แผนเผชิญเหตุป้ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
จังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ.๒๕62 - ๒๕63

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์
โทร. 0-3745-4416-20 โทรสาร 0-3745-4420

คํานํา
ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศลงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาว
ของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และได้
คาดหมายพื้นที่จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวและหนาวจัด รวม 55 จังหวัด โดยช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น
ที่ สุ ด จะอยู่ ค รึ่ ง หลั ง ของเดื อ นธั น วาคม 2562 ถึ ง ปลายเดื อ นมกราคม 2563 สํ า หรั บ ยอดดอย ยอดภู
และบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง โดยจะสิ้นสุดฤดูหนาว
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563
หลายหน่ ว ยงานได้ มี ก ารดํ า เนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการบรรเทาความเดื อ ดร้ อ น
ของประชาชน เนื่องจากในช่วงฤดู หนาวจะมี สภาพอากาศแห้งอาจทํา ให้ เกิดอัค คี ภัยได้ง่าย เพื่อเป็น การ
สนับสนุนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562) ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ใช้เป็นกรอบกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดทําแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2562 - 2563 ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย
ของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานการร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ในอันที่จะลดและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว นําไปสู่การปฏิบัติ
และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้

(นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการจังหวัดปราจีนบุรี

สารบัญ
1. ข้อมูลทั่วไป
2. หลักการและเหตุผล
๓. วัตถุประสงค์
4. สถานการณ์ภัยหนาว
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.๑ ก่อนเกิดภัย
5.๒ ขณะเกิดภัย
5.๓ หลังเกิดภัย
6. ระดับการจัดการสาธารณภัย
7. การบัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด
8. งบประมาณ
9. การสื่อสาร/ประสานงาน

หน้า
1-4
4
4
5
5
5
6
6
7
8
11
11

ภาคผนวก
ผนวก ก. คําสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2562 - 2563
ผนวก ข. โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดปราจีนบุรี
ผนวก ค. การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ์
ผนวก ง. แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี
ผนวก จ. แผนที่เสี่ยงภัยหนาวจังหวัดปราจีนบุรี
ผนวก ฉ พื้นที่เสี่ยงการเกิดสภาวะอากาศหนาว
ผนวก ช. โครงสร้างการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ผนวก ซ. รายชื่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดปราจีนบุรี

แผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2562 - 2563
อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕8 (ฉบับปรับปรุง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562)
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง/อาณาเขต
จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 39 ลิปดา
ถึงละติจูดที่ 14 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูดที่ 101 องศา 90 ลิปดา ถึงลองติจูดที่ 102 องศา 7 ลิปดา
ตะวันออก ห่างกรุงเทพมหานคร 136 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 33, 305 ใช้เวลาเดินทางเพียง 1.30 ชั่วโมง
เป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมจากกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศ
กัมพูชา ในรัศมี 100 กว่ากิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 ทิศเหนือติดกับจังหวัดนครราชสีมา
 ทิศตะวันออกติดกับ จังหวัดสระแก้ว
 ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนครนายก
 ทิศใต้ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
1.2 ลักษณะทางการปกครอง
จังหวัดปราจีนบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอศรีมโหสถ
อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอประจันตคาม อําเภอนาดี อําเภอกบินทร์บุรี และอําเภอบ้านสร้าง โดยแบ่งเขตตําบล
ออกเป็น 64 ตําบล 708 หมู่บ้าน 201,647 ครัวเรือน ประชากร 493,062 คน เพศชาย 241,139 คน เพศหญิง
245,923 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 13 เทศบาล
56 องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) โดยมีรายละเอียดการแบ่งเขตการปกครองแต่ละอําเภอ ดังตาราง
อําเภอ
อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาล
อบต.
ตําบล
เมืองปราจีนบุรี
1
1
2
11
13
กบินทร์บุรี
3
14
14
ศรีมหาโพธิ
2
7
10
ประจันตคาม
2
8
9
นาดี
1
6
6
บ้านสร้าง
1
7
9
ศรีมโหสถ
1
3
4
รวม
1
1
12
56
65
ข้อมูล : แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี 2563)

