แผนเผชิญเหตุภัภยั หนาวจังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2562 – 2563

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
พฤศจิกายน 2562

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

คำนำ
ภั ย หนาว เป็ น ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ มั ก เกิ ด ขึ้ น ไปในประเทศไทยช่ ว งระหว่ า งเดื อ น
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกเริ่มปกคลุม
และนำความหนาวเย็นมาสู่ประเทศไทย และเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ส่งผลให้อากาศแปรปรวน
อาจเริ่ม มี อากาศเย็น หรือยังมีฝนฟ้ าคะนองในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางได้
สำหรับในปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศลงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย
พ.ศ. 2562 แจ้งว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในวันที่ 17 ตุ ลาคม 2562 และคาดหมายลักษณะ
อากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยว่าจะมีอากาศหนาวถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยในช่วงที่มีอากาศ
หนาวเย็นที่สุดจะเริ่มครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2562 ถึงปลายเดือนมกราคม 2563 และมีพื้นที่จังหวัดที่มี
โอกาสหนาวและหนาวจัด รวม 55 จังหวัด ซึ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดดังกล่าว
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้จังหวัดทบทวนและ
ปรับ ปรุงแผนเผชิ ญ เหตุภั ยหนาวของจั งหวัด ให้ เป็ น ปัจ จุบัน ให้ สอดคล้ องกับ แผนการป้อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อใช้เป็น
กรอบกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวของจังหวัดจันทบุรี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นระบบ มีความชัดเจน และสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที
จังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562 – 2563 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นายวิทูรัช ศรีนาม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
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หน้าที่ 1 ของ 14 หน้า
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แผนเผชิญเหตุภัภยั หนาวจังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕63
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
1. อ้างถึง
๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
3. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.๒๕๕8 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562)
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕62
2. สถานการณ์ทั่วไป
กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศลงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย
พ.ศ.2562 แจ้งว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 เนื่องจากอุณหภูมิต่ำสุด
บริเวณประเทศไทยตอนบน จะลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกั บ
ลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยในระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100 เมตร ถึงประมาณ 3,500 เมตร
ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไป
ได้เปลี่ยนเป็น ลมฝ่ายตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลง
อย่า งต่อ เนื่อ ง และจากการคาดหมายลักษณะอากาศช่ วงฤดูหนาวของประเทศไทยว่าจะมี อากาศหนาวถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่มครึ่งหลักของเดือนธันวาคม 2562 ถึ ง
ปลายเดื อนมกราคม 2563 และมี พื้น ที่จัง หวัด ที่มีโอกาสหนาวและหนาวจัด รวม 55 จังหวัด ซึ่ งจัง หวัด
จันทบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญ หาภัยหนาวของจังหวัดจันทบุรี
เป็นไปอย่างเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ มีความชัดเจน และสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ทันท่วงที จังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562 - 2563 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562 - 2563
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3.๒ เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาว เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์
3.๓ เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีระบบ และทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ 2 ของ 14 หน้า
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4. นิยามศัพท์
4.1 ภัยหนาว หมายถึง ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส
และมีช่วงเวลาอากาศหนาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน อุณหภูมิลดลงต่อเนื่องจนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและ
กว้างขวาง มักเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
4.2 อากาศหนาว หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงขึ้นจากรอบนอกเข้าสู่ศูนย์กลาง โดยจะ
มีกระแสลมพัดออกจากศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ และในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
ในซีกโลกใต้ (ตามข้อกำหนดของ World Meteorology Organization)
กรมอุตุนิยมวิทยาได้กำหนดเกณฑ์อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงฤดูหนาวไว้ ดังนี้
อากาศเย็น
หมายถึง อุณหภูมิ 16.0 – 22.9 องศาเซลเซียส
อากาศหนาว
หมายถึง อุณหภูมิ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส
อากาศหนาวจัด หมายถึง อุณหภูมิต่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส
4.3 ความกดอากาศสูง H (High Pressure area) หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่า
ความกดอากาศบริเวณข้างเคียงเป็นบริเวณที่อากาศจมตัวลงท้องฟ้าแจ่มใส ถ้าเกิดเหนือพื้นดินจะเป็นอากาศ
แห้งและเย็น แต่ถ้าเกิดในทะเลจะมีอากาศเย็นและชื้น จะพัดเวียนออกจากศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
ในซีกโลกเหนือด้วยอิทธิพลของโลกหมุน อิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเมื่อแผ่ลงมาจะทำให้
บริเวณประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว
4.4 แนวปะทะอากาศ หมายถึง แนวหรือขอบเขตระหว่างมวลอากาศเย็นและมวลอากาศร้อน เคลื่อนตัว
มาพบกัน อากาศของมวลทั้ งสองจะไม่ปนกันทันที แต่จะก่ อให้ เกิดแนวหรือขอบเขตระหว่างมวลอากาศทั้งสอง
โดยมวลอากาศเย็นซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าและหนักกว่ามวลอากาศร้อน จะผลักดันอากาศร้อนให้ลอยขึ้น ทำให้
เกิดเป็นเมฆต่าง ๆ เกิดพายุฝนฟ้าคะนองตามที่แนวหรือขอบเขตที่มวลอากาศทั้งสองมาพบกัน ซึ่งอาจจะมีเขตกว้าง
20 ถึง 40 กิโลเมตร
4.5 แนวปะทะอากาศเย็น (Cold Font) หมายถึง แนวหรือเขตระหว่างมวลอากาศเย็น และมวล
อากาศร้อนที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันประมาณ 3-5 องศา ซึ่งมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เข้าแทรกและดันมวลอากาศ
ร้อนให้ยกตัวขึ้นด้านบน การดันมวลอากาศร้อนให้ยกตัวขึ้นนี้เป็นเหตุให้เกิด ความกดอากาศต่ำในบริเวณที่แนว
ปะทะอากาศเย็นเคลื่อนตัวผ่านไป ในกรณีที่บริเวณนั้นมีความชื้นที่เพียงพอ สามารถที่จะทำให้เกิดฝนตกและ
พายุฟ้าคะนองได้ตามแนวปะทะ
4.6 น้ ำค้างแข็ ง (Frost) หมายถึง ผลึกน้ ำแข็งที่ เกิ ดขึ้ นเนื่ องจากไอน้ำในอากาศใกล้ผิ วดินลด
อุณหภูมิลงถึงอุณหภูมิจุดน้ำค้าง แล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำต่อจากนั้นอุณหภูมิยังคงลดต่อไปอีกจนต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ทำให้ น้ ำ ค้ างแข็ งตั ว กลายเป็ น น้ ำค้ า งแข็ ง ซึ่ ง จะทำความเสี ย หายแก่ พื ช ผั ก ต่ า ง ๆ น้ ำ ค้ างแข็ ง นี้ ท างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า “แม่คะนิ้ง” ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือ เรียกว่า “เหมยขาบ” สามารถพบเห็นได้
ตามบริเวณยอดดอยที่มีอากาศหนาวจัด ส่วนมากจะเกิดในช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม
4.7 หมอก (Fog) หมอกก็คือเมฆซึ่งเกิดใกล้พื้นดิน หมอก คือไอน้ำซึ่งได้กลั่นตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ำ
ที่เห็นได้ด้วยตา เล็กละเอียดและเบาล่องลอยอยู่ในอากาศเช่นเดียวกับเมฆ เกิดโดยมวลอากาศที่อุ้มไอน้ำนั้นเย็นลง
จนถึงจุดอิ่ มตั วและกลั่นตัวเป็ นละอองน้ ำ เมื่ อเกิดใกล้พื้ นดิ นเรียกว่า หมอก ผลกระทบของการเกิ ดหมอก
ที่เด่นชัดคือ การทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงเป็นอันตรายต่อการขับขี่ยานพาหนะ
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 องค์กรในการปฏิบัติ
5.1.1 ระดับนโยบาย
(1) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
มีหน้าที่กำหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ
พัฒ นาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่ วยงานภาคเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุ ในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
(2) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศ และเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.1.2 ระดับปฏิบัติ
(1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ทำหน้ าที่ บั งคั บบั ญชา อำนวยการ ควบคุ ม กำกั บ ดู แลและประสานการปฏิ บั ติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ในกรณี ก ารจั ด การสาธารณภั ย ขนาดใหญ่ (ระดั บ 3) มี รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุมสั่งการ และบัญชาการ
(2) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ให้ กรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั ดตั้ งกองอำนวยการป้ องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้อำนวยการกลาง มีความรับผิดชอบ ดังนี้
(2.1) ภาวะปกติ ประสานงานและบูรณาการข้อมูล และการปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
(2.2) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบกำลัง
เริ่มปฏิบัติการ
(2.3) ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณาการ ประสานการปฏิบัติ ในกรณี
การจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) และขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง รับผิดชอบในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ รวมถึงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ รายงาน
สถานการณ์และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
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เพื่ อ ตั ด สิ น ใจยกระดั บ ในกรณี ก ารจั ด การสาธารณภั ย ขนาดใหญ่ (ระดั บ 3) และนายกรั ฐมนตรี ห รื อ รอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)
ทั้งนี้ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหน้าที่
เป็นส่วนหนึ่งในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณี
ยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)
(3) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจัง หวัด เป็น รองผู้อำนวยการ และมีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้
(3.1) จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารตามความเสี่ ย งภั ย ด้ า นต่ า ง ๆ ให้ ส อดรั บ กั บ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(3.2) กำหนดแนวทาง/การดำเนิ น การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย
การเตรี ยมพร้อมรับมื อกั บสาธารณภั ยของกองอำนวยการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัด กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
(3.3) เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย เมื่อเกิด
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ในการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้เสนอผู้อำนวยการจังหวัด
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขึ้น เพื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่
(3.4) รวบรวมและจั ด ทำคลั ง ข้ อ มู ล ทรัพ ยากรในการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด
(3.5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาคเอกชน และจังหวัด
ข้างเคียง โดยให้และรับการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายมอบหมาย
(4) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นในเขตพื้ นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย และปฏิบั ติงานตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการ และมี
อำนาจหน้าที่ ดังนี้
(4.1) จัดทำแผนการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยอำเภอ และแผนที่ เกี่ ยวข้ อง
เพื่อ อำนวยการ ประสานงาน และสนั บสนุ นการปฏิบั ติ ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(4.2) กำหนดแนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย การ
เตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย และการฟื้นฟูของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
(4.3) เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย เมื่อเกิด
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ ให้เสนอผู้อำนวยการอำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ ำเภอ
เพื่อควบคุมและบัญชาการ
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(4.4) รวบรวมและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่อำเภอ
(4.5) ปฏิบัติห น้าที่ อื่นใดตามที่ ผู้ว่าราชการจัง หวัดและหรื อกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย
(5) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
เผชิญ เหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัด และแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด และผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง มีพื้นที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียง หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี เป็นผู้อำนวยการ
(6) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
เผชิญ เหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้า ที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด และผู้อำนวยการอำเภอตามที่
ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่
ติดต่อหรือใกล้เคียง หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อำนวยการ

หน้าที่ 6 ของ 14 หน้า
แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563
นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิง่

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผู้อำนวยการกลาง
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(กอปภ.จ.)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(กอปภ.กทม.)

