แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดนครพนม
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม
วัน 30

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63

อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2563
๑. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การปกครองท้องที่และท้องถิ่น ประชากร
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครพนม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
- ตอนเหนือ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและที่ดอน มีป่าไม้สลับกับพื้นที่ราบ ทางตอนกลาง
และตะวันตกของพื้นที่จะเป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นทุ่งกว้างซึ่งปีใดมีฝนตกชุกจะมีสภาพน้าท่วมขัง
- ตอนใต้ พื้นที่บริเวณใกล้แม่น้าโขงเป็นที่ราบลุ่มมีน้าท่วมถึงส่วนทางทิศตะวันตกซึ่งอยู่ห่างออกไป
พื้นที่มีลักษณะเป็ นลูกคลื่น และที่ดอนสภาพป่าเป็นไม้เต็งรัง พื้นดินส่วนมากเป็นหินลูกรัง บางส่วนมีลักษณะ
เป็นเนินและที่ต่าสลับกัน
จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ
5,528.88 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,474,437 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
พื้นที่มีลักษณะเลียบยาวตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น้าโขงประมาณ 174 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 - 18
องศาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 104 - 105 องศาตะวันออก มีระยะหางจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ
735 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอเซกาและอาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 158 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอดงหลวงและอาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 104 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงคาม่วน และแขวงบอลิคาไซ สปป.ลาว โดยมีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้น
พรมแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอกุสุมาลย์ และอาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 93
กิโลเมตร
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนครพนมขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจาฤดูกาล ซึ่งมี 2 ชนิด
คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็น และแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่
ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทาให้จังหวัดนครพนม
มีอากาศหนาวเย็น และแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมทาให้มีฝนตกชุกทั่วไป
ฤดูกาล
ฤดูกาลของจังหวัดนครพนม พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน
และเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุ ดจะอยู่ ในช่ว งเดือนธันวาคมถึงมกราคม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับอิทธิพลของบริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย
ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นที่มีอากาศร้อนอบอ้าว
โดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี
ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในช่วงดังกล่าว ร่องความกดอากาศต่า
ที่พาดผ่านอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ทาให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะ
เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ให้มีฝนตก
ชุกแล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย
อุณหภูมิ
เนื่ องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครพนมส่ วนใหญ่เป็นที่ราบ โดยมีที่ราบสูงและภูเขา
อยู่ บ้ า งท าให้ อ ากาศไม่ ร้ อ นอบอ้ า วมากนั ก ในช่ ว งฤดู ร้ อ น ส่ ว นในช่ ว งฤดู ห นาวจะมี อ ากาศค่ อ นข้ า งหนาวเย็ น
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 16 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดอยู่ในช่วง 8 - 15 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปีซึ่งเคยวัดอุณหภูมิ
สูงที่สุดได้ 42.1 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 (สถานีตรวจอากาศนครพนม) ส่วนในช่วงฤดูหนาว
จะมีอากาศหนาวที่สุด ในเดือนมกราคมวัดอุณหภูมิต่าที่สุดได้ 1.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 และ 26 ธันวาคม 2542
(สถานีตรวจอากาศเกษตรนครพนม)
ลักษณะทางการปกครอง
จังหวัดนครพนม แบ่งการปกครองท้องที่และท้องถิ่น จานวน 12 อาเภอ 99 ตาบล 1,123 หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาบล 16 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (อบต.) 86 แห่ง แยกรายอาเภอได้ ดังนี้
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อาเภอ
เมืองนครพนม
ท่าอุเทน
ธาตุพนม
นาแก
บ้านแพง
ปลาปาก
ศรีสงคราม
เรณูนคร
นาหว้า
โพนสวรรค์
นาทม
วังยาง
รวม

จานวน
จานวนตาบล
หมู่บ้าน
15
9
12
12
6
8
9
8
6
7
3
4
99

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

เทศบาล

อบต.