หมู่บ้าน
144
193
90
106
63
88
24
708
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1.3 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
สภาพภู มิ ประเทศของจั งหวั ดปราจีนบุรีตอนบนเป็นที่ ราบสูง และป่ าทึบสลั บซับซ้ อน มี ยอดเขาสูง
1,326 เมตร และเป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําหลายสาย มีธรรมชาติที่สวยงาม ทิศเหนือเต็มไปด้วยเทือกเขา และตอนล่าง
เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําเหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ําบางปะกงสูงกว่าระดับน้ําทะเล 5 เมตร แม่น้ําปราจีนบุรี
เกิดจากแควหนุมาน และแควพระปรงไหลมาบรรจบกันที่อําเภอกบินทร์บุรี ไหลลงสู่แม่น้ําบางปะกง อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งลมนี้เป็นลมที่พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทย ในช่วงฤดูหนาวอิทธิพลของลมนี้จะทํา
ให้จังหวัดปราจีนบุรีประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง โดยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยประมาณ 14 - 17 องศาเซลเซียส วัดอุณหภูมิต่ําสุดได้ 14.0
องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 และฤดูร้อนเริ่ม ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงประมาณ 38 – 40 องศาเซลเซียส วัดอุณหภูมิสูงสุดได้ 40.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่
9 เมษายน 2556 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม ซึ่งทําให้มีฝนและอากาศชุ่มชื้น โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,755.8 มิลลิเมตร (ค่ามาตรฐาน
1,800.0 มิลลิเมตร)
ฤดูกาล
ฤดูกาลของจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดู หนาว เริ่ มตั้ งแต่ กลางเดื อนตุ ลาคมถึ งกลางเดื อนกุ มภาพั นธ์ ซึ่ งเป็ นช่ วงของมรสุ มตะวั นออก
เฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ในช่วงนี้ ทําให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามช่วงฤดูหนาวของจังหวัดปราจีนบุรีอาจช้ากว่าบริเวณ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป
ฤดู ร้ อ น เริ่ ม เมื่ อ มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สิ้ น สุ ด ลง คื อ ประมาณกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ทําให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุด
ในรอบปี
ฤดู ฝน เริ่ มประมาณกลางเดื อนพฤษภาคมถึ งกลางเดื อนตุ ลาคม เป็ นช่ วงที่ มรสุ มตะวั นตกเฉี ยงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ําที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมา
พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ทําให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
อุณหภูมิ
เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน จึงมีอากาศร้อน
มากกว่ า จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ต ามชายฝั่ ง และในฤดู ห นาวก็ มี อ ากาศหนาวกว่ า โดยมี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ตลอด
ทั้ ง ปี 28.3 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด เฉลี่ ย 33.9 องศาเซลเซี ย ส สํ า หรั บ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า สุ ด เฉลี่ ย
คือ 23.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ 42.9 องศาเซลเซียส ที่อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2533 และอุณหภูมิต่ําสุดที่เคยตรวจวัดได้ 8.5 องศาเซลเซียส ที่อําเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2518 (ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
มิถุนายน 2560)
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1.5 ความหมายและสาเหตุของการเกิดภัยจากอากาศหนาว
1.5.1 ภัยหนาว หมายถึง อุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่่ ๘ องศาเซลเซียสลงไปจะเริ่มเป็นภัยหนาว
1.5.2 อากาศหนาว หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงขึ้นจากรอบนอก เข้าสู่ศูนย์กลางโดยจะมีกระแส
ลมพั ด ออกจากศู น ย์ ก ลางในทิ ศ ทางตามเข็ ม นาฬิ ก าในซี ก โลกเหนื อ และในทิ ศ ทางทวนเข็ ม นาฬิ ก า
ในซีกโลกใต้ (ตามข้อกําหนดของ World Meteorology Organization)
1.5.3 ความกดอากาศสูง H (High Pressure area) หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าความกด
อากาศบริเวณข้างเคียงเป็นบริเวณที่อากาศจมตัวลง ท้องฟ้าแจ่มใส ถ้าเกิดเหนือพื้นดินจะเป็นอากาศแห้งและ
เย็น
แต่ถ้ าเกิ ดในทะเลจะมีอากาศเย็น และชื้นจะพั ดเวียนออกศูนย์กลางในทิ ศทางตามเข็ มนาฬิกา
ในซีกโลกเหนือด้วยอิทธิพลของโลกหมุน อิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีน เมื่อแผ่ลงมาจะทําให้
บริเวณประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว
1.5.4
แนวปะทะอากาศ หมายถึง แนวหรือขอบเขตระหว่ างมวลอากาศเย็นและมวลอากาศ
ร้อนเคลื่อนตัวมาพบกัน โดยอากาศเย็นซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่า และหนักกว่ามวลอากาศร้อน จะผลักดัน
อากาศร้อนให้้ลอยขึ้นตามลาดของมวลอากาศเย็น ทําให้เกิดเป็นเมฆต่าง ๆ เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรง
ตามที่แนวหรือขอบเขตที่มวลอากาศทั้งสองมาพบกัน ซึ่งอาจมีความกว้าง 20 ถึง 40 กิโลเมตร
1.5.5 แนวปะทะอากาศเย็น (Cold Font) หมายถึง แนวหรือเขตระหว่างมวลอากาศเย็น และมวลอากาศร้อน
ที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันประมาณ 3 - 5 องศา ซึ่งมวลอากาศร้อนจะผลักดันอากาศร้อนให้ลอยและลอยตัวขึ้น
ตามลาดของมวลอากาศเย็น
1.5.6 น้ําค้างแข็ง (Frost) หมายถึง ผลึกน้ําแข็งที่เกิดขึ้นเนื่องจากไอน้ําในอากาศใกล้ผิวดิน ลดอุณหภูมิลง
ถึงอุณหภูมิจุดน้ําค้าง แล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ําต่อจากนั้นอุณหภูมิยังคงลดต่อไปอีกจนต่ํากว่าจุดเยือกแข็ง ทําให้น้ําค้าง
แข็งตัวกลายเป็นน้ําค้างแข็งซึ่งจะทําความเสียหายแก ่พืชผักต่างๆ น้ําค้างแข็งนี้ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า
“แม่คะนิ้ง”ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือ เรียกว่า “เหมยขาบ” สามารถพบเห็น ได้ต ามบริเ วณยอดดอยที่มี
อากาศหนาวจัด ส่วนมากจะเกิดในช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม
1.5.7 หมอก (Fog) หมอกก็คือเมฆซึ่งเกิดใกล้พื้นดิน หมอก คือ ไอน้ําซึ่งได้กลั่นตัวจนเป็น เม็ด
ละอองน้ําที่เห็นได้ด้วยตา เล็กละเอียดและเบาล่องลอยอยู่ในอากาศเช่นเดียวกับเมฆ เกิดโดยมวลอากาศ
ที่อุ้มไอน้ํานั้นเย็นลงจนถึงจุดอิ่มตัว และกลั่นตัวเป็นละอองน้ําเมื่อเกิดใกล้พื้นดิน เรียกว่า หมอก ทําให้ทัศนะวิสัย
เลวลงมากเป็นอันตรายต่อการจราจร
1.6 พืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยและอันตรายที่เกิดจากอากาศหนาว
ในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ําสุดในตอนเช้ามืดจะลดลงอยู่ในเกณฑ์หนาวถึงหนาวจัด โดยเฉพาะเดือนธันวาคม
ถึงมกราคมเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวมากที่สุดในรอบปี ซึ่งในช่วงดังกล่าวอุณหภูมิอาจลดลงต่ํากว่าจุดเยือกแข็ง
ได้ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นเทือกเขาหรือบนยอดเขาสูง สําหรับพื้นที่ซึ่งอยู่ติด
ทะเล ได้แก่ ภาคตะวันออกตอนล่าง และภาคใต้ความผันแปร ของอุณหภูมิในช่วงวันและฤดูกาลจะน้อยกว่า
โดยฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดเท่าพื้นที่ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน สําหรับฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่่กลางเดือนตุลาคม
ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
1.7 ปัญหาภัยจากอากาศหนาวต่อชีวติ ของประชาชน
ภั ย จากปั ญ หาภาวะอากาศที่ ห นาวจั ด ในประเทศไทยนั้ น แม้ ว่ า จะไม่ ใ ช่ป ระเภทของภั ย
ที่มีอันตรายหรืออาจก่อความเสียหายร้ายแรงได้มากในลําดับต้นๆ ก็ตามแต่ในทุกปีนั้นก็จะปรากฏ ข้อเท็จจริง
ว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะการณ์ดังกล่าวอยู่เสมอ เนื่องจากภาวะอากาศหนาว จะส่งผลให้เกิดโรคภัย
ไข้เจ็บต่าง ๆ แทรกซ้อน อาทิ โรคระบบทางเดินหายใจ ปอดบวม และไข้หวัด และเนื่องจากอากาศแห้ง ทําให้
ความชื้นสัมพัทธ์์ในอากาศน้อย จะทําให้้เกิดโรคผิวหนังจนมักจะมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโรคหนาวตาย
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1.8 ปัญหาภัยจากอากาศหนาวต่อทรัพย์สินของประชาชน
ปัญหาภัยจากอากาศหนาวต่อทรัพย์สินของประชาชนในประเทศไทยนั้นน่าจะเป็นปัญหาที่มีระดับความ
รุนแรงไม่มากนัก เพราะภาวะอากาศหนาวในประเทศไทยเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ และไม่หนาวจัดจนน่าจะเสียหายต่อ
ทรัพย์์สินได้ ดังนั้นปัญหาดังกล่าวน่าจะเป็นปัญหาต่อสิ่งที่มีชีวิตอย่างมนุษย์สัตว์หรือพืชเสียมากกว่า
1.9 ปัญหาภัยจากอากาศหนาวต่อพันธุพ์ ชื
พื ช บางชนิ ด เป็ น พื ช ที่ มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะปลู ก ในสภาพอากาศที่ ห นาวเย็ น แต่ พื ช บางชนิ ด
เป็น พืชที่อาจไม่สามารถทนทานต่อสภาพอากาศหนาวได้ ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อพันธุ์พืชที่ประชาชน
เพาะปลูกไว้ ดังนั้น รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในท้องถิ่นจะต้องให้ความรู้กับประชาชน ว่าพืชพันธุ์
ชนิดใดที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในสภาวะอากาศที่หนาวเย็น เพื่อประชาชนจะสามารถป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ปลูกพืชประจําท้องถิ่นเพื่อเป็นรายได้ให้กับตนเองต่อไป
1.10 ปัญหาภัยจากอากาศหนาวต่อสัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่อาจเกิดปัญหาจากการทีม่ ีสภาวะอากาศแปรปรวนได้ ปัญหาภัย
หนาวอาจส่งผลเสียต่อทั้งสัตว์เลี้ยงเองและอาจส่งผลต่อผลผลิตที่สัตว์เลี้ยงนั้นจะให้กับประชาชน ดังนั้นการป้องกัน
ความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้ นจึ งเป็ นเรื่ องที่ มีความสําคัญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้้ความรู้แก่ประชาชน
ในการป้องกันภัยจากอากาศหนาวที่จะเกิดต่อสัตว์เลี้ยง และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์ที่มีลักษณะเหมาะสม
กับสภาพอากาศของท้องถิ่นตนเองด้วย
2. หลักการและเหตุผล
ภั ย จากอากาศหนาวเป็ น ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ มั ก เกิ ด ทั่ ว ไปในประเทศไทยช่ ว งระหว่ า งเดื อ น
พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทย
ประมาณกลางเดื อ นตุ ล าคม ซึ่ ง จะนํ า ความหนาวเย็ น มาสู่ ป ระเทศไทย เป็ น ระยะที่ ขั้ ว โลกใต้ หั น เข้ า หา
ดวงอาทิตย์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือยัง
มีฟ้าฝนคะนอง โดยเฉพาะในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ซึ่งเป็นช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แผ่อิทธิพลครอบคลุม
พื้นที่ของประเทศไทยตอนบนทําให้พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดส่งผลให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ลักษณะอากาศในฤดูหนาวพิจารณาจากอุณหภูมิต่ําสุดของแต่ละวัน โดยมี
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2556 กระทรวงการคลังจึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ข้อ 5.1.14 กรณีอากาศหนาวมีอุณหภูมิต่ํากว่า ๘ องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลา
อากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าที่จ่ายจริง
คนละไม่เกิน 240 บาท ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท
ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป
ภัยจากอากาศหนาวยังมีเกิดขึ้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากอากาศหนาว
เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเดือดร้อน ของประชาชนที่ได้รับจากภัยหนาว
ในอนาคต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกัน และประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้ งหน่ วยปฏิ บัติ ก ารหลั ก และหน่ วยร่ วมปฏิ บัติการ เพื่อให้ส ามารถดํา เนิน การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญหาภั ย
จากอากาศหนาวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.2 เป็นการกําหนดหน้ าที่ความรั บผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
ในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว
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4. สถานการณ์ภัยหนาว
ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศลงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๖๒ ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากอุณหภูมิต่ําสุดบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน จะลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ลมที่พัดปกคลุม
บริเวณประเทศไทยในระดับล่างที่ความสูงประมาณ ๑๐๐ เมตรถึงประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลม
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็น
ลมฝ่ายตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง
สถิติอุณหภูมิต่ําสุด จังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ.
อุณหภูมติ ่ําสุด
วันที่
2558
17.3 องศาเซลเซียส
16 ม.ค. 2558
2559
14.7 องศาเซลเซียส
9 ก.พ. 2559
2560
16.2 องศาเซลเซียส
20 ธ.ค. 2560
2561
17.8 องศาเซลเซียส
14 ม.ค. 2561
(ข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปราจีนบุรี ณ เดือน ตุลาคม 2562)

