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อ้างถึง
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒558
3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงฯ พ.ศ. 2562)
4. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดในเขตที่ราบใหญ่ภาคกลางตอนบน บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยา และ
เป็ นตอนเหนือสุ ดของภาคกลาง ประมาณเส้ นรุ้งที่ 15 องศาเหนื อ และเส้ นแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยู่เหนือ
ระดั บ น้ าทะเลปานกลาง 16.854 เมตร มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 2,469.746 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ
1,543.591 ไร่ หรือเท่ากับร้อยละ 15.5 ของพื้นที่ในภาคกลางตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศ
เหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เป็นระยะทางประมาณ 194 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี
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1.2 การปกครองและประชากร
การปกครองท้องที่ จังหวัดชัยนาท แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ จานวน 8 อาเภอ แบ่งเป็น
51 ตาบล 505 หมู่บ้ าน 39 เทศบาล (1 เทศบาลเมือง, 39 เทศบาลตาบล) และ 20 องค์การบริหารส่ วนตาบล
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 327,734 คน 124,047 ครัวเรือน
ลักษณะพื้นที่
อาเภอ

ข้อมูลประชากร
เพศ
ชาย

เพศ
หญิง

รวม

ครัวเรือน

33,549

37,040

70,589

28,400

15,613
12,291
20,191
26,714
31,282
9,749
8,286

16,895
13,230
21,736
28,438
33,975
9,982
8763

32,508
25,521
41,927
55,152
65,257
19,731
17,049

12,516
10,598
15,968
19,638
23,085
7,444
6,398

ตาบล

หมู่
บ้าน

เทศบ
าล
(แห่ง)

อบต.
(แห่ง)

พื้นที่
(ตร.กม.)

เนินขาม

8
7
6
7
8
8
4
3

82
40
47
55
92
100
441
48

7
4
3
8
8
6
2
1

2
4
4
1
1
4
2
2

255.377
225.644
315.318
228.277
354.796
529.334
291.000
270.000

รวม

51

505

39

20

2,469.76 157,675 170,059 327,734 124,047

เมือง
ชัยนาท
มโนรมย์
วัดสิงห์
สรรพยา
สรรคบุรี
หันคา
หนองมะโมง

ที่มา : ที่ทาการปกครองชัยนาท ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

2. สถานการณ์
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2563 ว่า มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกรวม 189 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess
และเรือ Grands Princess ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 จานวน 343,414 ราย มีอาการรุนแรง 10,596 ราย
เสียชีวิต 14,776 ราย โดยประเทศที่มียอดผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ จีน 81,471 ราย (รวมฮ่องกง
356 ราย มาเก๊า 22 ราย) อิตาลี 59,138 ราย สหรัฐอเมริกา 35,070 ราย สเปน 29,909 ราย เยอรมนี
26,159 ราย อิหร่าน 21,638 ราย ฝรั่งเศส 16,018 เกาหลีใต้ 8,961 ราย สวิสเซอร์แลนด์ 7,776 ราย และ
สหราชอาณาจักร 5,683 ราย
สถานการณ์ในประเทศไทย วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น. พบผู้ป่วยส่วนสถานการณ์
ในประเทศไทย วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จานวน 721 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 57 ราย เสียชีวิต 1 ราย สาหรับจังหวัดชัยนาท ปัจจุบันยังไม่พบ
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถ
ควบคุมโรคได้อย่างเต็มที่ และรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง จังหวัดชัยนาทจึงกาหนดแผนเผชิญเหตุโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท ขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการการเตรี ยมความพร้อมการป้ องกันควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
3.2 เพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันควบคุมโรคและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
3.3 เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการป้องกันควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนจังหวัดชัยนาท
4. นิยาม
โรคติด ต่อ อัน ตราย หมายถึ ง โรคติ ดต่ อที่ มีค วามรุ นแรงสู งและสามารถแพร่ไ ปสู่ ผู้ อื่ นได้อ ย่า งรวดเร็ ว
ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย คือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อยหรือมีอาการปอดอักเสบ
ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต
ระยะการติดเชื้อและการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาแนกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 : Imported cases
พบผู้ป่วยเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค
ระยะที่ 2 : Limited local transmission
พบผู้ป่วยภายในประเทศ และมีการระบาดในวงจากัด
ระยะที่ 3 : widespread local transmission
พบการระบาดของโรคในวงกว้าง ในประเทศไทย
5. ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แบ่งเป็น
4 ระดับ โดยมีผู้มีอานาจตามกฎหมาย ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4

การจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก
สาธารณภัยขนาดกลาง
สาธารณภัยขนาดใหญ่

ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู้อานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐ มนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

6. แนวทางการปฏิบัติ
6.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
1) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
แผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามระดับ และเตรียมการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จังหวัด/อาเภอ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ
การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ และแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน
2) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จัดทาแผนเผชิญเหตุ ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เตรียมความ
พร้อมในการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งองค์ความรู้เรื่องโรค และแนวทางป้องกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล สารองกรณีเกิดการระบาดของโรค
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3) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตาม เฝ้าระวัง
และประเมินสถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
4) มอบหมายส่วนราชการ หน่วยทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเตรียมกาลังคน
วัส ดุ และอุป กรณ์ ให้มีความพร้อมปฏิบั ติงานตลอดเวลา พร้อมทั้งประสานความร่ว มมือกับ ภาคเอกชนองค์กร
สาธารณกุศลที่มีศักยภาพ
5) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือน ตลอดจนคาแนะนาในการปฏิบัติแก่ประชาชนในทุกพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง
6) การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานตรวจสอบความพร้ อ มและจ านวนบุค ลากร ที่ จะสามารถให้ ก ารสนั บ สนุ น
การปฏิบั ติง าน ในการป้ อ งกั น และแก้ไ ขปั ญหาโรคติ ดเชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 พร้ อ มทั้ งซั กซ้ อมความเข้า ใจ
ในขั้นตอน การปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยแบ่งเป็นประเภท เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานสานักงาน และเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานประจาศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท หรือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าของจังหวัด รวมทั้ง การเตรียมการบริหาร
จัดการกรณีแยกตัวเพื่อเฝ้าสังเกตุอาการ
7) การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
ให้ทุกหน่วยงานสารวจ ตรวจสอบจานวนยานพาหนะ/เครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ์ ในการ
สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ที่ใช้ปฏิบัติงานประจา
หน่วย และที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท
6.2 แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัย
1) ระดับการแจ้งเตือนภัย มีความหมายของสัญญลักษณ์สีในการเตือนภัย ดังนี้
สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่ปลอดภัย
และปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สี ส้ ม หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ใ นภาวะเสี่ ย งอั น ตรายสู ง เจ้ า หน้ า ที่ ก าลั ง ควบคุ ม
สถานการณ์ ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
สี เ หลื อ ง หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ใ นภาวะเสี่ ย งอั น ตราย มี แ นวโน้ ม ที่ ส ถานการณ์
จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคาแนะนา
สี น้ า เงิ น หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ใ นภาวะเฝ้ า ระวั ง ให้ ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสาร
อย่างใกล้ชิด ทุก ๆ 24 ชั่วโมง
สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจา
2) กระบวนการแจ้งเตือนภัย
การแจ้งเตือน การแจ้งหรือบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงภัยที่จะเกิดขึ้น โดยบุคคล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
คือผู้แจ้งข่าว เตือนภัยต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบคือผู้รับข่าวเตือนภัย
ขั้นตอนการแจ้งเตือน
(1) ส่งประกาศแจ้ งเตือนให้ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ ตามเหตุ
แห่ งสถานการณ์ทางโทรสารทุกอาเภอ และให้ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ แจ้งให้
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น
(2) ส่ ง ประกาศแจ้ ง เตื อ นให้ ส านั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ชั ย นาท และให้ ส านั ก งาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทจัดส่งข้อมูลให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท และวิทยุชุมชน
ทุกแห่งในจังหวัดชัยนาท เพื่ออ่านประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบ

หน้าที่

ของ

หน้า

แผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท
7. การเผชิญเหตุ
7.1 กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุม 503 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1) สนับสนุนการบัญชาการ : ประกอบด้วย ผู้บัญชาการเหตุการณ์, ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา, ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ร่วม และ ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน : ประกอบด้วย ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนอานวยการ และส่วนสนับสนุน
7.2 โครงสร้างศูนย์บัญซาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท มีรายละเอียด ดังนี้
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/ผู้อานวยการจังหวัด

ที่ปรึกษา/ ผู้เชี่ยวชาญ
ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ปลัดจังหวัดชัยนาท

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนอานวยการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

