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คานา
ภัยจากอากาศหนาวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยทั่วไปฤดูหนาวของประเทศไทยจะอยู่ในช่วง
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือเริ่มพัดปกคลุม
และนาความหนาวเย็นมาสู่ประเทศไทย จึงเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ส่งผลให้อากาศแปรปรวน
อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับอิทธิพลของ
ความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่อิทธิพลลงมาปกคลุมพื้นที่ดังกล่าว ทาให้มีสภาพอากาศหนาวจัด
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิต และทรัพย์สินโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง แม้ว่าในปัจจุบันจะมี
หน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากภาวะอากาศหนาวเย็น
อย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ภัยหนาวก็ยังคงมีความถี่และมีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นสาเหตุการเกิดโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจตามมาอย่างรุนแรง
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดทาแผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปื พ.ศ. ๒๕๖3- 25๖4 ขึ้น โดยเนื้อหาดังกล่าวครอบคลุมการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ภัยหนาว)ในทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นระบบ

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
๑. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
1
2. สถานการณ์ภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา
2
3. การปฏิบัติ
3
3.1 แนวคิดในการปฏิบัติ
3
3.2 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
4
3.3 การแจ้งเตือน
5
3.4 การประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน
5
3.5 การรายงานข้อมูลข่าวสาร
5
3.6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
5
3.7 การรับบริจาค
6
3.8 ในกรณีที่มผี ู้เสียชีวิต
6
3.9 ประกาศยุติ
6
3.10 การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
6
3.11 การประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น
6
4.การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
7
5. งบประมาณ
7
ภาคผนวก
ผนวก ก ตารางที่ 1 สถิติอุณหภูมิต่าสุดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยคาบ 68 ปี (พ.ศ. 2494 - 2561)
ตารางที่ 2 การคาดหมายอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยและปริมาณฝนตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยช่วง
ฤดูหนาวปี พ.ศ.2562-2563
ผนวก ข สถิติอุณหภูมิต่าสุดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย คาบ 68 ปี (พ.ศ. 2494 – 2561)
ผนวก ค แผนที่ประเทศไทยบริเวณที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวและหนาวจัดในบางช่วงเดือนธันวาคม 2562
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ผนวก ช คาสั่ง กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ /2562
เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ภัยหนาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563 - 2564
ผนวก ซ หนังสือกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท (บกปภ) 0624 /ว 36 ลงวันที่ 6
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยหนาว ปี พ.ศ. 2563-2564

หน้าที่ 1 ของ 21 หน้า
แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ้างถึง
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.2562
5. หนังสือกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท (บกปภ) 0624 /ว 36 ลงวันที่
6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยหนาว ปี พ.ศ. 25632564
๑. ข้อมูลพืน้ ฐานของจังหวัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทยประมาณ ละติจูดที่ 13º30' เหนือ ลองติจูด
101º27' อยู่ห่างจากรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5,351 ตาราง
กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
จังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพฯ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบไปด้วยที่ราบลุ่มแม่น้า ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
ผลิตข้าวเพื่อการค้าที่สาคัญของประเทศไทย ส่วนเขตที่ดอนหรือที่ราบลูกฟูกจะอยู่ในบริเวณตอนกลางค่อนไป
ทางตะวันตกและทางเหนือที่ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้แก่เขตอาเภอสนามชัยเขต อาเภอท่าตะเกียบ และ
บางส่วนของอาเภอพนมสารคามและอาเภอแปลงยาว นอกจากนี้ยังมีเขตที่ราบสูงและภูเขาเทือกเขาทางด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ของอาเภอสนามชัยเขต อาเภอพนมสารคาม อาเภอท่าตะเกียบ และบางส่วน
ของอาเภอแปลงยาว
ลักษณะอากาศทัว่ ไปจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด
คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งลมนี้เป็นลมที่พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดู
หนาว อิทธิพลของลมนี้จะทาให้จังหวัดฉะเชิงเทราประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ซ่งึ พัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนซึ่งทาให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนทั่วไป