อุณหภูมเิ ฉลี่ย : ปี
24.68 องศาเซลเซียส
25.14 องศาเซลเซียส
24.88 องศาเซลเซียส
22.9 องศาเซลเซียส

5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
การปฏิ บั ติ งานเพื่ อการป้ องกั นและบรรเทาภั ยจากอากาศหนาว ต้ องวางมาตรการเพื่ อการเตรี ยมรั บ
สถานการณ์อากาศหนาวดําเนินการ ดังนี้
5.๑ ก่อนเกิดภัย
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ประสานงานกับกองอํานวยการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อํ า เภอ และกองอํ า นวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาล
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล และหน่ ว ยงานที่ มี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการป้ อ งกั น และช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว ดังนี้
5.1.1 การเตรียมการด้านข้อมูล
1) ให้กองอํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดปราจีนบุรี ประสานงานกับ
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อสํารวจจํานวน
ประชากร และพื้นที่ ที่อาจประสบภัยหนาวในเขตท้องที่ นั้นๆ เพื่ อประโยชน์ ในการป้ องกัน และช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบภัย
2) ให้กองอํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดปราจีนบุรี ประสานงานกับ
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี เพื่อทราบข้อมูลสภาพอากาศหนาวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ แล้วแจ้งให้อําเภอ
ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวัง และเตรียมการป้องกันอันตราย
5.1.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงภาวะอากาศหนาว อย่างทั่วถึง เพื่อเตรียมป้องกัน
มิให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยเนื่องจากอากาศแห้งและลมกระโชกแรง
5.1.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว
ให้ พร้ อมแล้ วแจกจ่ ายไป สํ ารองไว้ ยั งกองอํ านวยการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาภั ยหนาวจั งหวั ดปราจี นบุ รี
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตําบล หมู่บ้านตาม
สภาพความเสี่ยงภัย
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5.2 ขณะเกิดภัย
5.2.1 ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัด ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวอําเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวขึ้น เพื่อรับรายงานสถานการณ์และเตรียมการ
ป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
5.2.2 เมื่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่ประสบภาวะอากาศหนาว พบว่ามีประชาชนประสบภัยให้พิจารณาว่าประชาชนสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้หรือไม่ กรณีที่จะต้องให้ความช่วยเหลือให้แจกจ่ายเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และ
เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในการป้องกันและบรรเทาภัยไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยทันที
5.2.3 เมื่อเกินขี ดความสามารถของศู นย์ ปฏิ บัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปั ญหาภัยหนาว
เทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล ที่ ประสบภั ยอากาศหนาวให้ รายงานขอรั บการสนั บสนุ นจากศู นย์
บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวชั้นเหนือขึ้นไป ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาวเขตท้องที่ใกล้เคียง รวมทั้งภาคเอกชน/มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้การสนับสนุน และ
รายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวตามลําดับชั้นทราบ
5.2.4 ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดประสานงานด้านข้อมูล
ความต้องการของประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้การสนับสนุนไปยังพื้นที่ประสบภัย
เมื่อได้รับการร้องขอ
5.2.5 เมื่อมีความจําเป็น ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัด
ขอรับการสนั บสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรม กระทรวง หน่วยงานของรัฐ รัฐวิ สาหกิจ
หน่วยทหาร องค์กรประชาชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้การสนับสนุนในด้านเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม วัสดุอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภคตามความเหมาะสม
5.๓ หลังเกิดภัย
5.3.1 ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ในพื้นที่รับผิดชอบสํารวจความเสียหายและจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห์และฟื้นฟู
5.3.2 ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ในพื้นที่ที่เกิดภัยหนาว สํารวจความเสียหาย สํารวจข้อมูล
ภัยหนาว และให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อน กรณีเกินขีดความสามารถ
ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
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6. ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ ทั้งนี้ ขึ้นกับพื้นที่ ประชากร ความซับซ้อน หรือความสามารถ
ในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้
ระดับ

การจัดการ

ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

1

สาธารณภัยขนาดเล็ก

ผู้อํานวยการอําเภอ ผู้อํานวยการท้องถิ่น และ/หรือ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ
ผู้อํานวยการจังหวัด หรือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

2

สาธารณภัยขนาดกลาง

3

สาธารณภัยขนาดใหญ่

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

4

สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

โครงสร้างศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปราจีนบุรี

ผูบ้ ญ
ั ชาการ/ผู้อํานวยการ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์รว่ ม

ทีป่ รึกษา/ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิ

ส่วนปฏิบตั กิ าร

ส่วนอํานวยการ

ส่วนสนับสนุน

แผนภาพที่ 1 : โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
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7. การบัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด
โครงสร้างศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จังหวัด แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้
7.1 คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ คําแนะนํา ข้อมูล ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยให้คํานึงถึง ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานเป็นสําคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/
ผู้อํานวยการเห็นสมควร
7.2 ส่วนอํานวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย รวบรวม
ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจําเป็นในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน
รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการ เป็นฐานดําเนินการ ทั้งนี้
ให้ สํ านักงานป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี /หน่วยงานตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทํา ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ พร้อมทั้ง ให้การ
สนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
7.3 ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน
เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย บริการการแพทย์
และสาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย ประสานทรัพยากร และทางทหาร โดยให้หน่วยงานที่มี
หน้าที่ดังกล่าวร่วมกันจัดทํา ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้าง ภายในของส่วนฯ
7.4 ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี้
(1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จําเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การพลังงาน
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การโยธาธิการ และซ่อมบํารุง
การฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน โดยให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบภารกิจ ในแต่ละด้านร่วมกันจัดทํา ขอบเขต
แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ
(2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และการรับบริจาค
โดยให้คลังจังหวัด เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจ
ด้านการรับบริจาค พร้อมทั้ง ให้ร่วมกันจัดทําขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้างภายในของส่วน ฯ
ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกภาพและชัดเจน
แต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ตามแผนภาพที่ ๒ และ ๓

9

กองอํานวยการ
ป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดข้างเคียง

กองอํานวยการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ปราจีนบุรี

“ สายด่วนนิ รภัย 1784 ”
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๓ ปราจีนบุรี

องค์กรภาคเอกชน
(ชมรม/สมาคม/มูลนิ ธิ)
ที่มีเครื่องมือสือ่ สาร

หน่ วยทหารในพื้นที่
- กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
- มณฑลทหารบกที่ ๑๒
กองอํานวยการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ
(๗ อําเภอ)

กองอํานวยการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล

หน่ วยปฏิบตั ิ

กองอํานวยการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตําบล

หน่ วยปฏิบตั ิ

แผนภาพที่ ๒ การประสานการปฏิบตั ิในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหนาว

๑0
แผนภาพที่ ๓ : การกําหนดบุคคลผู้มีอํานาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

สาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิ่ง
ควบคุมและกํากับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 13)

ผูบ้ ัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (รมว.มท.)

