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ชุดที่
ของ 10 ชุด
หน้าที่ 1 ของ 7 หน้า
กองอำนวยกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครปฐม
ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม

แผนเผชิ ญเหตุภยั หนำวจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2562 - 2563
แฉ ย พ.ศ. 2550
อ้างถึง : 1. พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและบรรเทาสาธารณภั
2. แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
3. แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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1. สถานการณ์
1.1 สถานการณ์ทวไป
ั่
กรมอุตุนิ ยมวิทยา ได้ม ีประกาศลงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย
พ.ศ. 2562 ว่า ประเทศไทยจะเริม่ เข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และคาดหมายลักษณะอากาศ
ช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยจะมีอากาศหนาวถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยช่วงเวลาที่มอี ากาศ
หนาวเย็นที่สุดจะเริม่ ประมาณครึง่ หลังของเดือนธันวาคม 2562 ถึงปลายเดือนมกราคม 2563 มีบริเวณที่
มีโอกาสเกิดอากาศหนาวและหนาวจัดในบางช่วง รวม 55 จังหวัด (ผนวก ก) คาดหมายลักษณะอากาศ
ประเทศไทย 3 เดือน (พ.ย. 62 - ม.ค. 63) เดือนธันวาคมถึงมกราคม จะมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ และมี
อากาศหนาวบางแห่งในบางวันกับจะมีหมอกหนาบางแห่งในบางช่วง
1.2 สถานการณ์เฉพาะ
จัง หวัดนครปฐมมี 7 อาเภอ โดยมีพ้นื ที่เสี่ยงภัยหนาวจานวน 3 อาเภอ ซึ่ง เคยประกาศพื้น ที่
ประสบภัยพิบตั กิ รณีฉุกเฉินในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐม (กรณีภยั หนาว) เมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้แก่
1. อาเภอกาแพงแสน
2. อาเภอบางเลน
3. อาเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐมมีกลุ่มผูเ้ ปราะบาง 5 กลุ่มเสีย่ งภัยหนาว ได้แก่
1. ผูส้ ูงอายุ
2. เด็กไร้ผอู้ ุปการะ
3. คนพิการทุพลภาพ
4. ผูม้ รี ายได้น้อย
5. ผูป้ ระสบความเดือดร้อน

ชุดที่
ของ 10 ชุด
หน้าที่ 2 ของ 7 หน้า
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จากการสารวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจาปี งบประมาณ 2563 จังหวัด
นครปฐม ได้ประสานข้อมูลผูป้ ระสบภัยหนาวกับทางอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังนี้
แบบสารวจความต้ องการเครือ่ งกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม
ความต้องการเครื่องกันหนาว (ชิ้น)

ประเภทผู้ที่จะได้รบั การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว(คน)
อาเภอ
เมืองนครปฐม
กำแพงแสน
นครชัยศรี
สำมพรำน
บำงเลน
ดอนตูม
พุทธมณฑล
รวม 7 อาเภอ

ผู้สงู อายุ

6,539
7,672
3,400
800
6,998
200
360
25,969

เด็กไร้ผ้ ู

คนพิ การ

อุปการะ

ทุพลภาพ รายได้น้อย ความเดือดร้อน

237
365
100
702

1,782
1,798
770
200
1,016
200
5,766

ผู้มี

421
2,903
300
358
90
4,072

ผู้ประสบ

623
2,925
264
92
25
3,929

รวม
9,602
15,663
4,834
1,000
8,464
200
675
40,438

ผ้าห่มนวม
7,265
9,091
3,820
1,000
5,948
200
605
27,929

ผ้าห่ม
เครื่องกัน
เสือ้ กันหนาว
ไหมพรม
หนาวอืน่ ๆ
1,652
685
3,565
2,713
294
445
570
1,605
1,058
54
70
20
7,337
5,026
368

รวม
9,602
15,663
4,835
1,000
8,665
200
695
40,660

2. แนวความคิ ดในการปฏิ บตั ิ
1) ป้ องกันบรรเทาผลกระทบต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนทีเ่ กิดจากภัยจากอากาศหนาว
2) ดาเนินการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) กาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ
ป้ องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากอากาศหนาวให้ชดั เจน

3. องค์กรปฏิ บตั ิ
3.1 กองอานวยการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นครปฐม (กอปภ.จ.นฐ.) เป็ น
องค์ก รปฏิบัติห ลัก ท าหน้ าที่อานวยการ ควบคุม สนั บสนุ น และประสานการปฏิบัติการป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐม โดยมีผวู้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูอ้ านวยการ รองผู้ว่าราชการ
จัง หวัด ที่ก ากับ ดู แ ลส านั ก งานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด และนายกองค์ก ารบริห าร ส่วนจังหวัดเป็ นรองผูอ้ านวยการ องค์ประกอบตาม ผนวก ข
3.2 กองอานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่
-กองอานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ (กอปภ.อ.)
-กองอานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)
-กองอานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล
(กอปภ.อบต.)

