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หน้าที่ 1 ของ 9 หน้า
กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ศำลำกลำงจังหวัดอุตรดิตถ์
แผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2563-2564
************************
อ้างถึง 1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
4. หนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่
มท (บกปภ.)0624/ว 36 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
๑. สถานการณ์ทั่วไป
ภัยจากอากาศหนาวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ มักเกิดทั่วไปในประเทศไทยช่วงระหว่างกลาง
เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มปกคลุม และน้า
ความหนาวเย็นมาสู่ประเทศไทย และเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวส่งผลให้อากาศแปรปรวน รวมถึง
ความกดอากาศสูงก้าลังแรงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่อิทธิพลลงมาปกคลุมพื้นที่ของประเทศไทย อาจ
ส่งผลท้าให้เกิดสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัด ท้าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาว
ประกอบกั บ กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได้ มี ป ระกาศลงวั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2563 เรื่ อ ง การเริ่ ม ต้ น ฤดู ห นาวของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2563 ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัด
ปกคลุ ม บริ เ วณ ประเทศไทยที่ ร ะดั บ ความสู ง ๑๐๐ เมตร ถึ ง ความสู ง ๓,๕๐๐ เมตร ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็นลม
ฝ่ายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่้าสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็น
เกือบทั่วไปแล้ว อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคง
แปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป
2. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์
2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง เป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก เป็น
เมืองก่อนประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมชื่อ บางโพท่าอิฐ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ .ศ.2476 “อุตรดิตถ์”
หมายถึง เมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นเมืองต้านานแม่ม่ายลับแล และเมืองถิ่นก้าเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ “พระยาพิชัย
ดาบหัก” ทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร และโดย
ทางรถไฟ 485 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีเขตชายแดนยาวประมาณ 135 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดกับ จังหวัดสุโขทัย
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2.2 สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
ที่ราบลุ่มแม่น้าน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้าน่าน และล้าน้้าสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้า
น่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตอ้าเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
ลับแล และอ้าเภอทองแสนขัน (ประมาณ 20 % ของพื้นที่ทั้งหมด)
ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าทางด้าน
เหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน แม่น้าปาด
คลองแม่พร่อง ห้วยน้้าไคร้ และล้าธารสายต่าง ๆ สลับกับภูมิประเทศเป็น เขาอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
ลับแล น้้าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอ้าเภอบ้านโคก (ประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด)
เขตภูเขาและที่สูง อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขต
อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ้าเภอลับแล น้้าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอ้าเภอบ้านโคก (ประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมด)
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อป้องกันบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัยอากาศหนาว และลด
ความเสี่ยง ลดผลกระทบ การจัดการในภาวะฉุกเฉินกรณีที่เกิดอากาศหนาวถึงหนาวจัดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
3.๒ เพื่อให้การด้าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟูพื้นที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3.๓ เพื่อก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน
ให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน มีความเป็น
เอกภาพ และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
