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แผนเผชิญเหตุภยั หนาวจังหวัดนาน พ.ศ. 2563 - 2564
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน
อางถึง : 1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558
3. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน พ.ศ. 2558
4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
1. สถานการณภัยหนาว
1.1 สถานการณทั่วไป (ขอมูลพื้นฐานสภาพภูมิอากาศจังหวัดนาน)
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จั ง หวั ด น า นตั้ ง อยู ภ าคเหนื อ ตอนบนของประเทศไทย ประมาณเส น รุ ง ที่ 18 องศา
46 ลิปดา 30 ฟลิปดาเหนือและเสนแวงที่ 18 องศา 46 ลิปดา 44 ฟลิปดาตะวันออก ระดับความสูงของ
พื้นที่อยูสูง 2,112 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีพื้นที่ 11,472.076 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
7,170,045 ไร โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง คือ
ทิศเหนือ
ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดแพร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร
ทิศตะวันออก
ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แผนภูมิแสดงที่ตั้งและอาณาเขต

หนาที่ 2 ของ 18 หนา

แผนเผชิญเหตุภยั หนาวจังหวัดนาน พ.ศ. 2563 - 2564
จั งหวัด น า น แบ งตามเขตลั กษณะการปกครองทอ งที่ เป น อําเภอ จํานวน 15 อําเภอ ๙9 ตําบล
๘๙3 หมูบาน ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 18 แหง
องคการบริหารสวนตําบล ๘0 แหง ดังนี้
1. อําเภอเมืองนาน
มี 11 ตําบล 109 หมูบาน
2. อําเภอแมจริม
มี 5 ตําบล
38 หมูบาน
3. อําเภอบานหลวง
มี 4 ตําบล
26 หมูบาน
4. อําเภอนานอย
มี 7 ตําบล
68 หมูบาน
5. อําเภอปว
มี 12 ตําบล 107 หมูบาน
6. อําเภอทาวังผา
มี 10 ตําบล
91 หมูบาน
7. อําเภอเวียงสา
มี 17 ตําบล 128 หมูบาน
8. อําเภอทุงชาง
มี 4 ตําบล
40 หมูบาน
9. อําเภอเชียงกลาง
มี 6 ตําบล
60 หมูบาน
10. อําเภอนาหมื่น
มี 4 ตําบล
48 หมูบาน
11. อําเภอสันติสุข
มี 3 ตําบล
31 หมูบาน
12. อําเภอบอเกลือ
มี 4 ตําบล
39 หมูบาน
13. อําเภอสองแคว
มี 3 ตําบล
25 หมูบาน
14. อําเภอภูเพียง
มี 7 ตําบล
61 หมูบาน
15. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
มี 2 ตําบล
22 หมูบาน
จังหวัดนานประกอบไปดวยกลุมชาติพันธุที่หลากหลาย ทั้งชาวไทยวน หรือคนเมือง และชาวไทยภูเขา
เผ าต างๆ อาทิ ม ง ว า ขมุ ลั๊ วะ หรื อถิ่น รวมถึงชาวตองเหลื องหรือมบลาบรี มีจํานวนบ าน (หลั งคาเรือน)
รวมทั้งสิ้น 169,896 หลังคาเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้น จํานวน 478,122 คน เปนเพศชาย จํานวน 239,469 คน
เปนเพศหญิง จํานวน 238,653 คน ดังนี้
สถิตจิ าํ นวนประชากร และบานรายอําเภอ และรายเทศบาล

อําเภอ/เทศบาล
เมืองนาน
แมจริม
บานหลวง
นานอย
ปว
ทาวังผา
เวียงสา
ทุงชาง
เชียงกลาง
นาหมื่น
สันติสุข
บอเกลือ

ชาย
(คน)
31,333
8,307
5,829
15,074
26,884
22,774
33,986
7,849
8,805
7,298
8,073
7,784

หญิง
(คน)
31,300
7,982
5,763
14,983
27,091
22,705
33,576
7,743
8,846
7,078
7,674
7,433

รวม
(คน)
62,633
16,289
11,592
30,057
53,975
45,479
67,562
15,592
17,651
14,376
15,747
15,217

จํานวนบาน
(หลังคาเรือน)
24,273
4,924
3,931
10,293
15,821
14,422
24,285
5,174
5,741
4,468
5,068
4,849
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อําเภอ/เทศบาล

ชาย
(คน)
6,413
17,954
5,026
9,579
4,742
1,722
1,332
2,480
5,071
1,154
239,469

หญิง
(คน)
5,989
18,204
4,800
9,921
4,924
1,668
1,561
2,699
5,433
1,280
238,653

รวม
(คน)
12,402
36,158
9,826
19,500
9,666
3,390
2,893
5,179
10,504
2,434
478,122

จํานวนบาน
(หลังคาเรือน)
3,766
13,480
3,358
10,748
3,885
1,413
1,284
2,682
4,811
1,220
169,896