2
1
5
2
1
1
2
1
1
1
17

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

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

จานวน
ประชากร
144,700
59,704
82,826
76,845
35,592
54,460
69,941
46,174
52,008
57,812
23,613
15,461
719,136

๑.๒ สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญ โบราณสถานสาคัญ ฯลฯ
1. พระธาตุพนม ติดกับแม่น้าโขง ตั้งอยู่อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
2. พระธาตุเรณู อาเภอเรณูนคร
3. พระธาตุศรีคูณ อาเภอนาแก
4. พระธาตุมหาชัย อาเภอปลาปาก
5. พระธาตุประสิทธิ์ อาเภอนาหว้า
6. พระธาตุท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน
7. พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ อาเภอเมืองนครพนม
8. สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3
9. พญาศรีสัตตนาคราช บริเวณเทศบาลเมืองนครพนม ติดแม่น้าโขง
๑.3 เขตพื้นที่ชลประทาน นอกชลประทาน
จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ทั้งหมด 220,999 ไร่ พื้นที่ส่งน้า 154,011 ไร่ โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
จานวน 100 สถานี
๑.4 ข้อมูลพื้นที่การเกษตร (นาข้าว พืชสวน พืชไร่ พืชอื่นๆ การปศุสัตว์ และประมง)
จังหวัดนครพนมมีพื้นที่การเกษตร 2,300,263 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67 มีครัวเรือนทั้งสิ้น 227,396
ครัวเรือน ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตร 119,688 ครัวเรือน และมีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว
ยางพารา สับปะรด มันสาปะหลัง ยาสูบ สินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง สับปะรด
นอกจากอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักแล้ว ยังมีอาชีพประมงที่ประชาชนหันมาประกอบอาชีพเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออานวยต่อการประกอบอาชีพดังกล่าว ประกอบกับทรัพยากรทางแหล่งน้า
ที่สาคัญหลายแห่ง เช่น แม่น้าโขง ลาน้าสงคราม ลาน้ายาม ลาน้าก่า ลาน้าอูน เป็นต้น และหน่วยงานทางภาครัฐ
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ได้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เช่ น โครงการการเลี้ ย งปลาเพาะ เพื่ อ ส่ ง เสริ มให้ เ กษตรกรมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น หลั ง จาก
ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
จังหวัดนครพนมมีครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 40,379 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกหญ้า 26,614 ไร่
พื้นที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ 115,800.50 ไร่ โดยมีปศุสัตว์ที่สาคัญคือ โคเนื้อ 107,760 ตัว กระบือทั้งหมด 57,621 ตัว
สุกรทั้งหมด 101,252 ตัว ไก่เนื้อทั้งหมด 12,192 ตัว ไก่ไข่ทั้งหมด 257,958 ตัว ไก่งวงทั้งหมด 12,736 ตัว
และเป็ดทั้งหมด 132,074 ตัว
๑.๖ ข้อมูลสภาพลุ่มน้า ผังเส้นทางน้า แหล่งเก็บกักน้า อ่างเก็บน้า ฝาย แก้มลิง ฯลฯ
แม่น้าโขง มีต้นกาเนิดในเขตประเทศจีน เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวไหล
เข้าเขตประเทศไทยในจังหวัดหนองคาย ไหลเข้าเขตจังหวัดนครพนม ในเขตอาเภอบ้านแพง แล้วไหลผ่านเขตอาเภอ
ท่าอุเทน อาเภอเมือง ฯ และอาเภอธาตุพนม เป็นระยะที่ไหลผ่านเขตจังหวัดนครพนม ๑74 กิโลเมตร แล้วไหลไปเข้า
เขตจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชา และออกสู่ทะเล
ที่ประเทศเวียดนาม ในห้วงที่ไหลผ่านเขตจังหวัดนครพนม จะเป็นเส้นกั้นเขตแดนไทยกับลาวโดยตลอด แม่น้าโขงเป็น
แม่น้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่มีน้าไหลตลอดปี
แม่น้าสงคราม มีต้นกาเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขต อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี แล้วไหลขึ้นไป
ทางด้านทิศเหนือ ผ่านเข้าไปในเขต จังหวัดสกลนคร จากนั้นไหลไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเขตจังหวัด
หนองคาย จากนั้นไหลวกไปทางด้านทิศตะวันออกเข้าเขต จังหวัดนครพนม ในเขตอาเภอศรีสงคราม ผ่านตาบลสามผง
ท่าบ่อสงคราม นาเดื่อ ไปบรรจบแม่น้าโขงที่บ้านไชยบุรี ทางตอนเหนือของอาเภอท่าอุเทน มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ
๔๒๐ กิโลเมตร ในช่วงที่ผ่านจังหวัดนครพนม ยาว ๙๐ กิโลเมตร แม่น้าสงครามมีลาน้าสาขาสายหลักอยู่หลายสาย
ด้วยกัน เช่น ลาน้ายาม ล้าน้าอูน ลาน้าเมา ลาน้าซาง โดยมีภูทอก ภูสิงห์ ภูลังกา และเทือกเขาภูพานด้านทิศเหนือ
เป็นแนวบังคับ
ลาน้าอูน มีต้นกาเนิดจากเขื่อนน้าอูน จังหวัดสกลนคร แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เข้าสู่เขต
จังหวัดนครพนม ในเขตอาเภอนาหว้า แล้วไหลผ่านอาเภอศรีสงคราม เป็นแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอาเภอศรีสงคราม
กับอาเภอท่าอุเทน แล้วไหลไปบรรจบแม่น้าสงครามในเขตอาเภอศรีสงคราม
ลาน้าก่า มีต้นกาเนิดจากหนองหาน จังหวัดสกลนคร แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเข้า
จังหวัดนครพนมในเขตอาเภอวังยาง อาเภอนาแก อาเภอเรณูนคร อาเภอธาตุพนม แล้วไปบรรจบแม่น้าโขง ที่บ้านก่า
อาเภอธาตุพนม มีความยาวประมาณ ๖๐ กิโลเมตร
ลาน้ายาม มีต้นกาเนิดอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดนครพนม ในเขตอาเภอศรีสงคราม
แล้วไปบรรจบแม่น้าสงครามที่บ้านปากยาม ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม
แม่น้าบัง มีต้นกาเนิดอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร ไหลเข้าสู่จังหวัดนครพนมที่อาเภอปลาปาก แล้วไหลผ่าน
อาเภอเรณูนคร อาเภอนาแก ไปบรรจบลาน้าก่าที่บ้านปากบัง อาเภอนาแก
นอกจากนี้ทางตอนเหนือ และตอนใต้ของจังหวัดยังมีลาห้วย และหนองบึงอยู่เป็นจานวนมาก ที่สาคัญ
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งน้า นามาใช้ประโยชน์ได้แก่
หนองญาติ หรือหนองหาน ๒ เป็นหนองน้าประวัติศาสตร์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางอาเภอนาแก
ประมาณ ๖ กิโลเมตร ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ห้วยบั ง กอ มีต้น กาเนิ ดในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ในเขตต าบลกุ รุคุ ไหลผ่ านบ้านผึ้ ง หนองญาติ
แล้วไปบรรจบแม่น้าโขงที่ตาบลท่าค้อ มีความยาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร
ห้วยบังฮวก มีต้นกาเนิดในเขตตาบลปลาปาก อาเภอปลาปาก ไหลผ่านตาบลคาเตย ตาบลบ้านกลาง
มีความยาวประมาณ ๓๒ กิโลเมตร
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๒. สถานการณ์ภัยหนาว
สถานการณ์ภัยหนาวในเขตพื้นที่จังหวัด นครพนม และการให้ความช่วยเหลือ ๓ ปีย้อนหลังรายละเอียดตาม
ตารางแนบท้าย
ปี พ.ศ.
2561
2562
2563
รวม