แผนกการแพทย์และสาธารณสุข

หน่วยสถานการณ์

ส่วนสนับสนุน
หัวหน้า สนจ.ชัยนาท

แผนกสนับสนุน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

หน.สนง. ปภ.จังหวัดชัยนาท

พาณิชย์จังหวัดชัยนาท

แผนกโรงพยาบาลสนาม

หน่วยทรัพยากร
หน.ฝ่ายป้องกันและปฏิบตั ิการ

แผนกการเงิน

ผู้อานวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

แผนกรักษาความสงบเรียบร้อย
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดชัยนาท

แผนกบริการขนส่ง
ขนส่งจังหวัดชัยนาท

แผนกการดารงชีพ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท

หน่วยเอกสาร
หน.ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

คลังจังหวัดชัยนาท

หน้าที่

ของ

หน้า

แผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท
7.3 ภารกิจ
1) ผู้บัญชาการเหตุการณ์ : มีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/ ผู้อานวยการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท
2) ที่ปรึกษา/ ผู้เชี่ยวชาญ : โดย สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
มี ห น้ า ที่ ให้ ข้ อ เสนอแนะ ค าแนะน า การสั ง เคราะห์ แ นวโน้ ม สถานการณ์ แ ละเทคนิ ค
การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยให้คานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นสาคัญ
พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ผู้อานวยการ เห็นสมควร
3) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม : ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ โดยมี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท หน้าที่ ดังนี้
(1) จัดทาสื่อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ คาแนะนาสาหรับประซาซน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(2) ประสานข้อมูลเหตุการณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน สื่อมวลชน
(3) จัดแถลงข่าว สรุปสถานการณ์ เผยแพร่แนวทางการปฎิบัติของประชาชนอย่างถูกต้อง ผ่าน
สื่อต่างๆ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ภัยทุกวันเป็นระยะๆ รวมทั้ง
ปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชนเพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
4) ศูน ย์ป ระสานการปฏิบั ติ : มี ปลั ดจั งหวั ดชั ยนาท เป็น หั ว หน้า ศูน ย์ ผู้ แ ทนของ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท, สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท หน้าที่ ดังนี้
(1) ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด้านกฎหมาย ธุรการ
(2) ร่วมกันจัดทาขอบเขต แผนงาน ภารกิจ ของหน่วยงานภายในของศูนย์บัญซาการเหตุการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท
5) ส่วนปฏิบัติการ : มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (ที่กากับดูแล) เป็นผู้อานวยการส่วนปฏิบัติการ
โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นรองผู้อานวยการส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ดังนี้
(1) แผนกการแพทย์และสาธารณสุข มี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นหัวหน้ า
แผนกมีหน้าที่ เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมและป้องกันโรคระบาด งานรักษาพยาบาล งานด้านสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานด้านสุขภาพจิต
(2) แผนกโรงพยาบาลสนาม มี ผู้อานวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นหัวหน้าแผนก
โดยมีหน้าที่ จัดตั้งและบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม กาหนดพื้นที่ควบคุม และรักษาพยาบาลผู้ป่วย
(3) แผนกรักษาความสงบเรียบร้อย มีผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดชัยนาท เป็นหัวหน้าแผนก
มีหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน จัดทาแผนบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(4) แผนกบริการขนส่ง มี ขนส่งจังหวัดชัยนาท เป็นหัวหน้าแผนก โดยมีหน้าที่ จัดทาแผน
และให้บริการขนส่งสาธารณะเส้นทางพิเศษ เพื่อบริการผู้เจ็บป่วยที่ใช้บริการที่โรงพยาบาลสนาม ไปยังโรงพยาบาล
ชุมชน ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการสาธารณสุขฉุกเฉิน
(5) แผนกการดารงชีพ มี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท เป็น
หัวหน้าแผนก โดยมีหน้าที่ ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดารงชีพ
ได้อย่างปกติ
6) ส่วนอานวยการ : มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นผู้อานวยการ
ส่วนอานวยการ ทาหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย รวบรวมประสานข้อมูลและ
ประเมินความต้องการความจาเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ประกอบด้วย

ภาคผนวก

ผนวก ผังสื่อสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กอปภ.จ.สิงห์บุรี โทร ๐-๓๖๕๐-๗๑๒๘
กอปภ.จ.อุทัยธานี โทร 0-5651-0626
กอปภ.จ.นครสวรรค์ โทร 0-5680-3536
กอปภ.จ.สุพรรณบุรี โทร 0-35536-067