สองแคว
ภูเพียง
เฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองนาน
ตําบลเชียงกลาง
ตําบลทุงชาง
ตําบลเวียงสา
ตําบลทาวังผา
ตําบลปว
ตําบลนานอย
รวมทัง้ สิน้
ที่มา : สํานักทะเบียนจังหวัดนาน ที่ทําการปกครองจังหวัดนาน (ขอมูล ณ กรกฎาคม 2563)
1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดนานมีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต โดยเฉพาะบริเวณชายแดน
ด านเหนื อ และตะวั น ออกซึ่ งเป น รอยต อ กับ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว มี ภู เขาในเขตอําเภอ
บอเกลื อ เป น ยอดเขาที่ สูงที่ สุด ในจังหวัด และมีดอยภูคาในเขตอําเภอปว เปนยอดเขาที่สําคัญ ของจังหวัด
ส ว นพื้ น ที่ ร าบจะอยู บ ริ เวณตอนกลางของจั งหวัด และตามลุ ม น้ํ าต าง ๆ แหล งน้ํ าที่ สํ าคั ญ ของจั งหวั ด คื อ
แมน้ํานาน ซึ่งมีตนกําเนิดทางตอนเหนือของจังหวัดแลวไหลลงไปยังเขื่อนสิริกิติ์ในจังหวัดอุตรดิตถ และบรรจบ
กับแมน้ําปงที่จังหวัดนครสวรรคเปนแมน้ําเจาพระยา นอกจากนี้ยังมีลําน้ําสาขาตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก ลําน้ําสา
ลํ า น้ํ าว า ลํ า น้ํ า สมุ น ลํ าน้ํ า ป ว ลํ า น้ํ าย า ง ลํ าน้ํ า แหง เป น ต น มี พื้ น ที่ ก ว า งใหญ พื้ น ที่ เ ต็ ม ไปด ว ยภู เขาสู ง
สลับซับซอน
1.1.3 สภาวะอากาศทั่วไป
ลั ก ษณะอากาศของจั งหวั ด น าน ขึ้ น อยู กั บ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ที่ พั ด ประจํ า ฤดู ก าล 2 ชนิ ด คื อ
ลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง พั ด พามวลอากาศเย็ น และแห ง จากประเทศจี น ปกคลุ ม ประเทศไทย
ในชวงฤดูหนาว ทําใหจังหวัดนานมีอากาศหนาวเย็นและแหงทั่วไป กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้น
จากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดูฝน ทําใหจังหวัดนานมีฝนตกทั่วไป
1.1.4 ฤดูกาล
ฤดูกาลของจังหวัดนาน พิจารณาตามลักษณะลมฟาอากาศของประเทศไทย แบงออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้
- ฤดู ร อ น เริ่ ม ตั้ ง แต ก ลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ถึ งกลางเดื อ นพฤษภาคม มี อ ากาศร อ นอบอ า วทั่ ว ไป
โดยเฉพาะในเดื อ นเมษายนเป น เดื อ นที่ มี อ ากาศร อ นอบอ า วมากที่ สุ ด ในรอบป แ ละอาจมี พ ายุ ฝ น
ฟาคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเปนระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
พั ดเข า สู ป ระเท ศไท ย อากาศจะชุ ม ชื้ น แล ะมี ฝ น ตกชุ ก ตั้ ง แต ป ระมาณ กล างเดื อ นพ ฤษ ภ าคม
เปนตนไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนสิงหาคม
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- ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั้ ง แต ก ลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ซึ่ ง เป น ช ว งที่ ล มมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแหงแลง เดือนที่มีอากาศหนาว
ที่สุดคือเดือนธันวาคมและมกราคม
1.1.5 อุณหภูมิ
จังหวัดนาน พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอน จึงทําใหอากาศรอนอบอาวในชวงฤดูรอน อุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยทั้งป 25.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศรอนที่สุดในเดือน
เมษายน เคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได 44.1 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2502 สวนในฤดูหนาว
มีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะพื้นที่บ ริเวณเทือกเขาและยอดดอยอุณ หภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.3 องศาเซลเซียส
โดยมี อากาศหนาวที่ สุ ด อยู ในเดื อ นธั น วาคมและมกราคม อุณ หภู มิต่ํ า ที่ สุ ด 1.0 องศาเซลเซี ย ส เมื่ อ วั น ที่
2 มกราคม 2517 ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา (กลุมงานตรวจอากาศเกษตร) อ.เมืองนาน จ.นาน
1.1.6 ฝน
จังหวัดนานมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปประมาณ 1,456 มิลลิเมตร โดยพื้นที่สวนใหญของจังหวัดนาน
บริเวณอําเภอนานอย ปว เวียงสา เชียงกลาง แมจริม บานหลวง และทาวังผา มีป ริมาณฝนเฉลี่ยอยูในชวง
1,000 – 1,300 มิ ลลิ เมตร พื้ นที่ บริ เวณอํ าเภอบ อเกลื อ และบริ เวณดอยภู คามี ปริ มาณฝนเฉลี่ ยสู งสุ ด 2,400
มิลลิเมตร สวนบริเวณอําเภอทุงชาง และอําเภอสองแควมีปริมาณฝน 1,700-1,800 มิลลิเมตร
สําหรับบริเวณอําเภอเมืองนาน จังหวัดนานมีฝนตกอยูในเกณฑนอย ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปประมาณ
1,234.1 มิลลิเมตร และมีฝนตกประมาณ 119 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย
273.2 มิ ล ลิ เมตรและฝนตกประมาณ 22 วัน ปริมาณฝนตกมากที่ สุดใน 1 วัน วัดได 189.7 มิ ลิเมตร
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2523
1.1.7 พายุหมุนเขตรอน
จังหวัดนานเปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางดานตะวันออกของภาคเหนือตอนบน โอกาสที่พายุหมุนเขตรอน
เคลื่ อ นผ า นเข า มามี ม าก โดยพายุ ห มุ น เขตร อ นที่ เ คลื่ อ นผ า นจั ง หวั ด นี้ มี แ หล ง กํ า เนิ ด จากทะเลจี น ใต
และมหาสมุ ท รแปซิ ฟ ก เหนื อ ด า นตะวั น ตก เคลื่ อ นตั ว ทางตะวั น ตกผ า นประเทศเวี ย ดนาม หรื อ ลาว
เข าสูภ าคเหนื อของประเทศไทย จึงทํ าใหพายุออนกําลังลงอยูในขั้ นพายุ ดีเปรสชั่ น ซึ่งบางครั้งไมกอใหเกิด
ความเสียหายเนื่องจากลมแรงมากนัก แตจะทําใหมีฝนตกหนักมากจนเกิดน้ําทวมฉับพลันไดในบางพื้นที่ พายุมีโอกาส
เคลื่อนผานจังหวัดนี้ไดตั้งแตเดือนพฤษภาคมเปนตนไปจนถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะชวงเดือนสิงหาคมตอเนื่อง
ถึงตนเดือนกันยายนเปนระยะที่พายุหมุนเขตรอนมีโอกาสเคลื่อนเขาสูจังหวัดนานไดมากที่สุด
1.1.8 ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดนาน
สถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่จังหวัดนาน มีจํานวน 4 สถานี ดังนี้
1) สถานีตรวจอากาศนาน ถนนยันตรกิจโกศล ต.ดูใต อ.เมืองนาน จ.นาน 55000 (ละติจูด
18 องศา 47 ลิบดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา 47 ลิบดาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
200 เมตร) ทํ า การตรวจสารประกอบทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาต า ง ๆ แล ว ส ง รายงานผลการตรวจไปยั ง
กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อรวบรวมและจัดทําขอมูลสถิติ ในคาบ 30 ป
2) สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทาวังผา เลขที่ 101 ถนนนาน-ทุงชาง หมู 4 ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา
จ.นาน 55140 (ละติจูด 19 องศา 06 ลิบดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา 48 ลิบดาตะวันออก สูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 235 เมตร)
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3) สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทุงชาง เลขที่ 181 ต.และ อ.ทุงชาง จ.นาน 55130 (ละติจูด
19 องศา 24 ลิบดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา 53 ลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
245 เมตร)
4) สถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาน า น (กลุ ม งานตรวจอากาศเกษตร) สถานี ท ดลองพื ช สวนน า น
ต.ผาสิงห อ.เมืองนาน จ.นาน 55000
ซึ่ งทํ า การตรวจวั ดค า อุ ตุนิย มวิท ยาตาง ๆ วั น ละ 8 เวลา คื อ 01.00, 04.00, 07.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น. (อ า งอิ ง ข อ มู ล จาก ศู น ย ภู มิ อ ากาศสํ า นั ก พั ฒ นา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา)
1.2 สถานการณเฉพาะ
ประเทศไทยจะเริ่มเขาสูฤดูหนาวในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร ไดเปลี่ยนเปนลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก
สวนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ไดเปลี่ยนเปนลมฝายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ําสุด
ในชวงเชาบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยูในเกณฑอากาศเย็นเกือบทั่วไป อยางไรก็ตามในชวงเริ่มตนของ
ฤดู ห นาวในป นี้ ลั ก ษณะอากาศบริ เวณประเทศไทยตอนบนยั งคงแปรปรวน โดยจะมี ฝ นตกในบางช ว ง
แตปริมาณไมมากนัก (ปรากฏตามภาคผนวก ก)
ลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดนาน
ช วงเดื อ นพฤศจิ กายนถึ งต น เดื อนธัน วาคม จะมีอากาศเย็น เกื อ บทั่ ว ไปกั บ มี อากาศหนาวบางแห ง
ในบางวัน สําหรับฝนจะลดลง โดยมีฝนรอยละ 10 - 30 ของพื้นที่ และอาจลมกระโชกแรงบางแหงในบางวัน
เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนระยะๆ โดยสวนใหญจะมีกําลังปานกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบนเกือบตลอดชวง
ชวงกลางเดือนธันวาคมถึงตนเดือนกุมภาพันธ จะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น โดยจะมีอากาศหนาวเย็น
เกือบทั่วไป สําหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําคางแข็งเกิดขึ้น
ได ในบางช ว ง เนื่ องจากบริเวณความกดอากาศสู งจากประเทศจี น ยั งคงแผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย
เปนระยะๆ และตอเนื่อง โดยจะมีกําลังคอนขางแรงเปนสวนใหญ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย
จากนั้ น จนถึงปลายเดื อนกุ มภาพั น ธ ลักษณะอากาศอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุน ขึ้น
และจะมี อากาศร อนหลายพื้ น ที่ ในตอนกลางวัน กับ มีห มอกหนาหลายพื้ น ที่ แตยั งคงมีอากาศหนาวเย็ นใน
ตอนเชา เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกําลังออนลง
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สถิตสิ ถานการณภยั หนาว ระหวางป พ.ศ. 2559-2563 จังหวัดนาน
ป
จํานวนครั้งที่ พื้นที่ประสบภัย
จํานวน
เสียชีวิต
มูลคาความ
พ.ศ.
เกิดภัย
(อําเภอ)
ผูป ระสบภัย
(คน)
เสียหาย
(ครัง้ )
(คน)
(ลานบาท)
2559
-ไมมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2560
-ไมมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2561
-ไมมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2562
-ไมมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2563
-ไมมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ที่มา : ฝายสงเคราะหผูประสบภัย สนง.ปภ.นาน ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
เพื่อให การดํ าเนิ น การป องกั น และแกไขปญ หาภั ย หนาวในพื้ น ที่ จังหวัดนาน เป น ไปอย าง มี ระบบ
รวดเร็ว เปน ธรรม ทั นตอสถานการณ มีความคลองตัวในการบูรณาการ การประสานงานกับ ภาคีเครือขาย
หนวยงานที่เกี่ยวของในการลดความเสี่ยงจากภัยหนาว ตลอดจนการบรรเทาความเสียหาย จากผลกระทบ
ทางอ อ มในด า นต า งๆจากภั ย หนาว ทํ า ให ป ระชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น จั ง หวั ด น า น
จึงไดจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดนาน พ.ศ. 2563-2564 ภายใตกรอบแนวทางตามแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
2. ภารกิจ
2.1 เปาหมาย
2.1.1 เมื่อเกิดสถานการณภัยหนาวขึ้น จังหวัดมีแผนรองรับในการบริหารจัดการภัยหนาวไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2.1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการแกไขปญหาภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนาน
2.2 วัตถุประสงค
2.2.1 เพื่อปองกัน ลดความเสี่ยง ลดผลกระทบ การจัดการในภาวะฉุกเฉินกรณีที่เกิดอากาศหนาว
ถึงหนาวจัดในพื้นที่จังหวัดนาน
2.2.2 เพื่อกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ และแนวทางในการปฏิบัติหนาที่
ให มี ก ารบู รณาการร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานได อย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เป น มาตรฐาน มี ค วามเป น เอกภาพ
และความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน
2.2.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานในการชวยเหลือผูประสบภัยหนาวเปนไปอยางรวดเร็ว เปนธรรม ทั่วถึง
และทันตอเหตุการณ
2.3 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
2.3.1 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2.3.2 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558
2.3.3 แผนการป องกั น และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดน าน พ.ศ. 2558 (ฉบั บปรั บปรุ งประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563)
2.3.4 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2562
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2.3.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แกไขเพิ่มเติม
2.3.6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.3.7 หลั กเกณฑ ก ารตั้ งงบประมาณ เพื่ อ การช ว ยเหลื อประชาชนตามอํ านาจหน าที่ ของ อบจ.
เทศบาล อบต. พ.ศ. 2543
2.3.8 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด ว ยการเบิ กจ ายให แ กอ าสาสมั ค รป องกั น ภั ย ฝ ายพลเรือ น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
2.3.9 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยค าใช จ า ยเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ประชาชนตามอํ า นาจหน า ที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561
2.3.10 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
เรื่อง แนวทางการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสราง
ความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. องคกรปฏิบัติ
๓.๑ ศูน ยบัญชาการเหตุการณจังหวัด นาน (ศบก.จ.นาน) ตั้งอยู ณ สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย จั งหวั ดน าน มี ผู ว าราชการจั งหวั ด น าน เป น ผู อํ านวยการจั งหวั ด มี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การอํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล สั่งการ และดําเนินการตาง ๆ ในการจัดการและแกไขปญหาภัยหนาว
ในพื้นที่จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ พรอมทั้งเปนศูนยกลางในการระดมสรรพกําลัง และทรัพยากร
ในการจัดการแกไข และบรรเทาความเดือดรอนจากภัยหนาว จากสวนราชการ ทั้ งฝายพลเรือน ฝายทหาร
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และองค ก ารสาธารณกุ ศ ล ในเขตจั งหวั ด น า น และขอความช ว ยเหลื อ จาก
หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง เมื่ อประเมิ น ว า ไมส ามารถควบคุม สถานการณ ได โดยมี อําเภอและองคก รปกครอง
สวนทองถิ่นแหงพื้นที่ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบแตละระดับ
3.๒ ศู น ยบั ญ ชาการเหตุ การณ อําเภอ (ศบก.อ.) ตั้ งอยู ณ ที่ วาการอําเภอแห งพื้ น ที่ มีน ายอํ าเภอ
เปนผูอํานวยการอําเภอ มีหนาที่จัดการแกไขปญหาภัยหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จนกวาสถานการณจะกลับเขาสู
สถานการณปกติ รวมทั้งเปนศูนยกลางในการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรในการจัดการปญหาภัยหนาว
ที่ เกิด ขึ้ น ในพื้ น ที่ อํ านวยการประสานการปฏิ บั ติระหวางหน ว ยงานต าง ๆ ทั้ งฝ ายพลเรือน และฝายทหาร
ตลอดจนองคกรปกครองสวนท องถิ่น และองคกรสาธารณกุศลในการควบคุมสถานการณ ในพื้น ที่ ที่เกิ ดเหตุ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ โดยมีผูอํานวยการอําเภอ เปนผูควบคุม
สั่งการ และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดตามที่ไดรับมอบหมาย
3.๓ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล) ตั้งอยู ณ ที่ทําการองคกร
ปกครองส วนท องถิ่ น แห งพื้ น ที่ มี น ายกองคการบริห ารสว นตําบลแหงพื้น ที่ และนายกเทศมนตรีแห งพื้ น ที่
เปนผูอํานวยการ มีหนาที่จัดการแกไขปญหาภัยหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จนกวาสถานการณจะกลับเขาสูสภาวะปกติ
พรอมทั้ งประสานกั บ ส วนราชการ หน วยงานที่เกี่ย วของในพื้น ที่รับ ผิดชอบ และประสานความรว มมื อกั บ
ทุ ก ภาคส ว น ในการจั ด การภั ย หนาวทุ ก ขั้ น ตอน หากในกรณี ที่ ไม ส ามารถให ค วามช ว ยเหลื อ ได เนื่ อ งจาก
เกินขีดความสามารถโดยลําพัง ใหขอรับการสนับสนุนจากศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นในเขตพื้นที่ที่ติดตอ
หรือใกลเคียง และหรือศูนยบัญชาการเหตุการณ อําเภอ (ศบก.อ.) โดยมีผูอํานวยการทองถิ่น เปนผูควบคุม
สั่งการ รวมทั้งเปนศูน ยกลางในการระดมสรรพกําลัง และทรัพยากรในการจัดการปญหาภัยหนาวที่เกิดขึ้น
ในพื้น ที่ อํ านวยการประสานการปฏิ บั ติ ระหวางหน วยงานตางๆ ทั้งฝายพลเรือน และฝายทหาร ตลอดจน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคการสาธารณกุศลที่เขามาใหความชวยเหลือในพื้นที่ที่เกิดเหตุไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนเอกภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการจังหวัดนาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
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๔. นิยามศัพท
๔.๑ ภัยหนาว หมายถึง ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ํากวา 8 องศาเซลเซียส
และลดลงตอเนื่องจนประชาชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวาง เกณฑอากาศหนาวใชอุณหภูมิต่ําสุด
ประจําวันและใชเฉพาะในฤดูหนาว กรมอุตุนิยมวิทยาไดแบงระดับอากาศหนาว เปน ๔ ระดับ ดังนี้
(๑) อากาศเย็น (Cool) อุณหภูมิตั้งแต ๑๘.๐ – ๒๒.๙ องศาเซลเซียส
(2) อากาศคอนขางหนาว (Moderately Cold) อุณหภูมิตั้งแต ๑๖.๐ – ๑๗.๙ องศาเซลเซียส
(3) อากาศหนาว (Cold) อุณหภูมิตั้งแต ๘.๐ – ๑๕.๙ องศาเซลเซียส
(4) อากาศหนาวจัด (Very Cold) อุณหภูมิตั้งแต ๗.๙ องศาเซลเซียสลงไป
๔.๒ การลดผลกระทบ หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบ โดยตรงของภัยที่เปนอันตรายตอ
สังคม และสิ่งแวดลอม เนื่องจากผลกระทบทางลบของภัยโดยมากไมสามารถขจัดใหหมดไปโดยอยางสิ้นเชิง
แตขนาดและความรุนแรงของความเสียหาย สามารถลดทอนลงไดจากการดําเนินนโยบายและกิจกรรมตาง ๆ
๔.๓ ผู อํ า นวยการ หมายถึ ง ผู อํ า นวยการกลาง ผู อํ า นวยการจั ง หวั ด ผู อํ า นวยการอํ า เภอ
และผูอํานวยการทองถิ่น
๔.๔ ศูนยบัญชาการเหตุการณ หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เพื่อใชในการดําเนินภารกิจหลัก
ศู น ย บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ อ าจตั้ งอยู ร ว มกั น กั บ ฐานที่ ตั้ งหรื อ สถานที่ อื่ น ๆ ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค
ในการจัดการเหตุการณฉุกเฉิน
๔.๕ ศูนยประสานการปฏิบัติ หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เพื่อใชในการดําเนินภารกิจหลัก
ในการประสานงาน เพื่อจัดทําขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสรางภายในศูนยฯ รวมทั้งประสานงานทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของ
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ก ารภายใต โ ครงสร า งศู น ย บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ จั ง หวั ด น า น เป น ไปอย า ง
มีประสิทธิภาพ และเปนเอกภาพ จึงไดจัดทําโครงสราง ตามแผนภาพ ดังนี้

หมายเหตุ :
(๑) รายละเอี ย ดฝ า ยต าง ๆ พร อ มทั้ งอํ านาจหน า ที่ ในการปฏิ บั ติ ก าร ปรากฏตามคํ า สั่ ง
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน (ปรากฏตามภาคผนวก ข)
(๒) ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดนาน ใหมีที่ตั้ง ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนาน
(3) ศู น ย ป ระสานการปฏิ บั ติ ก ารจั ง หวั ด น า นตอนบน ให มี ที่ ตั้ ง ณ สํ า นั ก งานป อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน สาขาเชียงกลาง มีอํานาจปฏิบัติการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(4) ศู น ย ป ระสานการปฏิ บั ติ ก ารจั ง หวั ด น า นตอนล า ง ให มี ที่ ตั้ ง ณ สํ า นั ก งานป อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน สาขานานอย มีอํานาจปฏิบัติการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
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๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ
เมื่ อเกิดสถานการณ ภั ยหนาวในพื้น ที่ กองอํานวยการป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย จังหวัดนาน
จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาภัยหนาวจังหวัดนาน ณ สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนาน โดยมีผูอํานวยการจังหวัดนาน เป นผูสั่งการ ควบคุม และบัญชาการ เพื่ อทํ าหนาที่
รับ ผิ ด ชอบในการป องกั น และแก ไขป ญ หาภั ย หนาว จนกวาสถานการณ จ ะเข าสูภ าวะปกติ พรอมทั้ งเป น
ศูนยกลางในการจัดการดานตาง ๆ
5.1 การแบงระดับการจัดการสาธารณภัย
การจั ดการสาธารณภั ย แบ งเป น 4 ระดั บ ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู กับ พื้ น ที่ ป ระชากร ความซั บซ อนหรื อ
ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพดานทรัพยากรที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายใชดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมสถานการณเปนหลัก ดังนี้
ระดับ

