แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จังหวัดสมุทรปราการ

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2382 6040 – 1

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 1 ของ 14 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ
อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ ๒๕62)
4. แผนบูรณาการความร่วมมือพหุภาคี เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
5. แผนปฏิบั ติการตอบโต้ภ าวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุ ขของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และ
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ
1.1 สภาพภูมิศาสตร์
จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มน้าตอนล่าง หรือบริ เวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า
ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาตอนปลายสุดของแม่น้าเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 - 14 องศา
เหนือ และเส้นแวงที่ 100 - 101 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 1,004 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
627,557 ไร่ มีชายฝั่งทะเลยาว 47.5 กม. ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 29 กิโลเมตร
ทิศเหนือติดกับกรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร
ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย (พื้นที่ชายฝั่งทะเล) ระยะทาง ๔๗.๒๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง ๔๒.๖๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๓๔.๒๐ กิโลเมตร

/1.2 สภาพภูมิอากาศ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 2 ของ 14 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
1.2 สภาพภูมิอากาศ
เป็ น อากาศแบบชายทะเล อากาศค่ อ นข้ า งร้ อ นแต่ ไ ม่ ร้ อ นจั ด อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย 28.90
องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ฤดูฝนมีฝนตกมาก ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย
ทั้งปี 1,300 - 1,600 มิลลิเมตร เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ฤดูหนาวอากาศไม่หนาว
จนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด 26.60 องศาเซลเซียส เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
1.3 การคมนาคมขนส่ง
1.3.1 การคมนาคมทางบก จังหวัดสมุทรปราการมีทางหลวงสายหลัก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของแขวงทางหลวงสมุทรปราการ และทางหลวงสายรอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท
จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งทางบริการพิเศษ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เส้นทางคมนาคมทางบกจังหวัดสมุทรปราการ

1.3.2 การคมนาคมทางน้า จังหวัดสมุทรปราการ มีท่าเทียบเรือขนส่งโดยสารสาธารณะ และ
ท่าขนส่งสินค้าที่สาคัญ รวม 32 แห่ง และมีท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตัน จานวน 53 ท่า
การขนส่งทางน้าจั งหวัดสมุทรปราการมีแนวชายฝั่งยาว 50.21 กิโ ลเมตร ครอบคลุ ม
พื้นที่ 6 ตาบล เป็นที่ตั้งของปากแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นประตูสู่ท่าเรือแห่งต่าง ๆ ระหว่างแม่น้า
เจ้าพระยาตอนบน เช่ น อ่างทอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา กับท่าเรือชายฝั่งในประเทศทั้งภาคตะวันออก
และภาคใต้ ดังนั้น สภาพการคมนาคมทางน้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจึงมีสภาพการจราจรที่ค่อนข้าง
หนาแน่ น ทั้ ง เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ขนาดใหญ่ เรื อ โดยสาร แพขนานยนต์ และเรื อ ประมง ซึ่ ง สามารถสรุ ป
รายละเอียดได้ดังนี้
(1) เรือเดินทะเลระหว่างประเทศขนาด ๖,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ เดทเวทตัน เดินผ่านร่องน้า
กรุงเทพเพื่อเข้า - ออกท่าเรือในแม่น้าเจ้าพระยา
/(3) ขบวนเรือ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 3 ของ 14 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
(2) เรือเดินทะเลขนาดเล็กบรรทุกตู้สินค้า (Container) ระหว่างท่าเรือในแม่น้าเจ้าพระยา
กับท่าเรือบางปะกง/ท่าเรือแหลมฉบัง ทุกวัน
(3) ขบวนเรือลาเลียงทะเลเดินผ่านเข้า - ออกพื้นที่ทั้งระหว่างที่ทิ้งสมอเกาะสีชังกับพื้นที่
ลาน้าเจ้าพระยาตอนบน หรือพื้นที่ภาคใต้กับพื้นที่ลาน้าเจ้าพระยาตอนบนที่มีการเปลี่ยนเรือโยงช่วงอาเภอ
พระประแดง และการขนถ่ายสินค้ากลางน้าในแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่างกับพื้นที่ลาน้าเจ้าพระยาตอนบน
(4) เรือบรรทุกน้ามัน (Bunker) รับน้ามันจากโรงกลั่นศรีราชา หรือโรงกลั่นระยอง หรือ
คลังน้ามันในกรุงเทพมาส่งเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
(5) เรือน้ามันชายฝั่งเดินผ่านเข้า -ออกพื้นที่ ระหว่างโรงกลั่นศรีราชา หรือโรงกลั่นระยอง
กับคลังน้ามันในแม่น้าเจ้าพระยา
(6) เรือน้ามันลาน้า ระหว่างคลังน้ามันในแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่างกับคลังน้ามันในแม่น้า
ปุาสัก ๒ - ๔ เที่ยว/วัน
(7) เรือแพขนานยนต์บริเวณโค้งพระประแดง
(8) เรือประมงนาปลามาขึ้นสะพานปลาสมุทรปราการ
(9) เรือข้ามฟากท่าตลาดวิบูลย์ศรี-ท่าพระสมุทรเจดีย์, ท่าปูุเจ้าสมิงพราย-ท่าพระประแดง,
ท่าเรือวัดบางน้าผึ้งนอก - ท่าเรือวัดบางนานอก, ท่าเรือบางกระเจ้า - คลองเตย
ลาดับที่

