


 

 
 

   สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพ้ืนที่
จังหวัดน่านเป็นสาธารณภัยที่ส้าคัญในพ้ืนที่จังหวัดน่าน  ซึ่งมักจะเกิดในช่วงมรสุมระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงกันยายนของทุกปี ในช่วงหลายพ้ืนที่จะมีฝนตกชุกและตกติดต่อกันเป็นเวลานาน 
ประกอบกับจังหวัดน่าน มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน     
ซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดล้าน้้าสาขาต่าง ๆ ที่ส้าคัญ ได้แก่ ล้าน้้าน่าน ล้าน้้าสา  
ล้าน้้าว้า ล้าน้้าสมุน ล้าน้้าปัว ล้าน้้าย่าง ล้าน้้าแหง ประกอบกับพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเพื่อใช้เป็นพ้ืนที่ท้า
การเกษตร ท้าไร่เลื่อนลอย เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันมักจะเกิดอุทกภัย น้้าป่าไหลหลาก 
และดินโคลนถล่มตามมา โดยมีน้้าท่วมขังในบางพ้ืนที่ สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบ        
ในด้านต่างๆ เป็นวงกว้าง เช่น ด้านชีวิต ทรัพย์สิน พ้ืนที่เพาะปลูก ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์         
ด้านประมง ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
ในพ้ืนที่ เป็นอย่างมาก และนับวันสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย  วาตภัย น้้ าป่ าไหลหลาก            
และดินโคลนถล่ม มีความถี่ ความรุนแรงมากขึ้น  

เพ่ือให้การด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุกทกภัย น้้าป่าไหลและ 
ดินโคลนถล่มในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว เป็นธรรม ทันต่อเหตุการณ์ และให้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการในการจัดการสาธารณภัยในเชิงรุก  ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย 
ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพ่ือเข้าสู่  “การรู้รับ -ปรับตัว -ฟ้ืนเร็วทั่ ว -อย่างยั่ งยืน”           
จังหวัดน่านจึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก 
และดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน พ.ศ. 2560 ภายใต้กรอบแนวทางตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน      
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน  
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนา่นจังหวัดนา่น  

                    มิถุนายนมิถุนายน  พ.ศ. 25พ.ศ. 256060 

อ้างถึง :  1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
  2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
  3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พ.ศ. 2558    

1. 1. ข้อมูลพื นฐานของจังหวัดข้อมูลพื นฐานของจังหวัด    
1.1 1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การปกครองท้องท่ีและท้องถิ่น ประชากรลักษณะทางภูมิศาสตร์ การปกครองท้องท่ีและท้องถิ่น ประชากร  
       จั งห วัดน่ านตั้ งอยู่ ภ าค เหนื อตอนบนของประ เทศ ไทย  ป ระมาณ เส้ น รุ้ งที่  1 8  องศา                         

46 ลิปดา 30 ฟิลิปดาเหนือและเส้นแวงที่ 18 องศา 44 ฟิลิปดาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้้าทะเลปานกลาง 
2,115 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,472.076 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,170,045 ไร่  ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศ เหนือ  ตามทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 101 เป็นระยะทางประมาณ                     
668 กิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ -ใต้ โดยเฉพาะบริเวณชายแดน      
ด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีภูเข าในเขตอ้าเภอ            
บ่อเกลือ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด คือมีความสูงถึง 2,079 เมตร และมีดอยภูคาในเขตอ้าเภอปัว เป็นยอด
เขาที่ส้าคัญของจังหวัด มีความสูง 1,980 เมตร ส่วนพ้ืนที่ราบจะอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัด และตามลุ่มน้้า
ต่างๆ แหล่งน้้าที่ส้าคัญของจังหวัด คือ แม่น้้าน่าน 

       จั งหวัดน่ าน  แบ่ งตามเขตลักษณ ะการปกครองท้ องที่  เป็น อ้าเภอ จ้ านวน 15 อ้าเภอ                    
๙9 ต้าบล ๘๙3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต้าบล 
17 แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล ๘๑ แห่ง ดังนี้ 

1. อ้าเภอเมืองน่าน         มี  11  ต้าบล     109  หมู่บ้าน  
2. อ้าเภอแม่จริม            มี    5  ต้าบล       38  หมู่บ้าน    
3. อ้าเภอบ้านหลวง         มี    4  ต้าบล       26  หมู่บ้าน 
4. อ้าเภอนาน้อย            มี    7  ต้าบล       68  หมู่บ้าน  
5. อ้าเภอปัว             มี  12  ต้าบล     107  หมู่บ้าน    
6. อ้าเภอท่าวังผา          มี  10  ต้าบล       91  หมู่บ้าน 
7. อ้าเภอเวียงสา           มี  17  ต้าบล     128  หมู่บ้าน    
8. อ้าเภอทุ่งช้าง    มี    4  ต้าบล       40  หมู่บ้าน   
9. อ้าเภอเชียงกลาง      มี    6  ต้าบล       60  หมู่บ้าน 

  10. อ้าเภอนาหมื่น       มี    4  ต้าบล       48  หมู่บ้าน  
11. อ้าเภอสันติสุข      มี    3  ต้าบล       31  หมู่บ้าน  
12. อ้าเภอบ่อเกลือ     มี    4  ต้าบล       39  หมู่บ้าน 

  13. อ้าเภอสองแคว     มี    3  ต้าบล       25  หมู่บ้าน  
14. อ้าเภอภูเพียง       มี    7  ต้าบล       61  หมู่บ้าน  
15. อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  มี    2  ต้าบล       22  หมู่บ้าน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99


หน้าที่ 2 ของ 19 หน้า 

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จังหวัดน่าน พ.ศ. 2560 
 
 

 จังหวัดน่ านประกอบไปด้วยกลุ่มชาติ พันธ์ที่หลากหลาย ทั้ งชาวไทยวน หรือคนเมือง                    
และชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ อาทิ ม้ง ว้า ขมุ ลั๊วะ หรือถิ่น รวมถึงชาวตองเหลือง (มบลาบรี) มีจ้านวนครัวเรือน      
รวมทั้งสิ้น 162,237 จ้านวนบ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น จ้านวน 479,916 คน เป็นเพศชาย จ้านวน 241,287 
คน เป็นเพศหญิง จ้านวน 238,629 คน รายละเอียด ดังนี้ 
สถิติจ้านวนประชากร และบ้านรายอ้าเภอ และรายเทศบาล ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2559 

อ้าเภอ/เทศบาล       ชาย         หญิง รวม จ้านวนบ้าน 

เมืองน่าน    31,177 30,668   61,845 22,418 

แม่จริม     7,133 6,740    13,873 3,764 

บ้านหลวง 5,944 5,825    11,769 3,859 

นาน้อย 15,207 15,168 30,375  9,912 

ปัว 26,992 26,978 53,970 15,325 

ท่าวังผา 22,925 22,793 45,718 13,771 

เวียงสา 34,096 33,703 67,799 23,399 

ทุ่งช้าง 7,737 7,561 15,298 4,814 

เชียงกลาง 8,982 8,955 17,937 5,535 

นาหมื่น 7,466 7,178 14,644 4,377 

สันติสุข 8,117 7,737 15,854 4,875 

บ่อเกลือ 7,691 7,334 15,025 4,585 

สองแคว 6,354 5,939 12,293 3,568 

เฉลิมพระเกียรติ 5,021 4,802 9,823 3,234 

ภูเพียง 18,107 18,007 36,114 12,701 

เทศบาลเมืองน่าน 10,187 10,175 20,362 10,507 

ต้าบลเชียงกลาง 4,870 4,951 9,821 3,685 

ต้าบลทุ่งช้าง 1,764 1,693 3,457 1,367 

ต้าบลเวียงสา 1,415 1,639 3,051 1,235 
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อ้าเภอ/เทศบาล       ชาย         หญิง รวม จ้านวนบ้าน 