ความรุนแรง

1

สาธารณภัยขนาดเล็ก

2

สาธารณภัยขนาดกลาง

3

สาธารณภัยขนาดใหญ

4

สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง

การจัดการ
อําเภอ (ผูอํานวยการอําเภอ/นายอําเภอ) องคกรปกครองสวน
ท องถิ่ นได แก องค การบริ หารส วนตํ าบล (อบต.) /เทศบาล
(ผู อํ านวยการท องถิ่ น ได แก นายกอบต./นายกเทศมนตรี )
สามารถควบคุ มสถานการณ ระงั บภั ยได โดยลํ าพั งตามขี ด
ความสามารถไมตองการกําลังสนับสนุนจากภายนอก
เกินขีดความสามารถของผูรับผิดชอบในการจัดการภัย ระดับ 1
ทําใหไมสามารถควบคุมสถานการณและบริหารจัดการระงับภัย
ได โดยลํ าพั ง ผู อํ านวยการจั งหวั ด (ผู ว าราชการจั งหวั ด )
เขาควบคุมสถานการณ/บัญชาการเหตุการณ
เกิ ดผลกระทบรุนแรงกวางขวาง มีพื้นที่เสียหายเปนบริเวณ
กว างเกิ นขี ดความสามารถของจั งหวั ด ไม สามารถควบคุ ม
สถานการณ ได ตองอาศั ยผู เชี่ยวชาญ/อุ ปกรณ พิ เศษ/กํ าลั ง
สนั บ สนุ น ระดมสรรพกํ าลั งทุ กภาคส วน เพื่ อตอบโต เหตุ
ฉุกเฉิน/บรรเทาภัย ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) เขาควบคุม
สถานการณ มี อํ านาจสั่ งการและบั งคั บ บั ญ ชา โดยให
ผูอ ํานวยการกลาง (อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ควบคุ มและกํ ากั บ การปฏิ บั ติ ห น าที่ ตามการสั่ งการของผู
บัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
เกิดผลกระทบรายแรงอยางยิ่ง ระดับวิกฤติการณ มีผลกระทบ
ต อชี วิ ตและทรั พย สิ น ความเป นอยู และขวั ญ กํ าลั งใจของ
ประชาชนจํ านวนมากอย างร ายแรง นายกรั ฐมนตรี ห รื อ
รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย เขาควบคุมสถานการณ/
บัญชาการเหตุการณทุกพื้นที่ ทั่วราชอาณาจักร
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๕.2 การเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณภัยหนาว ระดับจังหวัด
๑) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ
จังหวัดนาน และจัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณ ทําหนาที่ติดตามสภาวะอากาศ การคาดหมายพืน้ ทีเ่ สี่ยงที่มี
โอกาสเกิ ด ภั ย จากอากาศหนาวหรื อ หนาวจั ด การแจ งเตื อ น การเตรี ย มความพร อ มให ค วามช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่
2) ทบทวนและปรับ ปรุงแผนเผชิ ญเหตุของจังหวัด ปรับปรุงขอมู ลวัสดุ อุป กรณ เครื่องจักรกล
สาธารณภัยของหนวยงานและเตรียมความพรอมในดานการปองกัน/ระดมสรรพกําลังทรัพยากรจากหนวยงานตางๆ
เจ าหน าที่ เจ าพนั กงาน อาสาสมั คร องค กรสาธารณกุ ศล มู ลนิ ธิ และประชาชนจิ ตอาสา มอบหมายหน า ที่
และความรับผิดชอบใหกับหนวยงานตาง ๆ พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบในแตละสวน/ฝายเพื่อเตรียมความพรอม
ในการรับมือกับสถานการณภัยหนาว โดยใหหนวยงานตางๆ รายงานตัวตอผูอํานวยการ เพื่อรับมอบภารกิจ
ในการปฏิบัติการ
3) จัดประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดรวมกับอําเภอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อซักซอมแนวทางการใหความชวยเหลือผูประสบภัย กําหนดแนวทาง
การจัดเตรียมเครื่องกันหนาวตลอดจนชี้แจงระเบียบหลักเกณฑการใหความชวยเหลือที่เกี่ยวของ
4) เตรียมความพรอม ระบบติ ดตอสื่ อสาร โดยจัดตั้ งศูนยการสื่อสาร เตรียมเครื่องมือสื่อสารหลั ก
เครื่องมื อสื่ อสารรอง ทุ กระบบให สามารถติ ดตอกับทุกภาคสวนไดรวดเร็ว ทั่ วถึง ทันตอเหตุการณ (ปรากฏตาม
ภาคผนวก ค)
5) การขอรับการสนับสนุนเครื่องนุงหมกันหนาวจากหนวยงานภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ องคกร
สาธารณกุศล ฯลฯ และการจัดทําแผนการแจกจายเครื่องกันหนาวใหกับราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องนุงหมกันหนาว
5.3 การเตรียมความพรอมรับสถานการณสาธารณภัยที่อาจจะไดรับผลกระทบจากภัยหนาว
1) ดานสาธารณสุข มอบหมายสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนิน การป องกั นและตอบโต ภาวะฉุกเฉิน ด านการแพทย และสาธารณสุ ข : กรณี สภาวะอากาศหนาวเย็ น
โดยการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากภาวะอากาศหนาวเย็น ในประชาชนกลุมเสี่ยง (เด็กเล็กอายุต่ํากวา 5 ป
ผูปวยอายุมากกวา 65 ป ผูปวยเรื้อรัง)
- เฝ าระวั งกลุ มโรคที่ สํ าคั ญ ในฤดู หนาว 3 กลุ มโรค คื อ โรคไข ห วั ดใหญ โรคปอดบวมและ
โรคอุจจาระรวงในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ตามแนวทางของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
- เฝาระวังการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว ตามแนวทางเฝาระวังสถานการณ
การเสี ย ชีวิ ต ที่ เกี่ย วเนื่ องจากภาวะอากาศหนาว (Cold-Weather related Deaths Surveillance Report)
ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
2) ดานการคมนาคม มอบหมายแขวงทางหลวงนานที่ 1 แขวงทางหลวงนานที่ 2 แขวงทางหลวง
ชนบทนาน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เตรียมความพรอมดานการบริหารจัดการจราจร กรณีที่เสนทางคมนาคม
ในบางพื้นที่เปนสถานที่ทองเที่ยว ใหมีการปองกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจร อาทิ กรณีถนนลื่น
และสภาพทัศนวิสัยต่ําจากหมอกหนา ใหดําเนินการติดตั้งไฟสองสวางบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง พรอมทั้ง
จัดเจาหนาที่ชวยอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนและนักทองเที่ยว
3) ดานการเกษตร มอบหมายสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนาน สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เตรียมความพรอมกรณีสถานการณภัยหนาวสงผลกระทบตอพืชผลทางการเกษตร
(หมอกลงจั ดอาจทํ าให ช อ ดอกของไม ผ ลรว งหล น หรือ ไม มีผ ลผลิ ต ตามกํ าหนด อี กทั้ งยั งอาจเกิด เชื้อ ราได
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และหากเกิดปรากฎการณน้ําคางแข็งจะทําใหพืชผักเสียหายชะงักการเจริญเติบโต) และรณรงคขอความรวมมือ
เกษตรกร ใชวิธีการไถกลบแทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดมลพิษในอากาศและปญหาหมอกควัน
4) ดานปศุสัตวและประมง มอบหมายสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน สํานักงานประมงจังหวัดนาน
ร วมกั บหน วยงานที่ เกี่ ยวข อง เตรี ยมความพร อมกรณี สถานการณ ภั ยหนาวส งผลกระทบต อปศุ สั ตว ประมง
และสัตวเลี้ยงของเกษตรกร ซึ่งอาจเกิดการเจ็บปวยและลมตายเมื่ออุณหภูมิลดลงอยางฉับพลัน ประชาสัมพันธ
ให เกษตรกรควรเตรี ย มอาหารและน้ํ าให เพี ย งพอต อ สั ต ว เลี้ ย ง รวมทั้ งเตรี ย มอุ ป กรณ ห รื อ เครื่ อ งป อ งกั น
ความหนาว เพื่อใหสัตวเลี้ยงใหมีสุขภาพแข็งแรง
5) ดานการปองกันการเกิดอัคคีภัย มอบหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ เตรียมความพรอม
เจ าหน าที่ รถดั บ เพลิ งรถบรรทุ กน้ํ าและอุ ป กรณ ดับ เพลิ ง ให มีความพรอมปฏิ บัติงานไดทั น ที พรอ มทั้ งจั ด
เจาหนาที่ อาสาสมัครและประชาชนจิตอาสา เฝาระวังการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนตลอดจนสถานที่ทองเที่ยว
6) ดานการประชาสัมพัน ธ มอบหมายสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนาน รวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ดําเนินการ ดังนี้
- ประชาสั ม พั น ธ ส ร า งการรั บ รู ให กั บ ประชาชน โดยให คํ า แนะนํ า ในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ในชวงฤดูหนาว เชน การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อคลายหนาว เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
อุ ณ หภู มิ ในร า งกายต่ํ า กว าปกติ (Hypothermia) การไม ผิ งไฟในที่ อั บ อากาศเพราะจะทํ าให ห มดสติ แ ละ
ขาดอากาศหายใจ เป น ต น และหากมี ก ารนํ า เสนอข า วกรณี มี ผู เสี ย ชี วิ ต จากอากาศหนาว ให ห น ว ยงาน
ที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานผลมายังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดทันที
- ประชาสัมพั นธให ประชาชนหมั่ นตรวจสอบอุปกรณ ไฟฟา สายไฟภายในบาน หากชํารุด
ตองซอมแซมใหมีสภาพปลอดภัย เมื่อเลิกใชอุปกรณไฟฟาตองถอดปลั๊กทุกครั้ง ปดแกสและวาลวทุกครั้งหลังไมใชงาน
อย าจุ ดธู ปเที ยนบู ชาพระทิ้ งไว ควรมี อุปกรณ ดั บเพลิ งไว ประจํ าบ าน จดบั นทึ กหมายเลขโทรศั พท หน วยงาน
ที่เกี่ยวของในการระงับเหตุเพลิงไหมไว เพื่อขอความชวยเหลือกรณีหากเกิดเพลิงไหมรุนแรง
๕.4 ระดับอําเภอ/ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่
เมื่ อ คาดว า สภาพอากาศในพื้ น ที่ ล ดลงอย า งต อ เนื่ อ งและมี ค วามหนาวจั ด อุ ณ หภู มิ ต่ํ า กว า
8 องศาเซลเซียส จนประชาชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวางขึ้นในเขตพื้นที่อําเภอ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานการณภัยหนาวจนกวาสถานการณ
จะเข าสู ภ าวะปกติ พรอ มทั้ งเป น ศู น ย ก ลางในการระดมสรรพกําลัง และทรัพ ยากรในการจัดการ รวมทั้ ง
อํ า นวยการและประสานการปฏิ บั ติ หรื อ ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาภั ย หนาว ระหว า งหน ว ยงานต า ง ๆ
ทั้งฝายพลเรือน ทหาร ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคการสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ใหมีประสิทธิภาพ เปนเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง ดังนี้
๑) จั ด ทํ า ทบทวนและปรับ ปรุ งแผนเผชิ ญ เหตุ ข องอํ าเภอและองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
โดยเฉพาะการสํารวจปรับปรุงขอมูลบัญชีผูประสบภัยหนาวกลุมเปราะบาง ไดแก ผูสูงอายุ เด็กไรผูอุปการะ
คนพิ การทุ พพลภาพ สตรีมีครรภ และผู บัญ ชีมีรายชื่อนอย ให เปน ปจ จุบั น รวมทั้ ง การปรับ ปรุงขอมูล วัส ดุ
อุป กรณ เครื่องจักรกลสาธารณภั ยของหนวยงานในพื้นที่ ให มีความพรอมช วยเหลือประชาชนที่ ประสบภั ย
จากอากาศหนาวใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
๒) เตรี ย มความพร อ มด า นการบริห ารจั ด การจราจร กรณี ที่ เส น ทางคมนาคมในบางพื้ น ที่
เปนแหลงทองเที่ยว และมีหมอกลงจัดในตอนเชา ใหมีการปองกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจร
โดยให ห นวยงานที่ เกี่ ยวของในพื้ น ที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนิน การติดตั้ งไฟสองสวางบริเวณ
ทางแยกและจุดเสี่ยง พรอมทั้งจัดเจาหนาที่ชวยอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนและนักทองเที่ยว
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๓) เตรี ย มความพร อ มกรณี ส ถานการณ ภั ย หนาวส ง ผลกระทบต อ พื ช ผลทางการเกษตร
(หมอกลงจั ด อาจทํ า ให ช อ ดอกของไม ผ ลร ว งหล น หรื อ ไม อ อกดอกตามกํ า หนด อี ก ยั ง อาจเกิ ด เชื้ อ ราได
และหากเกิดปรากฎการณน้ําคางแข็งจะทําใหพืชผักเสียหายชะงักการเจริญเติบโต)
๔) เตรียมความพรอมกรณีสถานการณภัยหนาวสงผลกระทบตอปศุสัตว ประมง และสัตวเลี้ยงของ
เกษตรกรอาจเกิดเจ็บปวยและลมตายเมื่ออุณหภูมิลดลงอยางฉับพลัน ประชาสัมพันธใหเกษตรกรควรเตรียมอาหาร
และน้ําใหเพียงพอตอสัตวเลี้ยง รวมทั้งเตรียมอุปกรณ หรือเครื่องปองกันความหนาว เพื่อใหสัตวเลี้ยงมีสุขภาพ
แข็งแรง
๕) เตรียมการปองกันการเกิดอัคคีภัย โดยเตรียมความพรอมเจาหนาที่ รถดับเพลิงรถบรรทุกน้ําและ
อุปกรณ ดับเพลิง ใหมีความพรอมปฏิ บัติงานไดทันที พรอมทั้งจัดเจาหน าที่อาสาสมัครและประชาชนจิตอาสา
เฝ าระวั งการเกิ ด อั คคี ภั ย ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนตลอดจนสถานที่ ท อ งเที่ ย ว และรณรงค ขอความร ว มมื อ เกษตรกร
ใชวิธีการไถกลบแทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดมลพิษในอากาศและปญหาหมอกควัน
๖) ประชาสัมพันธสรางการรับรูใหกับประชาชน โดยใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพในชวงฤดูหนาว
เชน การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อคลายหนาว เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะอุณหภูมิในรางกาย
ต่ํากวาปกติ (Hypothermia) การไมผิงไฟในที่อับอากาศเพราะจะทําใหหมดสติและขาดอากาศหายใจ เปนตน
และหากมีการนําเสนอขาวกรณี มีผูเสียชีวิตจากอากาศหนาว ใหอําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและรายงานผลมายังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดทันที
๙) ประชาสั ม พั น ธ ให ป ระชาชนหมั่ น ตรวจสอบอุป กรณ ไฟฟ า สายไฟภายในบ าน หากชํารุด
ตองซ อมแซมให มีส ภาพปลอดภั ย เมื่ อเลิกใชอุป กรณ ไฟฟ าตองถอดปลั๊กทุกครั้ง ปดแกส และวาลวทุ กครั้ง
หลังไมใชงาน อยาจุดธูป เที ยนบูชาพระทิ้งไว และควรมีอุป กรณ ดับเพลิงไวป ระจําบาน จดบันทึ กหมายเลข
โทรศัพทหนวยงานที่เกี่ยวของในการระงับเหตุเพลิงไหมไว เพื่อขอความชวยเหลือกรณีหากเกิดเพลิงไหมรุนแรง
๑๐) ดํ า เนิ น การในเชิ ง ป อ งกั น ในด า นต า งๆ เพื่ อ ลดป ญ หาที่ อ าจเกิ ด จากผลกระทบจาก
สถานการณภัยหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่
11) รายงานสถานการณภัยจากอากาศหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่และผลการดําเนินการแกไขปญหา
ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอยางตอเนื่องจนกวาสถานการณจะยุติ
๕.5 การเฝาระวัง/การติดตามสถานการณ/การแจงเตือนภัย
๑) จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณภายใตกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โดยมีองคประกอบจากหนวยงาน ไดแก หนวยงานดานอุตุนิยมวิทยา หนวยงานดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หนวยงานดานการทองเที่ยว ฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทําหนาที่ติดตามสภาวะอากาศ การคาดหมายพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด การแจงเตือน
และเตรียมความพรอมใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่
2) จัดเจาหนาที่เฝาระวังและติดตามสถานการณภัยหนาว และการแจงเตือนภัยจากกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พรอมทั้งติดตามขอมูลในเว็บไซนของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
กรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยา กรมป องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตลอด 24 ชั่ วโมง และรายงานสถานการณ ไปยั ง
ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดนาน เพื่อเตรียมพรอมเฝาระวังและติดตามสถานการณ
3) แจงขาวเตือนภัยลวงหนาไปยัง อําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่เสี่ยงภัย ที่คาดวา
จะเกิดผลกระทบจากสถานการณ ภั ยหนาว เตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยดังกลาวได พรอมทั้งใหมีการประชาสัมพันธแจงเตือนภัยลวงหนาแกประชาชน โดยผานขายการสื่อสารของ
ทางราชการ สื่อมวลชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม
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4) ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการ และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนาน ในการเตรียมความพรอม
สําหรับรับสถานการณหรือผลกระทบตาง ๆ จากสถานการณภัยหนาว
4) ใหสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนาน เปนหนวยงานหลักในการใหขอมูลอุณหภูมิประจําวันตลอด
หวงฤดูหนาว โดยมีสถานีอุตุนิยมวิทยายอยที่ครอบคลุมพื้นที่ ดังนี้
4.1 สถานีอุตุนิยมวิทยานาน (๐๕๔-๗๗๒๙๗๙ )
4.2 สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทาวังผา (๐๕๔-๗๙๙๑๒๔)
4.3 สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทุงชาง (๐๕๔-๗๙๕๑๒๖)
4.4 สถานีอุตุนิยมวิทยานาน (กลุมงานตรวจอากาศเกษตร) (054- 771663)
6. การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
6.1 แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย ใหผูบัญชาการหรือผูอํานวยการ
ใชเกณฑหรือเงื่อนไขดังตอไปนี้ ประกอบการพิจารณา
เกณฑ/เงื่อนไข
พื้นที่