ชุดที่
ของ 10 ชุด
หน้าที่ 3 ของ 7 หน้า
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4. มาตรการดาเนิ นการ
4.1 ช่วงเตรียมความพร้อม
ก) การติ ดตามเฝ้ าระวัง แจ้งเตือน
ให้ สถานี อุตุนิยมวิ ทยาจังหวัดนครปฐม เป็ น หน่วยงานหลัก มีหน่วยงานสนั บสนุ นข้อมูล
ได้แก่ลานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีภารกิจในการดาเนินงาน ดังนี้
- เฝ้ าระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
เกณฑ์อากาศหนาว ใช้อุณหภูมิตา่ สุดประจาวันและใช้เฉพาะในฤดูหนาว
1. อากาศเย็น (Cool) อุณหภูมติ งั ้ แต่ 18.0 – 22.9 องศาเซลเซียส
2. อากาศค่อนข้างหนาว (Moderately Cold) อุณหภูมติ งั ้ แต่ 16.0 – 17.9 องศาเซลเซียส
3. อากาศหนาว (Cold) อุณหภูมติ งั ้ แต่ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส
4. อากาศหนาวจัด (Very Cold) อุณหภูมติ งั ้ แต่ 7.9 องศาเซลเซียสลงไป
ทีม่ า : กรมอุตนุ ิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=29

- วิเคราะห์แนวโน้มและประเมินสถานการณ์ แจ้งข่าวให้ประชาชน และส่วนราชการทราบ
ข้อมูลสภาพอากาศ หากมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดภัยหนาวให้แจ้งเตือนประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสีย่ งได้ทราบ
ถึงสถานการณ์และวิธดี ูแลปฏิบตั ติ นในทันที
ให้ ค ณะท างาน ประเมิ น และวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ส าธารณภัย ในพื้ น ที่ จ ังหวัด
นครปฐม เป็ น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ที่กากับดูแลสานักงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม) มีภารกิจดังนี้
- เฝ้ าระวัง ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ส ถานการณ์ สภาวะอากาศ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศและระบบนิเวศทีอ่ าจส่งผลให้เกิดภัยหนาวในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
- กาหนดแนวทางการแจ้งเตือนเมื่อคาดว่าจะเกิดภัยหนาวในพืน้ ที่
- กาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานตามแผนการป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ข) การจัดทาแผนเผชิ ญเหตุในระดับพื้นที่
ให้ที่ ทาการปกครองจังหวัด และท้องถิ่ นจังหวัด เป็ น หน่วยงานรับผิดชอบโดยใช้แผน
เผชิญเหตุภยั หนาวจังหวัดนครปฐม เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ให้ทุกอาเภอ จัดทาแผนเผชิญเหตุภยั หนาวในระดับอาเภอ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนเผชิญเหตุภยั หนาวในพืน้ ที่
ค) การจัดการและระดับของการจัดการ
ให้กองอานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม (ศูนย์บญ
ั ชาการ
เหตุก ารณ์ จงั หวัด นครปฐม) เป็ น หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมี ผู้ว่าราชการจัง หวัดนครปฐม/
ผูอ้ านวยการจังหวัด เป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ และแบ่งระดับการจัดการออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่

ชุดที่
ของ 10 ชุด
หน้าที่ 4 ของ 7 หน้า
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ระดับการ
จัดการ

โครงสร้าง

ภาวะปกติ

กองอานวยการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครปฐม
ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จังหวั ด
นครปฐม
ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จังหวั ด
นครปฐม
ศูนย์บัญ ชาการเหตุ การณ์ ส่ วนหน้ า
จังหวัดนครปฐม
ศูนย์บัญ ชาการเหตุ การณ์ ส่ วนหน้า
จังหวัดนครปฐม