3.4 เพื่อให้ การปฏิบั ติการในการลดผลกระทบ และช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัย หนาวให้ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว เป็นธรรม ทั่วถึง ทันต่อสถานการณ์
4. นิยามศัพท์
4.1 ภัยหนาว หมายถึง ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่้ากว่า 8
องศา
เซลเซียส และลดลงต่อเนื่องจนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง มักเกิดขึ้นระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทย
4.2 อากาศหนาว หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงขึ้นจากรอบนอกเขาสู่ศูนย์กลาง โดยจะมี
กระแสลมพัดออกจากศูน ยกลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและในทิศทางทวนเข็มนาฬิก า
ในซีกโลกใต้ (ตามขอก้าหนดของ World Meteorology Organization)
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ก้าหนดเกณฑ์อุณหภูมิต่้าสุดในช่วงฤดูหนาว ไว้ ดังนี้
อากาศเย็น
หมายถึง 16.0 - 22.9 องศาเซลเซียส
อากาศหนาว
หมายถึง 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส
อากาศหนาวจัด หมายถึงอุณหภูมิต่้ากว่า 8.0 องศาเซลเซียส
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4.3 ความกดอากาศสูง H (High Pressure area) หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าความกด
อากาศบริเวณขางเคียงเปนบริ เวณที่อากาศจมตัวลงทองฟาแจมใส ถาเกิดเหนือพื้นดินจะเป็นอากาศแหง
และเย็ น แตถาเกิ ด ในทะเลจะมี อ ากาศเย็ น และชื้ น จะพั ด เวี ย นออกศู น ยกลางในทิ ศ ทางตามเข็ ม นาฬิ ก า
ในซีกโลกเหนือดวยอิทธิพลของโลกหมุน อิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเมื่อแผลงมาจะท้าให
บริเวณประเทศไทยและประเทศใกลเคียงมีอากาศหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว
4.4 แนวปะทะอากาศ หมายถึง แนวหรือขอบเขตระหวางมวลอากาศเย็นและมวลอากาศรอนเคลื่อนตัวมา
พบกันโดยอากาศเย็นซึ่งมีความหนาแนนมากกวาและหนักกวามวลอากาศรอน จะผลักดันอากาศรอนใหลอยขึ้นตามลาด
ของมวลอากาศเย็ น ท้าใหเกิดเปนเมฆตาง ๆ เกิดพายุฝ นฟาคะนองและลมแรง ตามแนวหรือขอบเขตที่
มวลอากาศทั้งสองมาพบกัน ซึ่งอาจมีความกวาง 20 ถึง 40 กิโลเมตร
4.5 แนวปะทะอากาศเย็น (Cold Font) หมายถึง แนวหรือเขตระหวางมวลอากาศเย็น และมวล
อากาศรอนที่มีอุณหภูมิแตกตางกันประมาณ 3-5 องศา ซึ่งมวลอากาศรอนจะผลักดันอากาศรอนใหลอยตัวขึ้น
ตามลาดของมวลอากาศเย็น
4.6 น้ าคางแข็ ง (Frost) หมายถึ ง ผลึ ก น้้ า แข็ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากไอน้้ า ในอากาศใกลผิ ว ดิ น
ลดอุณหภูมิลงถึงอุณหภูมิจุ ดน้้ าคาง แลวกลั่ นตัวเปนหยดน้้าตอจากนั้นอุ ณหภูมิยังคงลดตอไปอี กจนต่้ ากวา
จุดเยือกแข็ง ท้าใหน้้าคางแข็งตัวกลายเปนน้้าคางแข็งซึ่งจะท้าความเสียหายแกพืชผักตาง ๆ น้้าคางแข็งนี้ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกวา “แมคะนิ้ง” ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือ เรียกวา “เหมยขาบ” สามารถพบเห็น
ไดตามบริเวณยอดดอยที่มีอากาศหนาวจัด สวนมากจะเกิดในชวงปลายเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม
4.7 หมอก (Fog) หมอกก็คือเมฆซึ่งเกิดใกลพื้นดิน หมอก คือไอน้้าซึ่งไดกลั่นตัวจนเปนเม็ดละออง
น้้าที่เห็นไดดวยตาเล็กละเอียดและเบาลองลอยอยูในอากาศเชนเดียวกับเมฆ เกิดโดยมวลอากาศที่อุมไอน้้านั้น
เย็นลงจนถึงจุดอิ่มตัวและกลั่นตั วเปนละอองน้้าเมื่อเกิดใกลพื้นดิน เรียกวา หมอก ท้าใหทัศนะวิสัยเลวลงมาก
เปนอันตรายตอการจราจร
4.8 การลดผลกระทบ หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบ โดยตรงของภัยที่เป็นอันตรายต่อ
สั งคม และสิ่ งแวดล้ อ ม เนื่ องจากผลกระทบทางลบของภั ยโดยมากไม่ส ามารถขจั ด ให้ ห มดไปโดยสิ้ น เชิ ง
แต่ขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงได้จากการด้าเนินนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ
4.9 ผู้ อ านวยการ หมายถึง ผู้ อ้านวยการกลาง ผู้ อ้านวยการจั งหวั ด ผู้ อ้านวยการอ้า เภอ และ
ผู้อ้านวยการท้องถิ่น
4.10 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เพื่อใช้ในการด้าเนินภารกิจหลัก
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อาจตั้งอยู่ร่วมกันกับฐานที่ตั้งหรือสถานที่อื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ใน
การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
4.11 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เพื่อใช้ในการด้าเนินภารกิจหลัก
ในการประสานงาน เพื่อจัดท้าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในศูนย์ฯ รวมทั้งประสานงานทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติการภายใต้โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ จึงได้จัดท้าโครงสร้างตามแผนภาพ ดังนี้