การประปาส่วนภูมภิ าค
สาขาชัยนาท
โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๑๒๑๓

กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
(ตามภาคผนวก ค.7)

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๑๐๗๑
โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๑๐๕๕
สายด่วน ๑๖๖๙

 โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๗๔๕๐
 โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๔๕๐
 สายด่วน ๑๗๘๔

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ ๐-๕๖๕๗-๖๕๓๑
โทรสาร ๐-๕๖๕๗-๖๕๓1
ความถี่วิทยุ ๑๖๑.200 MHz.

กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบล
(ตามภาคผนวก ค.7)

มูลนิธิร่วมกตัญญู
ชัยนาท
โทรศัพท์
๐8-9780-6639

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต ๑๖ ชัยนาท
โทรศัพท์๐-๕๖๔๗-๖๘๓๑
โทรสาร ๐-๕๖๔๗-๖๓๓๕
ความถี่วิทยุ161.200 MHz.

การไฟฟ้าภูมิภาค
จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๑๓๕๔

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
(ตามภาคผนวก ค.7)

กองบังคับการตารวจภูธร
จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๑586
ความถี่วิทยุ 152.475 MHz.

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ผนวก ระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉินของจังหวัดชัยนาท
หน่วยงาน
สานักงาน ปภ.จ.ชัยนาท
ศปภ. เขต 16 ชัยนาท
กอ.รมน.จว.ชัยนาท
ศูนย์สื่อสาร ปค.จว.ชัยนาท
ศูนย์สื่อสารตารวจ ภจว.ชัยนาท
กอปภ.ทม.ชัยนาท
กอปภ.อ. เมืองชัยนาท
กอปภ.อ. วัดสิงห์
กอปภ.อ. สรรพยา
กอปภ.อ. สรรคบุรี
กอปภ.อ. หันคา
กอปภ.อ. หนองมะโมง
กอปภ.อ. เนินขาม
กอปภ.อ. มโนรมย์
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จ.ชน.
ศูนย์อานวยการจิตอาสา จ.ชน.

ระบบสื่อสารหลัก
โทรศัพท์
0-5647-6531
0-5647-6828
0-5647-6531
0-5641-1163
0-5641-1186
๐-๕๖๔๑-1500
๐-๕๖๔๑-๑๕๒๑
๐-๕๖๔๖-๑๓๖๐
๐-๕๖๔๙-๑๑๕๕
๐-๕๖๔๘-๑๔๔๗
๐-๕๖๔๕-๑๐๐๗
๐-๕๖๔๑-๑๙๗๑
๐-๕๖๔๑-๑๙๒๘
๐-๕๖๔๙-๑๓๒๖
08 19728871
0-5641-2629

ระบบสื่อสารรอง
ความถี่วิทยุ นามเรียกขาน
161.200 ปภ.ชัยนาท
161.200
นิรภัย 16
๑๖๒.๑๒๕
หมื่นหาญ
152.475
ชัยนาท
๑๖๒.๕๕๐ ศูนย์อินทรีย์
๑๖๒.๑๒๕
ธรรมจักร
๑๖๒.๑๒๕
ท่าจีน
๑๖๒.๑๒๕
เขาแก้ว
๑๖๒.๑๒๕
ต้นตาล
๑๖๒.๑๒๕
ฉวาก
๑๖๒.๑๒๕
เขารัก
๑๖๒.๑๒๕
ราวเทียน
๑๖๒.๑๒๕
ส้มโอ
HS1Ai
144.550
หมื่นหาญ
162.125

เฉพาะกิจ

๗๐๔๒๔๖
๗๐๔๒๔๗
๗๐๔๒๔๙
๗๐๔๒๕๐
๗๐๔๒๕๑
๗๐๔๒๕๒
๗๐๔๒๕๓
๗๐๔๒๕๔
๗๐๔๒๔๘
๗๐๔๒๔๖
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ผนวก ระบบรับแจ้งเหตุและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยให้แก่ประชาชน
หมายเลข
1784
191
1669
1193
1129
1662
199
192
1586
1146
1484
1374

หน่วยงาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ตารวจทางหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิปภาค
ดับเพลิง
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สายด่วนกรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
กรมการขนส่งทางบก
กอ.รมน.