ผู้อำนวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
รองผู้อำนวยการจังหวัด
(รองผู้ว่าราชการจังหวัด
และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อำนวยการเขต)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
(กอปภ.อ.)
ผู้อำนวยการอำเภอ
(นายอำเภอ)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดเมืองพัทยา)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดเทศบาล)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนภาพที่ 1 : การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

หน้าที่ 7 ของ 14 หน้า
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5.2 องค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
5.2.1 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่ (เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนตำบล) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุม
และสั่งการ เพื่อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสาน
กับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการ
จัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพั ง
ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
5.2.2 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ (ศบก.อ.)
ให้ กองอำนวยการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย อำเภอ จัด ตั้ง ศูน ย์บั ญ ชาการ
เหตุการณ์อำเภอ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อำนวยการอำเภอเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ
เพื่อทำหน้ าที่ ในการจัดการสาธารณภั ยที่ เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์ จะกลั บเข้าสู่ภ าวะปกติ พร้อมทั้ง เป็ น
ศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งอำนวยการและ
ประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง
5.2.3 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี (ศบก.จ.จบ.)
(1) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี (ศบก.จ.จบ.)
ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อำนวยการจังหวัดเป็นผู้สั่งการ ควบคุม และ
บัญชาการ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะ
ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย จากส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้แก่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
รวมทั้งอำนวยการและประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้ อย่าง
มีเอกภาพ และประสิทธิภาพ
(2) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดจันทบุรี
ให้ศูนย์บัญ ชาการเหตุการณ์จังหวัด แปรสภาพเป็นศูนย์บัญ ชาการเหตุการณ์
ส่วนหน้ าจั งหวัด ของกองบั ญ ชาการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แห่ง ชาติ ในกรณี เมื่ อมี ก ารยกระดั บ
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ให้มีหน้าที่
ปฏิ บัติง านตามการบั ญ ชาการจากกองบัญ ชาการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ โดยรับผิ ดชอบ
อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่
จังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเพื่อการจัดการสาธารณภัย และประสาน
การปฏิ บั ติระหว่างหน่ วยงานต่ าง ๆ ทั้ งฝ่ายพลเรือ นและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
จังหวัดจันทบุรี จัดตั้งขึ้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
อาคาร 1 ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-3931-2100 โทรสาร 0-3932-5139

หน้าที่ 8 ของ 14 หน้า
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(3) โครงสร้างของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด (ศบก.จ.)
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ก. ส่วนอำนวยการ
ข. ส่วนปฏิบัติการ
ค. ส่วนสนับสนุน
ผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
(ด้านเศรษฐกิจ)

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนสนับสนุน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
(ด้านความมั่นคง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
(ด้านเศรษฐกิจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
(ด้านสังคม)

แผนภาพที่ 2 : โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี
6. ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทย แบ่งเป็น 4 ระดับ ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นที่ ประชากร ความซับซ้อน
หรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้
ระดับ
การจัดการ
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก
2

สาธารณภัยขนาดกลาง

3

สาธารณภัยขนาดใหญ่

4

สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น และ/หรือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และสั่งการ
ผู้อำนวยการจังหวัด หรือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ส่วนอำนวยการ
- กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี
- มณฑลทหารบกที่ 19
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี / ศูนย์อำนวยการ
จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี
- ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
- สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี
- สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
- ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 1
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
จันทบุรี
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดจันทบุรี

ส่วนปฏิบัติการ

- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
- มณฑลทหารบกที่ 19
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี / ศูนย์อำนวยการ
จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
- ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
- ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
- ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี
- สำนักงาน ปภ. จังหวัดจันทบุรี
- แขวงทางหลวงจันทบุรี
- แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
- สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
- อำเภอทุกอำเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี/ผู้อำนวยการจังหวัด

ั ชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี
โครงสร้างศูนย์บญ
(ภัยหนาว)

- สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
จันทบุรี
- สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
- แขวงทางหลวงจันทบุรี
- แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
- ศูนย์สื่อสารการปกครองเขต 5 จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงาน กสทช. เขต 12 (จันทบุรี)
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานบริการลูกค้า กสท.จันทบุรี
- สำนักงานบริการลูกค้า บริษัท ที โอ ที จันทบุรี
- สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี
- ขลุงมูลนิธิ
- สมาคมวิทยุสัมครเล่นจังหวัดจันทบุรี
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี / ศูนย์อำนวยการ
จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี
- อาสาสมัคร

ส่วนสนับสนุน
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติ
7.1 ด้านการเตรียมการ
7.1.๑ จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่
7.๑.๒ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยอากาศหนาว สำรวจ
และจัดทำบัญ ชีผู้ประสบภั ย หนาว กลุ่ม เปราะบาง ได้แก่ ผู้สูง อายุ คนพิการทุพ พลภาพ เด็กไร้ผู้อุป การะ
สตรีมีครรภ์ ผู้ด้อยโอกาส(ฐานะยากจน) โดยระบุจำนวนประชากรแยกรายครัวเรือนแต่ละอำเภอ ตำบล และ
หมู่บ้านที่ประสบภัยหนาว และกำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเพื่อจัดเตรียมเครื่องกันหนาว โดยให้
จัดลำดับความสำคัญและความต้องการของพื้นที่
7.๑.๓ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมการช่วยเหลือประชาชนโดยซักซ้อม
การปฏิบัติต ามแผนป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในแต่ล ะพื้ นที่ที่ก ำหนดไว้ โดยประสานและซัก ซ้อ ม
หน่วยราชการ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาจัง หวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชน
ตามแผนป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตท้ อ งที่ รวมทั้ ง เตรีย มการในด้ า นบุ ค ลากร วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ วิทยุสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทันที ตลอดจนจัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เครื่องใช้
ที่จำเป็นต่อการยังชีพ เวชภัณฑ์ ฯลฯ
7.๑.4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดทำแผนการดูแลสุขภาพอนามัย การรักษา
พยาบาลประชาชนที่ประสบปัญหาภัยหนาว เสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
และปลอดภัยจากอากาศหนาว
7.๑.5 ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี/อำเภอ/องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้กับประชาชนตามช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ถึงการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และปลอดภัยจากสภาพอากาศหนาว การดูแล
รักษาสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และเด็กเล็ก ซึ่ง อาจเจ็บป่ วยจากภาวะอากาศหนาวเย็น
และไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่ อคลายความหนาว เนื่ องจากมี ความเสี่ยงต่อ การเกิด ภาวะอุณ หภูมิ
ร่างกายต่ำกว่าปกติ (Hypothermia) การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศเพราะจะทำให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ
รวมถึงให้ประชาชนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยจากสภาพอากาศแห้ง ความชื้นต่ำ ลมแรง หากเกิดอัคคีภัยอาจ
ลุกลามอย่างรวดเร็วและสกัดกั้นยาก ทำให้บ้านเรือนและสิ่งของของประชาชนได้รับความเสียหาย หรืออาจ
เสียชีวิตได้ และอุบัติเหตุจากการเดินทางเนื่องจากหลายพื้นที่มักมีหมอกเกิดขึ้น ทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีเวลาที่ขับขี่
ยานพาหนะ
7.๑.6 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัด จันทบุ รี ประสานงานกับ สถานี
อุตุนิยมวิทยาจันทบุรี เพื่อติดตามข้อมูลสภาพอากาศหนาวเย็นจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งติดตามสภาพ
อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง
เผยแพร่ และประชาสั มพั นธ์ข้อมู ลสภาพอากาศ และการปฏิ บั ติตนเมื่อเกิดภัยหนาวให้แก่ ประชาชนทราบ ในทุ ก
ช่องทางการสื่อสาร เช่น Social Media วิทยุชุมชน เสียงตามสาย และหอกระจายข่าว เป็นต้น
7.1.7 เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง ให้สำนั กงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
จันทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ใช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซังและฟางข้าว เพื่อลดมลพิษในอากาศและปัญหา
หมอกควัน
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7.๒ การเผชิ ญ เหตุ แ ละการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ ภั ย หนาวขึ้ น ในพื้ น ที่
ให้ดำเนินการ ดังนี้
7.๒.๑ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์
โดยมอบหมายหน้าที่ให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕63 พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรการกุศลในพื้นที่
และจิตอาสาจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาภัยหนาวร่วมกับจังหวัด อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของรัฐบาล
7.๒.๒ เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเกินกว่า ๓ วัน ให้อำเภอรายงาน
เหตุด่วนสาธารณภัยตามแบบรายงานเหตุด่วน ส่งมาที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
ทางโทรสาร 0-3932-5139 , ๐-๓931-2100 เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖2 โดยจะประกาศฯ แยกเป็นรายอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ที่มีสถานการณ์
ภัยหนาวเกิดขึ้นเท่านั้น
7.๒.๓ การจั ด หาเครื่ อ งกั น หนาวเพื่ อ บรรเทาความเดื อ นร้ อ นของผู้ ป ระสบภั ย หนาว
ให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่ อ ช่วยเหลื อผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติฉุ กเฉิ น พ.ศ.2562 รวมทั้ งหลั กเกณฑ์ และแนวทางที่ กำหนดอย่ าง
เคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนที่มีปัญ หาขาดแคลนเครื่องกันหนาวอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ให้ประสานกับส่วนราชการอื่น ภาคเอกชน และองค์กรการกุศล เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
เป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน
7.2.๔ ให้อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทันต่ อเหตุการณ์ ดำเนิ นการจัดตั้ งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อำเภอ และศูนย์ปฏิ บัติการฉุกเฉินท้องถิ่ น
เพื่อรองรับการสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือจากจังหวัด และหน่วยงานที่สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือ ตลอดจนประสาน
การช่ วยเหลือ กับมูล นิธิ องค์ก รเอกชน จิตอาสาในพื้น ที่ เพื่อให้สามารถนำความช่วยเหลื อ เข้าไปยัง พื้น ที่ที่
ประสบภัยได้ทันทีและทั่วถึง
7.2.๕ ให้อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมิน
สถานการณ์ภัยหนาวว่าประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่ ประกอบกับติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ
จากกรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยาอย่ างใกล้ ชิ ด พร้อ มทั้ ง นำสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ เครื่อ งนุ่ ง ห่ ม ที่ จ ำเป็ น ไปแจกจ่ า ยให้ แ ก่
ประชาชนผู้ประสบภัย และรายงานให้จังหวัดทราบทุกระยะจนกว่าสถานการณ์ภัยหนาวจะยุติ
7.๒.๖ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี/สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี/แขวงทางหลวงจันทบุรี /
แขวงทางหลวงชนบทจันทบุ รี / อำเภอ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนิ นการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ
จากการจราจร ที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศหนาวเย็น ถนนลื่น และทัศนวิสัยต่ำจากหมอกหนา แจ้งเตือนผู้ขับขี่
ยานพาหนะผ่านเส้นทางหมอกลงจัด ควรเปิดสัญญาณไฟและไฟตัดหมอก จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น
และทำให้ยานพาหนะอื่นที่สวนทางมาสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ไม่ขับรถด้วยความเร็ว และเว้นระยะห่างจาก
คันหน้าให้มากกว่าปกติ ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางแยก และจุดเสี่ยง
7.2.7 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ประสานหน่วยงานใน
สังกัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณจุดกางเต็นท์ที่พักของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดเจ้ าหน้าที่ และอาสาสมัคร
ภาคประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
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8. หน่วยปฏิบัติ
8.๑ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันบุรี มีหน้าที่
8.1.1 จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และคำเตือน
จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งติดตามข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (www.disaster.go.th.) ศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ (http://122.155.1.141/in.ndwc-9.283/) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
8.1.2 เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
8.1.3 ประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว
8.๒ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี/สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
จันทบุ รี มี หน้ าที่ ติ ดตามสภาพอากาศจากกรมอุ ตุ นิ ยมวิทยา พร้ อมทั้ งประชาสั มพั นธ์ /เผยแพร่ ข่ าวสารที่ เป็ น
ข้อเท็จจริงและถูกต้องให้ประชาชนทราบ
8.๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่
จัดทำแผนการดูแลรักษาประชาชน ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย
จากอากาศหนาว
8.๔ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี/แขวงทางหลวงจันทบุรี/แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
มีหน้าที่แจ้งเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะระมัดระวังอันตรายในเส้นทางที่มีหมอกลงจัด ไม่ขับขี่ด้วยความเร็ว และเว้น
ระยะห่างจากคันหน้าให้มากกว่าปกติ ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางแยก และจุดเสี่ยง
8.๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑,๒ และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากอากาศหนาว
8.๖ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี มีหน้าที่แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาอุทยานแห่งชาติหรือสถานที่ที่รับผิดชอบ เพื่อ ท่องเที่ยวและสัมผัสอากาศหนาว ให้ปฏิบัติตนตามที่
เจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัด
8.๗ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ในด้านการสังคมสงเคราะห์ และการฟื้นฟูผู้ประสบภัย
8.๘ สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี มีหน้าที่ประมวลลักษณะอากาศ พยากรณ์อากาศ และแจ้ง ให้
จังหวัด และประชาชนทราบ
8.๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีหน้าที่ให้การสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
8.1๐ ส่วนราชการอื่นๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยหนาวของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ
8.1๑ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และมณฑลทหารบกที่ ๑9 ให้การ
สนับสนุนบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ตามที่จังหวัดร้องขอ
หรือตามที่ได้รับคำสั่งจากหน่วยต้นสังกัด
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ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้อำนวยการจังหวัด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี เป็นเลขาฯ
ผู้บัญชาการทหาร