ประชากร
ความซับซอน

ศักยภาพดานทรัพยากร

ขอมูลที่ใชระบุเงื่อนไข
- พื้นที่ใชสอยในลักษณะตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบและความเสียหาย
- พื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว
- พื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ
- พื้นที่อยูอาศัย (จํานวนหลังคาเรือน)
- พื้นที่ทางธรรมชาติ
- จํานวนผูที่ไดรับผลกระทบและลักษณะของประชากรในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
- จํานวนผูอพยพ
- จํานวนผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต
- ความยากงาย สถานการณแทรกซอน และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ
- ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย การเกิดภัยตอเนื่อง
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานที่สําคัญ และเสนทาง
การใหความชวยเหลือ
- การคาดการณการขยายตัวของภัย พื้นที่ที่จะเสียหายตอไป ระยะเวลาที่การ
ดําเนินกิจกรรมปกติที่ตองหยุดชะงัก ระยะเวลาที่ตองใช ในการตอบสนองตอ
สถานการณ และระยะเวลาที่ตองชวยฟนฟูเบื้องตน
- ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร
- กําลังคน ทั้งของหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน พรอมทั้งอาสาสมัคร
หนวยตาง ๆ
- เครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษตาง ๆ ที่ตองใช
ตามแตลักษณะทางเทคนิคของภัย
- ปจจัยยังชีพสําหรับแจกจายแกผูไดรับผลกระทบของหนวยงานหลัก
และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก
- แหลงที่มาและจํานวนเงินงบประมาณจากหนวยงานในพื้นที่
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เกณฑ/เงื่อนไข

ขอมูลที่ใชระบุเงื่อนไข

การพิจารณาตัดสินใจของผู - ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณจากเงื่อนไขตางๆ
บัญชาการ/ผูอ านวยการ
- ขอบเขตการปกครอง
- การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย
หมายเหตุ
• ระดั บ 1 สู ร ะดั บ 2 โดยให ใช เกณฑ เงื่ อ นไขทางด านพื้ น ที่ /ประชากร/ความซั บ ซ อ น/ศั ก ยภาพ
ดานทรัพยากร และดุลยพินิจของผูอํานวยการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกันเปนเกณฑ โดยให
เนนไปที่ศักยภาพดานทรัพยากร และดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจของผูอํานวยการจังหวัด
• สู ร ะดั บ 3 หรื อ 4 โดยให ใช เกณฑ เงื่ อ นไขทางด า นพื้ น ที่ /ประชากร/ความซั บ ซ อ น/ศั ก ยภาพ
ดานทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอํานวยการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกัน
เปนเกณฑในการนําเสนอผูบัญชาการป องกันและบรรเทาสาธารณภั ยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีพิจารณา
ตัดสินใจในการประกาศยกระดับเปนการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3) และการจัดการสาธารณภัย
รายแรงอยางยิ่ง (ระดับ 4)
6.2 การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินใหดําเนินการ ดังนี้
๑) กรณีไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหนาว ความรุนแรงอยูใ นระดับ ๑ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
เป น วงกวางครอบคลุมพื้ นที่ ห ลายตํ าบล ผูอํานวยการท องถิ่น ผูอํานวยการอํ าเภอ เขาควบคุ มสถานการณ
ตามลําดับ โดยองคกรปกครองสวนท องถิ่นแหงพื้นที่ เปน หนวยเผชิญ เหตุเบื้องตน และใหอําเภอรายงาน
เหตุการณใหผูอํานวยการจังหวัดทราบทันที
๒) กรณีไดรับผลกระทบจากสถานการณ ภัยหนาว ความรุนแรงในระดับ ๒ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
หลายตํ าบลหรื อ หลายอํ า เภอ ซึ่ งอํ าเภอได วิ เคราะห และประเมิ น ศั ก ยภาพในการป อ งกั น ลดความเสี่ ย ง
และลดผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่แลว หากเห็นวาเกินศักยภาพ หรือขีดความสามารถของผูอํานวยการทองถิ่น
หรือผูอํานวยการอําเภอที่จะควบคุมสถานการณไดโดยลําพัง ใหผูอํานวยการอําเภอ ขอรับการสนับสนุนความชวยเหลือ
จากผูอํานวยการจังหวัด เพื่อพิจารณาเขาควบคุมสถานการณ และใหการบังคับบัญชาจากผูอํานวยการทองถิ่น
ผูอํานวยการอําเภอ ไปขึ้นกับผูอํานวยการจังหวัด โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนการปฏิบัติการ
เผชิ ญ เหตุ ในแต ล ะด านอย างเร งด วน ภายใต การสั่งการจากผู อํานวยการจังหวัด ตามกรอบโครงสรางของ
ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดนาน
6.3 แนวทางปฏิบัติรวมกับหนวยงานตางๆ
1) แนวทางปฏิบัติรวมกับหนวยทหาร
ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น จะตองมี
การประสานงานระหว า งกั น อย างใกล ชิ ด และพยายามเสริ ม สร างความเข าใจระหว างกั น รวมทั้ งดํ า รง
การติดตอสื่อสารระหวางกันอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันความเขาใจที่คลาดเคลื่อนระหวางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย ฝายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนยประสานงานระหวางพลเรือน
กับทหารหรือศูนยปฏิบัติงานรวมระหวางพลทหาร ไดมีการแบงมอบหนาที่ในการรับผิดชอบ ดังนี้
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(1) มณฑลทหารบกที่ ๓๘ รับผิดชอบพื้นที่ อําเภอเมืองนาน อําเภอสันติสุข และอําเภอภูเพียง
(2) กองพันทหารมาที่ 10 กรมทหารมาที่ 2 (ม.2 พัน.๑๐) รับผิดชอบพื้นที่ อําเภอทาวังผา
อําเภอปว อําเภอเชียงกลาง และอําเภอบานหลวง
(3) กองพันทหารมาที่ 15 กรมทหารมาที่ 2 (ม.2 พัน.๑๕) รับผิดชอบพื้นที่ อําเภอเวียงสา
อําเภอนานอย อําเภอแมจริม และอําเภอนาหมื่น
(4) กรมทหารพรานที่ 32 (กรม ทพ.๓๒) รับผิดชอบพื้นที่ อําเภอทุงชาง อําเภอสองแคว
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอบอเกลือ
(๕) หนวยพั ฒนาการเคลื่อนที่ 31 สํานักงานพั ฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ.) รับผิดชอบในการชวยเหลือพื้นที่ อําเภอปว และอําเภอเชียงกลาง
2) แนวทางปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคมและหนวยงานภายนอกพื้นที่
ในการขอรั บ การสนั บ สนุ น ความช ว ยเหลื อ หน ว ยงานนอกพื้ น ที่ ให เป น อํ า นาจของ
ศู น ย บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ จั ง หวั ด น า น และเป น ศู น ย ก ลางในการประสาน เพื่ อ ให มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
และเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป น เอกภาพ โดยให ห น ว ยงานภายนอกจั ง หวั ด น า น ทั้ ง ภาครั ฐ
เอกชน องคการสาธารณกุศลตางๆ ที่ประสงคใหความชวยเหลือ ใหรายงานตัวตอผูอํานวยการศูนยบัญชาการ
เหตุการณ จังหวัดน านเป น ลําดับ แรก เพื่ออํานวยความสะดวก และลงทะเบี ยน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน
ครอบคลุม รวดเร็วในการประสานงาน หรือสั่งการ
6.4 การใหความชวยเหลือ
ให เจ า หน า ที่ เจ า พนั ก งาน และอาสาสมั ค รต า งๆ ที่ ม าร ว มปฏิ บั ติ ง าน ต อ งรายงานตั ว ต อ
ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ เมื่อจังหวัดยกระดับสาธารณภัยเปนภัยระดับ ๒ เพื่อรับมอบภารกิจ
และพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให เ กิ ด การสนธิ กํ า ลั ง เข า ปฏิ บั ติ ก ารช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย ได อ ย า งรวดเร็ ว
และมี ศักยภาพ โดยให มีการแบ งการปฏิบั ติ ปรากฏตามคําสั่งจัดตั้งศูน ยบัญ ชาการเหตุการณ และแตงตั้ง
คณะกรรมการศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาภัยหนาวจังหวัดนาน
6.4.1 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย กรณีหนาว
เมื่อคาดวาสภาพอากาศในพื้นที่ลดลงอยางตอเนื่องและมีความหนาวจัดอุณหภูมิต่ํากวา
8 องศาเซลเซี ย ส และมี ช ว งเวลาอากาศหนาวยาวนานติ ด ต อ กั น เกิ น 3 วั น ประชาชนได รั บ ผลกระทบ
อยางรุนแรงและกวางขวางขึ้นในเขตพื้นที่อําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ ผูอํานวยการจังหวัด
มีอํานาจประกาศใหพื้นที่ นั้น เป นเขตพื้ น ที่ป ระสบภัยหนาวไดตามดุล ยพินิจ เพื่ อให สวนราชการ หน วยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน องคกรการกุศล สามารถใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของตามอํานาจหนาที่
6.4.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยหนาว
หากเปนกรณีฉุกเฉินและจําเปนตองใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ โดยใชจายจาก
เงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ เพื่อใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยวาผูวาราชการจังหวัดรวมกับ ก.ช.ภ.จ. แลวแตกรณี ดําเนินการประกาศ
เขตการให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ให ส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง
ดํ าเนิ น การให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ทั้ งนี้ ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว าด ว ย
เงินทดรองราชการ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕62 หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ
และระเบียบ ขอกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวของ ดังนี้
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๑) หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2563 ขอ 5.1.14 กรณี อากาศหนาวจัดผิดปกติมีอุณ หภูมิต่ํากวา 8 องศาเซลเซียส และมีชวงเวลา
อากาศหนาวยาวนานติดตอกันเกิน 3 วัน ใหจายคาจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะหประชาชนไดเทาที่จายจริง
คนละไมเกิน 300 บาท ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งไมเกินงบประมาณปละ 1,200,000 บาท
๒) การจั ดซื้ อเครื่ องกั นหนาวต องเป นไปตามประกาศกรมป องกั นและบรรเทาธารณภั ย
เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกําหนดราคากลางสิ่งของสํารองจาย พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) อุณหภูมิกลางที่กําหนดเพื่อประกอบการประกาศเปนเขตการใหความชวยเหลือ ฯ ใน
พื้นที่จังหวัดนาน ประกอบดวย 3 สถานี ดังนี้
3.1) สถานีอุตุนิยมวิทยานาน
3.2) สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทาวังผา
3.3) สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทุงชาง
6.4.3 ขอมูลกลุมประเภทผูเดือดรอน ขอมูลความตองการเครื่องกันหนาว/การใหความชวยเหลือ/
แผนการใหความชวยเหลือสงเคราะหราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว ดังนี้
1) กลุมประเภทผูเดือดรอนในพื้นที่จังหวัดนาน
ประเภทผูเดือดรอน (คน)
ผูส งู อายุ

เด็กไร
ผูอปุ การะ

44,779

1,244

คนพิการ
ผูป ระสบความ
ผูม รี ายไดนอย
ทุพพลภาพ
เดือดรอน
10,963

26,067

21,010

รวม
104,063

2) ขอมูลความตองการเครื่องกันหนาว
ความตองการเครื่องกันหนาว (ชิน้ )
ผาหมนวม

ผาหมไหมพรม

เสื้อกันหนาว

เครือ่ งกันหนาว อืน่ ๆ

79,173

7,680

17,042

384

รวม
104,279
(ปรากฏตามภาคผนวก ง)