จานวนครั้ง
พื้นที่ประสบภัย
ที่เกิดภัย
(อาเภอ)
(ครั้ง)
-

-

การให้ความช่วยเหลือ
ผ้าห่มนวม

เสื้อกันหนาว

รวมทั้งหมด

1,895
16,752
13,000
31,647

4,914
50
4,964

6,809
16,802
13,000
36,611

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
๓. การเตรียมความพร้อมรับมือและมาตรการดาเนินการ
๓.๑ การเตรียมการ
๓.๑.๑ ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องตามกลไกประชารัฐ ทั้งภาคราชการ หน่วยทหาร ตารวจ ภาคธุรกิจ และประชาชน เพื่อกาหนดแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวในพื้นที่ โดยให้มีการประชุมชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนแนวทางการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนเฝ้าระวังติดตามสภาวะอากาศพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดภัยหนาว มอบหมายให้
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๓.๑.๒ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวของจังหวัดให้เป็น
ปั จ จุ บั น และถอดบทเรี ย นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปัญ หาภั ย หนาวในปี ที่ผ่ า นมา มอบหมายให้ ส านั ก งานป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
3.1.3 ผู้ สู ง อายุ ได้ แ ก่ ส ารวจปรั บ ปรุ ง และจั ด ท าข้ อ มู ล บั ญ ชี ผู้ ป ระสบภั ย หนาวกลุ่ ม เปราะบาง
เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบความเดือดร้อน ให้เป็นปัจจุบัน โดยระบุจานวน
ประชากรแยกรายครัวเรือนแต่ละตาบล หมู่บ้านที่ประสบภัยหนาว รวมทั้งกาหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อจัดเตรียมเครื่องกันหนาว โดยให้จัดลาดับความสาคัญและความต้องการของพื้นที่ มอบหมายให้สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ร่วมกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นครพนม
และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๓.๑.๔ ประสานซักซ้อมและขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น มูล นิ ธิ และภาคเอกชน เพื่ อเตรี ยมการช่ ว ยเหลื อผู้ ประสบภัย หนาวให้ เ ป็นไปตามแผนการป้ องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายให้สานักงานป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๓.๑.๕ ประสานให้หน่วยงานด้านการสาธารณสุข รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กั บประชาชน
ในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยจากสภาพอากาศหนาว เช่น ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อคลาย
หนาวเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ากว่าปกติ (Hypothermia) การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ
เพราะอาจจะทาให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ เป็นต้น มอบหมายให้สานักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๓.๑.๖ จัดประชุมร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสภาพอากาศ
เป็ น ประจ าทุ ก สั ป ดาห์ พร้ อ มทั้ ง เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล สภาพอากาศและค าแนะน าการปฏิ บั ติ ต น
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เมื่ออากาศหนาวให้แก่ประชาชนทราบในทุกช่องทางทางการสื่อสาร เช่น Social Media วิทยุชุมชน เสียงตามสาย
ของหมู่บ้ าน รถกระจายเสี ย ง เป็ น ต้น มอบหมายให้ ส านักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นครพนม
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๓.๒ การเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยหนาวขึ้นในพื้นที่ให้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๒.๑ จั ดตั้งศูน ย์บั ญชาการณ์อาเภอ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่ว ยเหลื อและประสาน
การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยหนาวของ
อาเภอ และขอให้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรการกุศลสนับสนุนและร่วม
แก้ไขปัญหาภัยหนาวอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มอบหมายให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๓.๒.๒ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางไปยังอาเภอที่มี สถานที่ท่องเที่ยวและ
อากาศหนาวเย็น จึงให้อาเภอเตรียมมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากสภาพอากาศหนาวเย็น
ถนนลื่ น และทัศนวิสั ย ต่าจากหมอกหนา ทาให้ มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร การโดยสารเรือ
ท่องเที่ยว การเดินเรือขนส่งสินค้า และอุบัติเหตุจากอัคคีภัยในเต็นท์ที่พักของนักท่องเที่ยว โดยให้ดาเนินการติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจรเพิ่มเติม การติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง การเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงบริเ วณ
จุดกางเต็นท์ที่พักของนัดท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองและอาสาสมัครภาคประชาชนเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว มอบหมายให้สานักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมร่วมกับ
ที่ทาการปกครองจังหวัดนครพนม และสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๓.๒.3 ให้อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งหลักเกณฑ์
และแนวทางที่กาหนดอย่างเคร่งครัด ในการจัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหนาว
โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนที่มีปัญหาขาดแคลนเครื่องกันหนาวอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ให้ประสานงาน
กับส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรการกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างทั่วถึง
และไม่ซ้าซ้อน มอบหมายให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมร่วมกับสานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
4. การสนับสนุน
4.๑ การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
- จัดตั้งศูนย์สื่อสาร และจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จาเป็น
ให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ปกติโดยเร็ว ทั่วถึงทุกพื้นที่
- หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ ที่ทาการปกครองจังหวัดนครพนม โทรศัพท์
หมายเลข 0-4251-1142
- หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
- คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ความถี่หลัก 162.125
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดข้างเคียง
จังหวัดสกหนคร -โทรศัพท์/โทรสาร-042
711763สป48520 .มท.
จังหวัดมดกดาหาร -โทรศัพท์/โทรสาร-042
611086สป49109 .มท.