ประสาน

รายงาน
ประสาน

สัง่ การ

หน่วยทหารในพื้นที่

หน่วยสนับสนุนอืน่ ๆ

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ
นายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการอำเภอ

บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่
- โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ
- สถานีตำรวจภูธร
- ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- องค์กรสาธารณกุศล/เอกชน
เข้าประจำศูนย์ฯ อำเภอ
เพื่อปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น.
นายกเทศมนตรี/นายก อบต.
เป็นผู้อำนวยการท้องถิ่น

เข้ าระงับเหตุ และรายงานให้ ศนู ย์ฯ อาเภอทราบทุกระยะ

พื้นที่เกิดภัยพิบัติจังหวัดจันทบุรี
แผนภาพที่ 3 : ผังการจัดหน่วยปฏิบัติ
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8. การสื่อสาร โทรคมนาคม และการติดต่อประสานงาน
8.1 มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์สื่อสาร ตรวจสอบ
ระบบสื่อสารหลัก สื่อสารรอง และระบบสื่อสารสำรอง รวมถึงระบบวิทยุสมัครเล่น และให้สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย จั งหวั ดจั น ทบุ รี ประสานงานกั บหน่ วยงานด้ านการสื่ อ สารทั้ ง หมดที่ เ กี่ ยวข้ อ ง รวมถึ ง
สำนักงาน กสทช. เขต 12 จันทบุรี ในการตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบสื่อสาร และเชื่อมโยงระบบสื่อสาร
ที่จำเป็นทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ภาคผนวก ง : แผนผังการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
โทรสาร และวิทยุสื่อสาร)
8.2 มอบหมายให้ สำนั กงานบริ การลูกค้ า กสท.จันทบุ รี และส่ วนบริการลูกค้ า บริษั ท ที โอ ที
จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี ดำเนินการดูแลระบบโทรคมนาคมให้ สามารถใช้การได้ ตลอด 24 ชั่วโมง และ
ประสานหน่วยงานที่ ให้ บริการด้ านโทรคมนาคมภาคเอกชนรายอื่น ให้ดู แลระบบโทรคมนาคมของตนเองให้
สามารถดำรงการให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
8.3 มอบหมายให้ สถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (สวท.จันทบุ รี) เป็ น
หน่ วยงานหลั กในการประสานและดำเนิ นการร่วมกั บเครื อข่ ายสื่ อสารมวลชนต่ าง ๆ ในการใช้ สื่ อวิ ทยุ และ
โทรทั ศน์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสาธารณภัยที่ เกิดขึ้น และการดำเนินการของจังหวัด/อำเภอ
สื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
9. การให้ความเห็นชอบ และอนุมัติแผนเผชิญเหตุภัยหนาว

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผนฯ

(นายอวิรุทธ์ วรกิตติ์ไพศาล)
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบแผนฯ
(นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติแผนฯ
(นายวิทูรัช ศรีนาม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ผู้อำนวยการจังหวัด
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ภาคผนวก

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

ภาคผนวก ก คำสั่งจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดจันทบุรี (ภัยหนาว)