เส้นทาง

ท่าเรือต้นทาง

ท่าเรือปลายทาง

1

แม่น้าเจ้าพระยา

ท่าเรือวิบูลย์ศรี

ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์

2

แม่น้าเจ้าพระยา

ท่าเรือพระประแดง

ท่าเรือปูุเจ้าสมิงพราย

3

แม่น้าเจ้าพระยา

ท่าเรือวัดบางน้าผึ้งนอก

ท่าเรือวัดบางนานอก

4

แม่น้าเจ้าพระยา - คลองสรรพสามิต

ท่าเรือตลาดวิบลู ย์ศรี

ท่าเรือหน้าวัดสหกรณ์

5

คลองสาโรง

หน้าวัดบางพลีใหญ่ใน

หน้าวัดบางพลีใหญ่ใน

ตาราง : เส้นทางการเดินเรือในจังหวัดสมุทรปราการ
(ที่มา : สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ)

1.3.3 การคมนาคมทางอากาศ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ ( Suvarnabhumi
International Airport) ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา - ตราด กิโลเมตรที่ 15 ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีเนื้อที่ 20,000 ไร่ รองรับเที่ยวบินมากกว่า 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง รองรับการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ 3 ล้านตันต่อปี และรองรับผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิยัง
มีแผน ที่จะขยายและปรับปรุงสนามบิน (โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2) จะแล้วเสร็จภายใน
ปี พ.ศ. 2563 จะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้สูงถึง 85 ล้านคนต่อปี พัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลาง
ด้านการบินของภูมภิ าค โดยเป็นศูนย์กลางการบินและประตูสู่เอเชีย ให้บริการ 107 สายการบินสู่ 142 เมืองทั่วโลก
1.3.4 การคมนาคมระบบราง
(1) รถไฟฟูา BTS สายสีเขียว ส่วนช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ รฟม. ได้ดาเนินการต่อขยาย
โครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว (BTS) ตั้งแต่บริเวณซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ไปตามแนวเกาะกลางของถนน
สุขุมวิท ผ่านคลองสาโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกปูุเจ้าสมิงพราย แยกศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการแยกการ
ไฟฟูานครหลวงสาขาสมุทรปราการ (จุดปลายทางถนนศรีนครินทร์) แยกแพรกษา แยกถนนสายลวด จนถึงจุดสิ้นสุด
ปลายทางที่สถานีการเคหะสมุทรปราการ รวมเป็นระยะทางประมาณ 12.6 กิโลเมตร จานวน 9 สถานี
/การก่อสร้าง...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 4 ของ 14 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
(2) การก่อสร้างโครงการรถไฟฟูาสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สาโรง เป็นระบบขนส่ง
มวลชนประเภทรถไฟฟูารางเดี่ยว (Straddle Monorail) มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง
เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟูามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้าเงินระยะแรก) ที่แยกรัชดา - ลาดพร้าว
ไปตามแนวถนนลาดพร้าว โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟูาสายสีเทาของกรุงเทพมหานครที่แยกฉลองรัช และ
ยกระดั บข้ ามทางด่ วนฉลองรั ชจนถึงทางแยกบางกะปิ จากนั้นแนวเส้ นทางจะเลี้ ยวขวาไปทางทิ ศใต้ตามถนน
ศรีนครินทร์ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟูาสายสีส้มที่ทางแยกลาสาลี ต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะยกระดับข้ามทาง
แยกต่างระดับพระราม 9 โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟูาเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail
Link) และผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นแนวเส้นทาง
จะเลี้ยวขวาอีกครั้งไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนเทพารักษ์ ผ่านจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ที่สถานีสาโรง และสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณถนนปูุเจ้าสมิงพราย รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 30.4 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 23 แห่ง โรงจอดรถศูนย์ซ่อมบารุง 1 แห่ง อาคารและ
ลานจอดแล้วจร 1 แห่ง บริเวณพื้นที่ทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม โดยคาดการณ์แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564
1.4 ลักษณะการปกครอง
(1) การปกครองท้อ งที่ จั ง หวัด สมุ ท รปราการ แบ่ง ตามลั ก ษณะการปกครองท้ อ งที่ จ านวน
6 อาเภอ 50 ตาบล 399 หมู่บ้าน
อาเภอ
เมืองสมุทรปราการ
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางพลี
บางบ่อ
บางเสาธง
รวม