การให้บริการ
ช่วยเหลือประชาชนและประสานงานด้านสาธารณภัย
ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ขอความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพฉุกเฉิน
รับแจ้งความเขตทางหลวง
รับแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
รับแจ้งเหตุนาไม่ไหล
รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
รับแจ้งเหตุและข้อมูลเตือนภัย
แจ้งเหตุและสอบถามข้อมูลเส้นทาง
แจ้งเส้นทางคมนาคม
สอบถามข้อมูลเส้นทางขนส่ง
แจ้งประสานด้านความมั่นคงของประเทศ
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ร่าง
คาสั่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
ที่
/ ๒๕63
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท
**********************************
ด้ว ยจั งหวัด ชัย นาทได้ อนุ มัติ แผนเผชิญ เหตุโ รคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 จัง หวั ดชั ยนาท
ประกอบกับ ศูน ย์ ป ฏิบั ติ การภาวะฉุก เฉิน กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ในต่ างประเทศ เมื่อวัน ที่
23 มีนาคม 2563 ว่า มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกรวม 189 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ
เรือ Diamond Princessและ เรือ Grands Princess ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 จานวน 343,414 ราย
มีอาการรุนแรง 10,596 ราย เสียชีวิต 14,776 ราย โดยประเทศที่มียอดผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่
จีน 81,471 ราย (รวมฮ่องกง 356 ราย มาเก๊า 22 ราย) อิตาลี 59,138 ราย สหรัฐอเมริกา 35,070 ราย
สเปน 29,909 ราย เยอรมนี 26,159 ราย อิหร่าน 21,638 ราย ฝรั่งเศส 16,018 เกาหลีใต้ 8,961 ราย
สวิสเซอร์แลนด์ 7,776 ราย และสหราชอาณาจักร 5,683 ราย ในประเทศไทย วันที่ 23 มีนาคม 2563
เวลา 18.00 น. พบผู้ป่ว ยยื นยัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จานวน 721 ราย รักษาหายและแพทย์
ให้กลับบ้าน 57 ราย เสียชีวิต 1 ราย สาหรับจังหวัดชัยนาท ปัจจุบันยังไม่พบ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อให้การเตรี ยมการป้ องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันต่อเหตุการณ์ อาศัยอานาจตามมาตรา 21 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 กอง
อานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท จึงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุม 503 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีคณะทางานศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ผู้บัญชาการ ประกอบด้วย
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/ผู้อานวยการจังหวัด
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
1.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (1)
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
1.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (2)
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
1.4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ผู้ช่วยผู้บัญชาการเหตุการณ์
มีหน้าที่ บัญชาการ อานวยการ ควบคุม ดูแล กากับการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท ให้สาเร็จลุล่วงโดยเร็ว
2. คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ที่ปรึกษา
มีห น้ า ที่ ให้ ข้อเสนอแนะ ค าแนะนา การสั งเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์แ ละเทคนิค การปฏิบั ติ
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยให้คานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นสาคัญ พร้อมทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ผู้อานวยการ เห็นสมควร

/3. คณะทางาน…

-23. คณะทางานศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ประกอบด้วย
3.1 ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
หัวหน้าศูนย์
3.2 ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท
ประจาศูนย์
3.3 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท หรือผู้แทน
ประจาศูนย์
3.4 หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท หรือผู้แทน ประจาศูนย์
3.4 เจ้าหน้าที่สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทที่ได้รับมอบหมาย ประจาศูนย์/เลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทาสื่อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ คาแนะนาสาหรับประชาชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประสาน
ข้อมูลเหตุการณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน สื่อมวลชน จัดแถลงข่าว สรุปสถานการณ์ เผยแพร่
แนวทางการปฎิบัติของประชาชนอย่างถูกต้อง ผ่านสื่อต่างๆ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชน
ได้รับทราบสถานการณ์ภัยทุกวันเป็นระยะๆ รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชนเพื่อมิให้เกิดความสับสน และตื่น
ตระหนกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
4. คณะทางานศูนย์ประสานการปฏิบัติ ประกอบด้วย
4.1 ปลัดจังหวัดชัยนาท
หัวหน้าศูนย์
4.2 รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท หรือผู้แทน
ประจาศูนย์
4.3 หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยนาท หรือผู้แทน
ประจาศูนย์
4.4 ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท หรือผู้แทน
ประจาศูนย์
4.5 ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัดชัยนาท
ประจาศูนย์
4.6 จ่าจังหวัดชัยนาท
ประจาศูนย์
4.7 หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท หรือผู้แทน ประจาศูนย์
4.8 เจ้าหน้าที่ที่ทาการปกครองจังหวัดชัยนาทที่ได้รับมอบหมาย
ประจาศูนย์/เลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด้านกฎหมาย ธุรการ ร่วมกันจัดทา
ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ ของหน่วยงานภายในของศูนย์บัญซาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด
ชัยนาท และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย
5. คณะทางานส่วนปฏิบัติการ มีรองผู้ว่ าราชการจังหวัดชัยนาท (1) เป็นหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ และ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นรองหัวหน้าส่วน โดยมีการแบ่งภารกิจ ดังนี้
5.1 คณะทางานแผนกการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย
1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
2) นายอาเภอเมืองชัยนาท
3) นายอาเภอสรรพยา
4) นายอาเภอมโนรมย์
5) นายอาเภอสรรคบุรี
6) นายอาเภอหนองมะโมง
7) นายอาเภอหันคา
8) นายอาเภอเนินขาม
9) นายอาเภอวัดสิงห์
10) ผู้อานวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร หรือผู้แทน