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

คำสั่งจังหวัดจันทบุรี
ที่ 3636 / 2562
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี (ภัยหนาว)
.....................................................
ด้วยกรมอุตุนิ ยมวิท ยาได้มี ประกาศลงวัน ที่ 13 ตุล าคม 2562 เรื่อ ง การเข้าสู่ฤ ดูห นาว
ของประเทศไทย พ.ศ.2562 แจ้ งว่ า ประเทศไทยจะเริ่ม เข้าสู่ ฤดูห นาว ในวั นที่ 17 ตุ ลาคม พ.ศ.2562
เนื่ องจากอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน จะลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่ อง
ประกอบกับ ลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยในระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100 เมตร ถึง ประมาณ
3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ
5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทย
ตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง
ดั งนั้น เพื่อ เป็น การเตรีย มความพร้ อ มในการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาภั ย หนาว รวมทั้ ง
การให้ ความช่ วยเหลื อและบรรเทาความเดื อดร้ อนให้ แก่ ผู้ ประสบภั ย การประสานการปฏิ บั ติ ตลอดจนสนั บสนุ น
การปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุภัยหนาวของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15
แห่ งพระราชบั ญญั ติ ป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.2550 ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดเป็ นผู้ อำนวยการจั งหวั ด
มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด จึงให้จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี
(ภั ยหนาว) ปี พ.ศ. 2562-2563 ขึ้ น ณ สำนั กงานป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวั ดจั นทบุ รี โดยมี
องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1.1 ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
1.2 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19
1.3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1.4 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จันทบุรี
1.5 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
อำนาจหน้าที่ ให้คำปรึกษา คำแนะนำข้อมูลทางวิชาการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
2. คณะกรรมการส่วนอำนวยการ ประกอบด้วย
2.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ประธานกรรมการ
(ที่รับผิดชอบภารกิจด้านเศรษฐกิจ)
2.2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
2.3 รอง ผอ.รมน.จังหวัด จ.บ. (ท)
กรรมการ
2.4 ปลัดจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
2.5 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
2.6 ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
กรรมการ
/2.7 ผู้แทน...
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-22.7 ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19
กรรมการ
2.8 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
2.9 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
2.10 ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
2.11 ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี
กรรมการ
2.12 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
2.13 เกษตรจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
2.14 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี
กรรมการ
2.15 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 กรรมการ
2.16 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กรรมการ
2.17 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
กรรมการ
2.18 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี กรรมการ .
2.19 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
2.20 หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
กรรมการและเลขานุการ
2.21 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
อำนาจหน้าที่
- ติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
- แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากภัยหนาว
- เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในการป้องกัน การปฏิบัติง าน การดูแลสุขภาพอนามั ย
อย่างถูกต้องและปลอดภัยในช่วงฤดูหนาวให้ประชาชนทราบ
- พิจารณาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยหนาว
- รวบรวมประสานข้อมูล ประเมินความต้องการและความจำเป็นในการสนับสนุนทรัพยากรใน
ภาวะฉุกเฉิน
- บริหารจัดการงานธุรการ จัดเตรียมเอกสารข้อมูล และงานประชุมต่าง ๆ
- ประสานการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน
3. คณะกรรมการส่วนปฏิบัติการ ประกอบด้วย
3.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ประธานกรรมการ
(ที่รับผิดชอบภารกิจด้านความมั่นคง)
3.2 ปลัดจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
3.3 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
3.4 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
3.5 ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11
กรรมการ
3.6 ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
กรรมการ
3.7 ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19
กรรมการ
3.8 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี
กรรมการ
3.9 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
กรรมการ
3.10 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
/3.11 เกษตรจังหวัด...
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-33.11 เกษตรจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
3.12 ขนส่งจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
3.13 ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
3.14 ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี กรรมการ
3.15 นายอำเภอทุกอำเภอ
กรรมการ
3.16 นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
กรรมการ
3.17 นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง
กรรมการ
3.18 นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
กรรมการ
3.19 นายกเทศมนตรีเมืองขลุง
กรรมการ
3.20 นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่
กรรมการ
3.21 หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
กรรมการและเลขานุการ
3.22 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ .
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
อำนาจหน้าที่
- สำรวจ ตรวจสอบข้ อมู ลพื้ นที่ เสี่ ยงภั ยหนาว จั ดทำบั ญ ชี ผู้ประสบภั ยหนาว กำหนดแนวทาง
ในการให้ความช่วยเหลือ และความต้องการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่
- สรุปรายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และความต้องการการช่วยเหลือ พร้อม
รายงานผู้อำนวยการจังหวัด
- ประสานและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งกำลังพลฝ่ายทหาร เพื่อปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
- ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย
4. คณะกรรมการส่วนสนับสนุน ประกอบด้วย
4.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ประธานกรรมการ
(ที่รับผิดชอบภารกิจด้านสังคม)
4.2 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
4.3 คลังจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
4.4 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
4.5 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
4.6 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี
กรรมการ
4.7 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
กรรมการ
4.8 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี
กรรมการ
4.9 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี กรรมการ
4.10 เกษตรจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
4.11 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
4.12 สถิติจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
4.13 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กรรมการ
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 12 (จันทบุรี)
4.14 หัวหน้าศูนย์สื่อสาร กรมการปกครองเขต 5 (จันทบุรี)
กรรมการ
/4.15 ป้องกันจังหวัด...
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-44.15 ป้องกันจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
4.16 เสมียนตราจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
4.17 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
4.18 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
กรรมการ
4.19 ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
4.20 นายกสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
4.21 ประธานขลุงมูลนิธิ
กรรมการ
4.22 นายกสโมสรไลออนส์
กรรมการ
4.23 นายกสโมสรโรตารี่
กรรมการ
4.24 ประธานกรรมการบริหารศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจันทบุรี
กรรมการ
4.25 ประธานมูลนิธิส่งเสริมหลักเมืองจันทบุรี
กรรมการ
4.26 นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
4.27 ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.จันทบุรี
กรรมการ
4.28 ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จันทบุรี
กรรมการ
4.29 หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
กรรมการและเลขานุการ
4.30 หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
อำนาจหน้าที่
- สนั บ สนุ น ภารกิ จ ด้ า นการสื่ อ สารโทรคมนาคม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและเชื่ อ มต่ อ
ระบบสื่อสารระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกับเครือข่ายต่าง ๆ โดยให้สถิติจังหวัดเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
และหน่วยงานอื่น ๆ ให้การสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
- สนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณ การเงิ น การคลั ง และการรั บ บริ จ าค โดยให้ ค ลั ง จั ง หวั ด
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยงานอื่น ๆ ให้การสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
- สนั บสนุ นภารกิ จด้ านการฟื้ นฟู บู รณะ การโยธาธิ การและการซ่ อมบำรุ งการสาธารณู ปโภค
การเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้สำนักงาน ปภ.จังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ประสานการปฏิบัติในภารกิจแต่ละด้าน และหน่วยงานอื่น ๆ ให้การสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
5. คณะกรรมการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ประกอบด้วย
5.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ประธานกรรมการ
(ที่รับผิดชอบภารกิจด้านเศรษฐกิจ)
5.2 ปลัดจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
5.3 ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
กรรมการ
5.4 ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19
กรรมการ
5.5 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
5.6 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
5.7 ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
5.8 ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี
กรรมการ
5.9 หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
กรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
- ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คมด้ านกฎหมาย ธุ ร การ
และกำลังพล
/ประสานการ...
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-5- ประสานการปฏิบัติกับกองบัญ ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรณีเมื่อมี
การยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
(ระดับ 4)
6. คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ประกอบด้วย
6.1 ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
ประธานกรรมการ
6.2 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
6.3 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี กรรมการ
6.4 ผู้แทนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 (จันทบุรี)
กรรมการ
6.5 นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
6.6 นายกสมาคมสหวิทยุกระจายเสียงจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
6.7 นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์จังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
6.8 กรรมการผู้จัดการบริษัทเคเบิ้ลทีวีจันทบุรี
กรรมการ
6.9 กรรมการผู้จัดการบริษัทมายเคเบิ้ลทีวีจันทบุรี
กรรมการ
6.10 กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็นทีวีจันทบุรี
กรรมการ
6.11 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
กรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
- ประสานข้ อมู ลเหตุ ก ารณ์ กั บ ส่ วนต่ าง ๆ เพื่ อ ดำเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อมู ล ข่ าวสาร
ให้ ประชาชนและสื่อมวลชนทราบถึ งสถานการณ์ ภัยหนาว รวมถึงการให้ ความช่ วยเหลือของภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว
- กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์สำหรั บใช้ปฏิบัติในช่วงเกิดสถานการณ์ ภัยหนาว รวมทั้ง
จัดทำคำแถลงข่าวสำหรับผู้อำนวยการจังหวัด
7. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย
7.1 หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี เลขานุการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี
7.2 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
7.3 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
7.4 หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
7.5 ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
7.6 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
อำนาจหน้าที่
- ประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน
- สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ให้คณะกรรมการฯ ปฏิบั ติหน้าที่ตามคำสั่งที่ ได้รับการมอบหมายโดยเคร่งครัด หากมีปัญ หา
อุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ขอให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี/ผู้อำนวยการจังหวัดทราบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด
สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

(นายวิทูรัช ศรีนาม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

ภาคผนวก ข หน่วยงานปฏิบตั ิการร่วม
ประจำศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

หน่วยงานปฏิบัติการร่วมประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี
ส่วนต่าง ๆ
1. ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน

- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
- มณฑลทหารบกที่ 19
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จันทบุรี
- มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
2. ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
- สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัด
จันทบุรี
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดจันทบุรี
- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 (จันทบุรี)
- สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี
- สมาคมสหวิทยุกระจายเสียงจังหวัดจันทบุรี
- สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์
จังหวัดจันทบุรี
- บริษัทเคเบิ้ลทีวีจันทบุรี
- บริษัทมายเคเบิ้ลทีวีจันทบุรี
- บริษัทเอ็นทีวีจันทบุรี
3. ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี/ศูนย์อำนวยการ
จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
- มณฑลทหารบกที่ 19
- ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดจันทบุรี
- ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี
- สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
4. ส่วนปฏิบัติการ
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี/ศูนย์อำนวยการ
จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
- กองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด
- มณฑลทหารบกที่ 19
- ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

ภารกิจ หน้าที่
- ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อมูลทางวิชาการ การ
สังเคราะห์ แนวโน้ม สถานการณ์ และเทคนิคการ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่
เกิดขึ้น
- ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่าง ๆ เพื่อ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
และสื่อมวลชนทราบถึงสถานการณ์ภัยหนาว รวมทั้ง
การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์สำหรับใช้ปฏิบัติ
ในช่วงเกิดสถานการณ์ภัยหนาว รวมทั้งจัดทำคำแถลง
ข่าวสำหรับผู้อำนวยการจังหวัด

- ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมด้านกฎหมาย ธุรการ และกำลังพล
- ประสานการปฏิบัติกับกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรณีเมื่อมีการยกระดับ
เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือ
การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)

- จัดชุดแพทย์ให้การรักษาพยาบาลประชาชนที่
เจ็บป่วยจากอากาศหนาวเย็น และสนับสนุนเวชภัณฑ์
ต่าง ๆ
- ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษา
ชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์
ค้นหา และกู้ภัย บริการการแพทย์และสาธารณสุข
คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย ประสาน
ทรัพยากรและทางทหาร
-จัดทำแผนการแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแก่
ผู้ประสบภัย ให้ทั่วถึงพร้อมทั้งจัดทำบัญชี

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

ส่วนต่าง ๆ
4. ส่วนปฏิบัติการ (ต่อ)

5. ส่วนอำนวยการ

6. ส่วนสนับสนุน

หน่วยงาน
- แขวงทางหลวงจันทบุรี
- แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
- ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี
- สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
- อำเภอทุกอำเภอ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
- เทศบาลเมืองทุกเทศบาล
- กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
- มณฑลทหารบกที่ 19
- ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
- สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี
- ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี/ศูนย์อำนวยการ
จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
จันทบุรี
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 1
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
จันทบุรี
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
- ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 5 (จันทบุรี)
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี (ศูนย์วิทยุ
สื่อสาร)
- กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานจังหวัด
จันทบุรี
- สำนักงาน กสทช. เขต 12 (จันทบุรี)
- สำนักงานบริการลูกค้า กสท.จันทบุรี
- สำนักงานบริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จันทบุรี
- สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดจันทบุรี

ภารกิจ หน้าที่
ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
แจ้งเตือนภัย รวบรวมประสานข้อมูล
- ประเมินความต้องการและความจำเป็น
ในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง
จัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุ

- ให้การสนับสนุนภารกิจด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักงาน
สถิติจังหวัด เป็นหน่วยงานหลัก

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

ส่วนต่าง ๆ
6. ส่วนสนับสนุน (ต่อ)

หน่วยงาน
- สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
- ที่ทำการปกครองจังหวัด/ศูนย์อำนวยการจิตอาสา
จังหวัดจันทบุรี
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
(เสมียนตราจังหวัด)
- สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
- สโมสรไลออนส์
- สโมสรโรตารี่
- มูลนิธิศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- มูลนิธิส่งเสริมหลักเมืองจันทบุรี
- สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี
- ขลุงมูลนิธิ
- ที่ทำการปกครองจังหวัด/ศูนย์อำนวยการจิตอาสา
จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
- แขวงทางหลวงจันทบุรี
- แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
- ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี
- สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดจันทบุรี

ภารกิจ หน้าที่
- ให้การสนับสนุนภารกิจด้านงบประมาณ
การเงิน การคลัง และการรับบริจาค โดย
สำนักงานคลังจังหวัด เป็นหน่วยงานหลัก

- ให้การสนับสนุนภารกิจด้านการฟื้นฟู บูรณะ
การโยธาธิการ และการซ่อมบำรุง การสาธารณูปโภค
การเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยสำนักงาน ปภ. จังหวัด เป็น
หน่วยงานหลัก
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ภาคผนวก ค : หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ
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1) ผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด
ลำดับที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นายวิทูรัช ศรีนาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
(รับผิดชอบภารกิจด้านเศรษฐกิจ)
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
(รับผิดชอบภารกิจด้านความมัน่ คง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
(รับผิดชอบภารกิจด้านสังคม)
รอง ผอ.รมน. จังหวัด จ.บ. (ท)
พลเรือตรี วันชัย จุลมนต์
ปลัดจังหวัดจันทบุรี
นายพูนศักดิ์ วานิชวิเศษกุล

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร

สป.มท.