ต้าบลท่าวังผา 2,525 2,722 5,247 2,568 

ต้าบลปัว 5,180 5,537 10,717 4,564 

ต้าบลนาน้อย 1,231 1,355 2,586 1,177 

ต้าบลหนองแดง 1,166 1,172 2,338 997 

รวมทั งสิ น 241,287 238,629 479,916 162,237 
ที่มา :  ส้านักทะเบียนจังหวัดน่าน ที่ท้าการปกครองจังหวัดน่าน   

1.2 1.2 สิ่งสาธารณประโยชน์ พื นที่เศรษฐกิจท่ีส้าคัญสิ่งสาธารณประโยชน์ พื นที่เศรษฐกิจท่ีส้าคัญ  
            โครงสร้างพื นฐาโครงสร้างพื นฐานและการเข้าถึงบริการนและการเข้าถึงบริการ    

              1)  อ่างเก็บน้้าในจังหวัดน่าน มีจ้านวน 53 แห่ง โดยแบ่งได้ ดังนี้  
- อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง จ้านวน ๔ แห่ง  
- อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก (อันเนื่องมาจากพระราชด้าร)ิ จ้านวน 21 แห่ง  

 - อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก (ถ่ายโอน อปท.) จ้านวน 28 แห่ง  
    2)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน งานบริการ รับเรื่องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และรับแจ้งกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง โทร. 1129 

            3) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในระยะเวลา 1 ปี 
พบว่ามีปริมาณผู้ใช้น้้าจากเดิม 14,203 ราย เพ่ิมขึ้นเป็น 14,601 ราย โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 เมื่อพิจารณาใน
ด้านก้าลังผลิตที่ใช้งานพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในทุกเดือน (ค้านวณจากข้อมูลการใช้น้้าจาก เดือน ก.ค. 58 - 
ก.ค. 59)   

            4) การคมนาคม 
 4.1) ทางถนน  
                   เครือข่ายถนนในจังหวัดประกอบด้วยแนวถนนในแนวเหนือ -ใต้ และแนวตะวันตก-

ตะวันออก มีถนนลาดยางจากตัวจังหวัดไปยังอ้าเภอต่างๆ และจังหวัดใกล้เคียง 
• ทางหลวงแผ่นดินที่ส้าคัญ ได้แก่ 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (น่าน-แพร่-ก้าแพงเพชร) 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 (ปัว-บ่อเกลือ) 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1083 (นาน้อย-บ้านโคก) 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 (น่าน-จุน) 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 (ท่าวังผา-บ้านหย่วน) 

  4.2) ทางอากาศ  
                              การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดน่าน มีท่าอากาศยานน่านนคร ซึ่งเป็นสนามบินพาณิชย์ 
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของตัวเมืองห่างประมาณ 3 กิโลเมตร  มีเที่ยวบินระหว่าง ท่าอากาศยานเชียงใหม่             
และท่าอากาศยานดอนเมือง 
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• กรุงเทพฯ ดอนเมือง – น่าน 
-สายการบินนกแอร์ ให้บริการ 2 เที่ยวบินต่อวัน 
-สายการบินแอร์เอเชีย ให้บริการ 2 เที่ยวบินต่อวัน 
 

               ข้อมูลเศรษฐกิจข้อมูลเศรษฐกิจ  
        จากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดน่าน ไตรมาสที่ 2/2559 (เมษายน-มิถุนายน 2559) 
พบว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดน่านในเดือนพฤษภาคม  2559 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว จากปัจจัยด้านอุปทาน หดตัวตามดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม และดัชนี ผลผลิต
ภาคบริการ ด้านอุปสงค์ หดตัวตามดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ และดัชนีมูลค่าการค้าชายแดน ขณะที่ด้านเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ โดยอัตราการขยายตัวของเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่้าการจ้างงานยังคงขยายตัว ดัชนีราคาผู้บริโภค
ของเดือนมิถุนายน 2559 เท่ากับ 109.5 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 เท่ากับ 108.8 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 
0.6 เมื่อเทียบกับมิถุนายน 2558 สูงขึ้นร้อยละ 2.0 และเทียบเฉลี่ย 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2559) 
ลดลงร้อยละ 0.3 
  การจดทะเบียนนิติบุคคลในไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) ปี 2559 ข้อมูลจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยส้านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดน่าน พบว่า มีจ้านวนสถานประกอบ
กิจการที่จดทะเบียนคงเหลือ 1,191 ราย โดยแยกเป็น บริษัท 263 ราย และห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 928 ราย มีการ
จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 27 ราย จ้าแนกเป็นบริษัทจ้ากัด จ้านวน 14 ราย (51.8%) และห้างหุ้นส่วน
จ้ากัด จ้านวน 13 ราย (48.15%) ของจ้านวนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งหมดด้วยทุนจดทะเบียนรวม 34.1 ล้านบาท 
การเลิกกิจการ 14 ราย 
  ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน อัตราการมีส่วนร่วมในก้าลังแรง ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 โดยส้านักงานสถิติ
จังหวัดน่าน เท่ากับ 65.93% มีอัตราลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ที่มีอัตรา 70.05% อัตราการจ้างงานในภาค
เกษตร โดยส้านักงานสถิติจังหวัดน่าน มีอัตรา 46 .21% ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาที่มีอัตราการจ้างงานในภาค
เกษตร 47.91% ส่วนอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร มีอัตรา 52.09% เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว  ที่มีอัตรา
การจ้างงานนอก ภาคเกษตร 53.78%  
  อัตราการจ้างงานในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 โดยส้านักงานสถิติ
จังหวัดน่าน มีอัตรา 6.77% เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาที่มีอัตรา 6.06% ส่วนอัตราการว่างงานไตรมาสที่ 2 ปี 
2559 โดยส้านักงานสถิติจังหวัดน่าน เท่ากับ 0.55% ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตราการว่างงาน เท่ากับ 
1.71% อัตราการบรรจุงานต่อต้าแหน่งงานว่าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 โดยส้านักงานจัดหางานจังหวัดน่าน     
อยู่ที่อัตรา 85% มีสัดส่วนลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ที่อัตรา 15.50% ซึ่งมีสัดส่วนลดลงอย่างมาก จากไตรมาส      
ที่ผ่านมา ที่อัตรา 50.43% 
    11..33  ลักษณะลักษณะดินดิน  
       เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่าน มีลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงชัน และประกอบหินภูเขาไฟและตะกอน
หินภูเขาไฟแทรกอยู่ในชั้นหิน เช่น หินแกรนิต และหินแปร ซึ่งดินที่มีหินต้นก้าเนิดเป็นหินแกรนิตนั้นจะเป็นดินที่
อุ้มน้้าได้ดีท้าให้เกิดการพังของดินได้ง่าย ชั้นหินเหล่านี้วางตัวในแนวประมาณตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียง
ใต้ชั้นหินคดโค้งตลบกันและมีพ้ืนที่ราบอยู่ระหว่างหุบเขาซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่คนเข้าไปอาศัยอยู่ ดังนั้นพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งก่อให้มีอัตราการกัด
เซาะพังทลายการชะล้างหน้าดินมาก 
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22..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์    
      2.1 เพ่ือป้องกัน ลดความเสี่ยง ลดผลกระทบ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ฟ้ืนฟู บรรเทาความเสียหายต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่ เกิดจากอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก            
และดินโคลนถล่ม 