พื้นที่
(ตร.กม.)
190.55

ตาบล
(แห่ง)
13

หมู่บ้าน
(แห่ง)
95

เทศบาล
(แห่ง)
9

อบต.
(แห่ง)
3

73.37
120.38
243.89
245.01
130.89
1,004.09

15
5
6
8
3
50

67
42
83
74
38
399

3
2
2
4
1
18

6
4
5
6
3
30

หมายเหตุ
1 เทศบาลนคร
3 เทศบาลเมือง
5 เทศบาลตาบล
3 เทศบาลเมือง
2 เทศบาลตาบล
2 เทศบาลตาบล
4 เทศบาลตาบล
1 เทศบาลตาบล

ลักษณะการปกครองท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
(ที่มา : สานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(2) ประชากรจังหวัดสมุทรปราการ
อาเภอ
เมืองสมุทรปราการ
พระประแดง
บางพลี
พระสมุทรเจดีย์
บางบ่อ
บางเสาธง
รวม

ชาย

หญิง

รวม

257,249
283,730
540,979
93,998
100,758
194,756
123,142
137,891
261,033
68,715
72,910
141,625
53,609
56,239
109,848
37,966
40,401
78,367
634,679
691,929
1,326,608
ตาราง : จานวนประชากรจังหวัดสมุทรปราการ
(ที่มา : กรมการปกครอง ข้อมูลประจาปี พ.ศ. 2561)

ครัวเรือน
261,302
87,788
158,475
63,667
46,843
57,307
675,382

/2. สถานการณ์...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 5 ของ 14 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
2. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด้ ว ยได้ มี ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ เ มื อ งอู่ ฮั่ น มณฑลหู เ ปุ ย สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันมีการแพร่ระบาดไปยัง 185 ประเทศทั่วโลก
พบผู้ปุวยยืนยันมากกว่า 300,000 ราย และเสียชีวิตมากกว่า 14,000 ราย การติดต่อผ่านทางการไอ จาม
สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลังของคนและสัตว์ที่อาจะเป็นแหล่งรังโรค ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนปูองกัน ส่วนยารักษา
จาเฉพาะยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย องค์การอนามัยโลกประเมินสถานการณ์การระบาด และพบว่าการ
ระบาดนี้เป็นเหตุการณ์การระบาดที่แพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ว และองค์การอนามัยโลกได้จัดประชุมคณะ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาวะฉุกเฉิน (Emergency Committee) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศว่าการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public
Health Emergency of International Concern; PHEIC) ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงด้านสาธารณสุขต่อทุก
ประเทศทั่วโลก และมีผลกระทบในการแพร่ระบาดสูง ซึ่งสถานการณ์การระบาดในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ใน
ระยะที่ 2 หากการเฝูาระวังและควบคุมโรคได้ผล การระบาดของโรคก็จะยุติในระยะนี้ หากไม่สามารถควบคุ ม
ได้ การระบาดของโรคจะขยายตัวเข้าสู่ระยะที่ 3 ที่มีการระบาดของโรคในวงกว้างในประเทศ ทาให้มีผู้ปุวย
และอาจพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ของประเทศ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเร่งรัด และระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่ วนให้ดาเนินการ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการบูรณาการความร่วมมือพหุภาคีเพื่อลด
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตราการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภ าพ เพื่อปูองกัน ควบคุม และชะลอการระบาดไม่ให้เข้า
สู่ระยะที่ 3 โดยเร็ว
กองบั ญชาการปู องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ ไ ด้ ติ ดตามสถานการณ์ ที่ ปรากฏข่ า ว
ตามสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐1๙ ว่ามีการระบาดที่เมืองอู่
ฮั่น มณฑลหูเปุย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยขณะนี้พบผู้ปุวยในอีกหลายเมืองของสาธารณรัฐประชาชน
จีนรวมถึงต่างประเทศต่างๆ 26 ประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
อิตาลี ประเทศอิหร่าน และประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้ น และจากข้อมูลของกระทวงสาธารณสุขพบว่ามีการ
ตรวจพบผู้เดินทางจากเมืองอู่ฮั่นมายังประเทศไทยติดเชื้อไวรัสดังกล่าว
เพื่อให้การเตรียมความพร้อมการปูองกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐1๙ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
๑ . ติ ด ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ระ บ า ด ขอ ง เ ชื้ อไ ว รั ส โ ค โ ร น า ส า ย พั น ธุ์ ใ ห ม่ ๒ ๐ ๑ ๙
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยาน และมีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ
พร้อมทั้งใช้กลไกของระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
๒๕๕๐ และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการกาหนดภารกิจ พื้นที่
ตลอดจนหน่วยงานรับผิดชอบการปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
๒.ด าเนิ น การตามมาตรการและแนวทางที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด ในการปู อ งกั น
กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐1๙ พร้อมทั้งจัดทาแผนเผชิญเหตุกรณีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ที่มีความสอดคล้องตามมาตรการดังกล่าว อาทิ ด้านการเฝูาระวัง
กลุ่มเสี่ยงการคัดกรองผู้โดยสาร และการกักกันโรค ด้านการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขด้านการเตรียมความพร้อมยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ปูองกันโรค ด้านการประสานหน่วยงาน
การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน เป็นต้น
/๓. ให้เร่งสร้าง...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 6 ของ 14 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