๐-๓๙๓๑-๑๕๗๑

๐๘-๙๒๐๒-๕๕๑๑

๐-๓๙๓๑-๑๕๗๑

๓๗๔๑๑

๐-๓๙๓๒-๗๙๐๖

๐๘-๙๒๐๓-๑๒๔๕

๐-๓๙๓๒-๗๙๐๖

๓๔๗๑๓

๐-๓๙๓๑-๑๕๐๔

๐๘-๙๒๐๓-๑๑๖๙

๐-๓๙๓๑-๑๕๐๖

๓๔๗๑๒

๐๓-๙๓๑-๒๒๕๒

๐๖๑-๔๒๑-๐๘๘๐

-

๓๔๖๑๔

๐-๓๙๓๑-๒๔๙๔

๐๘๕-6๔๙-5813

๐-๓๙๓๑-๒๔๙๔

๓๔๗๘๓

๐-๓๙๓๑-๑๑๙๒

๐๘-๙๒๔๕-๐๑๖๐

๐-๓๙๓๑-๒๗๕๕

๓๔๗๓๐

2) หน่วยงานระดับจังหวัด
ลำดับที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ตำแหน่ง
หัวหน้า สนง.จังหวัดจันทบุรี
พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดจันทบุรี
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
17 จันทบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
คลังจังหวัดจันทบุรี
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
โทรศัพท์จงั หวัดจันทบุรี
ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท. จันทบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

โทรศัพท์
๐-๓๙๓๑-๑๐๐๑
๐-๓๙๓๑-๑๕๖๕
๐-๓๙๓๒-๑๖๙๙
๐-๓๙๓๑-๑๒๔๗

โทรศัพท์มือถือ
๐๘๙-๒๐๓-๔๑๑๐
๐๘๔-๘๗๔-๐๕๖๙
๐-๙๒๖๔๕-๑๙๕๓
๐๘-๙๒๔๔-๙๙๒๔

โทรสาร
๐-๓๙๓๑-๒๒๗๗
๐-๓๙๓๑-๑๕๖๕
๐-๓๙๓๒-๑๖๙๙
๐-๓๙๓๑-๑๒๔๗

สป.มท.
๓๔๗๒๕
๓๔๗๕๖
๓๔๗๔๗
๓๔๗๓๒

๐-๓๙๓๑-๒๑๐๐

๐๘-๙๙๖๙-๖๗๒๒

๐-๓๙๓๑-๒๐๙๗ ๓๔๗๔๘

๐-๓๙๓๘-๙๕๔๔

๐๘-๙๙๒๐-๑๖๔๙

๐-๓๙๓๘-๙๕๔๔

๐-๓๙๓๑-๑๔๙๘
๐-๓๙๓๒-๒๐๔๐
๐-๓๙๓๑-๑๔๔๔
๐-๓๙๓๑-๑๔๖๗
๐-๓๙๓๒-๒๐๐๗
๐-๓๙๓๘-๙๐๖๖
๐-๓๙๓๒-๑๑๑๗
๐-๓๙๓๒-๕๙๑๖
๐-๓๙๓๑-๑๑๖๖
๐-๓๙๓๒-๔๙๗๕

๐๘-๖๓๔๒-๓๔๓๖
๐๘-๑๘๖๔-๖๑๗๗
๐๘-๙๙๘๖-๒๓๙๐
๐๘-๑๖๒๒-๔๕๓๕
๐๘-๑๙๓๔-๐๑๙๑
๐๖-๔๙๓๒-๙๑๔๕
๐๘-๙๕๔๔-๘๗๗๕
๐๙-๑๓๕๐-๒๒๐๙
๐๘-๑๘๓๑-๙๙๐๒
๐๘-๕๔๓๑-๔๔๙๒

๐-๓๙๓๒-๕๙๐๓
๐-๓๙๓๑-๒๔๐๘
๐-๓๙๓๑-๑๔๔๔ ๓๗๘๒๕
๐-๓๙๓๑-๒๙๖๖ ๓๔๗๕๗
๐-๓๙๓๘-๒๑๙๐
๐-๓๙๓๘-๙๒๕๑
๐-๓๙๓๒-๒๐๒๒
๐-๓๙๓๒-๘๙๑๖
๐-๓๙๓๑-๑๕๕๓ ๓๔๗๖๕
๐-๓๙๓๑-๑๕๑๑
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ลำดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดจันทบุรี
เกษตรจังหวัดจันทบุรี
ประมงจังหวัดจันทบุรี
ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์
๐-๓๙๔๗-๑๐๘๖
๐-๓๙๓๓-๐๑๐๓
๐-๓๙๓๒-๗๐๘๘
๐-๓๙๓๒-๒๑๕๘
๐-๓๙๓๒-๗๐๓๕

โทรศัพท์มือถือ
๐๘-๙๘๓๑-๖๒๑๔
๐๘-๔๕๕๕-๔๓๗๑
๐๙-๒๙๒๔-๑๕๘๒
๐๘-๘๕๒๖-๘๐๐๘
๐๘-๒๐๑๖-๕๖๕๒

๐-๓๙๔๗-๑๐๘๘

๐๘-๑๘๓๐-๓๓๓๖

๐-๓๙๓๒-๕๙๘๖

๐๘-๑๓๗๗-๐๑๐๓

๐-๓๙๓๒-๕๙๘๖

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

๐-๓๙๓๑-๒๕๕๒

๐๘-๙๒๐๕-๓๙๕๙

๐-๓๙๓๒-๗๘๖๘ ๓๔๗๕๒

๐-๓๙๓๘-๙๔๓๗

๐๘-๙๔๐๔-๒๑๕๙

๐-๓๙๓๘-๙๔๓๗

๐-๓๙๓๑-๒๒๗๒
๐-๓๙๓๘-๙๑๖๖
๐-๓๙๓๙-๑๐๑๘
๐-๓๙๔๑-๘๕๗๙
0-3932-1149

๐๘-๑๙๔๕-๐๘๐๙
๐๘-๑๙๔๘-๔๑๙๓
๐๘-๔๑๔๑-๓๐๓๙
๐๙-๐๗๒๘-๓๖๔๓
08-9834-8117

๐-๓๙๓๒-๒๐๗๐ ๓๔๗๗๒
๐-๓๙๓๘-๙๓๙๓
๐-๓๙๓๙-๑๐๑๘
๐-๓๙๔๑-๘๕๗๙
0-3932-1149ต่อ4

0-3932-1088

08-1949-0793

0-3932-4212

0-3931-1117

08-6108-6474

0-3932-7940

0-3931-4402

08-1003-4440

0-3931-4403

หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 12 (จันทบุรี)
ผกก.ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
ผกก.ตระเวนชายแดนที่ 11
สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 5
สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 3

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17

โทรสาร
สป.มท.
๐-๓๙๔๗-๑๐๘๖
๐-๓๙๓๓-๐๑๘๐ ๓๔๗๖๑
๐-๓๙๓๒-๗๔๔๗ ๓๔๗๖๒
๐-๓๙๓๐-๒๓๕๙
๐-๓๙๓๑-๑๕๑๕
๐-๓๙๔๗-๑๐๘๘
ถึง ๙๐

3) หน่วยงานระดับอำเภอ
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชือ่ -สกุล / ตำแหน่ง
นายอำเภอเมืองจันทบุรี
-ว่างนายอำเภอขลุง
นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ
นายอำเภอท่าใหม่
นายฐิติเทพ บุณยรัตพันธุ์
นายอำเภอนายามอาม
นายวิทยา ชพานนท์
นายอำเภอแหลมสิงห์
นายปฏิณยา พานิชอัตรา
นายอำเภอโป่งน้ำร้อน
นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส
นายอำเภอมะขาม
นายวีระ พวงภู่

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์

โทรสาร

๐๘-๑๘๖๗-๐๕๘๕ ๐-๓๙๓๑-๑๑๔๓

๐-๓๙๓๑-๑๐๒๘

๐๘-๑๘๖๗-๐๖๐๓ ๐-๓๙๔๔-๑๐๙๘

๐-๓๙๔๔-๑๐๙๓

๐๘-๑๘๖๗-๐๕๙๑ ๐-๓๙๔๓-๑๔๖๒

๐-๓๙๔๓-๑๑๕๕

๐๘-๑๘๖๗-๐๖๒๒ ๐-๓๙๔๙-๑๐๗๕

๐-๓๙๔๙-๑๐๗๖

๐๘-๑๘๖๗-๐๕๙๔ ๐-๓๙๔๙-๙๓๓๓

๐-๓๙๔๙-๙๓๓๓

๐๘-๑๘๖๗-๐๖๑๓ ๐-๓๙๓๖-๐๒๑๖

๐-๓๙๓๘-๗๐๓๕

๐๘-๑๘๙๗-๐๕๙๕ ๐-๓๙๓๘-๙๓๒๗

๐-๓๙๓๘-๙๕๐๐
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3) หน่วยงานระดับอำเภอ (ต่อ)
ลำดับที่
๘
๙
๑๐

ชือ่ -สกุล / ตำแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
นายอำเภอแก่งหางแมว
๐๘-๑๘๖๗-๐๖๒๐ ๐-๓๙๓๐-๘๑๗๔
นายปกครอง บุญชูกุศล
นายอำเภอสอยดาว
๐๘-๑๘๖๗-๐๖๑๗ ๐-๓๙๓๘-๑๓๗๒
นายสมทรง นิลยอง
นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ
๐๘-๑๘๖๗-๐๖๒๓ ๐-๓๙๓๐-๙๑๑๖
นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม

โทรสาร
๐-๓๙๓๐-๘๑๗๔
๐-๓๙๓๘-๑๐๗๑
๐-๓๙๓๐-๙๑๑๖

4) หน่วยงานระดับท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/อบต.)
ลำดับ
ชือ่ -สกุล / ตำแหน่ง
อำเภอเมืองจันทบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
๑
นายธนภณ กิจกาญจน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
๒
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
๓
นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี (รก.)
ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี
๔
นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม
นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง
๕
นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ
ปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง
๖
นายรัชวุฒิ รัตนผล
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
7
นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา
ปลัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต
8
นายฤาชา สายภัทรานุสรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
9
นายจิรชัย เขาหนองบัว
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
10
นางกัลย์หทัย พันธนียะ
นายกเทศมนตรีพลับพลานารายณ์
11
นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค
ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
12
นายสราวุธ อินทะพันธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลบางกะจะ
13
นายสิทธิรัตน์ ศรีจันทร์

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์

โทรสาร

๐๘-๖๘๒๕-๕๖๗๘

๐-๓๙๓1-๙๙99

๐-๓๙๓1-๙๙59

๐-๓๙๓1-๙๙99

๐-๓๙๓1-๙๙59

๐๘-9936-9981

๐-๓๙๓๑-1106

๐-๓๙๓๒-๔๙๐๗

08-1455-9501

๐-๓๙๓๑-1106

๐-๓๙๓๒-๔๙๐๗

๐9-5935-6656

๐-๓๙471-1477

๐-๓๙๓๒-5909

08-9245-0198

0-3947-1478

๐-๓๙๓๒-5909

๐๘-9823-6596

๐-๓๙๓๑-๑๐๗๓

๐-๓๙๓๑-๓๒๔๒

08-6823-6596

๐-๓๙๓๑-๑๐๗๓

๐-๓๙๓๑-๓๒๔๒

09-9351-6565

0-3946-0298

0-3946-0298

08-9245-0206

0-3946-0298

0-3946-0298

06-1149-2499

0-3941-8498

0-3941-8498

08-8528-9995

0-3941-8498

0-3941-8499

08-6899-7135

0-3939-1516

0-3939-1516

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

4) หน่วยงานระดับท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/อบต.) (ต่อ)
ลำดับ
ชือ่ -สกุล / ตำแหน่ง
อำเภอเมืองจันทบุรี
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ปลัดเทศบาลตำบลบางกะจะ
นายอนันต์ ออรุ่งโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง
นายประยุทธ วาสนาวิน
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะขวาง
นายอุทัย นนทกนก
นายกเทศมนตรีตำบลแสลง
นายทศพล วงษ์กำปั่น
ปลัดเทศบาลตำบลแสลง
นายประพัฒน์พงศ์ ศรีชม
นายกเทศมนตรีตำบลค่ายเนินวง
นายสนั่น นาคแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลค่ายเนินวง
นายสุนทร ดีซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลา
นายมณเฑียร วานิชศรี
ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลา
น.ส.เพียงเพ็ญ สมศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
นายสมบูรณ์ บำรุงพนิชถาวร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
นายจารุวัฒน์ แจ่มนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายสมโภชน์ ชินวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายวรเทพ มัจฉาชีพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
นายวิวาห์ ทัศนาศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
ส.ต.ท.ประโยชน์ สนิทกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
นายเจริญ ยินสูตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
นายสมยศ นาคีสถิตย์

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์

โทรสาร

08-6154-3014

0-3939-1516

0-3939-1516

09-5652-2947

0-3946-0291

0-3946-0292

08-1983-0909

0-3946-0291

0-3946-0292

08-7145-5443

0-3948-0285

0-3948-0284

09-5521-6144

0-3948-0285

0-3948-0284

08-9601-1678

0-3939-1361

0-3939-1543

08-9753-5330

0-3939-1361

0-3939-1543

08-1949-7796

0-3941-9017

0-3941-9017

08-1847-6562

0-3941-9017

0-3941-9017

08-1255-2885

0-3948-0397

0-3948-0398

08-1861-7270

0-3948-0397

0-3948-0398

08-9097-9475

0-3949-8028

0-3949-8029

08-9248-8786

0-3949-8028

0-3949-8029

08-9541-1418

0-3939-7066

0-3939-7066

08-1781-7363

0-3939-7066

0-3939-7066

08-1949-4704

0-3946-0113

0-3946-0113

08-9935-9408

0-3946-0113

0-3946-0113

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

4) หน่วยงานระดับท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/อบต.) (ต่อ)
ลำดับ
ชือ่ -สกุล / ตำแหน่ง
อำเภอท่าใหม่
นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่
31
นายวัลลภ ตั้งรักษาสัตย์
ปลัดเทศบาลเมืองท่าใหม่
32
นายจรูญ วิทยาประภาพร (รก.)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า
33
นายทรงวุฒิ เสริมสัย
ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า
34
นายประรัตน์ ชนะภัย
นายกเทศมนตรีตำบลเนินสูง
35
นายวิโรจน์ งามระเบียบ
ปลัดเทศบาลตำบลเนินสูง
36
นายธีรภาพ งามระเบียบ
นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี
37
นายสมบูรณ์ มณีกร
ปลัดเทศบาลตำบลเขาบายศรี
38
นายนพรัตน์ สุวรรณโชติ
นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
39
นายอุทัย เพ่งจิตต์
ปลัดเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
40
นายชาญชัย ทีทองคำ
นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง
41
นายมานะ วิเวโก
ปลัดเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
42
นายประมล สุขปิติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
43
นายสมชาย ลินจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
44
นายบุญธรรม แก้วสุขสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
45
นายพิเชษฐ บัญชาดิฐ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
46
นายเอกชัย สัจโภชน์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโขมง
47
นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโขมง
48
นางกุลยา มาลาทอง

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์

โทรสาร

๐๘-๑๘๖๕-๑๑๓๙

๐-๓๙๔๓-๑๕๐๓

๐-๓๙๔๓-๑747

08-1865-2663

0-3943-2054

๐-๓๙๔๓-๑747

06-2995-5789

0-3943-7290

0-3943-7298

09-5281-5556

0-3943-7290

0-3943-7298

08-1865-3931

0-3949-4110

0-3949-4109

08-3639-5219

0-3949-4110

0-3949-4109

08-9234-3505

0-3949-5025

0-3949-5027

09-8496-5789

0-3949-5025

0-3949-5027

08-1866-8750

0-3949-4155

0-3949-4156

08-4801-3556

0-3949-4155

0-3949-4156

08-1864-3589

0-3943-3616

0-3943-3617

09-2469-9953

0-3943-3616

0-3943-3617

08-1781-2008
08-3074-2123

0-3946-0613
0-3946-0613

0-3946-0614
0-3946-0614

08-1761-6134

0-3946-0758

0-3946-0759

08-6144-8453

0-3946-0758

0-3946-0759

0-3943-3406

0-3943-3406

0-3943-3406

0-3943-3406

09-2538-4926
09-8468-1855

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

4) หน่วยงานระดับท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/อบต.) (ต่อ)
ลำดับ

ชือ่ -สกุล / ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองขุด
49
นายคณินวัฒน์ สุขสิริรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองขุด
50
ส.ต.ท.พิรุณชัย วัฒนุชชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน
51
น.ส.ดวงเดือน ศรีคงรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรำพน
52
นายพีรเชษฐ์ พรชนะธนมาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสีพยา-บ่อพุ
53
นางธิดาวรรณ์ สวาสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสีพยา-บ่อพุ
54
นางสุภิลักษณ์ ใจตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะกาดเง้า
55
นายเมธี รัตนสุวรรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะกาดเง้า
56
นางเพ็ญศรี เอมรุจิ
อำเภอนายายอาม
นายกเทศมนตรีตําบลนายายอาม
57
จ.ส.อ สุทัน แหล่งหล้า (รก.)
ปลัดเทศบาลตําบลนายายอาม
58
จ.ส.อ สุทัน แหล่งหล้า
นายกเทศมนตรีตําบลช้างข้าม
59
นายประเสริฐศักดิ์ รัตโนภาส
ปลัดเทศบาลตําบลช้างข้าม
60
นางณัชชา หิรัญโรจน์
นายเทศมนตรีตําบลสนามไชย
61
นายอุทิศ เฮงศิริ
ปลัดเทศบาลตําบลสนามไชย
62
จ.อ. ชํานาญเกียรติ โสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนายายอาม
63
นายศุภกิจ จินดาพรรณ
องค์การบริหารส่วนตําบลนายายอาม
64
นางพรรณี คุ้มวงษ์ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
65
นายนริศ กิจอุดม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
66
น.ส.ใกล้รุ่ง จิตตรง

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์

โทรสาร

09-5656-4935

0-3943-3666

0-3943-3667

08-7142-6371

0-3943-3666

0-3943-3667

08-1161-6797

0-3946-0145

0-3946-0186

06-2951-9091

0-3946-0145

0-3946-0186

08-1290-8154

๐-39๓๙-๑๖๓8

๐-39๓๙-๑๖๓8

09-5124-6595

0-3939-1638

0-3939-1638

08-4944-4754

0-3946-0171

0-3946-0171

08-9092-7921

0-3946-0171

0-3946-0171

08-1865-0456

0-3937-1270

0-3937-1106

08-1865-0456

0-3937-1270

0-3937-1106

09-6747-4949

0-3937-0081

0-3937-0081

06-1953-5639

0-3937-0081

0-3937-0081

08-1381-8797

0-3941-7254

0-3941-7254

09-8886-1120

0-3941-7254

0-3941-7254

09-4932-8916

0-3949-1001

0-3949-1001

06-3726-3454

0-3949-1001

0-3949-1001

08-1945-1820

0-3949-1634

0-3949-1634

09-4416-5951

0-3949-1634

0-3949-1634

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

4) หน่วยงานระดับท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/อบต.) (ต่อ)
ลำดับ
67
68
69
70

ชือ่ -สกุล / ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระแจะ
นายประจวบ เหมเวช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกระแจะ
จ.อ. ปริญญา นกสุนทร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังโตนด
นายประกอบ แก้ววิเชียร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังโตนด
จ.อ. พีระยศ วรรณเผือก

