ยงาน
ที่รบั ผิดชอบภารกิจในแต่ละด้านร่วมกันจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ
6.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง
และการรับบริจาค โดยให้คลังจังหวัด เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง เป็นหน่วย
รับผิดชอบภารกิจด้านการรับบริจาค พร้อมทั้ง ให้ร่วมกันจัดทำขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้างภายในของส่วน ฯ
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เพื่อให้การปฏิบัติการภายใต้โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่าน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ จึงได้จัดทำโครงสร้าง ตามแผนภาพ ดังนี้

หมายเหตุ :
(1) รายละเอี ย ดฝ่ า ยต่ า ง พร้ อ มทั้ ง อำนาจหน้ า ที่ ในการปฏิ บั ติ ก าร ปรากฏตามคำสั่ ง
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน (รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ)
(2) ศูนย์บั ญชาการเหตุการณ์ จังหวัดน่าน ให้ มีที่ตั้ง ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดน่าน
(3) ศูนย์ประสานการปฏิบั ติการจังหวัดน่านตอนบน ให้มีที่ ต้ั ง ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง มีอำนาจปฏิบัติการในเขตพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ
(4) ศูนย์ ประสานการปฏิบั ติการจังหวัดน่ านตอนล่ าง ให้ มีที่ ตั้ง ณ สำนั กงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย มีอำนาจปฏิบัติการในเขตพื้นที่ที่
ข. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สว่ นหน้าจังหวัด
ให้ ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จั งหวั ด แปรสภาพเป็ น ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์
ส่วนหน้าจังหวัด ในกรณีเมื่อมีการยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการ
สาธารณภัย ร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามการบัญชาการจากกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยรับผิดชอบอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด พร้อมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการ ระดมสรรพกำลังและ
ทรัพยากรเพื่อการจัดการสาธารณภัย และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและ
ฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
/ 3.3.2 แนวทางปฏิบัติ…
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3.3.2 แนวทางปฏิบัติในการบัญชาเหตุการณ์
ก. การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)
ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จั งหวั ด น่ าน (ศบก.จ.น่ าน) มี ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด น่ าน
เป็นผู้อำนวยการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการอำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล สั่งการ และดำเนินการต่างๆ
ในการจัดการและแก้ไขอุทกภัย วาตภัย น้ำป่ าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะ
ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรในการจัดการอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก
และดินโคลนถล่ม จากส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และองค์การ
สาธารณกุศล ในเขตจังหวัดน่าน และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง เมื่อประเมินว่าไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ โดยมีอำเภอและองค์กรปกครองแห่งพื้นที่ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบแต่ละระดับ
ข. การบัญชาการเหตุการณ์ร่วม (Unified Command)
1) ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร
นั้น จะต้องมีการประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และพยายามเสริมเสร้างความเข้าใจระหว่างกัน รวมทั้ง
ดำรงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุ นการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างพลเรือนกับทหาร หรือ
ศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วย และสถานการณ์ส าธารณภัย เพื่อ
ประชุ ม หารื อ และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ในการจัด การด้ า นสาธารณภั ย รวมทั้ งการบรรยายสรุป สถานการณ์
ประจำวัน เพื่อทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้ตรงกันโดยยึดกรอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสากล
และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้
1.1 ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยทหาร ให้จัดทำ
บั น ทึ ก ข้อ ตกลงระหว่างจั งหวัดกั บ หน่ ว ยทหาร ตามมาตรา 46 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป้ องกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย พ.ศ.2550 โดยจั ง หวั ด น่ า นได้ จั ด ทำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระหว่ า งผู้ อ ำน วยการจั ง หวั ด น่ า นกั บ
ผู้บัญ ชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และได้จัดทำบั นทึกข้อตกลงระหว่างผู้บั ญชาการมณฑลทหารบกที่ 38
กับหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน แผนกสนับสนุนฝูงบิน 466
1.2 เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นให้ดำเนินการเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่จัดทำขึ้น
1.3 เมื่อ มีการประกาศกฎอัยการศึ ก หรือประกาศสถานการณ์ ฉุก เฉิน หรือ
มีคำสั่งจากผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือมีคำสั่ง จากรองผู้บัญชาการป้อ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่ านจะปรับสภาพเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดและขึ้นทางยุทธการกับฝ่ายทหาร
๒) แนวทางการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศล
๒.1 ให้ จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ประสาน กั บ ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ แ ต่ ล ะระดั บ
(กรณี เกิ ดสาธารณภั ย) เพื่ อ ร่ ว มปฏิ บั ติ การป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย และการช่ ว ยเหลื อสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
๒.2 ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนกำลังทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์
เครือ่ งมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ
/ การเผชิญเหตุ…
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การเผชิญเหตุอุทกภัย
เมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ อุ ท กภั ย วาตภั ย น้ ำ ป่ า ไหลหลากและดิ น โคลนถล่ ม ในพื้ น ที่
ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น และผู้อำนวยการอำเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุด
ปฏิบัติการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งเร่งประเมินความเสียหาย และ
ความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย วิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้
สถานการณ์ ฉุก เฉิ น ด้ ว ยตนเองและความต้ องการช่ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานภายนอก เช่น ความช่ ว ยเหลื อ
ด้านอาหาร น้ำดื่มการรักษาพยาบาล สุขอนามัย และการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง
อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานต่อศูนย์บั ญชาการเหตุการณ์จังหวัดโดยด่วน โดยกำหนดแนวทาง/
ขั้นตอนการปฏิ บัติในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
กำหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่เหมาะสมให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความเสี่ยงในพื้นที่ อาทิ
(1) การบริหารจัดการน้ำ
เตรียมการป้ องกันด้านโครงสร้าง โดยใช้กลไกประชารัฐในการร่วมกันสำรวจแหล่ งน้ำ
และเส้นทางการไหลของน้ำ หากพบการตื้นเขินอันเป็นอุปสรรคต่อการรองรับน้ำ หรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรค
ต่อการระบายน้ ำ ทั้ งที่ เกิดขึ้น โดยธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากฝี มือมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ งที่ ผ่ านมา
ราษฎรอาจมีการสร้ างสิ่ งกีดขวางทางน้ ำเพื่อกักเก็บน้ ำตามแหล่ งน้ำต่ างๆ ให้ ดำเนิ น การเร่งแก้ ไข ปรับ ปรุง
และหากเป็นกรณีที่สิ่งกีดขวางทางน้ำมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐให้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการ
หาข้อยุติเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็ว โดยมอบหมายให้โครงการชลประทานน่าน องค์การบริหารส่ว นจังหวัดน่าน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ รับผิดชอบในการระบายน้ำเข้าทุ่ง การเปิดทางน้ำ การทำแนวป้องกัน
การวางกระสอบทราย และการผลักดันน้ำ ฯลฯ
(2) การอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร
ให้แขวงทางหลวงน่านที่ 1, 2 เป็นหน่วยหลัก โดยมีแขวงทางหลวงชนบทน่าน และ
สำนักงานขนส่งจังหวัด น่านเป็นหน่วยสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติ ระหว่าง ส่วนราชการ หน่วยงาน
และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านคมนาคม การกำหนดแนวทางในการอำนวยความ
สะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย หรือถูกน้ำท่วมจนประชาชน
ไม่สามารถสัญจรได้ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร
แนะนำเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย จัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
และซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดหรือถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว
(3) การดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานหลัก โดยมี โรงพยาบาลน่าน
สถานพยาบาลสังกัดต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นหน่วยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติ ระหว่าง
ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน และจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ด้ านการแพทย์ แ ละ