๓.ให้ เ ร่ ง สร้ า งการรั บ รู้ ข องประชาชนถึ ง สถานการณ์ ก ารระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยสื่อสารข้อเท็จจริง และแก้ไขกรณีข่าวลือต่าง ๆ ให้รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่ อลด
ความตื่นตระหนกของประชาชน โดยให้ใช้กลไกของฝุา ยปกครอง กานัน ผู้ใหญ่ บ้า น ร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจนประชาชนจิตอาสา
สื่อสารให้ประชาชนรับรู้ และเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย
๔.หากมี ก ารตรวจพบผู้ ปุ ว ยเชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ ๒๐๑๙ ในพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด
ให้รายงานกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบภายในเวลา ๑๖.0๐ น. เป็นประจาทุก
วั น ทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๖๖ โทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๙๒ และไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ center.ddpm@gmail.com
3. มาตรการในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพร้อมมาตรการปูองกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
มาตรการระยะที่ 1 : พบผู้ปุวยเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
เป้าหมาย
1) ไม่ให้มีผู้ปุวยเสียชีวิต และปูองกันการแพร่ระบาดต่อเนื่องในประเทศไทย
2) ไม่ให้มีการติดเชื้อในบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
กลยุทธ์
1) การคัดกรองผู้ปุวยที่สนามบิน โรงพยาบาลชุมชน
2) จัดระบบการดูแลรักษาและตรวจวินิจฉัยผู้ปุวยโดยยึดหลักการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ
3) จัดระบบติดตามผู้สัมผัสผู้ปุวยและเฝูาสังเกตอาการ
4) จัดระบบการประสานงาน เชื่อมโยง รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) จัดกลไกสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
6) การบังคับใช้กฏหมาย
มาตรการระยะที่ 2 : พบผู้ปุวยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ภายในประเทศและมีการ
ระบาดในวงจากัด
เป้าหมาย
ควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่วงจากัดและมีผู้ปุวยเสียชีวิตน้อยที่สุด
กลยุทธ์
1) ด้านการแพทย์และการใช้เวชภัณฑ์ เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ปุวยอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ปูองกันการแพร่ระบาดกระจายเชื่อในสถานพยาบาลและบุคคลากรสาธารณสุขและการเตรียมการใช้ยาต้านไวรัส
2) ด้านสาธารณสุขโดยไม่ใช้เวชภัณฑ์ ใช้มาตรการควบคุมการระบาด ได้แก่ การแยกผู้ปุวย ให้ผู้
สัมผัสหยุดงาน หยุดเรียน อยู่บ้านหรืออยู่ในที่ที่จัดไว้เพื่อติดตามอาการทุกวัน จากัดกิจกรรรมทางสังคมในพื้นที่
ที่ระบาดตามความเหมาะสม เช่น ปิดโรงเรียน ปิดสถานที่ทางาน หรืองดจัดกิจกรรมการชุมชน
/มาตรการ...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 7 ของ 14 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
มาตรการระยะที่ 3 : พบผู้ปุวยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในวงกว้างในประเทศไทย
เป้าหมาย
บรรเทาความรุนแรงของโรคและลดผลกระทบของการระบาด โดยเน้นให้สามารถดูแลตนเอง
ที่บ้าน ผู้ปุวยเข้าถึงการดูแลที่โรงพยาบาลอย่างเหมาะสม และเตรียมความพร้อมใช้ยาต้านไวรัสหรือวัคซีน
ปูองกันโรค (หากมีขึ้นในอนาตค)
มาตรการ
1) ด้านการแพทย์และการใช้เวชภัณฑ์ เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ปุวยอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ยาต้านไวรัส เวชภัณฑ์อื่นๆที่จาเป็น วัคซีน ปูองกันโรค รวมทั้งชุดปูองกันตนเองจากการติดเชื้อ
2) ด้ านสาธารณสุ ขโดยใช่ เวชภั ณฑ์ ใช้ มาตรการควบคุ มการระบาด เช่น การแยกผู้ปุ วย
โดยการให้หยุดงาน หยุดเรียน อยู่บ้าน การปูองกันการแพร่เชื้อในบริเวณที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก จากัด
กิจกรรมทางสังคม หรือหากการระบาดรุนแรง อาจจาเป็นต้องปิดโรงเรียน และงดกิจกรรมการชุมชน
4.การจัดตั้งองค์กรการปฏิบัติในการจัดการสภาวะฉุกเฉิน
1) ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล (จานวน 48 แห่ง)
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการ
ฉุกเฉินท้องถิ่น เพื่อทาหน้าที่จัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมทั้งประสาน
กับส่วนราชการและหน่วยงานที่กี่ยวข้องในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมือกับทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการทุกขั้นตอน กรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภัยตามขีดความวสามารถโดยลาพัง ให้ขอรับการ
สนับสนุนจากกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคี ยงหรือกองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอโดยมีผู้อานวยการการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมสังการ
2) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ (6 อาเภอ)
ให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการอาเภอเพื่อทา
หน้าที่ในการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางใน
การระดมสรรพกาลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการ อานวยการการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆทั้งฝุายพลเรือนและฝุายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณการกุศลในการ
ควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง โดยมีผู้อานวยการอาเภอเป็นผู้ควบคุมสั่งการ
3) ศูนย์บัญชากาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ให้ กองอ านวยการปู องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั งกวั ดสมุ ทรปราการ จั ดตั้ งศู นย์ บั ญการ
เหตุการณ์จั งหวัดสมุทรปราการ เพื่อทาหน้ าที่รับผิ ดชอบในการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่จนกว่าเข้าสู้
สภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศุนย์กลางในการสนับสนุนทรัพยากรจากส่วนราชการในระดับพื้นที่ อานวยการประสาน
การเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝายพลเรือน ฝุายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรสาธารณกุศล โดยมีผู้อานวยการจังหวัดเป็นผู้ควบคุม สั่งการและบัญชาเหตุการณ์
4) ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรปราการ
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการแปรสภาพเป็นศูนย์บัญชาเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
สมุทรปราการ ของกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เมื่อมีการยกระดับการจัดการภัยพิบัติ
เป็นระดั บ 3-4 มีหน้าที่ปฏิ บัติงานตามการบัญชาการจากกองบัญชาการการปูองกันและบรรเทาสาธรภั ย
แห่งชาติ อานวยการประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝายพลเรือน ฝุายทหาร
/ภารกิจ...
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หน้าที่ 8 ของ 14 หน้า
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5.ภารกิจหน้าที่ตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการจังหวัด/อาเภอ
1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ คาปรึกษา ข้อมูลทางวิชาการ การสงเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขั้น โดยให้คานึงถึงความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสาคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ผู้อานวยการเห็นสมควร ทั้งนี้ จานวนของคณะที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญให้เป็นไปตามสมควร
2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนราชการณ์ต่างๆเพื่อสือสาร
และประชาสั มพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ กับประชาชน และสื่อมวลชนรวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชนโดยให้
ส านั กงานประชาสั มพันธ์จั งหวัดสมุทรปราการ เป็ นหน่ วยงานหลั กในการจัดทาขอบเขตแผนงาน ภารกิ จและ
โครงสร้างภายในศูนย์และมีหน่วยงานสนับสนุนได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ปูองกันจังหวัดสมุทรปราการ
3) ศูนย์ประสานปฏิบัติการ มีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้านกฎหมาย
ธุรการและกาลังพล ทั้งนี้ ในกรณีการจัดการสาธารรภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง(ระดับ 4) ให้ประสานงานด้านกิจการ
ต่างประเทศ โดยให้ กองอานวยการความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานหลั กร่วมกันจัดท า
ขอบเขต แผนงาน ภารกิจและโครงสร้ างภายในศูนย์ฯ ทั้ งนี้ให้ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
สมุทรปราการ ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ละหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วย
4) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและปกปูองทรัพย์สิน
เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย บริการการแพทย์และสาธารณสุข คมนาคม รักษาความ
สงบเรียบร้อย ประสานทรัพยากร และทางการทหาร โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วย
ทหารในพื้นที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ ช่ ว ยผู้ ใหญ่ บ้ าน สารวั ตรก านั น อสม. อปพร.โรงพยาบาลสมุ ทรปราการ ขนส่ ง จั งหวั ดสมุ ทรปราการ
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิกู้ชีพภายในจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันจัดทาขอบเขตแผนงานภารกิจ และโครงสร้างภายในส่วนต่างๆ
5) ส่วนอ านวยการ มีหน้ าที่ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ ปั ญหาแนวโน้ มสถานการณ์ แจ้ งเตือนภั ย
รวบรวม และประสานงานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจาเป็นการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน
รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากส่วนปฏิบัติการเป็นฐานดาเนินการ ทั้งนี้ให้
สานั กงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวัดสมุทรปราการ กองอานวยการรั ดษาควมมั่นคงภายในจังหวัด
สมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปรากร กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ที่ทาการ
ปกครองจั งหวัดสมุ ทรปราการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ หรือหน่วยงานตามที่ผู้ อานวยการ
มอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดทาขอบเขตแผนงานภารกิจและโครงสร้างภายในของส่วนฯ พร้อมทั้งให้
การสนั บ สนุ นสถานที่ ป ฏิ บั ติ งานแก่ กองบั ญชาการปู องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวั ดสมุ ทรปราการ
/ศูนย์บัญชาการเหตุการจังหวัดสมุทรปราการ