6.5 การรายงานขอมูลสถานการณในภาวะฉุกเฉิน/การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
๑) ใหอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สรุปสถานการณ ภัยหนาว ในพื้นที่พรอมทั้งรายงาน
ผลการปฏิ บั ติงานของฝ ายปฏิ บั ติการ ใหศูน ยบัญ ชาการเหตุการณ จังหวัดนาน ทราบทุกขั้น ตอนทุกระยะ
จนกวาสถานการณจะยุติ
๒) ให ศู น ย บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ จั งหวั ด สรุ ป สถานการณ พร อ มทั้ งการปฏิ บั ติ งาน/การให
ความช วยเหลื อผู ได รั บ ผลกระทบจากสถานการณ ภัย หนาวในพื้ น ที่ ไปยังผูบัญ ชาการปองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ และผูอํานวยการกลาง (อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทราบเปนระยะ ๆ
จนกวาสถานการณจะยุติ
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๓) ให ศู น ย บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ จั ด แถลงขาว และสรุป สถานการณ ภั ย หนาว ผ านสื่ อ ต าง ๆ
ใหหนวยงานทุกภาคสวน สื่อมวลชน และประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลสถานการณภัยทุกวัน
เปนระยะ ๆ จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย
6.6 การรับบริจาค
๑) ให จัดตั้งศู น ยรับ บริจ าค และประสานงานหน วยงานที่เกี่ยวข อง กํ าหนดสถานที่เก็ บ รักษา
สิ่งของบริจาค และวิธีแจกจายสิ่งของ และเงินบริจาค
๒) ใหจัดทําบัญชีรับ - แจกจาย สิ่งของบริจาค ไวเป นหลักฐาน และจัดใหมีระบบควบคุมการรับ
การใช จ า ยเงิ น บริ จ าคเพื่ อ ให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องผู บ ริ จ าค พร อ มทั้ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ
ใหผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ ทราบทุกระยะ
6.7 การปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณภัยหนาวจนถึงสิ้นสุดสถานการณภัยหนาว
6.7.1 การดําเนินการใหความสงเคราะหผูประสบภัย
๑) ให อํ าเภอ องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น แห งพื้ น ที่ สํ ารวจ ตรวจสอบความเสี ย หาย
ในด านต างๆ ให ต รงตามข อเท็ จ จริ ง พร อ มจั ด ทํ าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ป ระสบภั ยหนาว โดยเน น กลุม เปราะบาง
เปนอันดับแรก และรายงานผลการปฏิบัติการในการใหความชวยเหลือ
๒) กรณีที่มีผูประสบภัยไดรับผลกระทบดานสุขภาพ ใหมีการรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐานใหกับผูประสบภัย ใหกลับมาดํารงชีพไดตามปกติ ตลอดจนใหมีการปองกัน เฝาระวัง และควบคุม
โรคระบาดทั้งคน และสัตว
๓) จั ด ให มี ก ารช ว ยเหลื อในกรณี ที่ ร าษฎรได รั บ ผลกระทบในด านต าง ๆ เช น ด านพื ช
ปศุ สั ต ว ประมง โดยพิ จ ารณาให ค วามช ว ยเหลื อตาม กฎหมาย ระเบี ย บข อบั งคั บ อื่น ๆ ของทางราชการ
และใหมีการประสานขอรับการชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ
๔) ให มี ก ารประชาสั ม พั น ธ รายงานข า ว การให ค วามช ว ยเหลื อ ต อ สื่ อ สาธารณะ
ตามชองทางตางๆ
6.7.2 การประเมินกอนใหความชวยเหลือ
๑) ใหมีคณะทํางาน เพื่อประสานการปฏิบัติกับอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่
ที่เกิดภัย ในการสํารวจ ตรวจสอบรายละเอียดความขาดแคลนเครื่องกันหนาวของประชาชนในพื้นที่ โดยเนน
กลุ มเปราะบาง ตลอดจนเสี ย หายที่ ได รั บ ผลกระทบจากสถานการณ ภัย หนาว การใหความชว ยเหลื อและ
ความตองการเบื้องตน
๒) ใหอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ ประเมินความเสียหาย และดําเนินการ
ให ความชวยเหลือเบื้องตน โดยใหปฏิ บัติตามพระราชบัญญั ติป องกันและบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. ๒๕๕๐
และกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ สั่ งการ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง โดยเร็ ว หากเกิ น ศั ก ยภาพ ให ข อรั บ การสนั บ สนุ น
หรือขอรับการชวยเหลือไปยังจังหวัดนาน เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือ
๓) ในกรณี ที่ องค กรปกครองส วนท องถิ่ น แห งพื้ น ที่ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
ใหคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เรงสํารวจ ตรวจสอบ และกลั่นกรองการใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ และพิจารณา
ใหความชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ พ.ศ. ๒๕62 และรายงานตอคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.นาน
เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือตามอํานาจหนาที่ตอไป
๔) ให ร ายงานผลการดํ า เนิ น การในการให ค วามช ว ยเหลื อ และความต อ งการ
ใหผูอํานวยการกลางและผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติทราบ เพื่อพิจารณาตามลําดับ
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ภาคผนวก ก
ประกาศกรมอุตุนยิ มวิทยา ความคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูหนาว

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓
----------------------------------------------ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลม
ตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิ
ต่่าสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว
อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้
ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคง
แปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
(นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค)
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางการคาดหมายอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยและปริมาณฝนตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยช่วงฤดูหนาวปี พ.ศ.2563-2564
ภาค

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

มกราคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง

20-22 ่ซ.
22-24 ่ซ.
กับจะมีฝน 10-20% ของพื้นที่

16-18 ่ซ.
18-20 ่ซ
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

17-19 ่ซ.
19-21 ่ซ
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

18-20 ่ซ.
20-22 ่ซ.
20-22 ่ซ.
22-24 ่ซ.
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

เหนือ
ตอนบน
ตอนล่าง

สถิติอุณหภูมิต่าที่สุดและการคาดหมาย ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม
ธันวาคม
อุณหภูมิต่าที่สุด
(พ.ศ.2494-2562)

เหนือ
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พิษณุโลก

มกราคม

อุณหภูมิต่าที่สุด การคาดหมายอุณหภูมิ
พ.ศ.2562
ต่่าที่สุด พ.ศ.2563

อุณหภูมิต่าที่สุด
(พ.ศ.2494-2563)

อุณหภูมิต่าที่สุด
พ.ศ. 2563

การคาดหมายอุณหภูมิ
ต่่าที่สุด พ.ศ. 2564

่ซ.

วันที่

ปี

( ่ซ.)

( ่ซ.)

่ ซ.

วันที่

ปี

( ่ซ.)

( ่ซ.)

1.5
3.8
2.7
8.9

25
25
25
26

2542
2542
2542
2542

5.1
10.5
5.2
10.4

8-10
13-15
8-10
14-16

1.5
3.7
3.5
7.5

2
2
1
13

2517
2517
2517
2498

7.5
10.8
6.8
15.1

9-11
14-16
9-11
15-17

ภาคผนวก ข
คําสั่งจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณจงั หวัดนาน
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-2มีหนาที่ ใหขอเสนอแนะ คําแนะนําขอมูลทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณและ
เทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสถานการณภัยหนาวที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล หรือเกิดขึ้น โดยใหคํานึงถึง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ พรอมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ผูอํานวยการจังหวัดเห็นสมควร
3. ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรว ม ประกอบดวย
1) ประชาสัมพันธจังหวัดนาน
หัวหนาศูนย
2) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนาน
กรรมการ
3) นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดนาน
กรรมการ
4) หัวหนาสถานีวิทยุชุมชนทุกแหงในจังหวัดนาน
กรรมการ
5) ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดนาน
กรรมการ
6) ผูชวยประชาสัมพันธจังหวัดนาน
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ดังนี้
1) ประชาสั ม พั น ธ แ ละการจั ด การด านข าวสาร เพื่ อ ให ข อเท็ จ จริ งแก ส าธารณะ เกี่ ย วกั บ
สถานการณอากาศ รวมทั้งการรายงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย
2) ประสานความรวมมือกับสื่อมวลชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชนเพื่อสนับสนุน
การปองกันและบรรเทาภัยจากภัยหนาว
3) รายงานผลการดําเนินงานใหผอู ํานวยการจังหวัดนาน ทราบทุกระยะ
4) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายมอบหมาย
4. ศูนยประสานการปฏิบัติ ประกอบดวย
1) ปลัดจังหวัดนาน
หัวหนาศูนย
2) ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานาน
กรรมการ
3) หัวหนากลุมงานปกครองจังหวัดนาน
กรรมการ
4) ปองกันจังหวัดนาน
กรรมการ
5) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน กรรมการและเลขานุการ
6) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
สาขาเชียงกลาง
7) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
สาขานานอย
มีหนาที่ ดังนี้
1) ติดตามสถานการณ ขอมูลเกี่ยวกับการพยากรณอากาศ สภาพแวดลอมในดานตาง ๆ รวมทั้ง
การเฝาระวัง และตรวจสอบสิ่งบอกเหตุ
2) วิเคราะห ประเมินสถานการณ ที่อาจเกิดขึ้น รายงานผู อํานวยการศู นยบัญชาการเหตุการณ
ปองกันและแกไขปญหาภัยหนาวจังหวัดนาน และแจงเตือนใหประชาชนไดทราบเพื่อระมัดระวังอันตราย
3) รายงานผลการดําเนินงานใหผูอํานวยการจังหวัดนาน ทราบทุกระยะ
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูอํานวยการจังหวัดนานมอบหมาย
5. สวนอํานวยการ ประกอบดวย
1) รองผูวาราชการจังหวัดนาน (กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ ฯ)
2) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนาน (ฝายทหาร)
3) ปลัดจังหวัดนาน

หัวหนาสวน
กรรมการ
กรรมการ
/ 4) นายก…

-34) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
กรรมการ
5) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน
กรรมการ
6) รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนาน
กรรมการ
7) ประชาสัมพันธจังหวัดนาน
กรรมการ
8) เกษตรและสหกรณจังหวัดนาน
กรรมการ
9) ขนสงจังหวัดนาน
กรรมการ
10) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน
กรรมการ
11) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนาน
กรรมการ
12) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
กรรมการ
13) เกษตรจังหวัดนาน
กรรมการ
14) ประมงจังหวัดนาน
กรรมการ
15) ปศุสัตวจังหวัดนาน
กรรมการ
16) ทองถิ่นจังหวัดนาน
กรรมการ
17) ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานาน
กรรมการ
18) หัวหนาสํานักงานจังหวัดนาน
กรรมการและเลขานุการ
19) ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
สํานักงานจังหวัดนาน
20) หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน
มีหนาที่ ดังนี้
1) เป นศูน ยกลางในการอํ านวยการ ควบคุม สนั บสนุน และประสานการปฏิบัติการป องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนาน
2) กําหนดแนวทาง/การดําเนินการเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอําเภอ และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่
ที่ประสบภัย
3) ประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ภาคเอกชน องคการกุศล และจังหวัดขางเคียง
เพื่อขอรับการสนับสนุนทรัพยากร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายมอบหมาย
6. สวนปฏิบัติการ ประกอบดวย
1) รองผูวาราชการจังหวัดนาน (กลุมภารกิจดานความมั่นคง ฯ)
หัวหนาสวน
2) รองแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน (ดานเวชกรรมปองกัน)
กรรมการ
3) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน
กรรมการ
4) รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38
กรรมการ
5) รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนาน
กรรมการ
6) ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุริยพงษ
กรรมการ
7) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนาน
กรรมการ
8) ทองถิ่นจังหวัดนาน
กรรมการ
/ 9) ผูบังคับ...

-49) ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31
กรรมการ
10) ผูบังคับการกรมทหารพรานที่ 32
กรรมการ
11) ผูบังคับกองพันทหารมาที่ 10
กรรมการ
12) ผูบังคับกองพันทหารมาที่ 15
กรรมการ
13) ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 324
กรรมการ
14) ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 325
กรรมการ
15) นายกเทศมนตรีเมืองนาน
กรรมการ
16) หัวหนาหนวยกูชีพกูภัยนาน
กรรมการ
17) หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน
มีหนาที่
1) ระดมสรรพกํ าลั ง เจ าหน าที่ เจ าพนั กงาน และอาสาสมั คร และทรั พยากร จากหน วยงาน
ต าง ๆ เข าช วยเหลื อผู ได รั บ ผลกระทบจากภั ยหนาว โดยให คํานึ งถึ งความปลอดภั ยในชี วิ ตของเจ าหน าที่ และ
ประชาชนเปนสําคัญ
2) ปดกั้นมิใหผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย พรอมทั้งจัดระบบรักษาความ
สงบเรียบรอย จัดระเบียบจราจรบริเวณพื้นที่ประสบภัย พื้นที่ใกลเคียง และพื้นที่รองรับการอพยพ
3) จัดตั้งหนวยปฏิบัติการคนหา กูชีพ ประกอบดวย ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดสนับสนุนเพื่อดําเนินการ
คนหา กูชีพและระดมสรรพกําลังเขาชวยเหลือผูประสบภัย
4) ใหการรักษาพยาบาลและบริการการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่เกิดเหตุ และพื้นที่อพยพ
5) บริหารจัดการศพผูเสียชีวิตใหเปนไปดวยความถูกตองและเรียบรอย สําหรับการตรวจพิสูจน
เอกลักษณบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายและอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
6) รายงานผลการดําเนินงานใหผูอํานวยการจังหวัดนาน ทราบทุกระยะ
7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูอํานวยการจังหวัดนานมอบหมาย
7. สวนสนับสนุน ประกอบดวย
1) รองผูวาราชการจังหวัดนาน (กลุมภารกิจดานสังคม ฯ)
หัวหนาสวน
2) ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
กรรมการ
3) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
กรรมการ
4) รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘
กรรมการ
5) นายกเหลากาชาดจังหวัดนาน
กรรมการ
6) ผูบังคับฝูงบิน 466
กรรมการ
7) สรรพสามิตพื้นที่นาน
กรรมการ
8) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
กรรมการ
9) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13
กรรมการ
10) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (แพร)
กรรมการ
11) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนาน
กรรมการ
12) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงนาน ที่ 1
กรรมการ
13) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงนาน ที่ 2
กรรมการ
14) พัฒนาการจังหวัดนาน
กรรมการ
/ 15) อุตสาหกรรม...
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ภาคผนวก ค
หมายเลขโทรศัพทหนวยงาน และการติดตอสื่อสาร

หน่วยงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด (716 444 สายตรงผวจ.)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวิบรู ณ์ แววบัณฑิต)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายนิวัฒน์ งามธุระ)
เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
สานักงานพระตาหนักธงน้อย
ปลัดจังหวัดน่าน
มณฑลทหารบกที่ 38
กอ.รมน.จว.น่าน
กองพันทหารม้าที่ 10
กองพันทหารม้าที่ 15
ผู้บังคับการฝูงบิน 466
กรมทหารพรานที่ 32
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31
สัสดีจังหวัดน่าน
ศอป.โครงการ พมพ.ลุ่มนาน่าน
สถานีวิทยุ ทอ 018
ที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน
-กลุ่มงานการเงินและบัญชี
-กลุ่มงานความมั่นคง
โรงพยาบาลน่าน
สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ควบคุมโรคติดต่อห้วยโก๋น
เกษตรจังหวัดน่าน
ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
ประมงจังหวัดน่าน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
สภาเกษตรกร
สถานีประมงนาจืดจังหวัดน่าน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ จ.น่าน
โครงการชลประทานน่าน
ธนารักษ์พืนที่น่าน
คลังจังหวัดน่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น่าน
ผู้อานวยการ ทสจ.
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน (อ.เวียงสา)
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ประกันสังคมจังหวัดน่าน
วิทยุ อสมท.
วิทยุกองทัพภาคที่ 3

เบอร์โทร รหัสนา 054
716 448
716 445
716 446
716 406
774 513
680 565
716 411
710 066 710 068
710 197
710 067
716 005
710 564
750 638
688 335
716 441
774 183757 243
718 975
716 409-10
716 412-13
716 414-16
774 633
600 070
693 531
711 703
710 272
716 421
716 418 - 9
716 408
793 010
771 635
716 185
716 450
716 459-60
716 456-57
716 458
710 571
752 215
771 588
716 069
718 180
600 734

เบอร์แฟ็กซ์ รหัสนา 054
716 448
716 445
716 446
716406
774 513
680 566
716 411
710 066
710 068
710 379
710 067
716 005
710 564
750 638
688 335
716 441
770 066
718 975
716 409-10
710 977
600 070
693 531
710 193
783 826
716 420
716 418
716 408
793 011
773 034
716 195
716 451
716 459-60 ต่อ 324
716 456-57
771 625
752 469
771 664
716 073 - 4
718 981
718 975

