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๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
1. สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 6,596.092 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 4,122,557 ไร่ จังหวัดสุโขทัยเป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง อยู่ห่ างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 440 กิโลเมตร แบ่ง การปกครอง
ออกเป็น ๙ อำเภอ ๘๔ ตำบล ๘๔๓ หมู่บ้า น มีประชากร ณ เดือนธันวาคม 2561 จำนวนประชากรชาย
290,129 คน หญิง 307,148 คน รวมจำนวนประชากร 597,297 คน ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวนประชากร
ชาย 339 คน หญิ ง 277 คน รวมจำนวนประชากร 616 คน รวมประชากรจำนวนทั้ งสิ้ น 597,913 คน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9๑ แห่ง คือ องค์การบริการส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๓ แห่ง
เทศบาลตำบล ๑๘ แห่ง และองค์การบริห ารส่วนตำบล ๖๙ แห่ง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ เขตอำเภอศรีสัชนาลัย ติดต่อกับอำเภอวังชิ้น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และอำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ เขตอำเภอคีรีมาศ และอำเภอกงไกรลาศ ติดต่อกับอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก เขตอำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลก ติดต่อกับอำเภอ
พรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศ ตะวัน ตก เขตอำเภอบ้ านด่านลานหอย และอำเภอทุ่งเสลี่ ยม ติ ด ต่ อกับ อำเภอเมืองตาก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

จังหวัดสุโขทัย
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-22. สถานการณ์ทั่วไป
ภัยจากอากาศหนาวเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ มักเกิดทั่วไปในประเทศไทยในช่วงระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มปกคลุม และนำความเย็น
มาสู่ประเทศไทย และเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวส่งผลให้อากาศแปรปรวน ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา
ได้ ค าดหมายลั ก ษณะอากาศช่ ว งฤดู ห นาวของประเทศไทยจะมี อ ากาศหนาวเย็ น ที่ สุ ด อยู่ ค รึ่ ง หลั ง ของ
เดือนธัน วาคมถึงกลางเดือนมกราคม ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ
6-7 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู และเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ ำค้าง
แข็งเกิดขึ้นได้ โดยฤดูหนาวจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ดังนั้น เพื่อลดความเสียหายจากภัยหนาวให้เกิดน้อยที่สุด และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างรวดเร็ว จังหวัดสุโขทัยจึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวของจัง หวัด สุโ ขทั ย
ประจำปี 2562-2563 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อป้องกันบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัยอากาศหนาว
3.๒ เพื่อให้การดำเนิน การช่วยเหลือผู้ประสบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟู
พื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว /
3.3 เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่ายทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากอากาศหนาวให้ชัดเจน บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ
4. ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
สภาพทางภูมิศาสตร์
จังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยพื้นที่ตอนเหนือเป็นที่ราบสูง มีภูเขาทอดแนว
ยาวมาทางทิศตะวันตก พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบ และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านจากเหนือลงใต้
โดยผ่านพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย, สวรรคโลก, ศรีสำโรง, เมืองสุโขทัย และอำเภอกงไกรลาศ เป็นระยะทาง
ประมาณ 170 กิโลเมตร จังหวัดสุโขทัยมีภูเขาสูงที่สุดคือ เขาหลวง อยู่ในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ซึ่งยอด
เขามีความสูง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล
5. องค์กรปฏิบัติ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย เป็นองค์กรปฏิบัติหลักที่รับผิดชอบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด รับผิดชอบการอำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล สั่งการ
และดำเนินการต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน ตามศักยภาพของหน่วยงานในเขต
จังหวัด และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง เมื่อประเมินว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ องค์กร
ระดับรองประกอบด้วย
5.1 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ มีนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการอำเภอ
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอของตนและมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้อำนวยการ
ท้องถิ่น มีหน้ าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนายการ
จังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
5.3 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล มีนายกองค์ การ
บริหารส่วนตำบลเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนายการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
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-36. นิยามศัพท์
ภัยหนาว หมายถึง ภัย ที่ เกิดจากสภาพอากาศที่ มีความหนาวจัด อุณ หภูมิ ต่ำกว่า 15 องศา
เซลเซียส และลดลงต่อเนื่องจนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง มักเกิดขึ้นระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมา
คลุมประเทศไทย
7. ความรุนแรงของสาธารณภัย
ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยมีผู้รับผิดชอบตามระดับความรุนแรง ดังนี้
ระดับความรุนแรง
ลักษณะภัยและความรุนแรง
การจัดการสาธารณภัย
ของสาธารณภัย
1
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไปหรือมีขนาดเล็ก
ผู้ อ ำนวยการท้ อ งถิ่ น ผู้ อ ำนวยการอำเภอ สามารถ
ควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับภัยได้โดยลำพัง
2
สาธารณภัยขนาดกลาง
ผู้ อำนวยการท้ อ งถิ่ น ผู้ อำนวยการอำเภอ ไม่ส ามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อำนวยการจังหวัด เข้าควบคุม
สถานการณ์
3
สาธารณภั ย ขนาดใหญ่ ที่ มี ผ ลกระทบรุ น แรง ผู้อำนวยการจังหวัด ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
กว้างขวาง หรือสาธารณภัยที่จำเป็นต้องอาศัย ผู้ อ ำนวยกลาง และ/หรื อ ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และ
ผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุมสถานการณ์
4
สาธารณภั ย ขนาดใหญ่ ที่ มี ผ ลกระทบร้ายแรง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
อย่างยิ่ง
มอบหมาย ควบคุมสถานการณ์
8. ขั้นตอนการปฏิบัติ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์จากอากาศหนาว ดังนี้
8.1 ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย
(1) การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทาง ดังนี้
(1.1) การประเมิ น ความเสี่ ย งภั ย อากาศหนาว โดยการประเมิ น ภั ย และความล่ อ แหลม
เพื่อประเมินโอกาสหรือความจำเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยจากอากาศหนาว และผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สาธารณชน ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัย
อากาศหนาว หน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ สำนั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย สถานี
อุตุนิยมวิทยาสุโขทัย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1.2) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย และจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงภัยจากอากาศหนาว
หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1.3) จัดทำข้อมูลกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เครื่องมือกันหนาว และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
เพื่ อเตรี ย มพร้อ มใช้งานได้ทั น ที เมื่อ เกิดภาวะฉุกเฉิน หน่ วยงานหลัก ได้ แ ก่ สำนั กงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1.4) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศจากภัยอากาศหนาว ให้มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวั ดสุโขทัย สำนักงาน
จังหวัดสุโขทัย สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/ (1.5) เสริมสร้าง...