      2.2 เพ่ือมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน มีความเป็นเอกภาพ และความยืดหยุ่น       
ในการปฏิบัต ิ
      2.3 เพ่ือให้การปฏิบัติการในการลดผลกระทบ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม 
ทั่วถึง ทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนการบรรเทา ฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย และพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

3. 3. สถานการณ์สถานการณ์ภัยภัย  
    อุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่ส้าคัญของจังหวัดน่าน     
เสมอมาโดยทั่วไปฤดูฝนในประเทศไทยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนของทุกปี ในช่วงนี้หลายพ้ืนที่จะมี
ฝนตกชุกและตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดน้้าไหลบ่ามาตามผิวดินมากกว่าปกติ  น้้าปริมาณมากที่ไหลบ่า     
เข้าท่วมในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนที่ไม่มีระบบระบายน้้าที่สมบูรณ์ และท้าความเสียหายแก่พ้ืนที่ท้าการเกษตร
และทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นเมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานๆ ในแต่ละครั้งมักเป็นปัญหาท้าให้เกิดน้้าท่วม
ฉับพลัน หรือดินโคลนถล่มตามมา และมีน้้าท่วมขังในบางพ้ืนที่สร้างความเสียหาย และส่งผลกระทบในด้านต่างๆ 
เป็นวงกว้าง เช่น ด้านชีวิต ทรัพย์สิน พ้ืนที่ เพาะปลูก ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์  ประมง ตลอดจน                 
สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก  และนับวัน
สถานการณ์ภัยจากอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม มีความถ่ี และมีความรุนแรง มากขึ้น  

พ้ืนที่จังหวัดน่าน มีความเสี่ยงสูงจากอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพ้ืนที่อ้าเภอเมือง
น่าน อ้าเภอเวียงสา อ้าเภอปัว อ้าเภอท่าวังผา อ้าเภอนาน้อย อ้าเภอภูเพียง อ้า เภอนาหมื่น อ้าเภอแม่จริม     
อ้าเภอบอเกลือ อ้าเภอทุ่งช้าง อ้าเภอเชียงกลาง อ้าเภอบ้านหลวง อ้าเภอสันติสุข และอ้าเภอสองแคว และมีพ้ืนที่
เสี่ยงระดับปานกลาง อยู่ในพ้ืนที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือให้การด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพ้ืนที่
จังหวัดน่าน เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว เป็นธรรม ทันต่อสถานการณ์  มีความคล่องตัวในการบูรณาการ         
การประสานงาน กับภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัย  วาตภัย        
น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ตลอดจนการบรรเทาความเสียหาย การฟ้ืนฟูบูรณะ จากอุทกภัย วาตภัย   
น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ท้าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดน่านจึงได้จัดท้า
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน      
พ.ศ. ๒๕60 ภายใต้กรอบแนวทางตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

4. นิยามศัพท ์
 4.๑ อุทกภัย หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้้าท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้้าไหลเอ่อล้นฝั่ง

แม่น้้า ล้าธาร หรือทางน้้า เข้าท่วมพ้ืนที่ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้้า หรือเกิดจากการสะสมน้้าบนพ้ืนที่ซึ่ง
ระบายออกไม่ทันท้าให้พ้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้้า โดยทั่วไปแล้วอุทกภัยมักเกิดจากน้้าท่วม ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
ลักษณะใหญ่ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ 



หน้าที่ 6 ของ 19 หน้า 

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จังหวัดน่าน พ.ศ. 2560 
 
 

 1) น ้าท่วมขัง/น ้าล้นตลิ่ง เป็นสภาวะน้้าท่วมที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้้าไม่มีประสิทธิภาพ     
มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้า และบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก 
ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้้าล้นตลิ่ง น้้าท่วมขัง ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้าย
น้้า และมีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายได้ทันความเสียหายจะเกิดกับพืชผลทางการ
เกษตร และอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ ส้าหรับความเสียหายอื่นๆ มีไม่มากนักเพราะสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ใน
ที่ที่ปลอดภัย 

2) น ้าป่าไหลหลาก หรือท่วมฉับพลัน เป็นภาวะน้้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพ้ืนที่ เนื่องจากฝน
ตกหนักในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการต้านน้้าน้อย น้้าท่วมฉับพลัน   มัก
เกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักไม่เกิน 6 ชั่วโมง  และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตก
หนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้้าที่อยู่ห่างออกไป เนื่องจากน้้าท่วมฉับพลันมีความ
รุนแรง และเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วมากโอกาสที่จะป้องกัน และหลบหนีจึงมีน้อย ดังนั้นความเสียหายจากน้้า
ท่วมฉับพลันจึงมีมากทั้งแก่ชีวิต และทรัพย์สิน 

4.๒ พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) หมายถึง พายุหมุนที่เกิดขึ้นในน่านน้าเขตร้อน มีความกด
อากาศที่ศูนย์กลางของพายุต่ามาก และมีลมพัดเวียนเป็นรูปก้นหอยเข้าหาศูนย์กลางของพายุ ในชั้นบรรยากาศ
ระดับล่างแบบทวนเข็มนาฬิกา โดยสามารถแบ่งชนิดของพายุตามความแรงของลมที่พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางเป็น 
3 ระดับ คือ  

(1) พายุดีเปรสชั่น มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
(2) พายุโซนร้อนหรือพายุไซโคลน มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 63-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
(3) พายุไต้ฝุ่นหรือพายุไซโคลนกาลังแรง เป็นพายุที่มีความแรงลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางมากกว่า 117 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนชื่อพายุที่เรียกแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับแหล่งที่เกิดของพายุ กล่าวคือในมหาสมุทรแปซิฟิก
เหนือด้านตะวันออกรวมทั้งทะเลจีนใต้จะเรียก พายุโซนร้อนและไต้ฝุ่น ส่วนในมหาสมุทรอินเดียเหนือรวมทั้งอ่าวเบ
งกอลและทะเลอันดามันจะเรียก พายุไซโคลน พายุเหล่านี้ทาให้เกิด สาธารณภัยได้หลายประเภทพร้อมกัน ทั้งวาต
ภัย อุทกภัย และคลื่นพายุซัดฝั่ง ลมที่พัดแรงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทาลายล้างทรัพย์สินตามแนวเส้นทางเดินของ
พายุและพ้ืนที่ใกล้เคียง ลมแรงดังกล่าวยังก่อให้คลื่นลมในทะเลที่มีความสูงเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ และถ้าพายุ
ที่มีความแรงลมมากกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะมีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) ที่
เป็นอันตรายต่อชีวิตและกิจกรรม ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีราบตามแนวชายฝั่งทะเลได้  