4/ ศูนย์บัญชา...

หน้าที่ 4 ของ 9 หน้า

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
(ผู้อานวยการ/ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์)
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ส่วนปฏิบัตกิ าร

ส่วนอานวยการ

ส่วนสนับสนุน

หน่วยสถานการณ์

แผนกสนับสนุน

หน่วยทรัพยากร

แผนกบริการ

ฝ่ายเลขานุการ

แผนกธุรการ/การเงิน

หมายเหตุ รายละเอียดฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งอ้านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ ปรากฏตามค้าสั่งกองอ้านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 16306 /2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

5. องค์กรปฏิบัติ

5.๑ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อุตรดิตถ์ (ศบก.จ.อุตรดิตถ์) มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นผู้อ้านวยการจังหวัด มีอ้านาจหน้าที่รับผิดชอบการอ้านวยการ ควบคุม ก้ากับ ดูแล สั่งการ และด้าเนินการ
ต่าง ๆ ในการจัดการและแก้ไขปัญหาภัยหนาวในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์ จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งเป็น
ศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลัง และทรัพยากรในการจัดการแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว
จากส่วนราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล ในเขต
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ และขอความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ ประเมิ น ว่ า ไม่ ส ามารถควบคุ ม
สถานการณ์ได้ โดยมีอ้าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีอ้านาจหน้าที่รับผิดชอบแต่ละระดับ
5.๒ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ้าเภอ (ศบก.อ.) มีนายอ้าเภอ เป็นผู้อ้านวยการอ้าเภอ มีหน้าที่
จัดการแก้ไขปัญหาภัยหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการจัดการปัญหาภัยหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ้านวยการ
ประสานการปฏิบัติร ะหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
เอกภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีผู้อ้านวยการอ้าเภอ เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ้านวยจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
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5.๓ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต้าบล/เทศบาล) มีนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นต้ า บลแห่ ง พื้ น ที่ และนายกเทศมนตรี แ ห่ ง พื้ น ที่ เป็ น ผู้ อ้ า นวยการ มี ห น้ า ที่ จั ด การ แก้ ไ ขปั ญ หา
ภัย หนาวที่เกิดขึ้น ในพื้น ที่จ นกว่าสถานการณ์จะกลั บเข้าสู่ ส ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่ ว นราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการจัดการภัยหนาว
ทุกขั้นตอน หากในกรณีที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจากเกิน ขีดความสามารถโดยล้าพัง ให้ขอรับการ
สนั บ สนุ น จากศู น ย์ ป ฏิ บั ติก ารฉุ ก เฉิ น ท้ อ งถิ่ น ในเขตพื้ น ที่ ที่ ติ ด ต่ อ หรื อ ใกล้ เ คี ย ง และหรื อ ศู น ย์ บั ญ ชาการ
เหตุการณ์อ้าเภอ (ศบก.อ.) โดยมีผู้อ้านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุม สั่งการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดม
สรรพก้าลั ง และทรั พยากรในการจั ดการปั ญหาภัยหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ้านวยการประสานการปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
สาธารณกุศลที่เข้ามาให้ความช่ วยเหลือในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง
และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ อ้านวยการอ้าเภอและผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อุตรดิตถ์ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
6. ขั้นตอนการปฏิบัติ
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุตรดิตถ์จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้อ้านวยการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้สั่งการ ควบคุม และบัญชาการ
เพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการปัญหาภัยหนาว จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการด้านต่าง ๆ โดยให้วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่ ดังนี้
ระดับ