อำเภอขลุง
นายกเทศมนตรีเมืองขลุง
71
นายบุรินทร์ ธนอุดมนาน
ปลัดเทศบาลเมืองขลุง
72
ว่าที่ ร.ต.สุกลวัชร เหี้ยมหาญ
นายกเทศมนตรีมนตรีตำบลบ่อเวฬุ
73
นายบัญฑูล ศรีสวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
74
พ.จ.อ.สัมพันธ์ จันทร์รักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
75
นายพินัย พะยม
ปลัดเทศบาลตำบลเกวียนหัก
76
นางสุภรักษ์ นิลฉวี
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อ
77
นายสปัน ธนาพาณิชย์
ปลัดเทศบาลตำบลบ่อ
78
นายภูดิท กอบพึ่งตน
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
79
นายสุนทร สันติมิตร
ปลัดเทศบาลตำบลตกพรม
80
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
นายกเทศนมตรีตำบลวันยาว
81
นายสมบูรณ์ จริตงาม
ปลัดเทศบาลตำบลวันยาว
82
นางสาวณกานต์ ตีรสิน
นายกเทศมนตรีตำบลซึ้ง
83
นายนิคม บ่อหลี
ปลัดเทศบาลตำบลซึ้ง
84
นางสาวโนรา หมื่นน้อย

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์

โทรสาร

08-6147-8252

0-3939-8115

0-3939-8116

08-1949-2338

0-3939-8118

0-3939-8116

09-5782-5598

0-3949-1671

0-3949-1671

09-4186-4922

0-3949-1671

0-3949-1671

๐๘-๕๒๗๗-๑๑๘๘

๐-๓๙๔๔-๑๓๒๗

๐-๓๙๔๔-๑๓๔๒

08-1402-2857

๐-๓๙๔๔-๑๓๒๗

๐-๓๙๔๔-๑๓๔๒

08-9832-8956

0-3949-2450

0-3949-2450

08-9245-8350

0-3949-2450

0-3949-2450

08-6340-1700

0-3949-3194

0-3949-3194

08-4870-2193

0-3949-3194

0-3949-3194

08-1982-2180

0-3942-4235

0-3942-4235

09-7013-2265

0-3942-4235

0-3942-4235

08-4738-7766

0-3946-0949

0-3946-0950

08-9602-8613

0-3946-0949

0-3946-0950

09-2659-5722

0-3942-4952

0-3942-4972

08-4780-8181

0-3942-4952

0-3942-4972

08-9094-4654

0-3944-1532

0-3946-0892

08-0646-4432

0-3944-1532

0-3946-0892

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

4) หน่วยงานระดับท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/อบต.) (ต่อ)
ลำดับ
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ชือ่ -สกุล / ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรองนอง
นายเฉลย สัมเภาพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรองนอง
นายวงกต กะลัมพะนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส
นายชลากร ไชยพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส
นายบัญชา คงชู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
นายประมุข วัฒนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
นายวินัย ศรัทธาธรรม
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบางชัน
นายสนั่น แก้วขาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
นายกนก จันทะโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ
นายทวีชัย วัยวุฒิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ
พ.จ.อ.ชากร บัวเสถียร

อำเภอมะขาม
นายกเทศมนตรีตําบลมะขาม
95
นายประวิช เลิศพรทิพย์
ปลัดเทศบาลตําบลมะขาม
96
น.ส.สุชาดา หวลถนอม
นายกเทศมนตรีตําบลมะขามเมืองใหม่
97
นายดิลก บัวเกิด
ปลัดเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม่
98
น.ส.ศิวิไลซ์ นัมคณิสรณ์
นายกเทศมนตรีตําบลอ่างคีรี
99
นายประเสริฐ ผลมาก
ปลัดเทศบาลตําบลอ่างคีรี
100
นายศรายุธ สุเทวี
นายกเทศมนตรีตําบลวังแซ้ม
101
นายธนพัฒน์ ซุ่มจิตต์
ปลัดเทศบาลตําบลวังแซ้ม
102
น.ส.จินห์จุฐา ชุติคณาสิน

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์

โทรสาร

08-0105-8763

0-3938-6190

0-3938-6190

08-1865-4660

0-3938-6190

0-3938-6190

08-9244-3313

0-3949-2246

0-3949-2248

08-2185-6556

0-3949-2246

0-3949-2248

08-6316-6240

0-3942-6017

0-3942-6018

08-6316-6132

0-3942-6017

0-3942-6018

08-2257-7935

0-3946-0951

0-3946-0860

08-1870-7647

0-3946-0951

0-3946-0860

08-7132-9097

0-3941-3321

0-3941-3325

08-7911-1950

0-3941-3321

0-3941-3325

08-1832-2620

0-3938-9139

0-3938-9022

08-6341-8078

0-3938-9139

0-3938-9022

08-9936-3660

0-3938-9534

0-3938-9535

08-1762-7829

0-3938-9534

0-3938-9535

06-3198-3497

0-3938-9539

0-3938-9539

06-2351-4878

0-3938-9139

0-3938-9139

06-3187-3163

0-3948-0512

0-3948-0513

08-1859-9496

0-3948-0512

0-3948-0513

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

4) หน่วยงานระดับท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/อบต.) (ต่อ)
ลำดับ
103
104
105
106
107
108

ชือ่ -สกุล / ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตําบลท่าหลวง
นายอนุชา ดอกไม้
ปลัดเทศบาลตําบลท่าหลวง
ส.ต.อ. บรรลัง อินใต้
นายกเทศมนตรีตําบลฉมัน
นายพิทักษ์ ผดุงโภค
ปลัดเทศบาลตําบลฉมัน
นายวิรัตน์ งามกลาง
นายกเทศมนตรีตําบลปัถวี
นายอรัญ พงษ์ศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปัถวี
นางกัญญาณัฐ จันทมิตร (รกท.)

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์

โทรสาร

09-7237-5675

0-3941-1967

0-3941-1967

08-6153-6063

0-3941-1967

0-3941-1967

08-9099-7997

0-3948-0389

0-3948-0389

08-1382-9810

0-3948-0389

0-3948-0389

08-1295-6119

0-3960-0191

0-3946-0833

063569-3624

0-3960-0191

0-3946-0833

08-1982-6371

0-3938-7110

0-3938-7038

06-1297-9453

0-3938-7110

0-3938-7038

08-1940-0405

0-3944-7317

0-3944-7319

08-7913-6263

0-3944-7317

0-3944-7319

08-1862-0739

0-3948-0454

0-3948-0454

09-5521-6144

0-3949-0454

0-3949-0454

08-1154-3172

0-3949-6628

0-3949-6628

08-6700-3759

0-3949-6628

0-3949-6628

06-5324-2959

0-3938-7210

0-3938-7213

06-5324-2959

0-3938-7210

0-3938-7213

08-9939-1942

0-3949-6227

0-3949-6227

08-1862-2093

0-3949-6227

0-3949-6227

อำเภอโป่งน้ำร้อน
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

นายกเทศมนตรีตําบลโป่งน้ำร้อน
นายพินิจ เพชรน่าชม
ปลัดเทศบาลตําบลโป่งน้ำร้อน
นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับไทร
นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทับไทร
นายนิสิต สลักคำ (รกท.)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง
นายณัฐพงษ์ ศิริสื่อสุวรรณ
ปลัดเทศบาลตําบลหนองตาคง
นายประพัฒพงศ์ ศรีชุม
นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่
นายวันชัย ขําเกิด
ปลัดเทศบาลตําบลคลองใหญ่
นายธงชัย กสิพร้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ำร้อน
นายจรูล เล่าเปี่ยม (รก.)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งน้ำร้อน
นายจูรญ เล่าเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเทพนิมิต
นายไทยพิชิต ดวงตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเทพนิมิต
ว่าที่ร้อยตรี ธนพนธ์ แย้มศิริ

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

4) หน่วยงานระดับท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/อบต.) (ต่อ)
ลำดับ

ชือ่ -สกุล / ตำแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์

โทรสาร

09-7236-6699

0-3949-9555

0-3949-9723

09-7054-7240

0-3949-9555

0-3949-9723

08-6339-3737

0-3943-4310

0-3943-4311

09-8270-9388

0-3943-4310

0-3943-4311

อำเภอแหลมสิงห์
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ำแหลมสิงห์
นายวีระ สุขจิตร
ปลัดเทศบาลตําบลปากน้ำแหลมสิงห์
นายพันธ์ศักดิ์ อนุตรชัยสิริ
นายกเทศมนตรีตําบลพลิ้ว
นายรังสรรค์ เจริญวัย
ปลัดเทศบาลตําบลพลิ้ว
นายรัชวุฒิ รัตนผล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปริด
พ.จ.อ.จํารัส ฤทธิ์รอด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางสระเก้า
นายสมชาย ตองอ่อน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางสระเก้า
น.ส.สุวพิชญ์ เตาะเจริญยิ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชิ่ม
นายธนกรณ์ ชาวแกลง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชิ่ม
นางอมลณัฐ เจริญวนกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางกะไชย
นายบุญเลิศ บุญมานะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางกะไชย
นายสุภาพงศ์ จันทรกูล

08-1875-7171
08-1782-2249

0-3944-4400 ต่อ
11
0-3944-4400 ต่อ
13

0-3944-4401
0-3944-4401

08-7805-6010

0-3946-0203

0-3946-0203

06-5209-8979

0-3946-0203

0-3946-0203

09-3547-8919

0-3944-4077

0-3944-4077

08-8183-9451

0-3944-4077

0-3944-4077

08-1989-2696

0-3939-7905

0-3939-7905

08-9936-6604

0-3939-7905

0-3939-7905

อำเภอสอยดาว
133
134
135
136
137

นายกเทศมนตรีตําบลทรายขาว
นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์
ปลัดเทศบาลตําบลทรายขาว
นายสฤษ ไชยุชิต
นายกเทศมนตรีตําบลทับช้าง
นายลําดวน เพชรน้อย
เทศบาลตําบลทับช้าง
นายวิชิต ดํานาคแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
นายเจษฎา จันทบุรานันท์

08-1983-4233

0-3948-0401

0-3948-0400

08-9833-8447

0-3948-0401

0-3948-0400

08-4875-1952

0-3939-3020

0-3939-3020

08-7064-4658

0-3939-3020

0-3939-3020

08-1949-9696

0-3939-3819

0-3938-1558

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

4) หน่วยงานระดับท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/อบต.) (ต่อ)
ลำดับ
138
139
140
141
142
143
144

ชือ่ -สกุล / ตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
นายกัมพล ชํานาญเวช
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปะตง
นายสมปอง สายทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปะตง
นายสมหมาย ยอดยิ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะตอน
นายใบสี เทวโลก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสะตอน
น.ส.วิภารัตน์ ซื่อสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งขนาน
นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งขนาน
นายสมหมาย ยอดยิ่ง