ช่วยเหลือผู้บัญชาการ มีอํานาจบังคับบัญชา
และสั่งการตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย
(
)
ควบคุมและกํากับการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ./
รอง ผอ./ผช.ผอ. เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร
ได้ทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 14)

รองผู้บัญชาการ (ปมท.)

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตจังหวัด (มาตรา 15)
สาธารณภัย

นายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ช่วยเหลือ ผอ.จังหวัด และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ ผอ.จว.มอบหมาย (มาตรา 18)
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตอําเภอของตน และช่วยเหลือ ผอ.จว.
ตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 19)
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.จว./
ผอ.อ. ตามที่ได้รับมอบหมาย
(มาตรา 20)
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมี
หน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.ท้องถิ่น ตามที่ได้รับ
มอบหมาย (มาตรา 20)

ผู้อํานวยการกลาง (อ.ปภ.)

ผอ.จังหวัด (ผวจ.)
รอง ผอ.จังหวัด (นายก อบจ.)

ผอ.อําเภอ. (นายอําเภอ)

ผอ.ท้องถิ่น
(นายก อบต./นายกเทศมนตรี)

ผช.ผอ.ท้องถิ่น
(ปลัด อบต./ปลัดเทศบาล)

สั่งการให้
ดําเนินการ
อย่างหนึ่ง
อย่างใดเพื่อ
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย/
ให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ในพื้นที่
ที่กําหนด
(มาตรา 31)

๑1
8. งบประมาณ
8.๑ งบประมาณปกติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.๒ ใช้ เ งิ น ทดรองราชการตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. การสื่อสาร/ประสานงาน
9.๑ ตามสายงานปกติหรือตั้งกองสื่อสารกลางประสานทุกหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุ
9.๒ การสื่อสารระหว่างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบล ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาล
ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย หนาวอํ า เภอ กั บศู นย์ บั ญชาการเหตุ การณ์ ป้ องกั น
และแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัด ให้ใช้ระบบสื่อสาร ดังนี้
๑) ระบบโทรศัพท์มือถือ
๒) ระบบโทรศัพท์พื้นฐานและโทรสาร
๓) ระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารต่างๆ
๑0. ภาคผนวก
ก. คําสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖3
ข. โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดปราจีนบุรี
ค. แผนผังการเผชิญเหตุและการบัญชาการณ์เหตุการณ์
ง. แผนทีจ่ ังหวัดปราจีนบุรี
จ. แผนทีเ่ สี่ยงภัยหนาวจังหวัดปราจีนบุรี
ฉ. พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสภาวะภัยหนาวจังหวัดปราจีนบุรี
ช. โครงสร้างการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ซ. รายชื่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ลงชื่อ

ผู้เสนอแผน

(นายสุนา คนบุญ)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายรณรงค์ นครจินดา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติแผน
(นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการจังหวัดปราจีนบุรี

ภาคผนวก

ผนวก ก

คําสั่งกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
ที่ 3109 /๒๕62
เรื่อง จัดตั้งคณะกรรมการกองอํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดปราจีนบุรี
.

ด้ ว ยกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได้ ป ระกาศลงวั นที่ 13 ตุ ล าคม 2562 เรื่ อง การเข้ าสู่ ฤ ดู ห นาว
ของประเทศไทย พ.ศ.2562 ว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และคาดหมาย
ลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยจะมีอากาศหนาวถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยช่วงเวลาที่
อากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่มครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2562 ถึงปลายเดือนมกราคม 2563
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.๒๕62 - ๒๕63
การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การประสานการปฏิบัติตลอดจนสนับสนุน
การปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 จึงได้จัดตั้งกองอํานวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕62 - ๒๕63 ขึ้น ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. คณะที่ปรึกษา
1.1 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒
1.2 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
2. คณะกรรมการส่วนอํานวยการ
2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ฯ
๒.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รองผู้อํานวยการศูนย์ฯ
2.3 ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
2.4 รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
2.5 ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
2.7 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
2.8 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
2.9. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
ปราจีนบุรี เขต ๑
2.10 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
ปราจีนบุรี เขต ๒
2.๑1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กรรมการ
2.12 ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๓ ปราจีนบุรี กรรมการ
2.13 ผู้อํานวยการสํานักบริหารเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) กรรมการ
2.๑4 นายอําเภอทุกอําเภอ
กรรมการ
/2.๑5 พัฒนาสังคม...

-22.๑5 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ
2.16 พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
2.17 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
2.18 เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
2.19 ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
2.20 ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
2.21. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
จังหวัดปราจีนบุรี
2.22 ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
2.23 ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
2.24 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
2.25 นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
กรรมการ
2.26 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธร ทุกแห่ง
กรรมการ
2.27 นายกเทศมนตรีตําบล ทุกตําบล
กรรมการ
2.28 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ทุกแห่ง
กรรมการ
2.29 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ
2.30 ประธานกรรมการมูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
2.31 ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างบําเพ็ญธรรมสถาน
กรรมการ
2.32 หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ/เลขานุการ
จังหวัดปราจีนบุรี
2.33 ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
2.34 หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
2.35 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
มีหน้าที่ดังนี้
1. เป็นศูนย์กลางการติดตามข่าวสารและสถานการณ์อากาศหนาว รวมทั้งประสานงานกับ
ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
2. จัดประชุมชี้แจงระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและซักซ้อมแนวทางการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มูลนิธิและภาคเอกชน
๓. รับรายงานสถานการณ์อากาศหนาว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังติดตาม
และประเมินสถานการณ์ภัยหนาว เพื่อแจ้งเตือนภัยและพิจารณาให้ความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว
ได้ทันทีและทั่วถึง
4. กําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยหนาว โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน พร้อมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ
เกี่ยวกับสภาวะอากาศหนาว รวมทั้งการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
/3. คณะทํางาน…

-33. คณะทํางานฝ่ายปฏิบัติการ
3.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
3.2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
3.3 ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
3.4 ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
3.5 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
3.6 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
3.7 ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
3.8 ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
3.9 นายอําเภอ ทุกอําเภอ
3.10 นายกเทศมนตรีตําบล ทุกตําบล
3.11 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ทุกตําบล
3.12 หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
3.13 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/
เลขานุการ
คณะทํางาน/
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ดังนี้
1. ติดตามสถานการณ์ภัยหนาวและรายงานสถานการณ์ภัยหนาวให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัดทราบ เพื่อวินิจฉัย สั่งการ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
2. ระดมสรรพกําลัง เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
3. กําหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น จากสภาพอากาศหนาวเย็น
ถนนลื่น และทัศนวิสัยต่ําจากหมอกหนา ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
4. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว
4. คณะทํางานฝ่ายสนับสนุน
4.1 ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
4.2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
4.3 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
4.4 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
4.5 ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3
ปราจีนบุรี
4.6 ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
4.7 ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
4.8 ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
4.9 ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
4.10 พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
/4.11 นายอําเภอ...