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.น่าน
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทพี่ ึ่งจังหวัดน่าน
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดน่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
แรงงานจังหวัดน่าน
จัดหางานจังหวัดน่าน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
สานักงานจังหวัดน่าน (เบอร์กลาง)
สานักงานจังหวัดน่าน (หน.) 089 203 4162
สานักงานจังหวัดน่าน อานวยการ
สานักงานจังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์
สานักงานจังหวัดน่าน บุคคล
สานักงานจังหวัดน่าน ศูนย์ข้อมูล
สานักงานจังหวัดน่าน ศูนย์ดารงธรรม
สานักงานจังหวัดน่าน ตรวจสอบภายใน
อัยการจังหวัดน่าน
สานักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติน่าน
ขนส่งจังหวัดน่าน
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
หมวดทางหลวงปัว
แขวงทางหลวงชนบทน่าน
ท่าอากาศน่านนคร
สสวท. น่าน
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดน่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (หลังศาลากลางเก่า)
เขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จ.แพร่
เขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สาขาน่าน

เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน ผอ. 081 884 5720
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระราชานุเคราะห์
ม.ราชมงคลล้านนาน่าน

716 401
682 037
682 039
682 060 682 062-3
716 435
716 075-6
716 422
600 060
783 631 -2
716 400
716 386
716 399
716 387
716 397
716 396
716 467
716 398
716 248
772 091
716 046
774 502
682 240
718 413
716 177
710 270 - 1

716 402
682 052
682 052
682 061
716 436
716 075-6
716 423
600 060
783 680

771 025 773 949 (ห้องส่ง)

771 025 ต่อ 18
716 388
772 979
710 211
521 796
710 568
710 253 (พญาวัด)
791 250
710 711
772 520 773 183
791 327
763 282
711 229
710 411
773 079
711 751 ช้างคา 710 059
771 398

716 388
772 979
710 875
511 137
710 568 718 906
710 029
791 244 791 510
774 634
710 367
791 326
763 240
711 229
741 372
710 373
711 751 ปางค่า
710 259

716 406
716 397
716 396
716 467
716 252
772 093
716 046
774 500
682 232
716 200
710 270 ต่อ 134 , 771 308, 771 139

ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ฯ จ.น่าน (กศน.)
วิทยาลัยชุมชน
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.น่าน

773 453
710 553
710 329
774 652
692 082
716 434
775 831

773 453 ต่อ 12
771 700
681 102
692 082
716 434
775 831

โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังนาลุ่มนาน่านตอนบน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ธงน้อย) โทร/โทรสาร 741 511

พลังงานจังหวัดน่าน
เทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง 28 ชุมชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 อบต. 22 หมู่บ้าน
อาเภอเชียงกลาง 3 อบต. 2 ทต. 60 หมู่บ้าน
อาเภอท่าวังผา 9 อบต. 1 ทต. 91 หมู่บ้าน
อาเภอทุ่งช้าง 3 อบต. 2 ทต. 40 หมู่บ้าน
อาเภอนาน้อย 6 อบต. 2 ทต. 68 หมู่บ้าน
อาเภอนาหมื่น 3 อบต. 1 ทต. 48 หมู่บ้าน
อาเภอบ่อเกลือ 3 อบต. 1 ทต. 39 หมู่บ้าน
อาเภอบ้านหลวง 4 อบต.
26 หมู่บ้าน
อาเภอปัว 10 อบต 2 ทต. 107 หมู่บ้าน
อาเภอภูเพียง 7 อบต
61 หมู่บ้าน
อาเภอเมืองน่าน 1 ทศม. 8 อบต. 2 ทต. 109
หมูบ่ ้าน
อาเภอแม่จริม 4 อบต. 1 ทต. 38 หมู่บ้าน
อาเภอเวียงสา 13 อบต. 3 ทต. 128 หมู่บ้าน
อาเภอสองแคว 2 อบต. 1 ทต. 25 หมู่บ้าน
อาเภอสันติสุข 3 อบต.
31 หมู่บ้าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.น่าน

716 028 785 598
710 234

785 598
771 630 ต่อ 133

716 000 ,716 111,716 222 716 000 ,716 111,716 222
693 558 795 565
693 557 นอภ.081 867 2597
797 299 งานป้องกัน 797125 797 255 นอภ.081 867 2558
799 119
799 119 นอภ.081 867 2560
795 121795 373
795 121 นอภ.081 867 2569
789 119
789 119 นอภ.081 867 2549
787 065
787 065 นอภ.081 867 2576
778 062
778 062 นอภ.081 867 2589
761 044
761 044 นอภ.081 867 2575
791 493 791 252
791 495 นอภ.081 867 2550
601 027
601 027 นอภ.081 867 2599
716 054 ความมั่นคง 716 059 716 058 นอภ.081 867 2536

769 050
691 575
777 100
767 055 , 767050
710 578, 710 063 *35

718 109 -11

769 050 นอภ.081 867 2574
691 575 นอภ.081 867 2547
777 100 นอภ.081 867 2592
767 050 นอภ.081 867 2585
774 639
718 109 -11

แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง พืนที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.น่าน Call center 1129

เมืองน่าน , ภูเพียง (ผจก.นายจาตุรน ลีนะกุล)
สันติสุข (ผจก.นายวุฒิศักดิ์ ชานาญ)
แม่จริม (ผจก.นายสว่าง อุ่นตุ้ย)
บ้านหลวง (ผจก.นายอภินันท์ สุนันทนานนท์)
เวียงสา (ผจก.นายเฉลียว อินนะลา)
นาน้อย (ผจก.นายขจรศักดิ์ สุขสวัสดิ)์
นาหมื่น (ผจก.นายโชติ นิตย์อานวยผล)
ท่าวังผา (ผจก.นายอลงกรณ์ ณ น่าน)
สองแคว (ผจก.นายชลิต เกมแกรเมน)
ปัว (ผจก.นายพงศธร ป้อมสุข)
เชียงกลาง (ผจก.นายธีรศักดิ์ ประพิตรภา)
ทุ่งช้าง (ผจก.นายนิคม สะสม)

718 120
767 057
769 042
761 064
782 081
789 111
787 082
799 125
777 055
791 248
797 104
795 106

088 293 2043
084 807 4889
097 973 0638
087 174 3287
084 370 4190 , 081 595 2874

093 221 1964
085 624 0964
093 262 7401
083 520 1872
086 116 0973
081 475 2057
087 176 0781

เฉลิมพระเกียรติ (ผจก.นายเถกิงฤทธิ์ วรรณวัตร)
บ่อเกลือ (ผจก.นายวิชาญ ปัญญาภู)
บมจ. ทีโอที น่าน
สนง.บริการลูกค้า กสท น่าน
สนง.หอการค้าจังหวัดน่าน
เรือนจาจังหวัดน่าน
สถิติจังหวัดน่าน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน งานบริหารทั่วไป/บุคคล
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

693 562
778 116
600 600
773 214 ธุรการ*7223
751 234
710 275
716 430
710 755
716 385
716 383 716 384

ท้องถิ่น กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์/การเงินบัญชีและการตรวจสอบ

คุมประพฤติจังหวัดน่าน
พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
ที่ดินจังหวัดน่าน
ศาลจังหวัดน่าน
บังคับคดีจงั หวัดน่าน
ยุติธรรมจังหวัดน่าน
ตรวจเงินแผ่นดิจจังหวัดน่าน
พระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
พาณิชย์จังหวัดน่าน
วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
สานักศิลปากรที่ 7
อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
สหกรณ์จงั หวัดน่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยาง จ.น่าน
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 25 น่าน
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สงู จังหวัดน่าน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจ.น่าน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

771 573 750 959
716 428
710 157
718 792-3
757 501 774 470
775 820
716 432
775 586
771 655
711 650 - 1
710 561
710 421
783 681 783 682
711 009
710 365
711 728 -9
716 234
771 224
682 039
741 639
716 426
682 045
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จ.น่าน (พืชสวน) 718 495
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ น่าน
682 236-7
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน
682 065 - 6
สานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7
771 588
สนง.คณะกรรมการการเลือกตังประจา จ.น่าน 600 000
กรมการค้าภายใน
775 367 750 028
พัฒนาธุรกิจการค้า น่าน
774 033
สรรพสามิตพืนที่น่าน
710 117
สรรพากรพืนที่น่าน
774 164 783 683-5

081 885 0279
088 409 3301
600 601
773 214*7223-24
751 234
771 617
716 431
710 755 กด 16
716 385
716 384
750 959
716 429
771 607
718 960
774 468
775 587
771 654
711 650 ต่อ 18
772 777
711 160
751 359
600 012
771 678
711 730
716 239
711 225
682 052
716 427
682 045
718 496
682 236
682 065
771 664
600 057
750 029
771 034
710 302 ต่อ 20
771 603

ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
ส่วนจัดการต้นนาน่าน
สานักบริหารจัดการพืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ 13 แพร่
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก
ทรัพยากรนาภาค 9 พิษณุโลก
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
ศูนย์ประสานงานป่าไม้น่าน
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา
สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน
สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม
สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติแม่จริม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
อุทยานแห่งชาติถาสะเกิน
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
วนอุทยานแห่งชาติถาผาตูบ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานน่าน
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ข่วงเมืองน่าน
ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดน่าน
บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด สาขาน่าน
ประธานหอการค้า
คปภ.
สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
ชมรมสือ่ มวลชนจังหวัดน่าน
สมาพันธ์สอื่ สารมวลชนจังหวัดน่าน
สมาพันธ์สอื่ สารมวลชนอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
ชมรมนักจัดรายการวิทยุชุมชนคนเมืองน่าน
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดน่าน
สมาคมธุรกิจท่อองเที่ยวน่าน
กองทุนเพื่อเด็กและคนชรา
สื่อสภาเด็กและเยาวชน
โรงพยาบาลน่าน EMS 772169 772 135 ER 771 669

694 073
775 685 ต่อ 11
511 900 521 568
627 143

775 685
511 900 511 900 521 568
627 143

055 311 172

055 311 172 081 287 202

311 256

055 266 254
053 275 463
054 - 530 958
710 815
088 545 2828
089 554 0958
854 055 ,089 852 3879
085 038 9808
084 807 2489
081 883 5406
701 000
730 040
701 106
701 121
089 045 9831
089 999 2420
711 217-8
751169
705 716
741 971
751 234
716 437-8

055 266254
054 - 530 958
710 815

นายคณิต 091 298 6028
นายณภัทร 097 940 8597
นายบัณฑิต 085 187 2315
นายต่อพงษ์ 085 710 1919
นายเนรมิต 080 194 7519
นายทองหล่อ 089 999 2420
น.ส.วรัญญา 081 287 8202
711 219
711 900
089 951 4572
741 971
751 234
716 439

710 134 086 915 5455

710 086
084 808 4666
081 287 7739
081 287 7661
775 089 081 992 2210
081 472 4131

089 431 4855750650
774 865
สวท. น่าน
775 158

710 615 081 746 6121

710 220
719 000 ห้องฉุกเฉิน ต่อ 2141

719 015

การติดตอสือ่ สารโดยวิทยุสื่อสารในพืน้ ที่จงั หวัดนาน
๑. ใหมีการใชเครือขาย และเครื่องมือสื่อสารของสวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ ที่มีอยูตามปกติ
และใหมีการบู รณาการเพิ่ มเติมจากหน วยงานตาง ๆ เชน ภาคเอกชน องคการสาธารณการกุศล ตามความ
เหมาะสม ของแตละสถานการณ
๒. การติดตอสื่อสารทางวิทยุสื่อสาร ระหวางศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดนาน ใหใชคลื่นความถี่ใน
การประสานงาน ได 4 ชองความถี่ ดังนี้
- 162.800 MHz. ชองความถี่หลัก
- 161.200 MHz. ชองความถี่สํารอง (ความถี่กลาง รับแจงเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน)
- 145.000 MHz. ชองความถี่กลาง ของนักวิทยุสมัครเลนทั่วประเทศ
- 245.500 MHz. ชองความถี่ภาคประชาชน (วิทยุเครื่องสีแดง)
๓. จัดเจาหนาที่ประจําศูนยวิทยุสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ

๑. ไดกําหนดความถี่กลางเพื่อใชในกรณีฉุกเฉิน ในชองความถี่ 161.200 MHz. เปนชองความถี่
รับแจงเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน เปนสถานีหลักโดยใหมีการจัดระบบสื่อสาร และใหใชชองความถี่ 142.425 MHz.
ความถี่ กลางเป น ช องความถี่ร องที่ ๑ ชองความถี่ 147.425 MHz. ความถี่กลางเป น ช องความถี่ รองที่ ๒
และชองความถี่ 166.475 MHz. ความถี่กลางเปนชองความถี่รองที่ ๓ เพื่อเปนการรองรับในการบัญชาการ
เหตุการณยามฉุกเฉินและเปนระบบที่เปนเอกภาพตอไป
๒. ในการปฏิ บั ติ ก ารในภาวะฉุ ก เฉิ น กรณี เกิ ด สถานการณ ภั ย หนาวขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด น า น
เพื่อเปนการลดความเสี่ยง ลดผลกระทบ บรรเทาความเสียหาย ตลอดจนถึงการฟนฟู ใหดําเนินการภายใต
กรอบแนวทางตามแผนการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั งหวั ดน าน พ.ศ. ๒๕๕๘ และให ส อดคล อ ง
กับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

ความถีว่ ิทยุสอื่ สารของจังหวัดน่าน
ช่อง
1

ความถีร่ บั
162.800

ความถีส่ ง่
162.800

2

157.700

157.700

3

161.200

161.200

4
5
6

166.475
147.425
142.425

166.475
147.425
147.425

7

145.000

145.000

8

245.500

245.500

9
10

171.475
137.425

171.475
137.425

11

161.225

161.225

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

155.675
155.675
153.450
154.925
162.125
168.725
162.550
152.450
155.650
173.775
173.825

155.675
152.250
153.450
153.875
162.125
168.725
162.550
152.450
149.200
173.775
173.825

นามเรียกขาน
ปภ.น่าน

หน่วยงาน
ศูนย์ อปพร.สนง.ปภ.นน.
ศาลากลางอาเภอ
น่านฟ้า
ทุกอาเภอ
ความถี่กลางใช้ติดต่อ
ระหว่างหน่วยงานราชการ
ความถี่กลาง/digital
กับหน่วยงานราชการช่อง
เรียกขาน/รับแจ้งเหตุ
ความถี่กลาง
ความถี่กลาง ช่องสื่อสาร
ความถี่กลาง
ความถี่กลาง ช่องสื่อสาร
ความถี่กลาง
ความถี่กลาง ช่องสื่อสาร
ความถี่กลางรับแจ้งเหตุ
ความถี่กลาง
วิทยุสมัครเล่น
ความถี่กลางรับแจ้งเหตุ
ความถี่กลาง
วิทยุภาคประชาชน
ความถี่กลาง
ช่องสื่อสาร
ความถี่กลาง
ช่องสื่อสาร
ประสานงานกับมูลนิธิ
ความถี่กลาง
การกุศลทั่วประเทศ
ศูนย์นเรนทรน่าน
รพ.น่าน (ช่องตรง)
ศูนย์นเรนทรน่าน
รพ.น่าน (ช่องรีพีทเตอร์)
นันทบุรี
สภ.เมืองน่าน
กู้ชีพน่าน
กู้ชีพน่าน
ศาลากลาง
ศาลากลาง
ศูนย์วิษณุ
อบจ.น่าน
ช้างคา
เทศบาลเมืองน่าน
ผาสิงห์ ,ผาหลัก
ตชด.
น่าน
ตารวจภูธรจังหวัดน่าน
ป่าไม้
ทสจ.น่าน ช่อง 1
ป่าไม้
ทสจ.น่าน ช่อง 2