การสาธารณสุข
(๔) การดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้ ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติระหว่าง
ส่วนราชการ หน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบั ติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
/ (๕) การดูแลรักษาสถานที่…
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(๕) การดูแลรักษาสถานที่สำคัญ
ให้ กำหนดแนวทางในดู แลป้ องกั นสถานที่ ส ำคั ญ ไม่ ให้ ได้ รั บ ผลกระทบ/เสี ยหาย
จากอุทกภัย เช่น โรงพยาบาล สถาบั น การศึกษา ระบบสาธารณูปโภคพื้น ฐาน โบราณสถาน พื้นที่ห วงห้ าม
พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายหน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้สามารถให้บริ การประชาชนได้ตามปกติ โดยให้ศู นย์อำนวยการเฉพาะกิจในเขต
พื้นที่แบ่งประเภทส่วนราชการที่จะอพยพตามลำดับและความจำเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่รองรับการ
อพยพส่วนราชการและครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า และจัดทำแผน
อพยพส่วนราชการโดยกำหนดรายละเอียด ดังนี้
๑) สำรวจและจัดทำบัญชีส่วนราชการไว้ล่วงหน้า และแยกประเภทความเร่งด่วน
ในการอพยพ โดยเน้นความจำเป็นของประชาชนเป็นลำดับแรก
๒) กำหนดเขตพื้นที่รองรับการอพยพ ตลอดจนพื้นที่ของแต่ละส่วนราชการให้อยู่ใน
พื้นที่ที่เหมาะสม
๓) กำหนดเจ้าหน้าที่ดำเนินการอพยพไว้ล่วงหน้าโดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน
๔) กำหนดรายการและจำนวนสิ่งของพัสดุ เอกสารราชการที่จำเป็นต้องขนย้าย
๕) สำรวจยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนระบบการสื่อสารสำหรับการอพยพ
๖) กำหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพรอง ที่ไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน
ของทหาร
๗) วางระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการ
อพยพ การเข้าไปอยู่ในพื้นที่อพยพ ตลอดจนการอพยพกลับ
๘) ระหว่างการอพยพให้พิจารณาจัดส่วนราชการ ณ ที่ตั้งเดิ มไว้ตามความจำเป็ น
และที่อพยพเฉพาะส่วนเพื่อให้บริการประชาชนได้
9) การอพยพส่วนราชการให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนายการจังหวัด หรือผู้ได้รับมอบหมาย
(๖) การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
การติดต่อสื่อสารมีความสำคัญอย่างมากในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากต้อง
มี การประสานการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information)
ข่ า วสาร (Intelligence) เพื่ อ แจ้ ง เตื อ นภั ย แก่ ป ระชาชน ประสานงาน ควบคุ ม สั่ ง การ และรายงานผล
การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยเผชิญเหตุด้วยกันกับหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการเผชิญเหตุในด้านต่าง ๆ โดยมี
หลักการปฏิบัติ ดังนี้
(1) จั ด ให้ มี ร ะบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ส ามารถใช้ ได้ ในภาวะฉุ ก เฉิ น สำหรับ ติ ด ต่ อ
ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต และประชาชนในการวางระบบ
การติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคมซึ่งอย่างน้อยต้องมีมากกว่า 2 ระบบขึน้ ไป
(2) จั ด ระบบการสื่ อ สารด้ ว ยเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมให้ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
อนุญาตและการกากับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลาง สำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชน รวมถึงระเบียบการใช้คลื่นความถี่วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กำหนด
/ (3) ติดต่อสื่อสาร…
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(3) ติดต่อสื่อสารระหว่างกองบัญ ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน โดยต้อง
สามารถกระทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้ง ต้องจัดให้มีมากกว่า 2 ช่องทางขึ้นไป และยึดหลักความถูกต้อง
แม่ น ยำของข้ อ มู ล การรั ก ษาความปลอดภั ย ทางการสื่ อ สารควบคู่ กั บ ความสะดวกและรวดเร็ ว ในการ
ติดต่อสื่อสารเสมอ
(4) จัดให้มีระบบการแจ้งเหตุและการสนับสนุนข้อมูลด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน
โดยการเชื่อมโยงการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่ท ำหน้าที่แจ้งเหตุ และ
เผชิญเหตุฉุกเฉิน
แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่และประชาสัมพั นธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน เป็นระบบ
และกระบวนการกระจายข้อมูลข่า วสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นให้ส่วนราชการและประชาชน
ได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กำหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ
หรือวิธีการอื่ น ๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ ที่ถูกต้อง และลดความตื่นตระหนก ทั้งนี้
จั ด ให้ มี ศู น ย์ ป ระสานข้ อ มู ล ร่ ว ม (Joint Information Center : JIC) ในภาวะฉุ ก เฉิ น เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ย่ อ ยใน