หน้าที่ 2 ของ 21 หน้า

แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงของมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ในช่วงนี้ ทาให้จังหวัดฉะเชิงเทรามีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป
2. สถานการณ์ภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรามีสถานีตรวจอากาศเพียงแห่งเดียว คือ สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ( ละติจูด 13º30' เหนือ ลองจิจูด 101º27'
ตะวันออก สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลาง 69 เมตร) ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงอุณหภูมิในภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากสถิติที่ผ่านมา จังหวัดฉะเชิงเทราเคยมีอุณหภูมิต่าสุดที่เคยตรวจวัดได้ 8.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2542 (ปรากฏในภาคผนวก ข ตารางที่ 1) และในช่วงฤดูหนาวปี 2553-2554 กรมอุตุนิยมวิทยา
พยากรณ์ว่าปรากฏการณ์ลานีญา ทาให้ฤดูหนาวปีดังกล่าวจะเป็นปีที่ประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็ นที่สุด
ในรอบ 30ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้ครอบคลุมทุกด้าน จังหวัดฉะเชิงเทราได้ประกาศพื้นที่
ประสบภัยหนาว โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์อุณหภูมิที่ให้การช่วยเหลือได้ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบตามที่
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เสนอสภาพอากาศหนาว อุณหภูมิระหว่าง 8-15.9 องศาเซลเซียส
สภาพอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ากว่า 8 องศาเซลเซียส ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกาศลงวันที่ 6
มกราคม 2554 โดยอุณหภูมิต่าสุด 15.6 องศาเซลเซียส ติดต่อกัน 3 วัน ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน
จากสภาพอากาศหนาวในพื้นที่รวม 11 อาเภอ จังหวัดได้ดาเนินการช่วยเหลือโดยการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว
ไปจ านวน 6,105 ผื น ตามที่ ค ณะกรรมการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิบั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
(ก.ช.ภ.จ.) ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ( ข้อมูล: สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา)รายละเอียดพื้นที่ได้รับผลกระทบและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปรากฏในภาคผนวก ก.
ภายหลังจากปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีสถานการณ์ภัยหนาวเกิด ขึ้นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
การคาดการณ์จากสถานีอุตุนิยมวิทยา และจากปัญหาสภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างรุนแรง เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น ช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวที่สั้นลง สภาวะแห้งแล้งที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น
อุณหภูมิเฉลี่ยจึงมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และจากการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย
ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2563 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อุณหภูมิจะสูงกว่าค่าปกติ 1 - 2 องศาเซลเซียส
(ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส) จะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา อุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่10 - 11 องศา
เซลเซียส ส่วนมากอยู่บริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาหรับจังหวัดฉะเชิงเทราจะมี
อุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุดประมาณ 18 - 21 องศาเซลเซียส และเนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งในภาค
ตะวันออกที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน จึงมีอากาศร้อนมากกว่าจังหวัดที่อยู่ตามชายฝั่ง และในฤดูหนาวก็มีอากาศ
หนาวกว่า โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด33.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด 22.8
องศาเซลเซียส
3. การปฏิบตั ิ
3.1 แนวคิดในการปฏิบตั ิ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พิจารณาแล้วเพื่อให้การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยหนาวและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองอานวย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่มีโอกาสเกิดภัยหนาวและหนาวจัดดาเนินการดังนี้