ช่อง
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ความถีร่ บั
163.375
151.000
151.800
148.600
151.350
152.700
153.050
152.925
155.400
152.600
149.000
149.100
149.200
145.6375
148.600
151.350
163.850
164.875

ความถีส่ ง่
163.375
151.000
154.425
148.600
151.350
152.700
153.050
152.925
155.400
152.600
149.000
149.100
149.200
145.6375
148.600
151.350
163.850
164.875

นามเรียกขาน
ไฟฟ้าน่าน
ทางหลวง
ขุนพล
อัสดร
อัศวิน
น่าน
เรือง
ภูเพียง
ช่อง 5 ตารวจ
นาหมื่น
แสงเพ็ญ
แสงเพ็ญ
แสงเพ็ญ
Hs5AN
อัศดร
อัศวิน
ท่าอากาศยานน่าน
สนามบิน

หน่วยงาน
ไฟฟ้า
ตร.ทางหลวง
มทบ. 38
ม.พัน 10
ม.พัน 15
ตร.ภูธรจังหวัดน่าน
สภ.เรือง
สภ.ภูเพียง
ช่อง 5 ตารวจ
สภ.นาหมื่น
ทหารพราน
ทหารพราน
ทหารพราน
วิทยุสมัครเล่นน่าน
ม.พัน10
ม.พัน15
ท่าอากาศยานน่าน
สนามบินน่าน

ภาคผนวก ง

ความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

ที่

อาเภอ

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

เวียงสา
นาน้อย
นาหมื่น
เมืองน่าน
แม่จริม
สันติสุข
ภูเพียง
บ้านหลวง
บ่อเกลือ
ท่าวังผา
ทุ่งช้าง
สองแคว
เฉลิมพระเกียรติ
เชียงกลาง
ปัว
รวม

9,897
1,300
2,866
2,789
1,208
1,163
6,638
719
1,544
5,057
1,963
1,310
1,020
1,311
5,994

แบบสารวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฏร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
จังหวัดน่าน วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ความต้องการเครื่องกันหนาว (ชิ้น)
ประเภทผู้เดือดร้อน (คน)
ผู้ประสบ
เด็กไร้ผู้ คนพิการ ผู้มีรายได้
ผ้าห่มไหม
เครื่องกัน
รวม
ผ้าห่มนวม
เสื้อกันหนาว
รวม
หมายเหตุ
ความ
อุปการะ ทุพพลภาพ น้อย
พรม
หนาว อื่น ๆ
เดือดร้อน
166
3,349 5,875 1,549 20,836 15,053 2,828
2,930
25
20,836
63
329
123
50
1,865
894
15
1,153
0
2,062
39
522
2,085 1,020
6,532
4,310
0
2,222
0
6,532
185
551
2,301 1,160
6,986
4,494
1,499
877
116
6,986
22
262
1,128
490
3,110
2,353
529
215
13
3,110
65
371
132
78
1,809
1,809
0
0
0
1,809
135
1,238 1,330 2,901 12,242 10,463
917
837
25
12,242
32
168
708
612
2,239
1,874
109
255
20
2,258
74
309
2,304
874
5,105
4,099
112
894
0
5,105
100
1,170
900
3,130 10,357
9,060
0
1,297
0
10,357
80
328
1,315
438
4,124
4,011
0
113
0
4,124
1
171
419
976
2,877
1,727
750
400
0
2,877
0
226
4,890 3,685
9,821
5,489
0
4,332
0
9,821
18
90
815
667
2,901
1,838
662
216
185
2,901
264
1,879 1,742 3,380 13,259 11,699
259
1,301
0
13,259

44,779

1,244

ผู้สูงอายุ

10,963

26,067

21,010

104,063

79,173

7,680

17,042

384

104,279

แผนกำรมอบผ้ำห่มกันหนำวในพื้นที่จังหวัดน่ำน ตำมโครงกำร "ไทยเบฟ...รวมใจต้ำนภัยหนำว" พ.ศ. 2563 ปีที่ 21
ประเภทผู้เดือดร้อน (คน)*

ลำดับ
ที่

อำเภอ

1
บ่อเกลือ
2 เฉลิมพระเกียรติ
3
ทุง่ ช้ำง
4
ปัว
1 เชียงกลำง
5
ท่ำวังผำ
6
สองแคว
7
สันติสขุ
8
แม่จริม
10 บ้ำนหลวง
11 เมืองน่ำน
12
ภูเพียง
13
เวียงสำ
14
นำน้อย
15
นำหมื่น

ตำบล

รวม 4 ตำบล
รวม 2 ตำบล
รวม 4 ตำบล
รวม 12 ตำบล
รวม 6 ตำบล
รวม 10 ตำบล
รวม 3 ตำบล
รวม 3 ตำบล
รวม 5 ตำบล
รวม 4 ตำบล
รวม 10 ตำบล
รวม 7 ตำบล
รวม 17 ตำบล
รวม 7 ตำบล
รวม 4 ตำบล
รวม 98 ตำบล

รวม

จำนวนที่
มอบ(ผืน)

5,105
9,821
4,124
13,259
2,901
10,357
2,877
1,809
3,110
2,239
6,986
12,242
20,818
1,865
6,532

2,000
900
900
1,000
900
1,000
900
900
900
900
1,000
900
1,000
900
900

104,045

15,000

สถำนที่มอบ

หอประชุมโรงเรียนบ่อเกลือ
หอประชุมทีว่ ่ำกำรอำเภอ
หอประชุมทีว่ ่ำกำรอำเภอ
หอประชุมทีว่ ่ำกำรอำเภอ
หอประชุมทีว่ ่ำกำรอำเภอ
หอประชุมทีว่ ่ำกำรอำเภอ
หอประชุมทีว่ ่ำกำรอำเภอ
หอประชุมทีว่ ่ำกำรอำเภอ
หอประชุมทีว่ ่ำกำรอำเภอ
หอประชุมทีว่ ่ำกำรอำเภอ
หอประชุมทีว่ ่ำกำรอำเภอ
หอประชุมทีว่ ่ำกำรอำเภอ
หอประชุมทีว่ ่ำกำรอำเภอ
หอประชุมทีว่ ่ำกำรอำเภอ
หอประชุมทีว่ ่ำกำรอำเภอ

วันที่มอบ

เวลำ

4 ธันวำคม 2563
7 ธันวำคม 2563
จันทร์
7 ธันวำคม 2563
8 ธันวำคม 2563
อังคำร
8 ธันวำคม 2563
9 ธันวำคม 2563
พุธ
9 ธันวำคม 2563
14 ธันวำคม 2563
จันทร์
14 ธันวำคม 2563
15 ธันวำคม 2563
อังคำร
15 ธันวำคม 2563
16 ธันวำคม 2563
พุธ
16 ธันวำคม 2563
17 ธันวำคม 2563
พฤหัสบดี
17 ธันวำคม 2563
ระยะเวลำ 8 วันทำกำร

13.00 น.
09.00 น.
15.00 น.
09.00 น.
13.00 น.
09.00 น.
13.00 น.
09.00 น.
13.00 น.
09.00 น.
13.30 น.
09.00 น.
13.30 น.
09.00 น.
13.30 น.

ศุกร์

ภาคผนวก จ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
และหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่ อ ให้
ส่วนราชการสามารถนาเงินทดรองราชการไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวาง
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม
“ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ” หมายความว่า ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย
ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สาหรับส่วนราชการนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรือเป็นงบประมาณ
รายจ่ายที่ตั้งไว้ในงบกลาง
“หน่วยงานในสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการเจ้า ของงบประมาณ
ทั้งที่เป็นส่วนราชการผู้เบิกและหน่วยงานย่อย
“ส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก ” หมายความว่ า ส่ ว นราชการซึ่ ง เบิ ก เงิ น กั บ กรมบั ญ ชี ก ลางหรื อ
สานักงานคลังจังหวัด
“หน่วยงานย่อย” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง
หรือในราชการบริห ารส่ว นภูมิภาค หรือที่ตั้งอยู่ในอาเภอ ซึ่งมิได้เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือ
สานักงานคลังจังหวัด แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ หรือเจ้าหนี้
ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“ระบบ” หมายความว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System: GFMIS) ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทาง
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไม่ได้กาหนดไว้ หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใด
ตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หมวด ๑
เงินทดรองราชการ
ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณมีเงินทดรองราชการตามจานวนที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป็น หรือมีเหตุผลอันสมควร กระทรวงการคลังอาจพิจารณาเพิ่ม ลด
หรื อ ยกเลิ ก วงเงิ น ทดรองราชการของส่ ว นราชการเจ้ า ของงบประมาณได้ ต ามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับฐานะการคลังของประเทศ โดยแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงาน
ในสังกัดทราบล่วงหน้า
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาเพิ่ ม ลด หรื อ ยกเลิ ก วงเงิ น ทดรองราชการตามวรรคสอง
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานในสังกัด แล้วแต่กรณี ส่งรายงานการจ่ายเงินทดรอง
ราชการไปยังกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่มีการลดหรือยกเลิกเงินทดรองราชการ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนาเงิน
ทดรองราชการที่กระทรวงการคลังสั่งลดหรือยกเลิกส่งคืนคลังทันที โดยกระทรวงการคลังอาจให้หักส่ง
จากเงินที่เบิกเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ
ข้อ ๘ เงินทดรองราชการที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้นาไปพิจารณาแบ่งสรรแก่หน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ
ทุกครั้งที่มีการแบ่งสรรหรือมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งสรร
ข้อ ๙ ในกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ กระทรวงการคลั ง อาจอนุ ญ าตให้ ส่ ว นราชการเจ้ า ของ
งบประมาณใดมีเงินทดรองราชการ สาหรับเป็นค่าใช้ จ่ายเป็นการเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากที่กาหนดไว้
ในข้อ ๑๔ ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด ๒
การเบิกเงินทดรองราชการ
ข้อ ๑๐ การเบิ กเงิน จากคลัง เป็น เงิน ทดรองราชการ ให้ หั ว หน้าส่ วนราชการผู้ เบิกหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เบิกเงินจากคลัง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้เบิกเงินทดรองราชการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
หมวด ๓
การเก็บรักษาเงินทดรองราชการ
ข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาเงินทดรองราชการ
เป็นเงินสด ณ ที่ทาการ ไว้เพื่อสารองจ่ายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(๓) หน่วยงานย่อย ให้เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดหรือหน่วยงานในสังกัดใดมีเงินทดรอง
ราชการจานวนเกินกว่าที่อนุญาตให้เก็บรักษาเป็นเงินสด ณ ที่ทาการ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑
ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนั้นหรือหน่วยงานในสังกัดนั้น นาเงินทดรองราชการจานวนที่เกินกว่า
ที่ได้รับอนุญาตฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย์
ดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด จากการน าเงิ น ทดรองราชการฝากธนาคารตามวรรคหนึ่ ง ให้ น าส่ ง คลั ง
เป็นรายได้แผ่นดิน
ข้อ ๑๓ วิธีการเก็บรักษาเงิน ทดรองราชการให้ถือปฏิบัติต ามระเบียบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
หมวด ๔
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ข้อ ๑๔ เงินทดรองราชการมีไว้สาหรับทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) งบบุ ค ลากร เฉพาะค่ า จ้ า งซึ่งไม่ มีก าหนดจ่ า ยเป็น งวดแน่ นอนเป็น ประจ าแต่จ าเป็น
ต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
(๒) งบดาเนินงาน ยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา
(๓) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึก ษาของบุตร และเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(๔) งบอื่นที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) หรือ (๒)
ข้อ ๑๕ กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในระยะต้นปีงบประมาณ แต่สานักงบประมาณยังไม่ได้
อนุมัติเงินจัดสรร ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดจ่ายเงินทดรองราชการ
ไปก่อนได้รับอนุมัติเงินจัดสรรก็ได้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๑๖ ในการจ่ า ยเงิ น ให้ ส่ ว นราชการเจ้ า ของงบประมาณและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
จ่ายเงินทดรองราชการจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ไปเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
กรณี มี เ หตุ ขั ด ข้ อ งหรื อ มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นซึ่ ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การจ่ า ยเงิ น ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามวรรคหนึ่งได้ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงาน
ในสังกัดเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารที่ ฝากเงินทดรองราชการไว้ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง
อีกหนึ่งบัญชีสาหรับการสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่งไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินตามเช็ค
ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินทดรองราชการต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
และเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ
การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินทดรองราชการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
หมวด ๕
การเบิกจ่ายเงินยืม
ข้อ ๑๘ สัญญาการยืมเงินให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๙ การอนุมัติการจ่ายเงินยืมให้เป็นอานาจของบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางให้เป็นอานาจของหัวหน้าสวนราชการระดับกรม
หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการหรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่มียศ
ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตารวจโทขึ้นไป
สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสานักงานอยู ในสวนภูมิภาค หรือแยกต่างหาก
จากกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสานักงานเป็นผู้อนุมตั ิ
สาหรับหน่วยงานนั้นก็ได้
(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคให้เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค
ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่ เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทาสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอานาจ
ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ข้อ ๒๑ การอนุ มัติให้ ยืมเงินเพื่อใช้ ในราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ
เท่าที่จาเป็น และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชาระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน
ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินยืมจากเงินทดรองราชการจะจ่ายได้แต่เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุญาต
ตามข้อ ๙ และงบรายจ่ายหรือรายการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๔