หัวหน้าแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
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-311) ผู้อานวยการโรงพยาบาลหันคา
ประจาแผนก
12) ผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี
ประจาแผนก
13) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวัดสิงห์
ประจาชุด
14) ผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพยา
ประจาชุด
15) ผู้อานวยการโรงพยาบาลมโนรมย์
ประจาชุด
16) ผู้แทนศูนย์การบินทหารบก
ประจาชุด
17) ผู้แทนศูนย์การทหารปืนใหญ่
ประจาชุด
18) ผู้แทนกองบิน 4
ประจาชุด
19) เจ้าหน้าทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ที่ได้รับมอบหมาย ประจาชุด/เลขานุการ
20) เจ้าหน้าที่สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ผู้ประสานงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่
(1) ดาเนินการกาหนดมาตรการ แนวทาง วางแผนและดาเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง สอบสวน
ควบคุมและป้องกันโรคระบาด
(2) บูรณาการปฏิบัติ ตามแผนเผชิญเหตุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
(3) รักษาพยาบาลผู้ที่ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(4) บริหารจัดการงานด้านสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม และงานด้านสุขภาพจิต
(5) รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บัญชาการ
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย
5.2 คณะทางานแผนกโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย
1) ผู้อานวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
หัวหน้าแผนก
2) ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางานการแพทย์ระดับตติยภูมิในภาวะภัยพิบัติ ประจาแผนก
3) ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางานการแพทย์เคลื่อนที่เร็ว
ประจาแผนก
4) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่ได้รับมอบหมาย ประจาแผนก/เลขานุการ
มีหน้าที่
(1) จัดตั้งและบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม กาหนดมาตรการ แนวทาง
(2) กาหนดพื้นที่ควบคุม และรักษาพยาบาลผู้ป่วย
(3) รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บัญชาการ
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย
5.3 คณะทางานแผนกรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย
1) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดชัยนาท
หัวหน้าแผนก
2) สัสดีจังหวัดชัยนาท
หรือผู้แทน
ประจาแผนก
3) ป้องกันจังหวัดชัยนาท
ประจาแผนก
4) อาสาสมัครกู้ภัยองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
ประจาแผนก
5) เจ้าหน้าที่ตารวจภูธรจังหวัดชัยนาท ที่ได้รับมอบหมาย
ประจาแผนก/เลขานุการ
/มีหน้าที่…