หน้าที่ 3 ของ 21 หน้า

แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
3.1.1 การเตรียมความพร้อมของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา/อาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(1) จัดตั้งคณะทางานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่สถานีอตุ ุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทาการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาหน้าที่ติดตามสภาวะอากาศ วิเคราะห์สถานการณ์
การแจ้งเตือน การคาดหมายพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด การรวบรวมประสานข้อมูล
การประเมินความต้องการและความจาเป็นในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง จัดเตรียมเอกสาร
และวางแผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ( ปรากฏใน
ภาคผนวก ค )
(2) สารวจปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ประสบภัยหนาวกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุเด็กไร้
ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย ให้เป็นปัจจุบัน โดยระบุจานวนประชากรแยก
รายครัวเรือนแต่ละอาเภอ ตาบล และหมู่บ้านที่ประสบภัยหนาว รวมทั้งกาหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อจัดเตรียมเครื่องกันหนาว
(3) ประสาน ซักซ้อม และขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
(4) ระดมกาลังเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร และทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ
เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการในการขนสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
(5) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยการ
ประชาสัมพันธ์และให้คาแนะนาในการดูแล สุขภาพ เช่น การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาวเนื่องจาก
มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิ ร่างกายต่ากว่าปกติ (Hypothermia) การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศเพราะ
จะทาให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ เป็นต้น พร้อมทั้งให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เฝ้าระวังและ
เตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว และหากมีกรณีการเสนอข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาว
ขอให้อาเภอ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงข้อมูลพร้อมทั้งรายงานมายังกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันที
(6) จัดประชุมติดตามสถานการณ์ หรือสรุปสถานการณ์ภัยตามความจาเป็น รวมถึงชี้แจง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนและแนวทางให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย
พร้อมทั้ง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสภาพอากาศ และคาแนะนาการปฏิบัติตนเมื่ออากาศหนาวให้แก่
ประชาชนทราบในทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น Social Mediaวิทยุชุมชน เสียงตามสายของหมู่บ้าน รถกระจายเสียง
เป็นต้น
(7) เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กาหนด
มาตรการในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และรณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ใช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซัง
และวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดมลพิษในอากาศและปัญหาหมอกควัน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
รถยนต์ ดับเพลิง รถบรรทุกน้า และอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
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แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
3.1.2 การเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยหนาวขึ้นในพื้นที่ มีแนวทาง
ดังนี้
(1) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและองค์กรการกุศล สนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาภัยหนาวอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(2) ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศ หนาวเย็น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กาหนดมาตรการในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จากสภาพอากาศหนาวเย็น ถนนลื่นและทัศนวิสัยต่าจากหมอกหนา ทาให้มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการโดยสารเรือท่องเที่ยวและอุบัติเหตุจากอัคคีภัยในเต็นท์ที่พักของนักท่องเที่ยว
เป็นต้น โดยให้ดาเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง การเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณจุด
กางเต็นท์ที่พักของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครภาคประชาชนเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
(3) ในการดาเนินการทุกระดับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางที่กาหนด
อย่างเคร่งครัด ในการจัดหาเครือ่ งกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหนาว โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของรัฐและประชาชนที่มีปัญหาขาดแคลนเครื่องกันหนาวอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับส่วนราชการ
ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรการกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ซ้าซ้อน
3.2 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
3.2.1 ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ฯ/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ จัดหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพ
อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และคาเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งติดตามข้อมูลในเว็บไซต์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา ( www.tmd.go.th ) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(www.disaster.go.th) ตลอด 24 ชั่วโมง
3.2.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงจากภัยหนาว หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยหนาว
และรายงานข่าวสถานการณ์ไปยังศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ฯ/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ
3.3 การแจ้งเตือน
3.3.1 ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จงั หวัด มีหน้าที่
(1) ประสานงานกับสถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา หากคาดการณ์ว่าจะเกิดสภาวะ