4.3 วาตภัยจากพายุหมุนเขตร้อน หมายถึง ความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมที่พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุดังกล่าวเกิดขึ้นตามแนว
เส้นทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกว้าง 50-100 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดและความแรงของพายุแต่ละลูก 
โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางที่พายุเคลื่อนผ่าน  

4.4 พายุฤดูร้อน (Thunderstorms) หมายถึง พายุที่ เกิดในช่วงที่มีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าว
ติดต่อกันหลายวัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกับอากาศร้อน  จะทาให้
อากาศร้อนชื้นที่เบากว่าลอยตัวขึ้นเหนืออากาศเย็นอย่างรวดเร็วเกิดเป็นเมฆและพายุฟ้าคะนองที่มียอดเมฆสูงมาก 
(เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และมักมีลูกเห็บตกตามมาด้วย พายุฤดูร้อนมักเกิดขึ้น
และสิ้นสุดลงในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่ไม่เกิน 20-30 กิโลเมตร แต่จะมีลม
กระโชกแรงที่เริ่มสร้างความเสียหาย เมื่อมีความแรงลมตั้งแต่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้ึนไป 114  
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4.5 ลูกเห็บ (Hail) หมายถึง ก้อนน้าลักษณะเหมือนน้าแข็งรูปร่างไม่แน่นอน เกิดจากละอองหยาดฝนซึ่ง
เย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยู่ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ากว่าจุดเยือกแข็ง) ปะทะกับวัตถุแข็ง เช่น ผงฝุ่น 
หรือก้อนลูกเห็บที่เกาะตัวอยู่ก่อนแล้ว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้นๆ และกลายเป็นก้อนลูกเห็บ ซึ่งมัก
เกิดข้ึนพร้อมกับพายุฤดูร้อน  

4.6 วาตภัยจากพายุฤดูร้อน หมายถึง ความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่
เกิดขึ้นเป็นบริเวณแคบ ๆ จากลมกรรโชกแรงที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองหรือลูกเห็บมักเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่ง
บ่อยครั้งมีความเร็วลมเกินกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

4.7 ดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ การเคลื่อนตัวของมวลดิน และหินภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก ดิน
ถล่มมักเกิดพร้อมกับหรือตามมาหลังจากน้้าป่าไหลหลาก เกิดขึ้นในขณะหรือภายหลังพายุฝนที่ท้าให้เกิดฝนตก
หนักต่อเนื่องอย่างรุนแรง น้้าหนักของมวลดินที่ถล่มลงมามีก้าลังมหาศาลที่ท้าลายสิ่งต่าง ๆ  ที่ขวางทาง และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินการเกิดดินถล่มเกิดข้ึนได้หลายลักษณะ 

4.8 การลดผลกระทบ หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบ โดยตรงของภัยที่เป็นอันตรายต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลกระทบทางลบของภัยโดยมากไม่สามารถขจัดให้หมดไป โดยอย่างสิ้นเชิง แต่ขนาด
และความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงได้จากการด้าเนินนโยบาย และกิจกรรมต่างๆ  

4.9 ผู้ อ้านวยการ หมายถึง ผู้ อ้านวยการกลาง ผู้ อ้านวยการจังหวัด ผู้ อ้านวยการอ้าเภอ และ
ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 

4.10 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการด้าเนินภารกิจหลัก 
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาจตั้งอยู่ร่วมกันกับฐานที่ตั้งหรือสถานที่อ่ืนๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

4.11 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ  หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการด้าเนินภารกิจหลักใน
การประสานงาน เพ่ือจัดท้าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในศูนย์ฯ รวมทั้งประสานงานทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5. องค์กรปฏิบัติ 
     5.๑ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่าน (ศบก.จ.น่าน) มีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้อ้านวยการจังหวัด 
มีอ้านาจหน้าที่รับผิดชอบการอ้านวยการ ควบคุม ก้ากับ ดูแล สั่งการ และด้าเนินการต่างๆ ในการจัดการและ
แก้ไขอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งเป็น
ศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลัง และทรัพยากรในการจัดการอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 
จากส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศล ในเขต
จังหวัดน่าน  และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง เมื่อประเมินว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ โดยมี
อ้าเภอและองค์กรปกครองแห่งพ้ืนที่ มีอ้านาจหน้าที่รับผิดชอบแต่ละระดับ ประกอบด้วย   
     5.๒ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ้าเภอ (ศบก.อ.) มีนายอ้าเภอ เป็นผู้อ้านวยการอ้าเภอ มีอ้านาจหน้าที่จัดการ
อุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สถานการณ์
ปกติรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการจัดการอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก 
และดินโคลนถล่ม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อ้านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ทั้งฝ่ายพลเรือน     
และฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลในการควบคุมสถานการณ์ในพ้ืนที่ที่
เกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีผู้อ้านวยการอ้าเภอ      
เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ้านวยจงัหวัด ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



หน้าที่ 8 ของ 19 หน้า 

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จังหวัดน่าน พ.ศ. 2560 
 
 

     5.๓  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต้าบล/เทศบาล)  มีนายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลแห่งพ้ืนที่  และนายกเทศมนตรีแห่งพ้ืนที่ เป็นผู้อ้านวยการ  มีหน้าที่จัดการอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก 
และดินโคลนถล่ม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุก
ขั้นตอน หากในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ตามขีด
ความสามารถโดยล้าพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอ้านวยการป้องกันและสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ทีต่ิดต่อ หรือ
ใกล้เคียง และหรือกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ โดยมีผู้อ้านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุม 
สั่งการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลัง และทรัพยากรในการจัดการอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก 
และดินโคลนถล่ม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อ้านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้ งฝ่ายพลเรือน และ
ฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ที่เกิด
เหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ อ้านวยการอ้าเภอ และ
ผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่าน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เม่ือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  (บก.ปภ.ช.) เริ่มปฏิบัติการเพื่อเข้า
ควบคุม หรือก้าหนดให้พื นที่ ใดในพื นที่หนึ่งเป็นระดับความรุนแรงของสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย          
น ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เป็นสาธารณภัยระดับ 3 หรือ ระดับ 4 กรณี บก.ปภ.ช. ก้าหนดให้ศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ฯ จังหวัดน่าน เป็นความรุนแรงสาธารณภัยระดับ 3 หรือ 4 ให้ปรับโครงสร้างเป็นศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดน่าน ทันที เพ่ือเป็นส่วนหน้าระดับจังหวัดที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามการ
บัญชาการเหตุการณ์จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) 
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เพ่ือให้การปฏิบัติการภายใต้โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่าน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ จึงได้จัดท้าโครงสร้าง ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ 

๑. รายละเอียดฝ่ายต่าง พร้อมทั้งอ้านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ ปรากฏตามค้าสั่งกองอ้านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน (ภาคผนวก ฉ)  

๒. ศูนย์ประสานการปฏิบัติการจังหวัดน่านตอนบน ให้มีที่ตั้ง ณ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง มีอ้านาจปฏิบัติการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

๓. ศูนย์ประสานการปฏิบัติการจังหวัดน่านตอนล่าง ให้มีที่ตั้ง ณ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดน่าน สาขานาน้อย มีอ้านาจปฏิบัติการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่าน 

(ผู้อ้านวยการ/ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน) 

  ที่ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 

 ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธร์่วม 

 