ความรุนแรง

1

สาธารณภัยขนาดเล็ก

2

สาธารณภัยขนาดกลาง

การจัดการ
อ้าเภอ (ผู้อ้านวยการอ้าเภอ/นายอ้าเภอ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) /เทศบาล (ผู้อ้านวยการท้องถิ่น
ได้แก่ นายกอบต./นายกเทศมนตรี) สามารถควบคุมสถานการณ์ระงับ
ภัยได้โดยล้าพังตามขีดความสามารถไม่ต้องการก้าลังสนับสนุนจาก
ภายนอก
เกินขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบในการจัดการภัยระดับ 1
ท้าให้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดย
ล้าพัง ผู้อ้านวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) เข้าควบคุม
สถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์
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ระดับ

3

4

ความรุนแรง

การจัดการ

เกิดผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง มีพื้นที่เสียหายเป็นบริเวณกว้าง
เกินขีดความสามารถของจังหวัด ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ/อุปกรณ์พิเศษ/ก้าลังสนับสนุนระดมสรรพก้าลังทุก
ภาคส่วน เพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉิน/บรรเทาภัย ผู้บัญชาการป้องกันและ
สาธารณภัยขนาดใหญ่
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
เข้าควบคุมสถานการณ์ มีอ้านาจสั่งการและบังคับบัญชา โดยให้
ผู้อ้านวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ควบคุม
และก้ากับการปฏิบัติหน้าที่ตามการสั่งการของผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เกิดผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง ระดับวิกฤติการณ์ มีผลกระทบต่อชีวิต
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง และทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และขวัญก้าลังใจของประชาชนจ้านวนมาก
อย่างร้ายแรง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
เข้าควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์ทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