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์

โทรสาร

08-9833-4268

0-3939-3819

0-3938-1558

08-9834-8375

0-3938-1559

0-3938-1559

08-6157-4191

0-3938-1559

0-3938-1559

09-1249-2043

0-3939-4077

0-3939-4079

09-8276-3434

0-3939-4077

0-3939-4079

08-9929-1084

0-3949-7537

0-3949-7537

08-6157-4191

0-3949-7537

0-3949-7537

08-1865-7577

0-3949-0425

0-3949-0425

08-4563-6103

0-3949-0425

0-3949-0425

09-2709-8855

0-3930-8025

0-3930-8195

08-1839-8306

0-3930-8025

0-3930-8195

08-1945-4322

0-3930-8936

0-3930-8936

09-3078-3951

0-3930-8936

0-3930-8936

08-1865-5720

0-3949-0049

0-3949-0049

08-7026-7312

0-3949-0049

0-3949-0049

08-1899-0484

0-3949-0645

0-3949-0645

09-3684-5159

0-3949-0645

0-3949-0645

อำเภอแก่งหางแมว
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

นายกเทศมนตรีตําบลพวา
นายทนง เมธาวรากุล
ปลัดเทศบาลตําบลพวา
น.ส.กัญญาพัชร นรากร (รก.)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งหางแมว
นายวันชัย แสงสุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งหางแมว
นางสาวมะลิ สุขเอม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขุนซ่อง
นายเดช จินโนรส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลขุนซ่อง
นายภานุพันธ์ หิรัญศิริวรโชติ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาวงกต
นายสุทัศน์ เสาวโร
ปลัดองค์หารบริหารส่วนตําบลเขาวงกต
นายปองพล ทองเหลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสามพี่น้อง
นายสุริยพงศ์ ทรงศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสามพี่น้อง
ส.ต.อ.ธานินทร์ คล่องแคล้ว

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

4) หน่วยงานระดับท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/อบต.) (ต่อ)
ลำดับ
ชือ่ -สกุล / ตำแหน่ง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
นายกเทศมนตรีตําบลพลวง
155
นายวันชัย อิงขนร
ปลัดเทศบาลตําบลพลวง
156
นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม
นายกเทศมนตรีตําบลตะเคียนทอง
157
นายบุญมี ธรรมวิริยะ
ปลัดเทศบาลตําบลตะเคียนทอง
158
นายสมเกียรติ สุขเมือง
นายกเทศมนตรีตําบลชากไทย
159
นายประวิทย์ หนูเชื้อเรียง
ปลัดเทศบาลตําบลชากไทย
160
พ.จ.อ.ชุติพนธ์ บุญขำ
นายกเทศมนตรีตําบลจันทเขลม
161
นายสุเนส เฉียงเหนือ
ปลัดเทศบาลตําบลจันทเขลม
162
นายสันติภาพ ม่านตา

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์

โทรสาร

08-7109-3996

0-3930-9284

0-3930-9284

08-1455-9501

0-3930-9284

0-3930-9284

09-9469-9456

0-3946-0917

0-3946-0917

08-1929-2167

0-3946-0917

0-3946-0917

08-9803-8213

0-3943-3813

0-3943-3813

06-1487-3751

0-3943-3813

0-3943-3813

08-4914-1027

0-3930-9962

0-3930-9962

08-7135-6863

0-3930-9962

0-3930-9962

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

ภาคผนวก ง : แผนผังการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสารและวิทยุสื่อสาร

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

แผนผังการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสาร

ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี
โทรศัพท์ 039-389542
โทรสาร 039-389542
สายด่วน 1784
ความถีว่ ิทยุ 166.475 MHz
ความถี่กลางสาธารณภัย 161.475 MHz

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นิรภัย)
 โทรศัพท์ 0-2243-0020
 โทรสาร 0-2241-7466
 สป.มท. 55059
สายด่วน 1784
ความถี่วิทยุ 162.800 MHz
ความถี่กลางสาธารณภัย 161.475 MHz

ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
/ศูนย์จันทบูรณ์
โทรศัพท์ 0-3931-2730
โทรสาร 0-3931-2172
ความถี่วทิ ยุ 162.125 MHz

ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
/ศูนย์จันทบุรี
โทรศัพท์ 0-3931-1115, 191
โทรสาร 0-3931-22720
ความถีว่ ิทยุ 152.550 MHz

กองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 11 /ศูนย์บดินทร์
โทรศัพท์ 0-3938-9015-6
โทรสาร 0-3938-9193
ความถีว่ ิทยุ 154.625 MHz
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดจันทบุรี/สถานีจันท์
โทรศัพท์ 0-3933-5242
โทรสาร 0-3932-5903
ความถีว่ ิทยุ 163.500 MHz

กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดจันทบุรี
(ศูนย์โกเมน)
โทรศัพท์ 0-3931-2100
โทรศัพท์ 0-3932-5139
โทรสาร 0-3931-2100
สป.มท. 34798
ความถี่วิทยุ 162.800 MHz
ความถี่กลางสาธารณภัย
161.475 MHz

โรงพยาบาลพระปกเกล้า
/ศูนย์เทพรัตน์
โทรศัพท์ 0-3933-0242,1669
โทรสาร 0-3931-1511
ความถี่วิทยุ 155.725 MHz
สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี
/ศูนย์สว่างฯ
โทรศัพท์ 0-3931-1388
โทรสาร 0-3932-1840
ความถี่วิทยุ 168.275 MHz
ขลุงมูลนิธิ / กู้ภัยขลุง
โทรศัพท์ 0-3944-3333
ความถีว่ ิทยุ 168.475 MHz

สำนักงานการประปาจันทบุรี
/ประปาจันทบุรี
โทรศัพท์ 0-3931-1126
โทรสาร 0-3935-0318
ความถี่วิทยุ 147.625 MHz

กองอำนวยการ ปภ.เทศบาลเมือง
ความถี่วิทยุ 162.550 MHz

กองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด(กปช.จต.)
/ศูนย์ LC (ลีม่า ชาลี)
โทรศัพท์ 0-3931-2172
โทรสาร 0-3931-2172
ความถี่วิทยุ 154.375 MHz

กองอำนวยการ ปภ.อำเภอ
ความถีว่ ิทยุ 162.125 MHz
สมาคมวิทยุสมัครเล่น
จังหวัดจันทบุรี
/(HS 2 AB )
ความถี่ 145.000MHz
ข่ายภาคประชาชน
๒๔๕.๕๐๐ MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัด
จันทบุรี
โทรศัพท์ 0-3932-5986
โทรสาร 0-3931-1410

FM 90.25 MHz

กองอำนวยการ ปภ.เทศบาลตำบล
/องค์การบริหารส่วนตำบล
ความถี่วิทยุ 162.525 MHz

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

ภาคผนวก จ : ข้อมูลแบบสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้สูงอายุ

7,809

4,131

5,544

3,549

4,794

2,053

4,983

3,936

2,163

3,124

42,086

อำเภอ

เมืองจันทบุรี

สอยดาว

นายายอาม

ขลุง

ท่าใหม่

แหลมสิงห์

โป่งน้ำร้อน

แก่งหางแมว

มะขาม

เขาคิชฌกูฏ

รวม

739

10

110

10

115

51

92

-

40

221

90

เด็กไร้
ผู้อุปการะ

8,178

498

471

903

857

465

808

688

952

1,243

1,293

5,125

129

480

500

1,152

307

168

327

964

776

322

11,796

21

232

-

10,287

105

89

96

350

466

150

คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบความ
ทุพพลภาพ
เดือดร้อน

ประเภทผู้เดือดร้อน (คน)

67,627

3,782

3,456

5,349

17,394

2,981

5,952

4,660

7,850

6,539

9,664

รวม

ผ้าห่ม
ไหมพรม
1,802
1,982
2,569
1,858
1,340
1,491
1,321
859
13,222

ผ้าห่มนวม
7,010
6,039
5,418
1,751
3,751
740
14,244
2,340
900
2,856
45,049

17,410

67

885

1,518

11,944

901

153

340

250

500

852

เสื้อกันหนาว

670

-

250

-

-

-

220

-

200

-

-

เครื่องกันหนาว
อื่นๆ

ความต้องการเครื่องกันหนาว (ชิ้น)

แบบสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

76,451

3,782

3,456

5,349

26,188

2,981

5,982

4,660

7,850

6,539

9,664

รวม

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

ภาคผนวก ฉ : บัญชีแจกจ่าย
“แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563”

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

การแจกจ่ายแผนเผชิญเหตุภัยหนาว
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

หน่วยงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (รับผิดชอบภารกิจด้านเศรษฐกิจ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (รับผิดชอบภารกิจด้านความมั่นคง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (รับผิดชอบภารกิจด้านสังคม)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
มณฑลทหารบกที่ 19
รอง ผอ.รมน.จังหวัด จ.บ. (ท)
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จันทบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
แขวงทางหลวงจันทบุรี
แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

จำนวนเล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
3 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

การแจกจ่ายแผนเผชิญเหตุภัยหนาว (ต่อ)
ลำดับที่
หน่วยงาน
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
38 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 12 (จันทบุรี)
39 ศูนย์สื่อสาร กรมการปกครองเขต 5 (จันทบุรี)
40 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี
41 สมาคมสหวิทยุกระจายเสียงจังหวัดจันทบุรี
42 สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์จังหวัดจันทบุรี
43 บริษัทเคเบิ้ลทีวีจันทบุรี
44 บริษัทมายเคเบิ้ลทีวีจันทบุรี
45 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
46 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
47 สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี
48 ขลุงมูลนิธิ
49 สโมสรไลออนส์จันทบุรี
50 สโมสรโรตารี่จันทบูร
51 มูลนิธิส่งเสริมหลักเมืองจันทบุรี
52 ประธานกรรมการบริหารศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
53 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดจันทบุรี
54 สำนักงานบริการลูกค้า กสท.จันทบุรี
55 สำนักงานบริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จันทบุรี
56 ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
57 เทศบาลเมืองทุกแห่ง
58 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

จำนวนเล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
10 เล่ม
5 เล่ม
4 เล่ม

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2562-2563

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3931-2100, 0-3931-2097, 0-3932-5139
สื่อสาร สป.มท. 34769 วิทยุสื่อสาร 162.800 , 161.475 Mhz.