-4มีหน้าที่
(1) รักษาความสงบเรียบร้อย และคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
(2) จัดทาแผนบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(3) รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บัญชาการ
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย
5.4 คณะทางานแผนกบริการขนส่ง ประกอบด้วย
1) ขนส่งจังหวัดชัยนาท
หัวหน้าแผนก
2) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชัยนาท หรือผู้แทน
ประจาแผนก
3) ผู้แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดชัยนาท
ประจาแผนก
4) อาสาสมัครกู้ภัยองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
ประจาแผนก
5) เจ้าหน้าทีส่ านักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ที่ได้รับมอบหมาย ประจาแผนก/เลขานุการ
มีหน้าที่
(1) จัดทาแผนและให้บริการขนส่งสาธารณะเส้นทางพิเศษ เพื่อบริการผู้เจ็บป่วยที่ใช้บริการ
ที่โรงพยาบาลสนาม ไปยังโรงพยาบาลชุมชน ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการสาธารณสุขฉุกเฉิน
(2) รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บัญชาการ
(3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย
5.5 คณะทางานแผนกการดารงชีพ ประกอบด้วย
1) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท
หัวหน้าแผนก
2) ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ประจาแผนก
3) พัฒนาการจังหวัดชัยนาท
ประจาแผนก
4) สวัสกิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท
ประจาแผนก
5) ประกันสังคมจังหวัดชัยนาท
ประจาแผนก
6) ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดชัยนาท
ประจาแผนก
7) ผู้แทน พาณิชย์จังหวัดชัยนาท
ประจาแผนก
8) เจ้าหน้าทีส่ านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาแผนก/เลขานุการ
จังหวัดชัยนาท ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่
(1) ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ดารงชีพได้อย่างปกติ
(2) ดูแลสวัสดิการ สนับสนุนการประกอบอาชีพผู้ได้รับผลกระทบ
(3) รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บัญชาการ
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย
6. คณะทางานส่วนอานวยการ มีรองผู้ ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (2) เป็นห้ ว หน้าส่ว นอานวยการ,
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท เป็นรองหัวหน้าส่วนอานวยการ ประกอบด้วย
6.1 คณะทางานหน่วยสถานการณ์ ประกอบด้วย
1) หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
หัวหน้าหน่วย
2) ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
ประจาหน่วย
3) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
ประจาหน่วย/เลขานุการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
/มีหน้าที่…

-5มีหน้าที่
(1) ติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ และแจ้งเตือน
(2) จัดทาและรายงานสถานการณ์
(3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย
6.2 คณะทางานหน่วยทรัพยากร ประกอบด้วย
1) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วย
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
2) เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ที่ได้รับมอบหมาย
ประจาหน่วย
3) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ที่ได้รับมอบหมาย
ประจาหน่วย
4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
ประจาหน่วย/เลขานุการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
มีหน้าที่ ดังนี้
(1) จัดทาข้อมูลและความต้องการในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
(2) ดาเนินการจัดระบบคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ให้เกิดประสิทธิภาพ
(3) ประสานการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและส่งกลับทรัพยากร
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย
6.3 คณะทางานหน่วยข้อมูล ประกอบด้วย
1) หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
หัวหน้าหน่วย
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
2) ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
ประจาหน่วย
3) หัวหน้างานนิติกร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
ประจาหน่วย
4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สานักงานป้องกันและ
ประจาหน่วย/เลขานุการ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่ ดังนี้
(1) รวบรวมข้อมูล จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานไปยังผู้บัญชาการเหตุการณ์
(2) จัดทาสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชัยนาท
(3) รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บัญชาการทราบ จนกว่าภัยจะยุติ
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย
7. คณะทางานส่วนสนับสนุน มีหัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยนาท เป็นหัวหน้าส่วนสนับสนุน ประกอบด้วย
7.1 คณะทางานแผนกสนับสนุน ประกอบด้วย
1) หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยนาท หรือผู้แทน
หัวหน้าแผนก
2) ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท หรือผู้แทน
4) พาณิชย์จังหวัดชัยนาท
ประจาแผนก
5) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ประจาแผนก
6) เจ้าหน้าที่คลังจังหวัดชัยนาท ที่ได้รับมอบหมาย
ประจาแผนก/เลขานุการ
/มีหน้าที่…

-6มีหน้าที่ ดังนี้
(1) จัดหาสิ่งอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ตามคาร้องขอ
(2) จัดเตรียมสารองเวชภัณฑ์ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
(3) รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บัญชาการ ผ่านส่วนอานวยการ เพื่อรวบรวมเสนอผู้บัญชาการ
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย
7.2 คณะทางานแผนกการเงินและบัญชี ประกอบด้วย
1) คลังจังหวัดชัยนาท หรือผู้แทน
2) เสมียนตราจังหวัดชัยนาท
3) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานจังหวัดชัยนาท
4) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
5) เจ้าหน้าที่คลังจังหวัดชัยนาท ที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้าแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก/เลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้
(1) บริหารจัดการด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕63

( นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ )
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
ผู้อานวยการจังหวัด