1
2
3
4

อานาจหน้ าที่
เฝ้ าระวัง ติดตามสถานการณ์ เตรียม ความพร้อม
ประสาน สนับสนุ น อาเภอ (ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์
อาเภอ) และท้องถิน่ (ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินท้องถิน่ )
ควบคุม สังการ
่ กาหนดแนวทางการเผชิญเหตุ
นาแนวทาง วัตถุประสงค์ การจัดการเหตุการณ์
จาก บก.ปภ.ช. มาปฏิบตั ใิ นการเผชิญเหตุ
นาแนวทาง วัต ถุ ป ระสงค์ การจัด การเหตุ การณ์ จาก
บก.ปภ.ช. มาปฏิบตั ใิ นการเผชิญเหตุ

ง) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ให้ ประชาสัมพันธ์จงั หวัด เป็ น หน่ วยรับผิดชอบหลักมีห น่ วยงานสนั บสนุ น ข้อมูลได้แก่
สาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจดังนี้
- ประชาสัมพัน ธ์ สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ ภยั หนาวในพื้นที่จงั หวัด
นครปฐมผ่ านสื่อต่ างๆ อาทิ เว็บไซต์ ห น่ วยงาน หนั งสือแจ้งเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
วิทยุชุมชน ผูน้ าชุมชน สื่อโซเชียลต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อเท็จจริงและการให้ความช่วยเหลือ ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชน
ได้รบั ทราบอย่างถูกต้องทันเหตุการณ์และต่อเนื่องทุกวัน เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกจนกว่า
สถานการณ์ภยั จะคลีค่ ลาย
- กรณีทมี่ ขี ่าวเชิงลบ ให้แจ้งข้อมูลข่าวสารและชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ
- สร้างการรับรู้ในการปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยจากสภาพอากาศหนาว เช่ น
ไม่ควรดื่ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เพื่อตคลายหนาว เนื่ องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาพวะอุณ หภู ม ิ
ร่ า งกายต่ า กว่ าปกติ (Hypothermia) การไม่ ผ ิง ไฟในที่ อับ อากาศ เพราะอาจจะท าให้ ห มดสติแ ละ
ขาดอากาศหายใจ เป็ นต้น
- จัดทาข่าวการปฏิบตั งิ านป้ องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวในพืน้ ทีข่ องหน่วยงาน
- รับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ไปเผยแพร่
4.2 ช่วงเผชิ ญเหตุหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภยั หนาวในพื้นที่
ให้กองอานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม จัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการ
เหตุการณ์จ ังหวัดนครปฐม โดยมีผู้อานวยการจังหวัดสั ่งการ ตามแนวทางการปฏิบัติ ที่กาหนดไว้ใ น
แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชุดที่
ของ 10 ชุด
หน้าที่ 5 ของ 7 หน้า

แผนเผชิ ญเหตุภยั หนำวจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2562-2563
ให้ท้องถิ่ นจังหวัด เป็ นหน่วยงานหลัก โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณา
จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวสาหรับดาเนิน การแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ ภยั หนาวในพื้น ที่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ผนวก ค)
ให้ ส านักงานสาธารณสุข จังหวัด นครปฐมเป็ น หน่วยงานหลักในการเฝ้ าระวังและเตรียม
ความพร้อมป้ องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว 6 โรคสาคัญ ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ไข้ห ัด
อุจจาระร่วง และไข้สุกใส
ให้ภาคเอกชน มูลนิ ธิและองค์กรการกุศล จัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ประสบภัยหนาว โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่มปี ั ญหาขาดแคลนเครื่องกันหนาว
อย่างแท้จริง ทัง้ นี้ให้ประสานกับส่วนราชการอื่น เพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหนาวอย่างทั ่วถึงและ
ไม่ซ้าซ้อน
ให้ ส านักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด เป็ น หน่วยงานหลัก โดยมีอาเภอ
ทุกอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล มีภารกิจ
-รายงานและสรุ ป สถานการณ์ ภั ย หนาวไปยั ง กรมป้ องกั น และบรรเทาสาธารณ ภั ย
(ศูนย์อานวยการบรรเทาสาธารณภัย)
-ส ารวจปรับปรุง ข้อมู ลผู้ ป ระสบภัยหนาวกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูง อายุ เด็กไร้ผู้อุป การะ
คนพิการทุพพลภาพ สตรีมคี รรภ์ และผูม้ รี ายได้น้อย เพื่อจัดเตรียมเครื่องกันหนาว
ให้ เกษตรจังหวัด นครปฐมเป็ นหน่ วยงานหลัก โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้น ที่
เป็ นหน่วยสนับสนุน มีภารกิจ ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ใช้วธิ กี ารไถกลบ แทนการเผาตอซังและวัสดุ
ทางการเกษตร เพื่อลดปัญหามลพิษในอากาศและหมอกควัน
ให้ แขวงทางหลวงนครปฐม แขวงทางหลวงสมุท รสาคร แขวงทางหลวงชนบท เป็ น
หน่วยงานหลัก โดยมีภารกิจติดตัง้ ไฟส่องสว่างบริเวณทางแยกและจุดเสีย่ งเพื่อลดความเสีย่ งต่อการเกิด
อุบตั เิ หตุจากการจราจร จากสภาพอากาศหนาวเย็น ถนนลื่น และทัศนวิสยั ต่า จากหมอกหนา

5. การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ให้ผู้อานวยการจังหวัดประกาศให้ ท้องที่
นัน้ เป็ นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยได้ตามดุลพินิจ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

6. การขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิ กรณี ฉุกเฉิ น
เมื่อเกิดภัยพิบตั กิ รณีฉุกเฉินขึน้ ในพื้นทีใ่ ด ให้ผมู้ อี านาจดาเนินการประกาศให้ทอ้ งทีน่ ัน้ เป็ นเขต
การให้ความช่ วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน ทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วธิ ีการทีเ่ กี่ยวข้อง โดยมีวตั ถุประสงค์
บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ แต่มไิ ด้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายแก่ผใู้ ด
ทัง้ นี้ต้องเป็ นค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการดารงชีพและความเป็ นอยู่ของประชาชน หรือเป็ นการซ่อมแซมให้

ชุดที่
ของ 10 ชุด
หน้าที่ 6 ของ 7 หน้า

แผนเผชิ ญเหตุภยั หนำวจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2562-2563
คืนสู่สภาพเดิมอันเป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยได้กาหนดวงเงินทดรองราชการของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส าหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ในระเบียบนี้ และให้การขอใช้วงเงิน
ทดรองราชการให้ดาเนินการวิธีการและหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในระเบียบอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงิน ทดรองราชการเพื่อช่ วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 กรณีอากาศหนาว
อุณ หภูมิต่ากว่า 8 องศาเซลเซี ย ส ยาวนานติ ด ต่ อกันเกิ น 3 วัน ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกัน หนาว
สงเคราะห์ร าษฎรได้ เท่ าที่จ่ ายจริง คนละไม่เ กิน 240 บาท ทัง้ นี้ จัง หวัดหนึ่ ง ไม่ เกิน งบประมาณปี ละ
1,000,000.- บาท (รายละเอียดตามหนั ง สื อกระทรวงการคลัง ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค 0406.3/ว144 ลงวัน ที่
20 พฤศจิกายน 2558)
6.1 คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) มีห น้าที่สารวจความ
เสียหายจากสาธารณภัยในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
6.2 คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิจงั หวัด (ก.ช.ภ.จ.) มีหน้าที่สารวจความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ ภายในจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ในกรณีทคี่ วามเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินทีผ่ ู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจอนุมตั ิ ให้ส่งเรื่องให้
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอ คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั พิ จิ ารณา
ดาเนิ น การขออนุ มตั ิวงเงินช่ วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบกลางรายการเงิน สารองจ่าย เพื่อกรณี
ฉุกเฉิน หรือจาเป็ นจากคณะรัฐมนตรี

7. การปฏิ บตั ิ เมื่อภัยหนาวยุติ
1) เมื่อภัยหนาวที่เกิดขึ้น ในพื้น ที่ยุติแล้วให้ยกเลิกสถานการณ์ สาธารณภัยหนาวแล้วรายงานให้
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
2) ยกเลิกศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดปรับเป็ นกองอานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดแล้วส่งมอบหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้หน่วยงานปกติต่อไป

8. การติ ดต่อสื่อสาร
- เมื่อมีสถานการณ์ ให้รายงานผลการปฏิบตั งิ านทาง E-mail : dpm.npt340230@gmail.com
- กองอานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0 3434 0230 ,0 3434 0232
วิทยุส่อื สารความถี่ 161.475 Mhz. นามเรียกขาน “ปภ.นครปฐม”
- website : http://122.155.1.141/in.npt-5.100/
- จดหมายอิเลคทรอนิคส์ yutthasat.dpmnpt@gmail.com
- กลุ่ม Line รายงานสาธารณภัย
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