ส่วนปฏิบัตกิาร 

 
ส่วนอ้านวยการ 

 

ส่วนสนับสนุน 

 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติการ 
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6. ขั นตอนการปฏิบัติ 
 เมื่ อ เกิ ดห รื อ ค าด ว่ าจะ เกิ ด อุ ท กภั ย  ว าตภั ย  น้้ าป่ า ไห ลห ล าก  และดิ น โค ลน ถล่ ม ขึ้ น ใน พ้ื น ที่                     

จังหวัดน่าน ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรเรทาสาธารณภัยจังหวัดน่านจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์     
จังหวัดน่าน โดยมีผู้อ้านวยการจังหวัดน่าน เป็นผู้สั่งการ ควบคุม และบัญชาการ เพ่ือท้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ
จัดการอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการด้านต่างๆ โดยให้วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก       
และดินโคลนถล่มในพ้ืนที่  ดังนี้  

 
ระดับ ความรุนแรง การจัดการ 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก อ้าเภอ (ผู้อ้านวยการอ้าเภอ/นายอ้าเภอ) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้แก่ องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) /
เทศบาล  (ผู้ อ้ าน วยการท้ องถิ่ น  ได้ แก่  น ายกอบต ./
นายกเทศมนตรี) สามารถควบคุมสถานการณ์ระงับภัยได้โดย
ล้าพังตามขีดความสามารถไม่ต้องการก้าลังสนับสนุนจาก
ภายนอก 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง เกินขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบในการจัดการภัย   
ระดับ 1 ท้าให้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหาร
จัดการระงับภัยได้โดยล้าพัง ผู้ อ้านวยการจังหวัด (ผู้ว่า
ราชการจั งหวัด ) เข้ าควบคุมสถานการณ์ /บัญชาการ
เหตุการณ ์

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ เกิดผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง มีพ้ืนที่เสียหายเป็นบริเวณ
กว้างเกินขีดความสามารถของจังหวัด ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ/อุปกรณ์พิเศษ/ก้าลัง
สนับสนุนระดมสรรพก้าลังทุกภาคส่วน เพ่ือตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉิน/บรรเทาภัย ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) เข้าควบคุม
สถานการณ์  มี อ้านาจสั่ งการและบั งคับบัญชา โดยให้
ผู้อ้านวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) ควบคุมและก้ากับการปฏิบัติหน้าที่ตามการสั่งการของผู้
บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง เกิ ด ผ ลกระท บ ร้ า ยแรงอย่ างยิ่ ง  ระดั บ วิ กฤติ ก ารณ์             
มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และขวัญ
ก้ า ลั ง ใจ ข อ งป ระช าช น จ้ าน วน ม าก อ ย่ า งร้ า ย แ ร ง 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย    
เข้าควบคุมสถานการณ์ /บัญชาการเหตุการณ์ทุกพ้ืนที่        
ทั่วราชอาณาจักร 
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6.๑ การเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัย วาตภัย น ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 

6.๑.1  ระดับจังหวัด   
๑) กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

จังหวัดน่าน 

๒) มอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งก้าหนดผู้รับผิดชอบใน
แต่ละส่วน/ฝ่าย 

๓) ส้ารวจ และเตรียมความพร้อมในด้านป้องกัน /ระดมสรรพก้าลัง เจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงาน 
อาสาสมัคร และทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย 
น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  โดยก้าหนดให้ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เป็นศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ และเป็นพ้ืนที่ระดมสรรพก้าลัง /จัดสรรทรัพยากรและให้หน่วยงานต่างๆ รายงานตัวต่อ
ผู้อ้านวยการ เพ่ือรับมอบภารกิจในการปฏิบัติการ  

๔) จัดประชุมติดตามสถานการณ์ หรือสรุปสถานการณ์ทุกๆ วัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
๕) เตรียมความพร้อม ระบบติดต่อสื่อสาร โดยจัดตั้งศูนย์การสื่อสาร เตรียมเครื่องมือสื่อสารหลัก 

เครื่องมือสื่อสารรอง ทุกระบบให้สามารถติดต่อกับทุกภาคส่วนได้รวดเร็วทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ ์
๖) เตรียมความพร้อมด้านการบริการทางการแพทย์ /เตรียมความพร้อมของแผนการอพยพ จุด

อพยพ เส้นทางอพยพ พาหนะในการอพยพผู้ประสบภัย/สัตว์เลี้ยงต่างๆ กรณีที่มีความจ้าเป็นต้องอพยพออกจาก
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

๗) เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการจราจร กรณีท่ีเส้นทางคมนาคมถูกน้้าท่วมหรือถูกตัด
ขาด /เตรียมความพร้อมในการป้องกันระบบสาธารณูปโภค และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่
ประสบภัย  

6.๑.2  ระดับอ้าเภอ /ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่ 
เมื่อเกิด หรือคาดว่าจะเกิดอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มขึ้นในเขต                 

พ้ืนที่ อ้ า เภอ และองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นแห่ งพ้ื นที่  มีหน้ าที่ รับ ผิ ดชอบ ในการจัดการอุทกภั ย                     
วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการ
ระดมสรรพก้าลัง และทรัพยากรในการจัดการอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม รวมทั้ง
อ้านวยการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตลอดจนองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง  
ดังนี้ 

๑)  ส้ารวจ และจัดท้าทะเบียนพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยที่เคยถูกน้้าท่วม หรือบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงน้้าวาตภัย 
ป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม และเตรียมมาตราการป้องกันเป็นพิเศษ 

๒)  ตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร อ่างเก็บน้้า เหมือง ฝาย คันกั้นน้้า ต่างๆ ที่อาจเป็น
สาเหตุท้าให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เนื่องจากฝนตกหนักและน้้าป่าไหลหลาก/ 
ตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางระบายน้้า ทางเดินของน้้าในล้าห้วย ล้าคลอง และล้าน้้าต่างๆ หากพบให้ท้าการรื้อถอน 
เพ่ือให้น้้าสามารถไหลได้อย่างรวดเร็ว 
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๓)  ก้าหนดพ้ืนที่อพยพไว้ล่วงหน้า หากสามารถเคลื่อนย้ายราษฎรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย   
ไปยังพื้นท่ีปลอดภัยได้ให้ด้าเนินการทันที   

๔) จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่จ้าเป็นในการป้องกันภัย 
ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารที่จะใช้ปฏิบัติไว้ให้พร้อม /เตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกระดับ และให้มีการซักซ้อม  
เพ่ือทราบหน้าที่ในการเตรียมพร้อมปฏิบัติการ /จัดให้มีข่ายงานที่สามารถรับทราบข่าว และแจ้งเตือนภัย          
ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าได้ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชน  เพ่ือที่จะสามารถจัดการอุทกภัย วาตภัย              
น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ขั้นต้นได้ด้วยตัวเอง และทันเหตุการณ์ ตามขีดก้าลังความสามารถ 

๕) ด้าเนินการในเชิงป้องกันทุกด้าน เพ่ือจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลาก และ
ดินโคลนถล่มในพ้ืนที่ 

6.๑.3  การเฝ้าระวัง /การติดตามสถานการณ์/การแจ้งเตือนภัย 
๑) จัด เจ้ าหน้ าที่ เฝ้ าระวังและติดตามสถานการณ์ อุทกภั ย  วาตภัย  น้้ าป่ าไหลหลาก                   