ชุดที่ ของ ชุด
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6.ส่วนสนับสนุน ทาหน้าที่ดังนี้
- ตอบสนองการร้องขอในทุกๆด้าน ทีจ่ าเป็น เพื่อให้การจัดการในสภาวะฉุกเฉินดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ ได้แก่ การสื่อสาร การคมนาคม การพลังงาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี่สารสนเทศ วัฒนธรรม การสาธารณสุข การโยธาธิการและซ่อมบารุง การฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมและ
ชุมชนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้าน อาทิ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสมุทรปราการ การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ สานักงาน
พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ สานักงานโยธิ การและผังเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปรากร ฯ ร่วมกันทาขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้าง
ภายใน
- ตอบสนองการร้องขอด้านการงบประมาณ การเงิน การคลัง และการบริจาคให้สานักงานงาน
คลังจังหวัดสมุทรปราการ สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ รั บผิดชอบ
ภารกิจ ด้านการรับบริจาคโดยให้ร่วมกันจัดทาขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้างภายใน
6.การบัญชาการเหตุการณ์ ภายใต้พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติจากโรคระบาด ขี้นในเขตองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใดแล้ว
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น เข้าดาเนินการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อานวยการอาเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผู้อานวยการจังหวัดทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
1) ขั้นตอนเตรียมความพร้อม (ก่อนเกิดภัย)
- กาหนดพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดสมุทรปราการ คัดกรองผู้เดินทางเข้ามาที่สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยการจัดตั้งเวรการให้บริการในการตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
- จัดทาแผนเผชิญเหตุการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
- จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการ
2) ขั้นเผชิญเหตุ (ขณะเกิดเหตุ)
-จัดตั้งศูนย์บัญชาเหตุการณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นศูนย์กลางและประสานงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งได้
มอบหมายให้เจ้ าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์ ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีมีสถานการณ์รุนแรงให้แต่ละส่วน
ราชการที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยตามแผน จัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์บัญชาการฯ
หน่วยละ 1 คน เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด สรุปสถานการณ์ รายงานผู้อานวยการจังหวัด
สมุทรปราการ