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมทำหน้าที่ Point of Contact กับสื่อมวลชนและหน่วยงานด้านข่าวสาร พร้อมทั้ง
รวบรวมข้อมู ล ข่าวสารที่ จ ำเป็ น และเป็ นปั จจุบั นเพื่ อให้ ผู้ ที่มีห น้ าที่ รับ ผิ ดชอบหรือผู้ ที่ต้องการทราบข้อมู ล
ข่ าวสารใช้ เป็ น จุ ด ปฏิ บั ติ งานในการติ ด ตามและเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่ า วสาร แนวโน้ ม ความเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณ์ และการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยให้จัดตั้งขึ้นในทุกระดับของการจัดการสาธารณภัย
จังหวัดน่าน กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน โดยให้
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารในเขตรับผิดชอบ
ของตนตลอด ๒๔ ชั่วโมง
3.3.3 การบรรเทาทุกข์
ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ประเมินความเสียหายและ
ความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สาธารณภัยเพื่ อประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ค วามสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือ
ด้ านอาหาร น้ ำดื่ ม การรั ก ษาพยาบาล สุ ข อนามั ย และการกำจั ด สิ่ งปฏิ กู ล ความช่ ว ยเหลื อ ด้ านสุ ข ภาวะ
ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น การประเมินนี้เป็นกระบวนการที่ส ำคัญในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อยู่รอดปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
(1) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ดำเนินการทันทีภายหลังมีเหตุการณ์
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์ แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าว ๆ เพื่อรวบรวม
ข้อ มู ล ความต้ อ งการ สิ่ งที่ ต้ องปฏิ บั ติ ห ลั งจากเกิ ดภั ย และทรัพ ยากรที่ จ ำเป็ น ทุ ก ๆ ด้ าน ทั้ งผู้ ป ระสบภั ย
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้ อม ลำดับ ความสำคัญก่อน -หลั ง การให้ ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้ ทันต่อ
ความต้องการในภาวะฉุกเฉิน
(2) การประเมิน แบบละเอี ยด (detailed assessment) ให้ ด ำเนินการทันทีเมื่อภาวะ
ฉุกเฉิน สิ้ น สุ ดลง หรืออย่างน้ อยภายใน 2 สั ปดาห์ ห ลั งจากเกิดสาธารณภั ย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพื้นที่
ประสบภั ย ซึ่ งเป็ น การประเมิ น เพื่ อ ใช้ ในการฟื้ น ฟู ระยะยาวได้ อี ก ด้ ว ย เป็ น การระบุ มู ล ค่ า ความเสี ย หาย
ทางกายภาพ
/ โครงสร้างทางสังคม…
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โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน และวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการ
ให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหาย
และความต้องการในแต่ละด้าน
การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยง
กับการตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น
อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ (กลุ่มเปราะบาง) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
3.3.4 การประกาศกรณีพื้นที่ประสบอุทกภัย
(1) การประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย
เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่และ
อำเภอรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ให้มีการออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยได้ตามดุลยพินิจ เพื่อให้
ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ผู้ป ระสบภัยอาจขอให้มี หนังสือรับรองพื้นที่ประสบภัย ทั้งที่เป็นบุคคล และ
นิติบุคคลได้ โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขต
พื้นที่ประสบสาธารณภัย และหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จังหวัดน่านกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประกาศ
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
(2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อภัย พิ บั ติกรณี ฉุกเฉิน เกิดขึ้น ในพื้นที่ จะดำเนิน การประกาศเขตการให้ ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามแนวทาง ดังนี้
2.1 อำเภอรวบรวมรายละเอียดเหตุการณ์ สถานการณ์ จัดทำรายงานเหตุด่วน
สาธารณภัย/รายงานสถานการณ์ และรับรองว่าได้เกิดความเสียหายในพื้นที่จริง เพื่อขอให้จังหวัดประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตกิ รณีฉุกเฉิน
2.2 จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
เพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีไม่สามารถประชุม กชภจ.ได้ทันท่วงที
และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็ น ว่าความเสี ยหายเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ ก็ให้ มี อำนาจประกาศเขตการให้ ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อน โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.