และดินโคลนถล่ม จากกรมอุตุนิยมวิทยา  กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณีวิทยา  และค้าเตือนจาก            
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งติดตามข้อมูลในเวปไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงาน
สถานการณ์ไปยังศูนย์บัญชาการเหตุจังหวัดน่าน เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 

๒) ตรวจสอบข้อมูลและรายงานสถานการณ์อุทกภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ไปยัง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่าน  

๓) แจ้งข่าวเตือนภัยล่วงหน้าไปยัง อ้าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่เสี่ยงภัย ที่คาดว่า
จะเกิดอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ให้มีการเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยดังกล่าวได้ พร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่
ประชาชนโดยผ่านข่ายการสื่อสารของทางราชการ สื่อมวลชน วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม  

๔) ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ และภาคเอกชน ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ให้เตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  

6.๑.4  การประกาศเขตพื นที่ประสบอุทกภัย วาตภัย น ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  
เมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพ้ืนที่ เพ่ือให้การปฏิบัติการ

ป้องกัน ลดความเสี่ยงภัย และลดผลกระทบในด้านต่างๆ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย      
น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพ้ืนที่ ผู้อ้านวยการจังหวัด มีอ้านาจประกาศให้พ้ืนที่นั้นเป็นเขตพ้ืนที่ประสบ
อุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มได้ตามดุลยพินิจ เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ตามอ้านาจ
หน้าที่  

ทั้งนี้จังหวัดน่าน ได้ก้าหนดแนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย ว่าเมื่อเกิด
อุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะผู้อ้านวยการ
จังหวัด ประกาศให้พ้ืนนั้น เป็นเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม)  
โดยอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับกฎหมาย หรือ
ระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยให้อยู่ภายใต้กรอบและแนวทางของแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  ทั้งนี้ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน 
เป็นหน่วยงานในการจัดท้าประกาศ 
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6.๑.5  การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย น ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม                       
หากเป็นกรณีฉุกเฉินและจ้าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  โดยใช้จ่ายจาก         

เงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ     
ภัยพิบัติ  โดยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. แล้วแต่กรณี ด้าเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพ่ือให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการให้คว ามช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   
พ.ศ.๒๕๕๖ หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

6.๒ การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน  

6.๒.๑  การตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย  
แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย ให้ผู้บัญชาการหรือผู้อ้านวยการใช้

เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณา 

     เกณฑ์/เงื่อนไข 
 

ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข 

พื นที่ 

 

-พ้ืนที่ใช้สอยในลักษณะต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย 

-พ้ืนที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์ 

- พ้ืนที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ 

- พ้ืนที่อยู่อาศัย (จ้านวนหลังคาเรือน) 

- พ้ืนที่ทางธรรมชาติ 
ประชากร 

 

-จ้านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบและลักษณะของประชากรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ  

- จ้านวนผู้อพยพ 

- จ้านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต  

ความซับซ้อน 

 

- ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซ้อน และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ์  

- ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย การเกิดภัยต่อเนื่อง  

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สถานที่ส้าคัญ และเส้นทาง 
การให้ความช่วยเหลือ  

- การคาดการณ์การขยายตัวของภัย พ้ืนที่ที่จะเสียหายต่อไป ระยะเวลาที่การ
ด้าเนินกิจกรรมปกติท่ีต้องหยุดชะงัก ระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการตอบสนองต่อ
สถานการณ ์และระยะเวลาที่ต้องช่วยฟื้นฟูเบื้องต้น  
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     เกณฑ์/เงื่อนไข 
 

ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข 

ศักยภาพด้านทรัพยากร 

 

- ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร  

- ก้าลังคน ทั้งของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน พร้อมทั้งอาสาสมัคร
หน่วยต่างๆ  

- เครื่องมือ อุปกรณ ์ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่างๆที่ต้องใช้                       
ตามแต่ลักษณะทางเทคนิคของภัย  

-ปัจจัยยังชีพส้าหรับแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบของหน่วยงานหลัก                  
และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก  

- แหล่งที่มาและจ้านวนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในพ้ืนที่  

การพิจารณาตัดสินใจของ
ผู้บัญชาการ/ ผู้อานวยการ 

- ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณ์จากเง่ือนไขต่างๆ  

- ขอบเขตการปกครอง  

- การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย  

หมายเหต ุ
• ระดับ 1 สู่ระดับ 2  โดยให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพ้ืนที่/ประชากร/ความซับซ้อน/

ศักยภาพด้านทรัพยากร และดุลยพินิจของผู้ อ้านวยการอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือหลายอย่างประกอบกัน               
เป็นเกณฑ์ โดยให้เน้นไปที่ศักยภาพด้านทรัพยากร และดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจของผู้อ้านวยการจังหวัด 

• ระดับ 2 สู่ระดับ 3 หรือ 4  โดยให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพ้ืนที่/ประชากร/ความ
ซับซ้อน/ศักยภาพด้านทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อ้านวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่ างประกอบกัน เป็ น เกณ ฑ์ ในการน้ า เสนอผู้บัญ ชาการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ ภั ยแห่ งชาติ                     
หรือนายกรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจในการประกาศยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่  (ระดับ 3)              
และการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) 

6.๒.๒  การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน  ให้ด้าเนินการ ดังนี  
๑) กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ความรุนแรงอยู่ใน ระดับ ๑     

ซึ่งอาจมีผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพ้ืนที่หลายต้าบล ผู้ อ้านวยการท้องถิ่น ผู้ อ้านวยการอ้าเภอ                    
เข้าควบคุมสถานการณ์ ตามล้าดับ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ เป็นหน่วยเผชิญเหตุเบื้องต้น และให้
อ้าเภอรายงานเหตุการณ์ให้จังหวัดทราบ ดังนี้ 

- ภายใน ๑  ชั่วโมงหลังเกิดภัย ให้รายงานพ้ืนที่ที่เกิดอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก 
และดินโคลนถล่ม ในพ้ืนที่ หมู่บ้าน/ต้าบล 

- ภายใน ๓ ชั่วโมงหลังเกิดภัย ให้รายรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยตามแบบและหรือ
รายงานความเสียหายเพิ่มเติม เพ่ือให้ทราบถึงบริเวณที่เกิดภัย และความเสียหายที่เกิด  

๒) กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ความรุนแรงอยู่ในระดับ ๒      
ซึ่งขยายเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพ้ืนที่หลายต้าบลหรือหลายอ้าเภอ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ื นที่ 
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และอ้าเภอได้วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพในการป้องกัน ลดความเสี่ยง และลดผลกระทบ จากอุทกภัย วาตภัย 
น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพ้ืนที่แล้ว หากเห็นว่าเกินศักยภาพ หรือขีดความสามารถของผู้อ้านวยการ
ท้องถิ่น หรือผู้อ้านวยการอ้าเภอที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยล้าพัง ให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอ ขอรับการสนับสนุน
ความช่วยเหลือจากผู้อ้านวยการจังหวัด เพ่ือพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์และให้โอนการบังคับบัญชาจาก 
ผู้อ้านวยการท้องถิ่น ผู้อ้านวยการอ้าเภอ ไปขึ้นกับผู้อ้านวยการจังหวัด โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การสนุนการ
ปฏิบัติการเผชิญเหตุในแต่ละด้านอย่างเร่งด่วน ภายใต้การสั่งการจากผู้อ้านวยการจังหวัด ตามกรอบโครงสร้างของ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่าน  