/หน่วยงาน...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 10 ของ 14 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

-หน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายตามแผนนี้ จัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯและปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการเฝูาระวังเหตุและติดตามสถานการณ์ สรุปสถานการณ์ ประมวลผลสถานการณ์รายงาน
ผู้อานวยการจังหวัดสมุทรปราการทราบและพิจารณาแจ้งสถานการณ์ และเตือนภัยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง
ทุกสถานี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
3) ขั้นตอนการฟื้นฟู (หลังเกิดภัย)
- ให้ฝุายฟื้นฟูบูรณะ ตามคาสั่งศูนย์บัญชาการฯช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดสมุทรปราการ ให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ของทางราชการ
- ให้ศูนย์บัญชาการฯปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องที่ที่เกิดขึ้น ดาเนินการประเมิน
ความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็น
หลักฐาน และดาเนินการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในครวามรับผิดชอบกรณีที่
เกิดขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์อาเภอนวยการเฉพาะกิจฯจังหวัดสมุทรปราการ
- การจั ดการศพผู้ เสี ยชี วิ ตให้ ด าเนิ นการจั ดหาสถานที่ เก็ บรั กษาศพและพื้ นที่ ในการพิ สู นจ์
เอกลักษณ์ของผู้เสียชีวิต หน่วยงานหลักได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัด
ที่ทาการปกครองจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรณีผู้ประสบภัยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าเมืองโดยถุกกฏหมายที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต ให้ประสานสานักงานงานท่องเที่ยวและกีาาจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากมีกองทุนประกันภัยในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
7.มอบหมายภารกิจ
1) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
- การจัดทาแผนเผชิญเหตุ การช่วยเหลือ
- จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการ
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ประสานอานวยการ กากับดูแล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านเครื่องอุปโภคบริโภค ที่พักอาศัย
ชั่วคราว รวมทั้งสวัสดิการด้านอื่น ๆ ให้ทั่วถึงรวดเร็วต่อเหตุการณ์
- ช่วยเหลื อและสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย ตามที่กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สั่งการ และให้มีการประสานการปฏิบัติอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และอาสาสมัครหนึ่งตาบล
หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) และขอสนับสนุนจากองค์กรการกุศลและภาคเอกชน
2) สานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
- จัดทาแผนการอพยพผู้ต้องสงสัยติดเชื้อส่งสถานที่กักกันที่กาหนดไว้
- แนะนาแนวทางในการปฏิบัติตนให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนของจังหวัด
สมุทรปราการ
/(3) สานักงาน...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 11 ของ 14 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
3) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
- ติดตาม รวบรวมข้อมูล และประเมินสถานการณ์โรคระบาด เพื่อเตรียมความพร้อม
- จัดทาแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ ในเขตพื้นที่จังหวัดและฝึกซ้อมแผนรับมือโรคระบาดระดับจังหวัด
- ดาเนิ น การและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุ ขในเขตพื้นที่และปฏิบัติการร่ว มกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จั ด เตรี ย มก าลั ง คน ที ม รั ก ษาพยาบาล วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ยาและเวชภั ณ ฑ์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สถานพยาบาล โรงพยาบาล รวมทั้งอุปกรณ์ปูองกันร่างกาย ให้มีความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคระบาด
- เตรียมความพร้อมทีมเฝูาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเพื่อสอบสวนและควบคุมโรคได้ทันที
- ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกันและควบคุมโรค และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- จัดตั้งศูนย์ปูองกันปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีที่สถานการณ์จาเป็นต้อง
มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
4) สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
- กาหนดกลยุทธ์และวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเปูาหมาย
- รวบรวม ประมวลข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค และข่าวสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์/ผู้บริหาร ประกอบการตัดสินใจ
- วิ เคราะห์ ป ระเด็ น สื่ อสารความเสี่ ย ง และวางแผนสื่ อ สารประชาสั มพั นธ์ ไปสู่ กลุ่ มเปูา หมาย
บัญชาการเหตุการณ์เพื่อพิจารณา
- ประสานสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งสื่อในประเทศไทยและต่างประเทศ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ดาเนิน การเผยแพร่ข้อมูล และให้บริ การข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน และหน่ว ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ผ่านทางสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
- เป็นตัวแทนผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน สื่อมวลชนและ
กลุ่มเปูาหมายอื่น ๆ
5) ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
- ดาเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
สมุทรปราการ
- ตรวจสอบหลักฐานวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดโรคระบาด
- การพิสูจน์เอกลักษ์ส่วนบุคคลกรณีมีผู้เสียชีวิต
6) สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
- การตรวจสอบข้อมูลนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยง
- ติดต่อประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอข้อมูลนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยง
7) กองบังคับการตารวจน้า
- ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อมีการประสานจากศูนย์บัญชาการฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เกี่ยวกับโรคระบาดจังหวัดสมุทรปราการ
8) สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ
- ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อมีการประสานจากศูนย์บัญชาการฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เกี่ยวกับโรคระบาดจังหวัดสมุทรปราการ
/9) สานักงาน...