6.๑ การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยหนาว
6.๑.๑ ระดับจังหวัด
๑. กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อุตรดิตถ์ จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด อุตรดิตถ์ เพื่อมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยก้าหนดให้
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และเป็นพื้นที่ระดม
สรรพก้าลัง/จัดสรรทรัพยากร และให้หน่วยงานต่าง ๆ รายงานตัวต่อผู้อ้านวยการเพื่อรับมอบภารกิจในการ
ปฏิบัติการ
2. เตรียมความพร้อม ระบบติดต่อสื่อสาร โดยจัดตั้งศูนย์การสื่ อสาร เตรียมเครื่องมือ
สื่อสารหลัก เครื่องมือสื่อสารรอง ทุกระบบให้สามารถติดต่อกับทุกภาคส่วนได้รวดเร็ว ทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์
3. เตรียมความพร้อมด้านการบริการทางการแพทย์ซึ่งอาจท้าให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ เตรียมความพร้อมของแผนการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวให้กับราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว
ความพร้อมด้านการบริหารจัดการจราจร กรณีที่เส้นทางคมนาคมในบางพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีหมอก
ลงจัดในตอนเช้า เตรียมความพร้อมกรณีสถานการณ์ภัยหนาวส่ง ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร (หมอกลง
จั ด อาจท้ า ให้ ช่ อ ดอกของไม้ ผ ลร่ ว งหล่ น หรื อ ไม่ อ อกดอกตามก้ า หนด อี ก ยั ง อาจเกิ ด เชื้ อ ราได้ และหาก
เกิดปรากฎการณ์น้าค้างแข็งจะท้าให้พืชผักเสียหายชะงักการเจริญเติบโต ) เตรียมความพร้อมกรณีสถานการณ์
ภัยหนาวส่งผลกระทบผลกระทบต่อปศุสัตว์ ประมง และสัตว์เลี้ยงของเกษตรอาจเกิดเจ็บป่วยและล้ มตาย
เมื่ออุณหภูมิลดลงอย่างฉับพลัน เตรียมความพร้อมกรณี เกิดอัคคีภัยเนื่องจากอากาศแห้ง ความชื้นต่้า ลมแรง
หากเกิดอัคคีภัยอาจลุกลามอย่างรวดเร็วและสกัดกั้นยาก ท้าให้บ้านเรือนและสิ่งของประชาชนได้รับความ
เสียหาย หรืออาจเสียชีวิตได้
4. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนควรปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่สภาวะอากาศหนาวเย็นหมั่นดูแล
รักษาสุขภาพร่างกายด้วยการออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ พร้อมกับเตรียมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งอุปกรณ์
ป้องกันความหนาวเย็น
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5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟภายในบ้าน หากช้ารุด
ต้องซ่อมแซมให้มีสภาพปลอดภัย เมื่อเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องถอดปลั๊กทุกครั้ง ปิดแก๊สและวาล์วทุกครั้งหลังไม่
ใช้งาน อย่ าจุ ดธูป เทีย นบู ช าพระทิ้งไว้ ควรมี อุปกรณ์ดับเพลิ งไว้ประจ้าบ้าน จดบันทึกหมายเลขโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่ต้ารวจไว้เพื่อขอความช่วยเหลือหากเกิดเพลิงไหม้รุนแรง
6.๑.๒ ระดับอ้าเภอ /ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
เมื่อคาดว่า สภาพอากาศในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและมีความหนาวจัด อุณหภูมิต่้ากว่า
8 องศาเซลเซียส จนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวางขึ้นในเขตพื้นที่อ้าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยหนาวจนกว่าสถานการณ์
จะเข้าสู่ ภ าวะปกติ พร้ อมทั้งเป็ น ศูน ย์ กลางในการระดมสรรพก้าลั ง และทรัพยากรในการจัดการ รวมทั้ง
อ้านวยการและประสานการปฏิบัติ หรือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่าย
พลเรื อน ทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น และองค์ การสาธารณกุศลในพื้น ที่ที่รับผิ ดชอบให้ มี
ประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง ดังนี้
๑. ส้ารวจ และจัดท้าทะเบียนราษฎรในพื้นที่ที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว โดยเน้นกลุ่ม
เปราะบาง เพื่อเป็นข้อมูลในการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว
2. เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการจราจร กรณีที่เส้นทางคมนาคมในบางพื้นที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีหมอกลงจัดในตอนเช้า /เตรี ยมความพร้อมในการป้องกันระบบสาธารณูปโภค และ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
๓. เตรียมความพร้อมกรณีสถานการณ์ภัยหนาวส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร
(หมอกลงจัดอาจท้าให้ช่อดอกของไม้ผลร่วงหล่นหรือไม่ออกดอกตามก้าหนด อีกยังอาจเกิดเชื้อราได้ และหาก
เกิดปรากฎการณ์น้าค้างแข็งจะท้าให้พืชผักเสียหายชะงักการเจริญเติบโต )
4. เตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัยเนื่องจากอากาศแห้ง ความชื้นต่้า ลมแรง หากเกิด
อัคคีภัยอาจลุกลามอย่างรวดเร็วและสกัดกั้นยาก ท้าให้บ้านเรือนและสิ่งของประชาชนได้รับความเสียหาย หรือ
อาจเสียชีวิตได้
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนควรปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่สภาวะอากาศหนาวเย็นหมั่นดูแล
รักษาสุขภาพร่างกายด้วยการออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ พร้อมกับเตรียมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งอุปกรณ์
ป้องกันความหนาวเย็น
6. ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรควรเตรียมอาหาร และน้้าให้เพียงพอต่อสัตว์เลี้ยง รวมทั้ง
เตรียมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันความหนาวเพื่อให้สัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพแข็งแรง
7. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟภายในบ้าน หากช้ารุด
ต้องซ่อมแซมให้มีสภาพปลอดภัย เมื่อเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องถอดปลั๊กทุกครั้ง ปิดแก๊สและวาล์วทุกครั้งหลัง
ไม่ใช้งาน อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระทิ้งไว้ ควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ประจ้าบ้าน
6.๑.๓ การเฝ้าระวัง /การติดตามสถานการณ์/การแจ้งเตือนภัย