6.๒.๓  การอพยพราษฎรออกจากพื นที่เสี่ยงภัย 
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพ้ืนที่ใด        

และพ้ืนที่นั้ นมีราษฎรอาศัยอยู่  อาจก่อให้ เกิดอันตราย  หรือคาดว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต  ทรัพย์สิน                 
หรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ผู้อ้านวยการจังหวัด ผู้อ้านวยการอ้าเภอ 
ผู้อ้านวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอ้านาจ สั่งอพยพออกจากพ้ืนที่นั้นไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย  
ไปเฉพาะเท่าที่จ้าเป็น และเมื่อได้รับการแจ้งเตือนให้อพยพ ให้อ้าเภอ ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลัก ในการอพยพ 
โดยให้หน่วยทหารในเขตพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานสนับสนุน  ภายใต้การสั่งการของ
ผู้อ้านวยการจังหวัด ผู้อ้านวยการอ้าเภอ ผู้อ้านวยการท้องถิ่น โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพตามแผนการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

6.๒.๔  การประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานนอกพื นที่ 
ในการขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือหน่วยงานนอกพ้ืนที่ ให้เป็นอ้านาจของศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์จังหวัดน่าน และเป็นศูนย์กลางในการประสาน  เพ่ือให้มีการบริหารจัดการ และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ  โดยให้หน่วยงานภายนอกจังหวัดน่าน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การสาธารณกุศล
ต่าง ๆ ที่ประสงค์ให้ความช่วยเหลือ ให้รายงานตัวต่อผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเป็น    
ล้าดับแรก เพ่ืออ้านวยความสะดวก และลงทะเบียน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้้าซ้อน ครอบคลุม รวดเร็วในการ
ประสานงาน หรือสั่งการ 

6.๒.๕  การกู้ชีพ  กู้ภัย และการให้ความช่วยเหลือชีวิต 
ให้เจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติ งาน ต้องรายงานตัวต่อ

ผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพ่ือรับมอบภารกิจ และพ้ืนที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดการสนธิก้าลังเข้า
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพ โดยให้มีการแบ่งการปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑) ระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ การสนับสนุน
อาหาร น้้าดื่ม เสื้อผ้า  

๒) ระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (๑-๒) ให้เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้ง
บ้านพักชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้้าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์  

๓ )ร ะ ย ะ  ๔ ๘ -๗ ๒  ชั่ ว โม ง  (๒ -๓ )ให้ เน้ น ก า ร ค้ น ห าผู้ ร อ ด ชี วิ ต  ก า ร สื บ ห าญ า ติ                           
การรักษาพยาบาล  การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น 
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๔) ระยะหลังเกิน ๗๒  ชั่วโมงขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการ ค้นหาระยะ ๒๔  
ชั่วโมงแรก โดยเน้นการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตก่อนตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม  
ทั่วถึง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนการให้มีการสับเปลี่ยนก้าลังพล  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง   

๕) สั่ งการให้ เครื่องจักร เครื่องมือที่ จ้ าเป็น  ต่ างๆ ในการปฏิบัติ การในภาวะฉุกเฉิน                  
และหากไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ โดยทางรถยนต์ หรือทางเรือให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์              
จากหน่วยทหาร ในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน  พร้อมทั้งระดมก้าลัง อปพร. และจัดทีมกู้ภัย                
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๖) อพยพประชาชน และสัตว์เลี้ยง ตามความจ้าเป็นของสถานการณ์ภัย โดยจัดกลุ่มผู้ประสบภัย
ที่จะต้องด้าเนินการอพยพ โดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นล้าดับแรก และให้จัดสถานที่พักชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยอย่าง
เร่งด่วน โดยให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพ ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พ.ศ.๒๕๕๘  

๗) ระดมก้าลังแพทย์ และพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดน่าน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานในการดูแลรักษา กรณี
มีผู้เจ็บป่วย และดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐานในพื้นท่ีประสบภัย   

๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจ้าเป็นในการยังชีพ ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัย และ
เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบัติงานในพ้ืนที่ ให้เพียงพอ ทั่วถึง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  

๙ )ห าก มี โค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน ได้ รั บ ค ว าม เสี ย ห าย ให้ เร่ งซ่ อ ม แ ซ ม คื น ส ภ าพ เดิ ม                      
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ หรือจัดท้าระบบส้ารอง เพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้                       

6.๒.๖  การปกป้องสถานที่ส้าคัญ และระบบสาธารณูปโภค             
ให้หน่วยงานต่างๆ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน บูรณาการในการปกป้องพ้ืนที่

ส้าคัญ และเขตเศรษฐกิจ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้ 
๑) ให้ส้ารวจพื้นที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้้า วางกระสอบทราย คันดิน เพื่อป้องกันน้้าท่วม 
๒) ย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในพ้ืนที่สูง จัดเตรียมระบบไฟฟ้า ระบบผลิตน้้าส้ารอง ไว้เพ่ือ

แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 

6.๒.๗  การบริหารจัดการในขณะเกิดอุทกภัย วาตภัย น ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม   
๑) ให้มีการวางแนวทางจ้ากัดพ้ืนที่การเกิดภัย ด้วยการด้าเนินการเสริมความเข็มแข็งในมาตรการ

ป้องกันที่มีอยู่ /เพิ่มความเข็มแข็งของแนวป้องกันบริเวณพ้ืนที่ส้าคัญ สถานที่ราชการและเขตเศรษฐกิจ รวมทั้งที่ตั้ง
หน่วยที่เก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๒) ให้จัดระบบการระบายน้้า และผลักดันน้้า ในพ้ืนที่ที่มีน้้าท่วมขัง หรือก้าจัดดินโคลนที่สร้าง
ความเสียหาย ให้คืนสู่สภาพเดิม โดยเร่งด่วน 

๓) มีการเฝ้าระวังแนวป้องกันต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดช้ารุดเสียหาย และให้มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพื้นที่เพ่ือรับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

6.๒.๘  การรายงานข้อมูลสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน/การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
๑) ให้สรุปสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พร้อมทั้งรายงานผล

การปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการ ให้ศูนย์บัญชากรเหตุการณ์จังหวัดน่าน ทราบทุกขั้นตอน ทุกระยะ จนกว่า
สถานการณ์จะยุติ 
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๒) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สรุปสถานการณ์ พร้อมทั้งการปฏิบัติงาน /การให้ความช่วยเหลือ
ในอุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพ้ืนที่ ไปยังผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และผู้อ้านวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทราบเป็นระยะๆ จนกว่าสถานการณ์
จะยุต ิ

๓) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จัดแถลงข่าว และสรุปสถานการณ์อุทกภัย  วาตภัย น้้าป่าไหล
หลาก และดินโคลนถล่ม ผ่านสื่อต่างๆให้หน่วยงานทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลสถานการณ์ภัย ทุกวัน เป็นระยะๆ เพ่ือมิให้เกิดความสับสน และตื่นตระหนก จนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลาย 