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 12 ของ 14 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
9) สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
- ดาเนินการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
- จัดทาข้อมูลหากพบนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
10) ศูนย์สื่อสาร ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องมือสื่อสารในความรับผิดชอบ ตั้งแต่ วิทยุ VHF วิทยุ TRUNKED
RADIO โทรศัพท์ โทรสาร จานสั ญญาณดาวเทียม เพื่อติดตั้ง ณ ศูนย์บัญชาการฯ จังหวัด ให้ ส ามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์บัญชาการฯ จังหวัด อาเภอ หรือกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
ได้ตลอดจนกว่าสถานการณ์จะยุติ
11) หน่วยทหารในพื้นที่
- จัดเตรียมกาลังพล ยานพาหนะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและอพยพประชาชนไปยัง
สถานที่ปลอดภัย
12) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
- ให้ดาเนินการสนับสนุนช่วยเหลือดาเนินการต่าง ๆ เกี่ย วกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเมื่อได้รับการสั่งการจากศูนย์บัญชาการเหตุการจังหวัดสมุทรปราการ

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 13 ของ 14 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
แผนการติดต่อสื่อสารในการประสานและสั่งการ ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 โทรศัพท์ 0 2637 3000
 โทรสาร 0 2241 7466
0 2241 7499
 สป.มท. 55050-58
สายด่วน 1784
ความถี่วิทยุ 161.475 MHz
166.475 MHz
(ศูนย์นิรภัย)
การประปานครหลวง สายด่วน 1125
สนง.ประปาสาขาสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0 2384 1411-2
โทรสาร 0 2384 764

ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0 2395 5534 โทรสาร 0 2389 5534
ความถี่วิทยุ 152.375 MHz (ปราการ)
กองบังคับการตารวจน้า
โทรศัพท์ 0 2394 1964 โทรสาร 0 2394 1962

กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์/โทรสาร
0 2382 6040-2
ความถี่วิทยุ 161.475 MHz
166.475 MHz
(ปภ. สมุทรปราการ)

การไฟฟ้านครหลวง สายด่วน 1130
กฟน.เขตบางพลี
โทรศัพท์ 0 2769 5201 โทรสาร 0 2769 5291
ความถี่วิทยุ 163.000 MHz (เขตบางพลี)

ชลประทานจังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0 2323 9192 โทรสาร 0 2323 9192
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชลหารพิจติ ร
โทรศัพท์ 0 2330 1213 โทรสาร 0 2707 4349

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
จานวน 6 แห่ง

มูลนิธิร่วมกตัญญู
โทรศัพท์ 0 2751 0914-53
โทรสาร 0 2751 0944 ต่อ 2102
ความถี่วิทยุ 168.775 MHz
ความถี่วิทยุ 163.030 MHz

จพ

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0 2389 5980
โทรสาร 0 2395 1034
ความถี่วิทยุ 154.975 MHz
(กู้ชีพปราการ) สายด่วน 1669

กองอ(จานวยการป้
องกั6นและ
านวนจานวน
แห่ง)
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
จานวน 18 แห่ง
ตาบ(จานวน 1 แห่ง)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล/
จานวน 30 แห่ง

ภาคผนวก

โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ
ผู้อานวยการอาเภอ / (นายอาเภอ)
ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ส่วนปฏิบัติการ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติการ

ส่วนอานวยการ

ส่วนสนับสนุน

หมายเหตุ : โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยยึด
หลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการ (ศบก.จ.สป.)(การจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ ๒) /
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรปราการ (การจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ ๓-๔)
กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรปราการ
(กรณียกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ ๓-๔)

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการ
(การจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ ๒)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ /(ผู้อานวยการ
จังหวัด)
ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติการ

(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)

(กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด)

ส่วนปฏิบัติการ
- งานการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย
- งานประสานการปฏิบัตกิ ารและการบริหาร
ทางการแพทย์สาธารณสุขและคัดรองผู้ปุวย
- งานการคมนาคมและรักษาความเรียบร้อย
- งานการประสานขอรับการสนับสนุน
ทรัพยากรทางทหารให้กับหน่วยงานที่เข่า
ปฏิบัติการภารกิจในแต่ละด้านหรืองานอืน่ ๆ
- ฯลฯ

ส่วนอานวยการ
- งานติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์
- งานแจ้งเตือนภัย
- งานประสานข้อมูลความจาเป็นความ
ต้องการในการสนับสนุนทรัพยากร
- งานดาเนินการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
- งานอานวยการการปฏิบัติงานของทุกส่วน
และหน่วยงานอืน่ ๆ
- ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
- งานสือ่ สาร
- งานเสบียง
- งานศูนย์พกั พิงชั่วคราว
- งานรักษาพยาบาล
- งานรับบริจาค
- งานการเงิน บัญชี
- งานสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา
- งานพลังงาน
- งานฟื้นฟูและชุมชน
- งานระเบียบ กฎหมาย
- งานขนส่ง
- ฯลฯ