อากาศหนาวเย็น ให้เจ้าหน้าที่หน่วยแจ้งเตือนภัยรีบดาเนินการประกาศ แนะนาแจ้งเตือนประชาชน เพื่อลด
อันตรายและความเสียหาย
(2) ให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยา
ฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าติดตามสภาวะอากาศและแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
เพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที
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แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
3.3.2 ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์อาเภอ และศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีหน้าที่
(1) ในเขตพื้นที่อาเภอ ให้ผู้อานวยการอาเภอ จัดตั้งหน่วยเตือนภัยขึ้นในเขตพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนประชาชน และรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทุกระยะเมื่อเกิดภัย
(3) ในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นในเขตพื้นที่
จัดตั้งหน่วยแจ้งเตือนภัยขึ้น เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชน และรายงานสถานการณ์ให้อาเภอ / จังหวัด
ทราบทุกระยะเมื่อเกิดภัย เพื่อจักได้ให้ความช่วยเหลือ
3.4 การประกาศเขตภัยพิบตั ฉิ ุกเฉิน
เมื่อเกิดภัยหนาวขึ้นในพื้นที่ ให้ผู้ว่าราชการ/ผู้อานวยการจังหวัด ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าว
เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องเข้าดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
3.5 การรายงานข้อมูลข่าวสาร
(1) รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติไปยังศูนย์บัญชาการณ์ /ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ
(2) สรุปสถานการณ์ภยั หนาว รายงานผู้อานวยการศูนย์บัญชาการณ์ /ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ
ทราบทุกขั้นตอนเป็นระยะๆ จนกว่าภัยจะยุติ
(3) ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัด รายงานและสรุปสถานการณ์ภัยหนาวไปยังผู้อานวยการ
กลาง(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นระยะๆ เพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกัน จนกว่าเหตุการณ์
จะยุติ
3.6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ สรุปสถานการณ์ภัยหนาวผ่านสื่อมวลชน
แขนงต่างๆ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ภัย เป็นระยะๆ เพื่อมิให้
เกิดความสับสนและตื่นตระหนกจนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย
3.7 การรับบริจาค
(1) ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและผสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกาหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีการแจกจ่ายสิ่งของและเงินบริจาค
(2) จัดทาบัญชีรายรับ – แจกจ่าย สิ่งของรับบริจาคไว้เป็นหลักฐาน และมีระบบควบคุม
การรับและใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและตามความประสงค์ของผู้บริจาค
(3) รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้อานวยการจังหวัดทราบ
3.8 ในกรณีทมี่ ผี ู้เสียชีวติ
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพ
และให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา รับผิดชอบในการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ
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แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
3.8 ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพ
และให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา รับผิดชอบในการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ
3.9 ประกาศยุตภิ ยั
(1) เมื่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในท้องที่ยุติแล้ว ให้ประกาศยุติสถานการณ์สาธารณภัยแล้วรายงาน
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
(2) ยกเลิกศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัด อาเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วส่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานปกติต่อไป
3.10 การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภั ย ดังนี้
(1) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ สารวจ ตรวจสอบข้อมูล
ผู้ประสบภัยและความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริง
(2) ศูนย์บั ญชาการเหตุการณ์อาเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ จัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัย และทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐาน
ในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
(3) รักษาพยาบาลผู้ประสบภัยให้กลับมาดารงชีวิตได้ตามปกติ ตลอดจนป้องกัน เฝ้าระวัง
และควบคุมโรคระบาดทั้งคนและสัตว์
(4) ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง
ทั่วถึง
(5) จ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(6) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารต่อสาธารณะ
3.11 การประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น
(1) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประสานการปฏิบัติกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ
ให้คณะกรรมการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.)ให้เร่งสารวจความเสียหายจากภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
และรายงานผลการสารวจความเสียหายจากภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่อไป
(2) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯรายงานสรุปการประเมินความ
เสียหายและความต้องการเบื้องต้น ให้ผู้อานวยการแต่ละระดับ และรายงานผู้อานวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด รายงานผู้อานวยการกลาง และผู้อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ทราบตามลาดับ
4. การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
4.1 ระบบสื่อสารหลัก ได้แก่ ที่ทาการปกครองจังหวัด ระบบ VHF/FM
ความถี่หลัก 166.975 MHz โทรศัพท์ 0 3851 1871
ระบบสื่อสารรอง ได้แก่ ตารวจภูธรจังหวัด ระบบ VHF/FM
ความถี่หลัก 155.550 MHz โทรศัพท์ 0 3851 1111
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แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
5. งบประมาณ
ให้หน่วยงานพิจารณาใช้งบประมาณจากต้นสังกัด และขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ

ภาคผนวก
ผนวก ก สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผนวก ข ตารางที่ 1 สถิติอุณหภูมิต่าสุดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยคาบ 68 ปี (พ.ศ. 2494 - 2561)
ตารางที่ 2 การคาดหมายอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยและปริมาณฝนตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยช่วง
ฤดูหนาวปี พ.ศ.2563-2564
ผนวก ค แผนที่ประเทศไทยบริเวณที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวและหนาวจัดในบางช่วงเดือนธันวาคม 2563
ถึงเดือนมกราคม 2564
ผนวก ง การติดต่อสื่อสาร
ผนวก จ โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผนวก ฉ หน่วยรับผิดชอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชิงเทรา
ผนวก ช คาสั่ง กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่
/2563
ลงวันที่ พฤศจิกายน 2563
เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ภัยหนาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563 - 2564
ผนวก ซ หนังสือกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท (บกปภ) 0624 /ว 36 ลงวันที่ 6
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2563-2564
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แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
ผนวก ก สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกอบแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

อาเภอ
บางคล้า
สนามชัยเขต
บางน้าเปรี้ยว
ท่าตะเกียบ
ราชสาส์น
แปลงยาว
เมือง ฉช.
บ้านโพธิ์
บางปะกง
พนมสารคาม
คลองเขื่อน

รวม

รายงานความ
ต้องการเครื่อง
กันหนาว
(ชิ้น)
9,032
6,776
17,665
9,774
2,252
5,209
13,173
11,312
7,547
8,060
2,040

92,840

เงินทดรองราชการในอานาจ ผวจ.

400
655
400
700
700
400
400
400
400
700
400

72,000
117,900
72,000
126,000
126,000
72,000
72,000
72,000
72,000
126,000
72,000

ผ้าห่มนวม
(ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กรม ปภ.)
250
-

5,555

999,900

250

ผ้าห่มนวม (ผืน)

จานวนเงิน
(ราคาผืนละ 180 บาท)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2554
(ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา)

หมายเหตุ
- เกณฑ์อุณหภูมิต่าสุดในช่วงฤดูหนาว มีเกณฑ์พิจารณาดังนี้
อากาศเย็น
หมายถึง
16.0 – 22.9 ºc
อากาศหนาว
หมายถึง
8.0 – 15.9 °c
อากาศหนาวจัด
หมายถึง
อุณหภูมิต่ากว่า 8.0 °c

ผ้าห่มไหมพรม รวมเครือ่ ง
และสักหราด กันหนาวที่
(สมาชิก
แจกจ่าย
วุฒสิ ภา จ.ฉช.) ไปแล้ว (ผืน)
100
500
100
1,005
400
100
800
700
400
400
400
400
700
400

300

6,105
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แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
ผนวก ข ตารางที่ 1 สถิติอุณหภูมิต่าสุดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยคาบ 68 ปี (พ.ศ. 2494 - 2561)
ตารางที่ 2 การคาดหมายอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยและปริมาณฝนตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยช่วง
ฤดูหนาวปี พ.ศ.2561-2562
ประกอบแผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 – 2564
ตารางที่ 1 สถิติอุณหภูมิต่าสุดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยภาคตะวันออกคาบ 68 ปี (พ.ศ.2494 – 2561)

หมายเหตุ : กกษ. หมายถึง กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตร
ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
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แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
ตารางที่ 2 การคาดหมายอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยและปริมาณฝนตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยช่วงฤดูหนาว
ปี พ.ศ.2563-2564

ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
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แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
ผนวก ค บริเวณที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวและหนาวจัดในบางชวง เดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564
ประกอบแผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 – 2564

หมายเหตุ :

1. เป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจาวันด้วย
2. ไม่รวมยอดดอย ยอดภูเขาและบริเวณเทือกเขา
ที่มา : www.tmd.go.th ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