6.๒.9  การรับบริจาค 
๑) ให้จัดตั้งศูนย์รับบริจาค และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก้าหนดสถานที่เก็บรักษา

สิ่งของบริจาค  และวิธีแจกจ่ายสิ่งของ และเงินบริจาค 
๒) ให้จัดท้าบัญชีรับ - แจกจ่าย สิ่งของบริจาค ไว้เป็นหลักฐาน และจัดให้มีระบบควบคุมการรับ 

การใช้จ่ายเงินบริตาค เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้อ้านวยการ
ศูนย์บัญชาการเหตุการ ทราบทุกระยะ 

6.๓ การปฏิบัติหลังพ้นสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  
6.๓.๑  การด้าเนินการให้ความสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๑) ให้ อ้าเภอ องกรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ งพ้ืนที่  ส้ ารวจ ตรวจสอบความเสียหาย                
ในด้านต่างๆ ให้ตรงตามข้อเท็จจริง พร้อมจัดท้าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหาย และออกหนังสือ
รับรองให้ไว้เป็นหลักฐานในการขอรับการช่วยเหลือ 

๒) ให้มีการรักษา  พยาบาล ดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐานให้กับผู้ประสบภัย ให้กลับมาด้ารงชีพได้
ตามปกติ ตลอดจนให้มีการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาดท้ังคนและสัตว์  

๓) จัดให้มีการช่วยเหลือในกรณีท่ีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัย น้้าป่าไหลหลาก และ
ดินโคลนถล่ม โดยให้ความช่วยเหลือตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีการประสานขอรับการช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่างๆ  

๔) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านอื่นๆ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอ่ืน ๆ  
ของทางราชการ  

๕) ให้มีการประชาสัมพันธ์ รายงานข่าว การให้ความช่วยเหลือต่อสาธารณะ 

6.๓.๒  การประเมินความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือเบื องต้น 
๑) ให้มีคณะท้างาน เพ่ือประสานการปฏิบัติกับอ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่

เกิดภัย ในการส้ารวจ ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้น 
๒) ให้อ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ ประเมินความเสียหาย และด้าเนินการให้

ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเร็ว หากเกินศักยภาพ ให้ขอรับการสนับสนุน หรือขอรับการ
ช่วยเหลือมายังจังหวัดน่าน เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  

๓) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้
คณะกรรมการ ก.ช .ภ .อ. เร่ งส้ ารวจ ตรวจสอบ และกลั่น กรองการให้ ความช่วยเหลือในด้ านต่างๆ                         
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และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายงานต่อคณะกรรมการ 
ก.ช.ภ.จ.น่าน เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือพิจาณาให้ความช่วยเหลือ ตามอ้านาจ หน้าที่ ต่อไป 

๔) ให้รายงานผลด้าเนินการในการให้ความช่วยเหลือ และความต้องการให้ผู้อ้านวยการกลาง 
และผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ทราบ เพ่ือพิจารณา ตามล้าดับ 

6.๓.๓  การฟื้นฟู 
๑) ให้มีการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินได้บรรเทาลง โดยให้มีการจัดตั้งหน่วย

บรรเทาทุกข์ ให้มีการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย ที่ประสบภัย ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัย ที่ไม่สามารถ
ช่วยตัวเองได้ ในระยะแรกจัดให้มีโครงสร้างฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย จัดหาอาชีพและการฝึกสอนวิชาชีพ
ในระยะสั้นให้กับผู้ประสบภัย เพ่ือปรับสภาพ ในการด้ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่
ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่า และปลอดภัยกว่าเดิม 

๒) การฟ้ืนฟู โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่ งแวดล้อม ให้มีการส้ ารวจความเสียหายระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน พร้อมทั้งจัดท้าข้อมูลการส้ารวจความเสียหาย 
และการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม หรือการสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม โดยให้พิจารณาถึงความจ้าเป็นเร่งด่วน        
เป็นส้าคัญ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วย
การฟ้ืนฟู ประกอบกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘   

 
7. การบริหารจัดการในการสนับสนุนการปฏิบัติการ 
     ในการด้าเนินการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือ ตามค้าสั่งผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์     
จังหวัดน่าน ของหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในเบื้องต้นให้ใช้จ่ายจากงบประมาณปก ติ         
ของหน่วยงาน หากใช้จ่ายหมด หรือไม่มีงบประมาณ ให้พิจารณาใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการในอ้านาจของ     
ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

8. การติดต่อสื่อสาร  
 8.๑ ให้มีการใช้เครือข่าย และเครื่องมือสื่อสารของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ตามปกติ และให้มี

การบูรณาการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานต่างๆ เช่นภาคเอกชน องค์การสาธารณการกุศล ตามความเหมาะสม        
ของแต่ละสถานการณ์ 

 8.๒  การติดต่อสื่อสาร ระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่าน ให้ใช้ความถี่กลางในการประสานงาน   
ได้ 6 ช่องความถ่ี ดังนี้ 

- 142.425  เมกะเฮิรดซ์ ความถ่ีกลาง ความถี่รอง (๑) 
- 147.425  เมกะเฮิรดซ์ ความถ่ีกลาง ความถี่รอง (๒) 
- 161.475 เมกะเฮิรดซ์ เป็นความถี่รับแจ้งเหตุเม่ือเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน** 
- 166.475  เมกะเฮิรดซ์ ความถ่ีกลาง ความถี่รอง (๓) 
- 145.000  เมกะเฮิรดซ์ เป็นของนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ 
- 245.500  เมกะเฮิรดซ์ ความถ่ีภาคประชาชน (วิทยุเครื่องสีแดง) 
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8.๓  จัดเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์วิทยุสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง 

หมายเหตุ ๑. ได้ก้าหนดความถี่กลางเพ่ือใช้ในกรณีฉุกเฉิน ในช่องความถี่ 161.475  เมกะเฮิรดซ์        
เป็นความถี่รับแจ้งเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน เป็นสถานีหลัก โดยให้มีการจัดระบบสื่อสาร และให้ใช้              
ช่องความถี่ 142.425 เมกะเฮิรดซ์ ความถี่กลาง เป็นช่องความถี่รอง (๑) และช่องความถี่  147.425                 
เมกะเฮิรดซ์ ความถี่กลาง เป็นช่องความถี่รอง (๒)  และช่องความถี่ 166.475 เมกะเฮิรดซ์  ความถี่กลาง      
เป็นช่องความถี่รอง (๓) เพ่ือเป็นการรองรับในการบัญชาเหตุการณ์ยามฉุกเฉิน และเป็นระบบที่เป็นเอกภาพ 
ต่อไป  

๒. ในการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้้าป่าไหลหลาก                    
และดินโคลนถล่มขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดน่าน เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยง ลดผลกระทบ บรรเทาความเสียหาย      
ตลอดจนถึงการฟ้ืนฟู ให้ด้าเนินการภายใต้กรอบแนวทางตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  
จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

ลงนาม    ผู้เสนอแผน 
                                                        (นายณรงค์  อินโส) 
                                   หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน 

 

ลงนาม    ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                                                     (นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) 
                                                   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

 

ลงนาม    ผู้อนุมัติแผน 
                                                      (นายไพศาล  วิมลรัตน์) 
                                                      ผู้ว่าราชการจงัหวัดน่าน 

                                                         ผู้อ้านวยการจังหวัดน่าน 

 