๑. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ภัยหนาวจากกรมอุตุนิยมวิทยา และค้า
แจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งติดตามข้อมูลในเว็บไซน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (www.disaster.go.th.)
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
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2. แจ้งข่าวเตือนภัยล่วงหน้าไปยังอ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่เสี่ยงภัยที่
คาดว่าจะเกิดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาว เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เพื่อลดความเสี่ยง
จากภัยดังกล่าวได้ พร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชน โดยผ่านข่ายการสื่อสาร
ของทางราชการ สื่อมวลชน วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือสื่ออื่นที่เหมาะสม
3. ประสานการปฏิบั ติกับส่ วนราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ ในการให้
เตรียมพร้อม ส้าหรับรับสถานการณ์หรือผลกระทบต่าง ๆ จากสถานการณ์ภัยหนาว
6.๑.๔ การประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยหนาว เมื่อคาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
และมีความหนาวจั ด อุณหภูมิต่้ากว่า 8 องศาเซลเซียส จนประชาชนได้รั บผลกระทบอย่ างรุน แรง และ
กว้างขวางขึ้นในเขตพื้นที่อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันลด
ความเสี่ยงภัยและลดผลกระทบในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ภัยหนาวในพื้นที่ ผู้อ้านวยการจังหวัดมีอ้านาจประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยหนาวได้ตาม ดุลย
พินิจ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรการกุศล สามารถให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ตามอ้านาจหน้าที่
หากเป็นกรณีฉุกเฉินและจ้าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยใช้จ่ายจาก
เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. แล้วแต่กรณี ด้าเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบภัย พิบั ติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ ส่ ว นราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕62 และหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. กรณีอ ากาศหนาวมีอุณหภูมิต่้ากว่า 8 องศาเซลเซียสและมีช่ว งเวลาอากาศหนาว
ยาวนานติดต่อกันเกิน ๓ วัน ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน
30๐ บาท ทั้งนี้ จังหวัดละไม่เกินงบประมาณปีละ ๑,2๐๐,๐๐๐ บาท
๒. การจัดซื้อเครื่องกันหนาวต้องเป็นไปตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาธารณภัย
เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและก้าหนดราคากลางสิ่งของส้ารองจ่าย พ.ศ.๒๕๕9
6.2 การปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยหนาว จนถึงสิ้นสุดสถานการณ์ภัยหนาว
6.2.๑ การด้าเนินการให้ความสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๑. ให้ อ้าเภอ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น แห่ ง พื้น ที่ ส้ ารวจ ตรวจสอบความเสี ย หาย
ในด้านต่างๆ ให้ตรงตามข้อเท็จจริง พร้อมจัดท้าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย หนาว โดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็น
อันดับแรก และรายงานผลผลการปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือ
๒. กรณีที่มีผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ให้มีการรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบภัย ให้กลั บมาด้ารงชีพได้ตามปกติ ตลอดจนให้มีการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม
โรคระบาดทั้งคนและสัตว์
๓. จั ดให้ มีการช่ว ยเหลื อ ในกรณีที่ ราษฎรได้รั บผลกระทบในด้า นต่า ง ๆ เช่น ด้านพืช
ปศุสัตว์ ประมง โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ของทางราชการ และให้มี
การประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ
๔. ให้มีการประชาสัมพันธ์ รายงานข่าว การให้ความช่วยเหลือต่อสาธารณะ
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6.2.๒ การประเมินก่อนให้ความช่วยเหลือ
๑. ให้มีคณะท้างาน เพื่อประสานการปฏิบัติกับอ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พื้นที่ที่เกิดภัย ในการส้ารวจ ตรวจสอบรายละเอียดความขาดแคลนเครื่องกันหนาวของประชาชนในพื้นที่ โดย
เน้นกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาว การให้ความช่วยเหลือ
และความต้องการเบื้องต้น
๒. ให้อ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ประเมินความเสียหาย และด้าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว หากเกินศักยภาพให้ขอรับการสนับสนุน หรือขอรับการ
ช่วยเหลือมายังจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
๓. ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้
คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เร่งส้ารวจตรวจสอบ และกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕62 และรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.
อุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป
7. การติดต่อสื่อสาร
7.๑ ให้ มีการใช้ เครื อ ข่ายและเครื่ องมื อสื่ อสารของส่ ว นราชการ และหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่ มีอยู่
ตามปกติ และให้มีการบูรณาการเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน องค์ก ารสาธารณการกุศล
ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์
7.๒ การติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อุตรดิตถ์ ให้ใช้ความถี่กลางในการ
ประสานงาน ได้ 2 ช่องความถี่ ดังนี้
- 161.475 เมกะเฮิรตซ์ เป็นความถี่รับแจ้งเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน
- 162.800 เมกะเฮิรตซ์ เป็นความถี่รอง
7.๓ จัดเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์วิทยุสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง
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