หน้าที่ 13 ของ 21 หน้า

แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
ผนวก ง การสื่อสาร
ประกอบแผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563– 2564

หน้าที่ 14 ของ 21 หน้า

แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
ผนวก จ โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกอบแผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563– 2564

ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการจังหวัด
(ผูว้ า่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

ที่ปรึกษา/ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ศูนย์ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์ร่วม
ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิ
ฯลฯ
ส่วนปฏิบตั ิการ




งานด้านการกูช้ พี และกูภ้ ยั
งานด้านความมัน่ คง
งานด้านการขนส่ง

ส่วนสนับสนุน

ส่วนอานวยการ
 งานวิเคราะห์สถานการณ์
 งานวางแผน ข้อมูล และ
ประสานงาน




งานสือ่ สาร
งานรับบริจาค

หมายเหตุ :โครงสร้างศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัด สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
โดยยึดหลักมาตราฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน

หน้าที่ 15 ของ 21 หน้า

แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
ผนวก ฉ หน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกอบแผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563– 2564
ลาดับ
ส่วน/งาน
1 อานวยการ

2

3

หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
 งานวิเคราะห์สถานการณ์ - สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สถานีอุตนุ ิยมวิทยา
- ที่ทาการปกครองจังหวัด
- สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 งานวางแผน ข้อมูล และ - สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประสานงาน
- สานักงานจังหวัด
- ที่ทาการปกครอง
ปฏิบัติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
 งานด้านความมัน่ คง
- ที่ทาการปกครอง
- ตารวจภูธรจังหวัด
- กอ.รมน.จว.
 งานด้านการกูช้ ีพและกูภ้ ยั - สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ที่ทาการปกครอง
- เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
- กู้ภัยพนมสารคาม
- สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา
 งานด้านการขนส่ง
- สานักงานขนส่งจังหวัด
- แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
- แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
สนับสนุน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
(นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา)
 งานสือ่ สาร
- ที่ทาการปกครอง
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สนง.บริการลูกค้า กสท.ฉะเชิงเทรา
- บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา

หมายเลขโทรศัพท์
0 3851 1995
0 3853 6025-6
0 3813 6229
0 3851 1055
0 3851 2679
0 3851 7080
0 3853 6025-6
0 3851 2520
0 3851 1055
0 3851 1217
0 3851 1055
0 3851 1992
0 3851 4794
0 3851 1189
0 3853 6025-6
0 3851 1055
0 3851 1549
0 3854 4191
0 3851 1410
0 3898 1659
0 3851 1015
0 3885 1282
0 3851 3287

0 3851 1055
0 3853 6025-6
0 3359 9233
0 3851 3514

หน้าที่ 16 ของ 21 หน้า

แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563– 2564
ลาดับ

4

ส่วน/งาน
 งานรับบริจาค

หน่วยงานรับผิดชอบ
- สานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัด
- สานักงานคลังจังหวัด
- สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม - สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์
0 3851 1634
0 3851 1094
0 3881 4241
0 3851-4794

หน้าที่ 17 ของ 21 หน้า

แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
ผนวก ช คาสั่ง กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่
/ 2563
เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563 - 2564
ประกอบแผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 – 2564

หน้าที่ 18 ของ 21 หน้า

แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564
ผนวก ซ หนังสือกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท (บกปภ) 0624 /ว 36 ลงวันที่
6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2563-2564
ประกอบแผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 – 2564

หน้าที่ 19 ของ 21 หน้า

แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564

หน้าที่ 20 ของ 21 หน้า

แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2562 - 2563

หน้าที่ 21 ของ 21 หน้า

แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563 - 2564

ฝ่ายป้องกันและปฏิบตั กิ าร
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. 038-536-025 , โทรสาร.038-536-026

สายด่วนสาธารณภัย 1784
www.disaster.go.th

ป้องกันเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมือ่ เกิดภัย ฟืน้ ฟูและกูภ้ ยั คือหัวใจ กรม ปภ.