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๒๓ สัญญาการยืมเงินให้จัดทาขึ้นสองฉบับพร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษา
ไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ
ข้อ ๒๔ การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้
สาหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน
ข้อ ๒๕ ให้ ผู้ ยื ม ส่ ง หลั ก ฐานการจ่ า ยและเงิ น เหลื อ จ่ า ยที่ ยื ม ไป (ถ้ า มี ) ภายในก าหนด
ระยะเวลา ดังนี้
(๑) กรณีเดินทางไปประจาต่างสานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ให้ ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ ส่งแก่
ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง
(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้ ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้สว่ นราชการ
ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคาทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่
วัน ที่ ไ ด้รับคาทักท้ว ง หากผู้ยืมมิไ ด้ ดาเนินการตามคาทักท้ วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ ส่วนราชการ
ผู้ ใ ห้ ยื ม ทราบ ให้ ส่ ว นราชการผู้ ใ ห้ ยื ม ด าเนิ น การตามเงื่ อ นไขในสั ญ ญาการยื ม เงิ น โดยถื อ ว่ า ผู้ ยื ม
ยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น
ข้อ ๒๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บัน ทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด และ/หรือออกใบรับใบสาคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๒๗ ใหสวนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ชาระคืนเงินยืมให้ เสร็จสิ้นไว้ใน
ที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อผู้ยืมได้ชาระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้ วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐาน
การจ่าย
ข้อ ๒๘ ในกรณี ที่ ผู้ ยื ม มิ ไ ด้ ช าระคื น เงิ น ยื ม ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ให้ ผู้ อ านวยการ
กองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันครบกาหนด
ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อานวยการกองคลังรายงานใหหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้ เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน
ต่อไป

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๖
การส่งคืนเงินทดรองราชการ
ข้อ ๒๙ ในกรณี ที่ ห มดความจ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ งิ น ทดรองราชการ ให้ ส่ ว นราชการเจ้ า ของ
งบประมาณนาเงินทดรองราชการส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันที่หมดความจาเป็นต้องใช้
เงินทดรองราชการ
หมวด ๗
การรายงานและการบัญชี
ข้อ ๓๐ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่ได้รับเงินทดรองราชการรายงานยอดเงินทดรอง
ราชการต่อกรมบัญชีกลางทุกสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
ข้อ ๓๑ การบั น ทึ ก บั ญ ชีค วบคุ มเงิ นทดรองราชการ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ระทรวงการคลัง
กาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้ มี เ งิ น ทดรองราชการตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นจานวนเท่าใดไว้แล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนั้นมีเงินทดรองราชการตามจานวนที่ได้รับ
อนุญาตนั้น และให้ถือว่าเงินทดรองราชการดังกล่าวเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใดหรือหน่วยงานในสังกัดใดได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลั ง ให้ เ ก็ บ รั ก ษาเงิ น ทดรองราชการเป็ น เงิ น สด ณ ที่ ท าการ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ น จ านวนสู ง กว่ า วงเงิ น เก็ บ รั ก ษา
ตามระเบียบนี้ ให้วงเงินเก็บรักษาเป็นไปตามจานวนทีไ่ ด้รับอนุญาตนัน้ และให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าว
เป็นการอนุญาตตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๔ การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลั งว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ใช้ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้กาหนด
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ภาคผนวก ฉ
การจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว

การจัดตั้งศูนย์พักพิงจังหวัดน่าน
๑. แนวทางการปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง
กรมพ.ศ. ๒๕๔๕ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมการสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชนและราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
โดยกาหนดยุทธศาสตร์ห ลักในการขับ เคลื่อนการดาเนินงานมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
รวม ๔ ยุท ธศาสตร์คือ การผลัก ดันให้เกิ ดสังคมสวัส ดิก ารการพัฒ นาสัง คมเข้ม แข็งพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง
การเสริมพลังทางสังคมและการยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
๒. ภารกิจใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติในปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีความรุนแรงมากสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลทาให้
ประชาชนต้องอพยพจากถิ่นที่ อ ยู่จ านวนมากเกิ ดกลุ่ม คนเปราะบางที่ ต้องได้รับ ความช่วยเหลือเพิ่ ม ขึ้น ท าให้
กระทรวงมหาดไทยไม่ ส ามารถดาเนิ นการครอบคลุม ทุ ก เรื่องได้รัฐบาลสมั ยนั้น จึงมอบนโยบายให้ก ระทรวง
การพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมรับผิดชอบในเรื่องการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยมีแนวทาง
ดาเนิ นงานตามคู่ มื อ การบริห ารจัดการศูน ย์พั ก พิ ง ชั่วคราวของกรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัย ส าหรับ
งบประมาณที่ใช้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวเบิกจ่าย
จากสานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คานิยามศูนย์พักพิงชั่วคราวหมายถึงสถานที่ซึ่งได้จัดเตรียมไว้สาหรับผู้ประสบภัยที่ต้องย้ายออกจากที่ อยู่
อาศัยเดิมซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือสาธารณภัยประเภทอื่นๆจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้มาพักพิงชั่วคราว
อยู่จนกว่าสถานการณ์ภัยพิบัติจะยุติและมีการอพยพกลับที่ตั้งเดิมด้วยความเรียบร้อย
๓. บทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการดาเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว เป็นการดาเนินงานเพื่อ เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในภาวะวิกฤต ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสริมสร้างเครือ ข่ายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมให้เป็นกลไกเสริมในการทางานป้องกันสา
ธารณภัยในระดับชุมชนรากฐาน
(๒) สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยและดูแลช่วยเหลือเด็กกาพร้า คนพิการและผู้สูงอายุใน
พื้นที่ประสบภัย
(๓) วางแผนและฟื้นฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้ประสบปัญหาทางสังคม
(๔) สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อฟื้นฟูภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๕) รับผิดชอบในการเตรียมการและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
๔. แนวปฏิบัติการดาเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ได้วางแนวปฏิบัติการดาเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยไว้อย่างต่อเนื่อ งโดยล่าสุดตามหนังสือที่พม.๐๒๐๓/ว๔๔๗๑ลงวันที่๒๕มิ ถุนายน๒๕๕๘ได้วางแนว
ทางการดาเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ๓ระยะคือ

๑) ระยะป้องกันและเตรียมความพร้อม (ก่อนเกิดภัย) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับราษฎรในพื้นที่
๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ที่สถาบันพัฒ นาองค์กรชุมชน (พอช.) สนับสนุนการพัฒนาโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญ หาจัดการภัยพิบัติโดย
องค์กรชุมชนโดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นแกนหลักในการดาเนินงาน
๑.๒ ส่งเสริมองค์กรเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เช่นอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมเพื่อ
ช่วยเหลือคนพิการ(อพมก.) สภาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในด้านต่างๆรวมทั้งวิธีการป้องกัน
ภัยซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้จะเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุดาเนินการร่วมกับอาสาสมัครองค์กรอื่นๆ
๑.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรรับทราบถึงภัยพิบัติทอี่ าจเกิดขึ้นและรูจ้ ักการแจ้งเหตุและทราบบริการของ
หน่วยงานต่างๆ
๑.๔ จัดทาฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเด็กคนพิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือ
เมื่อประสบภัย
๒) ระยะบรรเทาทุกข์ (ขณะเกิดภัย)
๒.๑ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดติดตามสถานการณ์ภัยประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประสานข้อมูลพื้นที่ที่ประสบภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดที่ทาการปกครองจังหวัดสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเป็นต้น
๒.๒ สารวจรวบรวมประสานข้อมูลและรายงานผลเกี่ยวกับการประสบภัยให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ทราบเป็นรายวันจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
๒.๓ ให้ความร่วมมือจังหวัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือ
ตามบทบาทภารกิจเพื่อบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้ทันกับความต้องการของผู้ป ระสบภัยรวมทั้งจัดทีมร่วมในการ
ช่วยเหลือผู้ป ระสบภัยตลอดจนเป็นศูนย์รับ บริจ าคแก่ ผู้ที่ ป ระสงค์จ ะบริจ าคเงินและ /หรือสิ่ง ของเพื่ อให้ก าร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
๒.๔ ใช้กลไก “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”(OSCC ๑๓๐๐) เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุแจ้งความต้องการประสานการ
ช่วยเหลือไปยังหน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์สายด่วน๑๓๐๐ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงโดยมีเจ้าหน้าที่
นักสังคมสงเคราะห์รับแจ้งเหตุโดยตรง
๒.๕ หน่ วยงานในสั ง กั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ดทั้ ง
๗๖ จังหวัดสามารถให้บริการการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้ตามสถานการณ์ภัยพิบัติ
๓) ระยะฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประสบภัยเป็นการช่วยเหลือหลังภัยสงบแล้ว
๓.๑ จัดทีมนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมบ้านให้คาปรึกษาแนะนาบาบัด
ฟื้นฟูจิตใจผ่อนคลายความวิตกกังวลหรือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาให้ผู้ประสบภัยได้รับการ
ดูแลจนเข้าสู่ภาวะปกติ
๓.๒ การช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อคลี่คลายและบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่เด็ก
สตรีผู้สูงอายุและผู้พิการประกอบด้วย
๓.๒.๑ ให้ความช่วยเหลือ ด้านสังคมสงเคราะห์ตามระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๕๖ซึ่งกระทรวงฯมีอานาจในการอนุมัติเงิน
ทดรองราชการได้ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑) ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้าแก่นักเรียนนักศึกษาที่
บิดามารดาหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้มีรายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวเสียชีวิตจากภัยพิบัติคนละ ๕๐๐ บาท

๒) จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเฉพาะพื้นที่ประสบภัยพิบัติแก่ผู้ประสบภัยเพื่อ
ให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในภาวะวิกฤตโดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเท่าที่จ่ายจริงดังนี้
- ค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์การฝึกอาชีพเท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากรวันละไม่เกิน ๕๐๐ บาทไม่เกิน ๑๐ วัน
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานปฏิบัติการฝึกอบรมเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- ค่าอุปกรณ์ในการลงทุนประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเท่าที่จ่ายจริง ครอบครัว
ละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท
๓.๒.๒ การช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญ หาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเป็นเงินสงเคราะห์ห รือสิ่งของตาม
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การว่าด้วย
การสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒
๓.๒.๓ การซ่อมแซมปรับปรุงทีอ่ ยู่อาศัยแก่คนพิการที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังตาม
หนังสือที่ กค๐๔๐๖.๔/๒๓๗๙๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่องการก าหนดอัตราวงเงินและค่าใช้จ่าย
ในการปรับ ปรุง สภาพแวดล้อ มที่ อ ยู่อ าศัยให้ แก่ คนพิก ารและอัต ราค่าตอบแทนแก่ ผู้ช่วยคนพิก ารและอัต รา
ค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการโดยกาหนดอัตราวงเงินในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่
คนพิการให้เป็นไปในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการการมีผู้ช่วยคนพิการการ
ช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลและสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓.๓ การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนของผู้ประสบภัยตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนในพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงภาคีและเครือข่ายสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นแกนหลักในการดาเนินงาน
๕. สรุปบทบาทการดาเนินงานที่ผ่านมาด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย์ในพื้นที่ (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนิคมสร้างตนเอง
สถานสงเคราะห์ฯลฯ) ได้ดังนี้
๑) บทบาทการเป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน
- ร่วมประชุมพิจารณาโครงการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัด
- ร่วมเป็นกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (War room) ของจังหวัด
- ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่
- คัดกรองข้อมูลกลุ่มเป้าหมายพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจ
๒) บทบาทการประสานงาน
- ประสานข้อมูลกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานเครือข่ายในการร่วมรับบริจาคจัดเตรียมสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ประสานแผนปฏิบัติการต่างๆ
- ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดใกล้เคียง
๓) บทบาทการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม
- เตรียมอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ
- ตั้งศูนย์รับเรื่อง/รับของบริจาค
- บริหาร/จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวดูแลผู้อพยพ
- ช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจด้านอาชีพและด้านที่อยู่อาศัย

- จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
- จัดตั้งครัวพม.
- พิจารณาเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินฯลฯ
- เงินสงเคราะห์ครอบครัว
๔) บทบาทการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนของผู้ประสบภัยตามสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
๖. กลไกการทางานของกระทรวง พม. ด้านการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤตภัยพิบัติ
จากการวิเคราะห์บทบาทต่างๆด้านการช่วยเหลือผู้ป ระสบภัยสรุป ว่ากลไกการท างานของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้านการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤตภัยพิบัติมีดังนี้
๑) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC. สายด่วน ๑๓๐๐)
๒) หน่วยงานระดับกรม
๓) หน่วยงานระดับพื้นที่ได้แก่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงาน
สังกัดกรม
๔) ศูนย์บริการคนพิการและมีองค์กรเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เช่นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) อาสาสมัคร
พั ฒ นาสั ง คมเพื่ อ ช่ วยเหลือ คนพิ ก าร (อพมก.) สภาเด็ก และเยาวชนศู น ย์พั ฒ นาครอบครั วในชุ ม ชน (ศพค.)
ศูน ย์ พั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต และส่ ง เสริม อาชี พ ผู้สู ง อายุ (ศพอส.) เป็ น ต้ น โดยกระทรวงฯด าเนิ น ภารกิ จ โดยใช้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุก เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นแนวปฏิบัติหลักมุ่งเน้นการสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูจิตใจ ส่วนกลไกภาคีเครือข่ายระดับชุมชนท้องถิ่นที่มี
ศัก ยภาพสู ง ในการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ ป ระสบภั ย พิ บัติ ในพื้ น ที่ ซึ่ง กระทรวงฯสามารถใช้เ ป็น กลไกเสริ ม
ในการดาเนินงานป้องกันสาธารณภัยต่อกลุ่มเป้าหมายในระดับชุมชนฐานรากได้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. เป้าหมายการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดน่าน
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น เช่น อุทกภัย น้าป่าไหลหลาก
ดิน โคลนถล่ ม ภั ย แล้ ง ภั ยจากไฟป่ า และหมอกควัน ภั ยจากการคมนาคมและขนส่ ง พายุ ฤ ดู ร้อ น วาตภั ย
และลูกเห็บ อัคคีภัย ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และภัยหนาว
เพื่ อ เป็ น เตรียมความพร้อ มในการช่วยเหลือ ประชาชนที่ อาจประสบสาธารณภัย หรือ ภัยพิ บั ติใหม่ ๆ
ที่อาจจะเกิ ดขึ้น เช่น แผ่นดินไหวหรืออาคารถล่ม / ภัยพิบัติจ ากสารเคมี เป็นต้น ส านักงานพัฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จึงได้กาหนดเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผน
ป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และดาเนินการตามแนวทางที่ กระทรวง พม.ฯ กาหนด
โดยได้กาหนดเป้าหมายในการจัดตั้ง ในพื้นที่ ๑๐ อาเภอ จานวน ๒๔ แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ ตาบล ที่เคยประสบภัย
อุทกภัยและพื้นที่ตาบลที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ดังนี้

เป้าหมายการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว จังหวัดน่าน
อาเภอ
๑. เมืองน่าน

๒. ท่าวังผา

๓. ปัว
๔. เวียงสา

๕.ภูเพียง

๖. นาหมื่น
๗.นาน้อย
๘. สันติสุข
๙. แม่จริม
๑๐.สองแคว
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-
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๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

นายแหลมทอง สุทธิชัย
นายณัชพล ปะทิ
นายบุญเย็น ไชยยา
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