 โทรศัพท์ 2411342-02
 โทรสาร 2411342-02
 สป.55050 .มท.สายด่วน 1784
 ความถีว่ ิทยุ 251.251 MHz ,

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

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคนครพนม
โทรศัพท์/โทรสาร 512370-042

หน่วยกาลังในพื้นที่
- จังหวัดทหารบกนครพนม
โทรศัพท์/โทรสาร 042- 051493
มนารวจดัธรจังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร 042- 511943
- นพค 22.โทรศัพท์ 571191 -042
511205-042 โทรศัพท์ .นรน -มชด237 236 235 .

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
โทรศัพท์514065-042
โทรสาร 511025-042
สป47995 .มท.
ความถี่วิทยด 150.150 MHz ,

การประปา ส่วนภูมิภาค
นครพนม
โทรศัพท์ 511409-042
โทรสาร 513141-042

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
)แห่ง 23 จานวน(

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
)แห่ง 27 จานวน(.

สาธารณสุขจังหวัด
ศูนย์ส่อื สารจังหวัดนครพนม
โทรศัพท์/โทรสาร 511142-042

โทรศัพท์511510-042
โทรสาร 511410-042

โรงพยาบาลนครพนม

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ตาบล
จานวน แห่ง 68

โทรศัพท์511422-042
โทรสาร 511327-042

ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
4.๒ ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
- จุดตรวจวัดอาเภอเมือง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ตาบลในเมือง ครอบคลุมเขตเทศบาล
เมืองนครพนม
- จุดตรวจวัดอาเภอเมือง ที่ตาบลขามเฒ่า ครอบคลุมพื้นที่ อาเภอเมืองนครพนม อาเภอธาตุพนม
อาเภอวังยาง อาเภอนาแก อาเภอเรณูนคร และ อาเภอปลาปาก
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- จุ ด ตรวจวั ด อ าเภอท่ า อุ เ ทน ณ ที่ ว่ า การอ าเภอท่ า อุ เ ทน ครอบคลุ ม พื้ น ที่ อ าเภอท่ า อุ เ ทน
และอาเภอโพนสวรรค์
- จุดตรวจวัดอาเภอศรีสงคราม ณ ที่ว่าการอาเภอศรีสงคราม ครอบคลุมพื้นที่ อาเภอศรีสงคราม
และอาเภอนาหว้า
- จุ ด ตรวจวั ด อ าเภอบ้ า นแพง ณ เทศบาลต าบลบ้ า นแพง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ อ าเภอบ้ า นแพง
และอาเภอนาทม
4.๓ การประกาศพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ เพื่อรับรองการเกิดเหตุสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์
และฟื้นฟู และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.๔ การประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
5. ภาคผนวก

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน
(นายไกรสร กองฉลาด)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ผู้อานวยการจังหวัดนครพนม