-44.11 นายอําเภอ ทุกอําเภอ
4.12 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ทุกตําบล
4.13 หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ปราจีนบุรี

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้
1. สร้างการรับรู้ ให้ กับประชาชนโดยการประชาสัมพั นธ์ และให้คําแนะนําในการดูแ ล
สุขภาพ เช่น งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว
2. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ใช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซังและวัสดุ
ทางการเกษตร เพื่อลดมลพิษในอากาศและปัญหาหมอกควัน
3. จัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา และอุปกรณ์ดับเพลิงให้
พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
4. ติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงภัย
5. คณะทํางานฝ่ายรับบริจาค
5.1 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
5.2 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
5.3 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
5.4 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
5.5 ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
5.6 อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
5.7 คลังจังหวัดปราจีนบุรี
5.8 หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ปราจีนบุรี

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ
คณะทํางาน/
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้
1. รับบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องกันหนาว และออกใบเสร็จการรับบริจาคให้ถูกต้อง
2. จัดทําบัญชีรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคให้ถูกต้อง
3. จัดเก็บรักษาสิ่งของที่ได้รับบริจาค และจัดส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย
4. รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้อํานวยการทราบทุกระยะ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62

ผู้อํานวยการจังหวัดปราจีนบุรี

ผนวก ค : การเผชิญเหตุและบัญชาการเหตุการณ์ (Single Command) ภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ ๒ (สาธารณภัยขนาดกลาง)
สาธารณภัยขนาดกลาง : เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) อําเภอ (นายอําเภอ) ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยลําพัง ผู้อํานวยการจังหวัด (ผู้วา่ ราชการจังหวัด) เข้าควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์

ผู้อํานวยการกลาง
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้อํานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี)

สนับสนุน

สั่งการ

ประสานงาน

รายงาน

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (7 อําเภอ)
ผู้อํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ)

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (13 เทศบาล)
ผู้อํานวยการท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี)

สนับสนุนการปฏิบัติ
ซึ่งกันและกัน

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. (56 แห่ง)
ผู้อํานวยการท้องถิ่น (นายก อบต.)

ผนวก ข : โครงสร้างศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี)

งานประชาสัมพันธ์

งานประสานงาน

(ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)

(สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)

ส่วนปฏิบตั ิการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(ด้านสังคมและความมั่นคง)






งานการกู้ชีพ
งานการกู้ภัย
งานความปลอดภัย
งานโครงสร้างพื้นฐาน
หน่วยทหารในพื้นที่

หมายเหตุ : โครงสร้างศูนย์บญั ชาการเหตุการณ์จงั หวัด
ปราจีนบุรี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์สาธารณภัย

ส่วนสนับสนุน

ส่วนอํานวยการ

ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ)
 งานวิเคราะห์สถานการณ์
 ติดตาม
 วิเคราะห์
 ประเมิน
 แจ้งเตือน
 งานทรัพยากร
 รวบรวม/ติดตาม
 ประเมิน
 จัดสรร/จัดลําดับ
 งานวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ










งานสื่อสาร
งานเสบียง
งานขนส่ง
งานรักษาพยาบาล
งานรับบริจาค
งานการเงิน
งานระเบียบ กฎหมาย
งานสนับสนุนทั่วไป

ผนวก ง. : แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี

ผนวก จ. แผนที่เสีย่ งภัยหนาวจังหวัดปราจีนบุรี
จํานวน ๓ อําเภอ ๙ ตําบล ๘๕ หมูบ่ ้าน

ผนวก ฉ : พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสภาวะอากาศหนาว จังหวัดปราจีนบุรี
ลําดับที่
1

อําเภอ
เมืองปราจีนบุรี

2

ประจันตคาม

3

นาดี

พื้นที่เสี่ยงภัยหนาว
ตําบล
หมู่ที่
เนินหอม
5
6
12
13
14
16
19
20
โพธิ์งาม
7
13
14
16
คําโตนด
9
10
11
12
13
14
15
16
18
นาดี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สําพันตา
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านเนินบาก
บ้านห้วยทราย
บ้านบ่อแร่
บ้านธารเลา
บ้านเนินสูง
บ้านห้วยเกษียร
บ้านซับฟาน
บ้านหนองแท่นพระ
บ้านโคกกรวด
บ้านคลองแก้มช้ํา
บ้านคลองฟันปลา
บ้านทุ่งยาว
บ้านทุ่งสะบก
บ้านหนองคุ้ม
บ้านหนองเลิง
บ้านหนองเอี่ยน
บ้านเนินแดง
บ้านเนินสูง
บ้านหนองกวาง
บ้านเนินสูงเหนือ
คําโตนด
บ้านแดง
บ้านว่านเหลือง
บ้านนาดี
บ้านเสี้ยว
บ้านหนองตราด
บ้านสระจาน
บ้านโนนสูง
บ้านสันทัด
บ้านกระเดียง
บ้านบุสูง
บ้านระเบาะเกตุ
บ้านโนนแสนสุข
บ้านสระแท่น
บ้านด่านตะกั่ว
บ้านสันติสุข
บ้านสําพันตา
บ้านคลองชุมพล
บ้านแห่
บ้านแก้ง
บ้านวังหมัน
บ้านโคกกระจง
บ้านหนองแหน
บ้านทุ่งสามัคคี
บ้านใหม่พัฒนา

หมายเหตุ

ผนวก ฉ : พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสภาวะอากาศหนาว จังหวัดปราจีนบุรี
ลําดับที่

รวม

อําเภอ

3

พื้นที่เสี่ยงภัยหนาว
ตําบล
หมู่ที่
สะพานหิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
แก่งดินสอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
ทุ่งโพธิ์
2
3
4
5
6
7
1
บุพราหมณ์
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9

85

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านตรอกเนียม
บ้านชะอม
บ้านบุกล้วย
บ้านปากร่วม
บ้านสะพานหิน
บ้านหนองสองห้อง
บ้านหนองตะแบก
บ้านโนนหินแห่
บ้านโนนม่วง
บ้านทุ่งวิจิตร
บ้านทับไทร
บ้านท่าสะตือ
บ้านวังอ้ายป่อง
บ้านบุกล้วย
บ้านวังรี
บ้านแก่งดินสอ
บ้านเขาขาด
บ้านหินเทิน
บ้านบุเจริญ
บ้านคลองมะไฟ
บ้านอ่างทอง
บ้านแก่งใหญ่
บ้านแหลมไผ่
บ้านทุ่งโพธิ์
บ้านทุ่งแฝก
บ้านคลองตาหมื่น
บ้านคลองเตย
บ้านคลองปลาดุกลาย
บ้านนิคมสหกรณ์
บ้านทับลาน
บ้านขุนศรี
บ้านบุพราหมณ์
บ้าน กม.80
บ้านวังมืด
บ้านวังขอนแดง
บ้านวังหิน
บ้านวังใหม่
บ้านแสนสุข
บ้านทับลานใน

หมายเหตุ

ภาคผนวก ช. : โครงสร้างการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานในพืน้ ที่จงั หวัดปราจีนบุรี
กองพลทหารราบที่ 2
รักษาพระองค์
โทรฯ 0-3747-1438

ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
นามเรียกขาน ศูนย์ ป้องภัย
ความถี่วทิ ยุ 150.150
โทรฯ 0-3729-1750-6 สายด่ วน 1784
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
นามเรียกขาน ปราจีน
ความถี่วทิ ยุ 152.550
โทรฯ 0-3721-2657
กองกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
นามเรียกขาน เมืองปราจีน
ความถี่วทิ ยุ 153.450
โทรฯ 0-3721-1135
การไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าคจังหวัดปราจีนบุรี
โทรฯ 0-3721-1114
สายด่ วน 1129

ศูนย์ อปพร. จังหวัดปราจีนบุรี
นามเรียกขาน ปราจีนบุรี
ความถี่วทิ ยุ 162.800
โทรฯ 0-3745-4417

สํ านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
นามเรียกขาน ป้ องกัน
ความถี่วทิ ยุ 150.150
โทรฯ 0-3745-4416-20

นายกสมาคมผูส้ ื่ อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี
โทรฯ 0-3721-2130
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1862-8344

มูลนิธิร่วมกตัญญู
นามเรียกขาน ร่ วมปราจีน
ความถี่วทิ ยุ 168.750
โทรฯ 0-3721-2134

มูลนิธิสว่ างบําเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี
นามเรียกขาน บําเพ็ญ
ความถี่วทิ ยุ 168.475
โทรฯ 0-3721-7759

มณฑลทหารบกที่ 12
(ค่ ายจักรพงษ์ )
หน่ วยพัฒ นาเคลื่อนที่ 12 สํ านักงานพัฒ นาภาค 1
โทรฯ 0-3723-1832 ต่ อ 14
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1430-2544

ศูนย์อาํ นวยการฯ จังหวัดปราจีนบุรี
ปกครองจังหวัด ฝ่ ายความมัน่ คง
นามเรียกขาน สวนหลวง ความถี่วทิ ยุ 157.150
โทรฯ 0-3745-4129

โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
นามเรียกขาน กู้ชีพเจ้ าพระยา
ความถี่วทิ ยุ 155.475
โทรฯ 0-3721-1088

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นามเรียกขาน ศูนย์ โพธิ์ทอง
ความถี่วทิ ยุ 162.550
โทรฯ 0-3721-3241

ภาคผนวก ซ : รายชื่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
1. การสื่อสารทางวิทยุสื่อสารระบบ TRUNKED RADIO
ศูนย์ บัญชาการเหตุการณ์ ฯ อําเภอ

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ฯ จังหวัด
2. การสือ่ สารวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM และโทรศัพท์
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
1. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯจังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
2. อําเภอเมืองปราจีนบุรี
3. อําเภอบ้านสร้าง
4. อําเภอศรีมโหสถ
5. อําเภอศรีมหาโพธิ
6. อําเภอประจันตคาม
7. อําเภอกบินทร์บุรี
8. อําเภอนาดี
9. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
10. เทศบาลตําบลบ้านนาปรือ
11. เทศบาลตําบลโคกมะกอก
12. เทศบาลตําบลบ้านสร้าง
13. เทศบาลตําบลโคกปีบ
14. เทศบาลตําบลศรีมหาโพธิ
15. เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์
16. เทศบาลตําบลประจันตคาม
17. เทศบาลตําบลกบินทร์
18. เทศบาลตําบลเมืองเก่า
19. เทศบาลตําบลสระบัว
20. เทศบาลตําบลนาดี
21. อบจ. ปราจีนบุรี

วิทยุความถี/่ นามเรียกขาน
๑๖๑.๔๗๕/ปภ.ปราจีน

โทรศัพท์
0-3745-4416-20

157.150/ชัยพฤกษ์
157.150/ลําดวน
157.150/ชวนชม
157.150/เอื้องคํา
157.150/ดาวเรือง
157.150/บานชื่น
157.150/ชงโค
162.550/ศูนย์โพธิ์ทอง
155.300/บ้านนาปรือ
155.300/โคกมะกอก
162.525/คชสาร
157.150/ทักษิณ
162.550/ขุนราม
162.550/ขุนไกร
157.150/อุเทน
162.550/หนุมาน
162.550/อัศวิน
162.550/ภาชี
162.520/คลองยาง
-

0-3721-3105
0-3727-1225
0-3727-6410
0-3727-9222-3
0-3729-1402
0-3728-0234
0-3728-9074
0-3721-1028
0-3748-2006
0-3729-4122-3
0-3727-1326
0-3727-6114
0-3741-0377
0-3740-0254
0-3729-1401
0-3728-3167
0-3728-1463
0-3757-5089
0-3728-9226
0-3721-3724

ผนวก ซ : รายชื่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
22. แขวงการทางปราจีนบุรี
23. ศูนย์ป้องกันฯ เขต 3 ปราจีนบุรี
24. ที่ทําการปกครอง จ.ปราจีนบุรี
25. สํานักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
26. สํานักงานสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี
27. สํานักงานประกันภัย จ.ปราจีนบุรี
28. มณฑลทหารบกที่ 12 (ค่ายจักรพงษ์)
29. กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
30. อุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี
31. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปราจีนบุรี
32. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ประจันตคาม
33. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.กบินทร์บุรี
34. บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน)
35. ประชาสัมพันธ์ จ.ปราจีนบุรี
36. สํานักงานพลังงาน จ.ปราจีนบุรี
37. ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาปราจีนบุรี
สถานีตํารวจ
1. ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
2. สภ. เมืองปราจีนบุรี
3. สภ. บ้านสร้าง
4. สภ. ศรีมโหสถ
5. สภ. ศรีมหาโพธิ
6. สภ. ประจันตคาม
7. สภ. กบินทร์บรุ ี
8. สภ. นาดี
9. สภ. ระเบาะไผ่

วิทยุความถี/่ นามเรียกขาน
๑๖๑.๔๗๕/ป้องกันภัย
157.150/สวนหลวง
`

152.550/ปราจีน
153.45/เมืองปราจีน
152.550/บ้านสร้าง
152.550/มโหสถ
152.550/มหาโพธิ
152.550/ประจัน
152.550/กบินทร์
152.550/นาดี
152.550/ระเบาะไผ่

โทรศัพท์
0-3721-1098
0-3729-1750-6
0-3745-4007
สายด่วน 198
0-3721-2839
0-3721-1627
0-3745-4068
0-3747-5240-2
0-3747-1439
0-3745-2241-4
0-3778-0450
0-3729-1449
0-3728-0525
0-3748-2221-3
0-3745-4058
0-3745-4466
0-3720-0344-7
0-3748-0480
0-3721-1058
0-3727-1240
0-3727-6123
0-3727-9111
0-3729-1498
0-3728-0227
0-3728-9099
0-3729-0415

ผนวก ซ : รายชื่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
10. สภ. วังตะเคียน
11. สภ. วังขอนแดง
12. สภ. สระบัว
13. สถานีตํารวจทางหลวง
โรงพยาบาล
1. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2. โรงพยาบาลบ้านสร้าง
3. โรงพยาบาลศรีมโหสถ
4. โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
5. โรงพยาบาลประจันตคาม
6. โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
7. โรงพยาบาลนาดี
มูลนิธิ – เอกชน
1. มูลนิธิสว่างบําเพ็ญธรรมสถาน
2. มูลนิธิสัจจพุทธธรรม(กบินทร์บุรี)
3. มูลนิธิมหาโพธิส์ ามัคคีเบญจธรรม
4. ร่วมกตัญญู
5. ศูนย์กู้ภัยอนุสรณ์
6. มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรตั น์
7. บริษัท แอดวานซ์ อะโก จํากัด
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
1. กรมควบคุมมลพิษ
- สายด่วนกรมควบคุมมลพิษ
- สายด่วนบริการข้อมูลสารเคมี
2. ศูนย์บริการฉุกเฉินทางรังสี
3. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
5. ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
6. ศูนย์สื่อสารนเรนทร

วิทยุความถี/่ นามเรียกขาน
152.550/ตะเคียน
152.550/วังแดง
152.550/สระบัว
158.000/ทางหลวงกบินทร์
155.475/กูช้ ีพเจ้าพระยา
155.670/บ้านสร้าง 2
155.670/มโหสถ 2
155.670/มหาโพธิ 2
155.670/ประจัน 2
155.670/กบินทร์ 2
155.670/นาดี 2
168.475/บําเพ็ญ
168.275/สัจจะ
168.750/ร่วมปราจีน
157.450/ศูนย์อนุสรณ์

โทรศัพท์
0-3757-6581
0-3748-6774
0-3757-5092
0-3729-0066
สายด่วน 1669
0-3721-1446
0-3727-1238-9
0-3727-6127
0-3727-9203-4
0-3729-13689
0-3728-8096
0-3728-9057
0-3721-7759
0-3728-1411
0-3720-6191
0-3720-0742
0-3729-1383
08-5286-7463
0-3720-8800-39
0-2298-24444,0-22982000
1650
1564
0-2579-5230-4
0-2253-0561
0-2269-2999
0-2269-3992 สายด่วน
1356
1669

ผนวก ซ. รายชื่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
7. สถานีตํารวจในพื้นที่ใกล้เคียง
8. สถานีดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียง
9. ตํารวจทางหลวง
10. ศูนย์ควบคุมจราจร
11. สนง.ปราบปรามยาเสพติด
12. ศูนย์ป้องกันฯ เขต 3 ปราจีนบุรี
สื่อมวลชน
1 นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต
2. นายสมศักดิ์ จิระพงษ์
3. นายนัฐพล นาคพราย
4. นายธนปกรณ์ วิศวามิตร
5. นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต
6. นายธนู บุญเพ็ง
7. นายไพโรจน์ เกล็ดเงิน
8. นายสมบุญ วัชรถานนท์
9. นายมานิตย์ สนับบุญ
10. นายศุภชัยวัฒน์ อินทร์จันทร์
11. นางพัชรี เมืองเนาว์
12. สถานีวิทยุเสียงจากค่ายจักรพงษ์
13. สํานักงานประชาสัมพันธ์

หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์

โทรศัพท์
191
199
193
1197
1688
1784

นายกสมาคมผูส้ ื่อข่าวปราจีนบุรี

0-3721-2130,
08-1862-8344
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “เสียงมหาชน” 0-3721-1960,
หนังสือพิมพ์ “เสียงมหาชน” ปราจีนบุรี 0-3721-1303
ประธานเครือข่ายวิทยุชุมชน
08-6355-4491
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9
08-1286-3615
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5, 7
08-1862-8344
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
08-1759-6058
หนังสือพิมพ์ “ข่าวสด” , ช่อง 3
08-5282-7508
หนังสือพิมพ์ “มติชน”
08-6366-1800
หนังสือพิมพ์ “มติชน”
08-1558-3238
หนังสือพิมพ์ “สยามรัฐ”
08-9055-8648
หนังสือพิมพ์ “เดลินิวส์”
08-1744--4203
สถานีวิทยุเสียงจากค่ายจักรพงษ์
0-3721-1209
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์, ทุกสื่อฯ
0-3745-4058-9
ช่อง 11
0-3720-0459,
0-1286-3615