-4(1.5) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมรับ
สถานการณ์ หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 38 สำนั กงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาสุ โขทั ย เขต 1,2 สำนั กงานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวั ดสุ โขทั ย สถานี
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาสุ โ ขทั ย สำนั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั งหวั ด สุ โขทั ย อำเภอ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
สถาบันการศึกษา
(1.6) จั ดทำสรุป บทเรี ย น (Lesson Learnt) ของการเกิด ภั ยจากอากาศหนาวครั้งสำคั ญ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุโขทัย อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา
(2) การเตรียมความพร้อม มีแนวทาง ดังนี้
(2.1) จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การสาธารณกุศล และมูลนิธิ
(2.2) จั ดทำแผนป้ องกันและแก้ไขปัญ หาภัยจากอากาศหนาวแบบบูรณาการในทุกระดับ
ทั้งระดับจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจัง หวัดสุโขทัย สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2.3) เตรี ย มความพร้อมสำรองวัส ดุอุป กรณ์ ที่จำเป็ นเพื่อ ให้ ความช่วยเหลื อผู้ ป ระสบภั ย
ได้ทัน ทีเมื่อเกิดภัย หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวัดสุ โขทั ย จังหวัด
อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
8.2 ขณะเกิดภัย
การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้
(1) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดภัยจากอากาศหนาว ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาวตามระดับความรุนแรง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ
(2) ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันตนเอง
ได้ถูกต้อง
(3) กรณี จำเป็ น ต้องรับ บริจาคความช่ว ยเหลื อด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ ศูนย์บัญ ชาการ
เหตุการณ์ฯ จัดตั้งรับศูนย์บริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและ
เงิน บริจ าค รวมทั้งวิธีการแจกจ่ ายให้ เกิดเอกภาพ และเป็ นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยให้ เสมอภาค และทั น
เหตุการณ์
(4) ดำเนินการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกรณีมีผู้เสียชีวิต หน่วยงานหลัก ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัด
สุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย
8.3 หลังเกิดภัย
การจัดการหลังภัยพิบัติ มีแนวทาง ดังนี้
(1) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สำรวจความเสียหายและจัดทำบัญชี
รายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
(2) การจัดการผู้เสียชีวิต มีแนวทางดังนี้
(2.1) จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพและพื้นที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต หน่วยงานหลัก
ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/(2.2) การพิสูจน์...

-5(2.2) การพิ สู จน์ เอกลั กษณ์ บุ คคลและการส่ งกลั บ ให้ เป็ นไปตามข้อตกลงความร่วมมื อการ
ปฏิ บั ติ งานพิ สู จน์ เอกลั กษณ์ บุ คคลและการส่ งกลั บในกรณี ภั ยพิ บั ติ ร้ายแรงระหว่ างกรมป้ องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(2.3) การเคลื่อนย้ายศพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอำเภอ และจังหวัด ควบคุม
เคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต โดยการสนับสนุนของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานอื่นตามความจำเป็น
(3) ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคอาจที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หน่วยงานหลัก
ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
(4) ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบภัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้สามารถ
ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุดำเนินการฟื้นฟูความเสียหายเบื้องต้น
โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อน กรณีเกินขีดความสามารถให้พิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2556
(6) จัดให้ มีการศึกษาผลกระทบภัยจากอากาศหนาว ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลการบริหารจัดการภัยจากอากาศหนาวในอนาคต หน่วยงานหลัก ได้แก่
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และสถาบันการศึกษา
9. งบประมาณ
9.1 งบประมาณปกติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9.2 ใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9.3 งบประมาณอื่นๆ
10. การสื่อสาร/ประสานงาน
10.1 ตามสายงานปกติหรือตั้งกองสื่อสารกลางประสานทุกหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุ
10.2 การสื่อสารระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวระดับอำเภอ
เทศบาล กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวระดับจังหวัด ให้ใช้ระบบสื่อสาร ดังนี้
1) ระบบโทรศัพท์มือถือ
2) ระบบโทรศัพท์พื้นฐานและโทรสาร
3) ระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารต่างๆ
อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2562-2563
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