2.3 เมื่อมีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ให้อำเภอจัดประชุมคณะกรรมการ
ให้ ความช่วยเหลือผู้ป ระสบภัย พิบั ติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เพื่อสำรวจความเสี ยหาย พิจารณากลั่ นกรองความ
เสียหาย เพื่อเสนอขอรับการช่วยเหลือแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
2.4 คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เสนอ
ขอรับการช่วยเหลือ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
2.5 จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
เพื่อให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
2.6 อำเภอส่งหลักฐานการให้ความช่วยเหลือแก่จังหวัด (เมื่อได้รับการช่วยเหลือแล้ว)
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4. การสนับสนุน
๔.1 ด้านงบประมาณ
แหล่งที่มาของงบประมาณในการดำเนินการใช้จ่ายตามระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
1) งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local)
2) งบประมาณส่วนราชการ (Function)
3) งบประมาณจังหวัด /กลุ่มจังหวัด (Area)
4) งบเงิน ทดรองราชการตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่า ด้ ว ยเงิน ทดรองราชการเพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
5) เงินบริจาค
4.2 แนวทางการขอรับการสนับสนุนทรัพยากร
ให้ ศูน ย์บั ญ ชาการเหตุการณ์ จังหวัด ประสานขอรับ การสนับสนุน ทรัพยากรจากหน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้อง ตามที่ได้รับ การร้องขอจากศูนย์บัญ ชาการเหตุการณ์อำเภอ หรือศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องสูบน้ำระยะไกล เฮลิคอปเตอร์ หรือเครื่องมืออุปกรณ์
ของหน่ ว ยทหาร เป็ น ต้ น โดยให้ จั ด ทำเป็ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ/ผู้ ป ระสานของหน่ ว ยงานให้ ชั ด เจน
(รายละเอียดตามภาคผนวก ค)
4.3 การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
4.3.1 ให้มีการใช้เครือข่าย และเครื่องมือสื่อสารของส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี
อยู่ตามปกติและให้ มีการบูรณาการเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่นภาคเอกชน องค์กรสาธารณการกุศล
ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ (รายละเอียดตามภาคผนวก จ)
4.3.2 การติ ดต่ อสื่ อสารทางวิ ทยุ สื่ อสารระหว่ างศู นย์ บั ญชาการเหตุ การณ์ จั งหวั ดน่ าน ให้ ใช้
คลื่นความถีใ่ นการประสานงาน ได้ 4 ช่องความถี่ ดังนี้
- 162.800 เมกะเฮิรดซ์ ความถี่หลัก
- 161.475 เมกะเฮิรดซ์ เป็นความถี่สำรอง (ความถี่กลาง รับแจ้งเหตุเมื่อเกิดภัย
พิบัติฉุกเฉิน**)
- 145.000 เมกะเฮิรดซ์ ความถี่กลาง เป็นของนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ
- 245.500 เมกะเฮิรดซ์ ความถี่ภาคประชาชน (วิทยุเครื่องสีแดง)
4.3.3 จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง
5. ภาคผนวก
5.1 แผนที่เสี่ยงภัย (ผนวก ก)
5.2 ข้อมูลพืน้ ที่เสี่ยง (ผนวก ข)
5.3 ข้อมูลเครื่องจักรกล (ผนวก ค)
5.4 อาสาสมัครเครือข่าย อปพร. (ผนวก ง)
5.5 รายชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ และคลื่นความถี่วิทยุ (ผนวก จ)
5.6 คำสั่งที่เกี่ยวข้อง (ผนวก ฉ)
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6. การแจกจ่าย
หน่วยงานที่จะแจกจ่ายแผนฉบับนี้ ได้แก่หน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน (รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ)

ลงนาม

ผู้เสนอแผน

(นายจรัสพันธ์ อรุณคง)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

ลงนาม

ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นายสัมฤทธิ์ สวามิภักษ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน
(นายวรกิตติ ศรีทิพากร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน

