แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2563 - 2564

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๓323 – ๕

คานา
ด้วย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับ
กรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 และจากการคาดหมาย
ลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พบว่าช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่ม ตั้งแต่ประมาณ
กลางเดื อนธั น วาคม 2563 ถึง ปลายเดื อนมกราคม 2564 และฤดูห นาวจะสิ้ น สุ ดประมาณปลายเดือ น
กุมภาพันธ์ 2564 โดยคาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
รวม 52 จังหวัด จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย ยอดภู และเทือกเขา
จะมีอากาศหนาวจัด และมีน้าค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวและหนาวจัด ด้าเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาภัยจากภาวะอากาศหนาวเย็น เป็นไป
อย่างมีระบบ คล่องตัว รวดเร็ว และนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีที่เกิดภัย จังหวัดชัยภูมิจึงจัดท้าแผนเผชิญเหตุ
ภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2563 - 2564 ขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ทั่วถึง และไม่ซ้าซ้อน ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จังหวัดชัย ภูมิ หวังเป็น อย่างยิ่งว่าแผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2563 2564 ฉบับนี้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ ขององค์กร
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถลดผลกระทบและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ต่อไป

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
พฤศจิกายน ๒๕63

สารบัญ
หน้า
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๕.1 ประเภทความเดือดร้อน
๕.2 ประเภทความต้องการเครื่องกันหนาว
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ภาคผนวก
ค้าสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่
/๒๕๖3
เรื่อง การจัดตั้งกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ค้าสั่งกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ที่
/๒๕๖3 เรื่อง แต่งตัง้ คณะท้างานติดตามสถานการณ์ภัยหนาว
จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖4
ข้อมูลติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบส้ารวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2563 - 2564
อ้างถึง 1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕62

......................................
๑. สถานการณ์ทั่วไป
๑.๑ สภาพทางกายภาพ/ภูมิประเทศ
จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณใจกลางของประเทศ เส้นรุ้งที่ 15
องศาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเล 631 ฟุต ห่างจากกรุงเทพมหานครโดย
ทางรถยนต์ 332 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,986,429 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 7.60 ของพื้นที่ทั้งหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาค) และร้อยละ
2.50 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย (ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ) มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดจังหวัดขอนแก่น และเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดจังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา
ทิศใต้
ติดจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดจังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์

/๑.๒ สภาพ...

-2๑.๒ สภาพทางการปกครอง/ประชากรจังหวัดชัยภูมิ
1.2.1 จังหวัดชัยภูมิ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อ้าเภอ 124 ต้าบล 1,620 หมู่บ้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 143 แห่ง ประกอบด้วย
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 แห่ง
2) เทศบาล (ทม. 1 แห่ง, ทต. 35 แห่ง) 36 แห่ง
3) องค์การบริหารส่วนต้าบล
106 แห่ง
1.2.2 ประชากรจังหวัดชัยภูมิ แยกเป็นรายอ้าเภอ จ้านวน 16 อ้าเภอ 124 ต้าบล 1,620
หมู่บ้าน 340,649 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้น จ้านวน 1,136,275 คน ดังนี้
ที่
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
ประชากร
หมายเหตุ
1 เมืองชัยภูมิ
19
227
183,043
2 คอนสวรรค์
9
103
53,304
3 แก้งคร้อ
10
126
93,558
4 หนองบัวแดง
8
130
102,022
5 ภักดีชุมพล
4
47
31,174
6 ภูเขียว
11
155
124,079
7 เกษตรสมบูรณ์
11
144
112,279
8 บ้านแท่น
5
66
45,353
9 คอนสาร
8
85
61,798
10 จัตุรัส
9
119
74,730
11 บ้านเขว้า
6
88
50,553
12 บ้าเหน็จณรงค์
7
95
53,580
13 เทพสถิต
5
92
70,604
14 หนองบัวระเหว
5
58
38,674
15 เนินสง่า
4
48
26,060
16 ซับใหญ่
3
37
15,464
รวม
124
1,620
1,136,275
๑.๓ สถานการณ์เฉพาะ/สภาพอากาศ
จากการที่ ลั ก ษณะภูมิ ป ระเทศที่ส่ ว นใหญ่ เป็ น ภูเ ขาสู ง มี เทื อ กเขาเพชรบู ร ณ์ท อดตั ว เป็ น
แนวยาวทางทิศตะวันออก และเทือกเขาดงพญาเย็นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้เทือกเขาดังกล่าวเป็น
สิ่งกีดขวางลมฝนจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงส่งผลให้ปริมาณนาฝนไม่มากเท่าที่ควรในฤดูฝ น
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศตังอยู่ในเขตเงาฝน โดยเฉพาะพืนที่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และด้านตะวันตก
ของจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมี ๓ ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อน
ไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจั ดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับ
ช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาฤดูกาล ดังนี
๑. ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
๒. ฤดูร้อน
ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม
๓. ฤดูฝน
ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
/1.4 สถานการณ์...
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ด้วย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับ
กรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 และจากการคาดหมาย
ลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พบว่าช่วงเวลาที่ มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่ม ตั้งแต่ประมาณ
กลางเดือ นธัน วาคม 2563 ถึ งปลายเดื อนมกราคม 2564 และฤดู ห นาวจะสิ้ นสุ ด ประมาณปลายเดือ น
กุมภาพันธ์ 2564 โดยคาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
รวม 52 จังหวัด จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย ยอดภู และเทือกเขา
จะมีอากาศหนาวจัดและมีน้าค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จั งหวัดชัย ภูมิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง จึงจ้าเป็นต้องจัดท้า
แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2563 – 2564 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ประสานการ
ปฏิบัติร่วมกัน ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจาก
ภัยหนาวได้อย่างเร่งด่วนและทันต่อสถานการณ์
๒.๒ เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๓ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ภัย ตลอดจนฟื้นฟู
ผู้ประสบภัย และพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
๓. องค์กรปฏิบัติ
3.1 กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เป็ น องค์ กรปฏิบั ติ ห ลั ก ที่
รับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด ชัยภูมิ รับผิดชอบการอ้านวยการ ควบคุม
ก้ากับ ดูแล สั่งการ และด้าเนินการต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน ตามศักยภาพของ
หน่วยงานในเขตจังหวัดชัยภูมิ และประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง เมื่อประเมินว่าไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้
3.2 องค์กรระดับรอง ประกอบด้วย
1) กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ มีนายอ้าเภอ เป็นผู้อ้านวยการ
อ้าเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ้าเภอของตน และมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อ้านวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
2) กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้อ้านวยการ
ท้องถิ่น มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ้านวยการ
จังหวัด และผู้อ้านวยการอ้าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
3) กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบล มีนายกองค์การ
บริ หารส่ว นต้าบลเป็ น ผู้อ้านวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริห าร
ส่วนต้าบลของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ้านวยการจังหวัด และผู้อ้านวยการอ้าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
/๔. นิยามศัพท์...
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ภั ยหนาว หมายถึ ง ภั ยที่ เกิดจากสภาพอากาศที่ มีความหนาวจัด และอุณ หภูมิ ลดลงต่ อเนื่ องจน
ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง มักเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
5. พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยหนาว
จังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็น ๑๖ อาเภอ 124 ต้าบล 1,620 หมู่บ้าน จากการส้ารวจความต้องการ
เครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ง.) พบว่ามีประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบ รวมทั้งสิ้นจ้านวน 188,380 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ จ้านวน 122,698 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ
จ้านวน 9,029 คน คนพิการทุพพลภาพ จ้านวน 14,749 คน ผู้มีรายได้น้อย จ้านวน 19,488 คน ผู้ประสบ
ความเดือดร้อน จ้านวน 21,836 คน อื่น ๆ จ้านวน 580 คน สามารถจ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ ดังนี้
5.1 ประเภทความเดือดร้อน
ประเภทผู้เดือดร้อน (คน)
ผู้ประสบ
ที่
อาเภอ
รวม
เด็กไร้
คนพิการ ผู้มีรายได้
ผู้สูงอายุ
ความ อื่น ๆ
ผู้อุปการะ ทุพพลภาพ
น้อย
เดือดร้อน
1 เมืองชัยภูมิ
19,217
1,475
283
2,122 1,498
- 24,595
2 คอนสวรรค์
8,243
329
1,790
926
336
- 11,624
3 แก้งคร้อ
6,093
731
1,853
3,241 1,647
- 13,565
4 หนองบัวแดง
350
150
100
120
200
920
5 ภักดีชุมพล
672
139
130
150
199
1,290
6 ภูเขียว
18,149
1,473
2,348
1,298 6,549
- 29,817
7 เกษตรสมบูรณ์
8,280
822
135
1,208 2,216 580 13,241
8 บ้านแท่น
5,961
227
1,563
645
648
9,044
9 คอนสาร
8,634
409
1,616
451
311
- 11,421
10 จัตุรัส
10,226
405
2,338
675
615
- 14,259
11 บ้านเขว้า
9,956
1,437
995
4,298 3,838
- 20,524
12 บ้าเหน็จณรงค์
8,972
913
9,885
13 เทพสถิต
9,064
159
517
1,167 1,839
- 12,746
14 หนองบัวระเหว
4,201
827
529
239
5,796
15 เนินสง่า
4,220
76
1,081
1,460 1,417
8,254
16 ซับใหญ่
460
370
285
284
1,399
รวม
122,698
9,029
14,749 19,488 21,836 580 188,380
5.2 ประเภทความต้องการเครื่องกันหนาว
ประเภทความต้องการเครื่องกันหนาว (ชิ้น)
ที่
อาเภอ
รวม
ผ้าห่มนวม ผ้าไหมพรม เสื้อกันหนาว เครื่องกันหนาว อื่น ๆ
1 เมืองชัยภูมิ
24,595
24,595
2 คอนสวรรค์
10,270
358
624
11,252
3 แก้งคร้อ
9,997
585
1,392
1,591
13,565
4 หนองบัวแดง
500
420
920
/ที่...
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ที่
อาเภอ
ผ้าห่มนวม ผ้าไหมพรม เสื้อกันหนาว เครื่องกันหนาว อื่น ๆ
5 ภักดีชุมพล
883
174
6 ภูเขียว
18,948
4,449
7 เกษตรสมบูรณ์
8,265
904
3,927
145
8 บ้านแท่น
8,594
450
9 คอนสาร
9,301
914
914
10 จัตุรัส
11,555
16
2,658
11 บ้านเขว้า
20,524
12 บ้าเหน็จณรงค์
9,885
13 เทพสถิต
12,721
200
417
14 หนองบัวระเหว
3,093
2,703
15 เนินสง่า
4,812
3,046
206
16 ซับใหญ่
รวม
153,943
10,272
10,965
4,856
หมายเหตุ : อ้าเภอซับใหญ่ไม่ระบุประเภทความต้องการ

รวม
1,057
23,397
13,241
9,044
11,129
14,229
20,524
9,885
13,338
5,796
8,064
1,399
181,835

6. การปฏิบัติ
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชัยภูมิ เตรียมพร้อมปฏิบัติการรับสถานการณ์
ภัยหนาว ดังนี้
6.๑ ขั้นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
6.๑.๑ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิดาเนินการ ดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะท้างานติดตามสถานการณ์ภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2563-2564
ท้าหน้าที่ติดตามและรายงานสถานการณ์แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย สั่งการ การให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
๒) มอบหมายหน้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบให้ กับ หน่ ว ยงานต่ า งๆ พร้อ มทั้ งก้ าหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย
๓) ระดมก้ า ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ เจ้ า พนั ก งาน อาสาสมั ค ร จิ ต อาสา และทรั พ ยากรจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะ เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการในการขนส่งสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้ประสบภัย
๔) จั ด ประชุ ม กองอ้ า นวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ /
คณะท้างานติดตามสถานการณ์ภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2563-2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ห รือ
สรุ ป สถานการณ์ ภั ย ตามความจ้ า เป็ น เร่ ง ด่ ว น โดยให้ อ้ า เภอประสานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม จนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย
6.๑.๒ การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
๑) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และค้าเตือนจาก
กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พร้อ มทั้ ง ติ ด ตามข้ อ มู ล ในเว็ บไซด์ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
/๒) ประเมินและคาดหมาย…

-6๒) ประเมิ น และคาดหมายพื้ น ที่ เ สี่ ย ง ที่ มี โ อกาสเกิ ด อากาศหนาวหรื อ หนาวจั ด
และรายงานข่าวสถานการณ์ไปยังกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ
3) เตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว
4) ก้ า หนดมาตรการในการป้ อ งกั น การเกิ ด อั ค คี ภั ย และรณรงค์ ข อความร่ ว มมื อ
เกษตรกรให้ใช้วิธีไถกลบ แทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดมลพิษในอากาศและปัญหาหมอกควัน
5) ก้าหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จากสภาพอากาศ
หนาวเย็ น ถนนลื่น และทัศนวิสั ยต่้าจากหมอกหนา ท้าให้ มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
และอาจเกิดอุบัติเหตุจากอัคคีภัยในเต็นท์ที่พักของนักท่องเที่ยว
หน่วยงานหลัก ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ และส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ได้ แ ก่ ที่ ท้ า การปกครองจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ อ้ า เภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.๑.๓ การแจ้งเตือนภัย
๑) หากคาดการณ์ว่าจะเกิดสภาวะอากาศหนาวหรือหนาวจัด ให้รีบด้าเนินการประกาศ
แนะน้าแจ้งเตือนประชาชน เพื่อลดอันตรายและความเสียหาย
๒) เฝ้าติดตามสภาวะอากาศ และแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อ
แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3) ให้ ค้ า แนะน้ า ในการดู แ ลสุ ข ภาพ เช่ น การงดดื่ ม แอลกอฮอล์ เ พื่ อ คลายหนาว
เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่้ากว่าปกติ (Hypothermia) การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ
เพราะจะท้าให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ เป็นต้น รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติให้ปลอดภัยจากอากาศหนาว
หน่วยงานหลัก ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และ
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ได้ แ ก่ ส้ า นั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ อ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน
6.๒ ขั้นปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
6.๒.๑ การประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยหนาว และการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากภัยหนาว
๑) กรณี ที่ มี อ ากาศหนาวจั ด เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ใ ด ให้ พิ จ ารณาประกาศเป็ น พื้ น ที่
ประสบภัย หนาว ตามพระราชบั ญญัติป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าด้าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒) กรณีที่มีอากาศหนาวจัดผิดปกติ มีอุณหภูมิต่้ากว่า ๘ องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลา
อากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน ๓ วัน ให้ด้าเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณี ฉุ ก เฉิ น เนื่ อ งจากภั ย หนาว ตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ ว ยเงิ นทดรองราชการเพื่ อช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕62 ให้ครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ที่ท้าการปกครองจังหวัดชัยภูมิ และสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ
/3) กรณีเกิด…

-73) กรณีเกิดอัคคีภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่เข้าระงับเหตุในเบื้องต้น
ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง และรายงานผู้อ้านวยการอ้าเภอ/ผู้อ้านวยการจังหวัด
หน่วยงานหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
6.๒.๒ การจัดการสาธารณภัย
๑) เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยหนาวที่มีสถานการณ์สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) ซึ่งอาจ
มีผ ลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้น ที่หลายต้าบล ผู้อ้านวยการท้องถิ่น ผู้อ้านวยการอ้าเภอ เข้าควบคุม
สถานการณ์ ตามล้าดับ
หน่วยงานหลัก ได้แก่ อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชุมชน อาสาสมัคร และจิตอาสา
ในพื้นที่
- ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ และกองอ้านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ (องค์การบริหารส่วนต้าบล/เทศบาล) ควบคุม
และด้าเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางปฏิบัติที่ก้าหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ/
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) เมื่ อเกิ ดสถานการณ์ ภั ย หนาวที่ มี สถานการณ์ สาธารณภั ย ขนาดกลาง (ระดั บ ๒)
ให้ผู้อ้านวยการจังหวัด พิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์ ดังนี้
- ให้ด้าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในด้านต่าง ๆ ตามความจ้าเป็น และ
เหมาะสม รวมถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยหนาว และสัตว์น้าด้วย
หน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ ส้ า นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
ส้ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ส้ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ส้านักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ และที่ท้าการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส้านักงานเกษตรจังหวัด ชัยภูมิ ส้านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศล และ
จิตอาสาในพื้นที่
6.๒.๓ การรายงานข้อมูลข่าวสาร
๑) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารไปยั ง ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ
๒) สรุ ป สถานการณ์ ภั ย หนาว รายงานผู้ อ้ า นวยการศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิทราบทุกขั้นตอนเป็นระยะๆ จนกว่าภัยจะยุติ
๓) รายงานและสรุปสถานการณ์ภัยหนาว ไปยังผู้อ้านวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) เป็นระยะ ๆ เพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกัน จนกว่าสถานการณ์จะยุติ
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ ส้านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
ส้านักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ้าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/6.๒.๔ การประชาสัมพันธ์…

-86.๒.๔ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
จัดแถลงข่าว รายงานข่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับสภาวะอากาศ
แนวทางปฏิบัติให้ปลอดภัยจากอากาศหนาว การดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือ และช่องทางการขอรับความ
ช่วยเหลือ รวมทั้งการให้ข่าวสารต่อสื่อสาธารณะ และสรุปสถานการณ์ภัยหนาว ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ภัยทุกวัน เป็นระยะ ๆ เพื่อมิให้เกิดความสับสน
และตื่นตระหนกจนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย
หน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ ส้ า นั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ที่ท้าการปกครองจังหวัดชัยภูมิ/อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.๒.๕ การรับบริจาค
๑) จัดตั้งศูนย์รับบริจาค และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก้าหนดสถานที่เก็บ
รักษาสิ่งของบริจาค และวิธีการแจกจ่ายสิ่งของและเงินบริจาค
๒) จัดท้าบัญชีการรับ-แจกจ่าย สิ่งของรับบริจาคไว้เป็นหลักฐาน และมีระบบควบคุม
การรับและใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและตามความประสงค์ของผู้บริจาค
๓) รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้อ้านวยการจังหวัดทราบ
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส้านักงานจังหวัดชัยภูมิ และส้านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ชัยภูมิ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ และส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
6.๒.๖ ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต
1) จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพ
2) พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
3) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงข้อมูล กรณีมีการเสนอข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาว
หน่วยงานหลัก ได้แก่ อ้าเภอ รับผิดชอบตามข้อ 1 และ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบตามข้อ 1 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ/สถานีต้ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ รับผิดชอบตามข้อ 2
และ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ รับผิดชอบตามข้อ 3
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในส่วนที่นอกเหนือจากงานหลัก)
6.๒.7 ประกาศยุติภัย
๑) เมื่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในท้องที่ยุติแล้วให้ประกาศยุติสถานการณ์สาธารณภัย และ
รายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
๒) ปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เ พื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ
และส่งมอบหน้าที่ ความรับผิดชอบให้หน่วยงานปกติต่อไป
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.๓ ขั้นปฏิบัติการหลังเกิดภัย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
6.๓.๑ ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ดังนี้
๑) ให้อ้าเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน 904 แห่งพื้นที่ ส้ารวจ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริง
/๒) ให้จัดท้าบัญชี...

-9๒) ให้ จั ด ท้ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ป ระสบภั ย และทรั พ ย์ สิ น ที่ เ สี ย หายไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
๓) รั กษาพยาบาลผู้ ป ระสบภัย ให้ ก ลั บ มาด้า รงชี วิต ได้ ตามปกติ ตลอดจน ป้ องกั น
เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาดทั้งคนและสัตว์
๔) ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างทั่วถึง
๕) จ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หน่วยงานหลัก ได้แก่ อ้าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ได้ แ ก่ ส้ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ส้ า นั ก งานส าธ ารณสุ ข จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ส้ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การปก ครองท้ อ งถิ่ น
จังหวัดชัยภูมิ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
6.๓.๒ การประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น
๑) ประสานกับ อ้า เภอและองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ให้ ตรวจสอบรายละเอีย ด
ความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย โดยเร็ว
๒) ประสานการปฏิ บั ติ กั บ อ้ า เภอ ให้ ป ระสานการปฏิ บั ติ กั บ คณะกรรมกา ร
ให้ ความช่วยเหลื อผู้ ประสบภัย พิ บัติ อ้าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้ เร่งส้ ารวจความเสี ยหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
โดยเร็ ว เพื่ อ พิ จ ารณาช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ระทรวงการคลั งก้ า หนด
และรายงานผลการส้ า รวจความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ต่ อ คณะกรรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ หรือเพื่อพิจารณา
ด้าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
๓) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น ให้ผู้อ้านวยการ
จังหวัด ผู้อ้านวยการกลาง และผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบตามล้าดับ
หน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ ส้ า นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส้านักงานเกษตรจังหวัด ชัยภูมิ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ชัยภูมิ ส้านักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ส้านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และที่ท้าการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
6.๓.๓ การฟื้นฟูบูรณะ
๑) จั ด ตั้ ง หน่ ว ยบรรเทาทุ ก ข์ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารในขั้ น ต้ น ร่ ว มกั บ หน่ ว ยระงั บ ภั ย
อย่างต่อเนื่อง และให้ปฏิบัติ ดังนี้
- ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วย ที่ประสบภัย
- เลี้ ยงดูผู้ ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็กก้าพร้า
คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย
๒) จัดให้มีการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย
๓) จัดหาอาชีพและการฝึกสอนอาชีพ
หน่วยงานหลัก ได้แก่ อ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส้านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิ ส้านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่
/7. งบประมาณ...

-107. งบประมาณ
7.๑ งบประมาณปกติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.๒ เงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 รวมทั้งหนังสือสั่งการ (กรณีภัยหนาว) ที่เกี่ยวข้อง
7.๓ งบประมาณอื่นๆ
8. การบังคับบัญชา/การติดต่อสื่อสาร
8.๑ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชัยภูมิ อ้านวยการและบังคับบัญชา
ส่วนราชการ หน่วยงาน หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในทุกระดับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
8.2 การติดต่อสื่อสารกับกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์
0 4481 3323, 0 4481 3325 สายด่ ว นนิ ร ภั ย 1784 หรื อ ทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
dpm_chaiyaphum@hotmail.com
8.3 การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ใช้ข้อมูลตามท้าเนียบ
หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชัยภูมิ (ภาคผนวก ข)
9. ผู้เสนอแผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2563 – 2564

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผน

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา)
หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
10. ผู้เห็นชอบแผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2563 – 2564

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบแผน
(นายราชันย์ ซุ้นหั้ว)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

11. ผู้อนุมัติแผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2563 - 2564

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ
(นายกอบชัย บุญอรณะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ผู้อ้านวยการจังหวัด

ภาคผนวก ก
คาสั่งจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง การจัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

คาสั่งจังหวัดชัยภูมิ
ที่

/๒๕๖3

เรื่อง จัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
**********************
เพื่อให้องค์ประกอบของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เป็นไป
ตามสภาพข้อเท็จจริง อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ อาศัยอ้านาจ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้อ้านวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 บทที่ 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 3.2 กลไกการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 3.2.2 ระดับปฏิบัติ (3) ก้าหนดให้มีการจัดตั้งกองอ้านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
จังหวัดชัยภูมิ จึงขอยกเลิกค้าสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 187/2560 เรื่องการจัดตั้งกองอ้านวยการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ลงวั น ที่ 18 มกราคม 2560 และจั ด ท้ า ค้ า สั่ ง จั ด ตั้ ง
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ผู้อ้านวยการ
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
รองผู้อ้านวยการ
(ด้านสังคม ด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ)
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
รองผู้อ้านวยการ
4. ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
5. รองผู้อ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายทหาร) กรรมการ
6. ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
กรรมการ
8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
9. หัวหน้าส้านักงานจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
10. คลังจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
11. ผู้อ้านวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
กรรมการ
12. ผู้อ้านวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ
กรรมการ
13. ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
14. ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ
กรรมการ
15. ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา พรม-เชิญ
กรรมการ
16. ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชีบน
กรรมการ
๑7. ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ
18. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
๑9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
/20. เกษตรจังหวัด…

-220. เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
21. ประมงจังหวัดชัยภูมิ
22. ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
23. ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (ทุกสาขา)
24. ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
25. ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
26. หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ
27. นายอ้าเภอ ทุกอ้าเภอ
28. ผู้อ้านวยการศูนย์ป้องการและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา
29. ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างคุณธรรมชัยภูมิ
30. ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน อปพร.จังหวัดชัยภูมิ
31. หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

มีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้
1. อ้านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่รับผิดชอบ
2. จัดท้าแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัยด้านต่าง ๆ ให้สอดรับกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
3. ก้าหนดแนวทาง/การด้าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือ
กับสาธารณภัยของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ้าเภอ และกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
4. เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิ ด
สาธารณภัยขึ้นในการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้เสนอผู้อ้านวยการจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัดขึ้น เพื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่
5. รวบรวมและจัดท้าคลังข้อมูลทรัพยากร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด
6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภาคเอกชน และจังหวัดข้างเคียง โดยให้และรับ
การสนับสนุนทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้มีอ้านาจตามกฎหมายมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3

ผู้อ้านวยการจังหวัด

ภาคผนวก ข
คาสั่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานติดตามสถานการณ์ภัยหนาว
จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖4

คาสั่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ที่

/๒๕๖3

เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานติดตามสถานการณ์ภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖4
**********************
ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ตรวจสอบสภาพอากาศร่วมกับ
กรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 และจากการคาดหมาย
ลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พบว่าช่วงเวลาที่ มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่ม ตั้งแต่ประมาณ
กลางเดือ นธัน วาคม 2563 ถึ งปลายเดื อนมกราคม 2564 และฤดู ห นาวจะสิ้ นสุ ด ประมาณปลายเดือ น
กุมภาพันธ์ 2564 โดยคาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
รวม 52 จังหวัดจะมีความหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ จึงขอให้กองอ้านวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. ๒๕63–๒๕๖4
เพื่อให้การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ก้าหนด จึงแต่งตั้งคณะท้างานติดตามสถานการณ์ภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖4 ดังนี้
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ด้านสังคม)
หัวหน้าคณะท้างาน
2. ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
คณะท้างาน
3. ผู้อ้านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ คณะท้างาน
4. ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
คณะท้างาน
5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
คณะท้างาน
6. ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ คณะท้างาน
7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
คณะท้างาน
8. ผู้อ้านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ
คณะท้างาน
9. หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
คณะท้างาน/
เลขานุการ
10. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะท้างานติดตามสถานการณ์ภัยหนาวจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖4 มีหน้าที่ ดังนี้
1) หัวหน้าคณะท้างานมีหน้าที่ควบคุม ก้ากับ ดูแล การด้าเนินการตรวจสอบ การติดตามการ
คาดหมายลักษณะอากาศ และวิเคราะห์ข้อมูลประจ้าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2) ให้คณะท้างานมีหน้าที่ร่วมกัน ติดตามสภาวะอากาศ การคาดหมายพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาส
เกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด การแจ้งเตือน และการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จาก
อากาศหนาวในพื้นที่

/3) ประสานการ…

-23) ประสานการให้ความช่ ว ยเหลื อประชาชน ตามที่ได้รับการร้องขอจากกองอ้านวยการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อ้าเภอ หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้ เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายของทางราชการ
4) ด้าเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อ้านวยการจังหวัดมอบหมาย หากพบปัญหา อุปสรรค ให้รีบ
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด
สั่ง ณ วันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3

ผู้อ้านวยการจังหวัด

ภาคผนวก ค
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ผนวก ค.1)
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หน่วยงาน
ที่ท้าการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
ต้ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ส้านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ส้านักงานจังหวัดชัยภูมิ
ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
ส้านักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เบอร์โทรศัพท์
๐ ๔๔๘๑ ๑๔๓๘
๐ ๔๔๘๑ ๑๒๔๒
๐ ๔๔๘๖ ๙๙๗๑
๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖
๐ ๔๔๘๑ ๑๕๕๘
๐ ๔๔๘๑ ๖๙๐๓
๐ ๔๔๘๒ ๒๕๐๒
๐ ๔๔๘๒ ๒๒๐๓
๐ ๔๔๘๑ ๒๑๑๗
๐ ๔๔๘๓ ๐๒๒๓
๐ ๔๔๘๑ ๑๔๖๖
๐ ๔๔๘๑ ๒๔๐๑
๐ ๔๔๘๑ ๑๘๑๐
๐ ๔๔๘๑ ๑๐๐๔
๐ ๔๔๘๑ ๓๓๒๓-๕
๐ ๔๔๘๑ ๒๐๙๘

(ผนวก ค.2)
การสื่อสาร ประกอบแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562
ระบบสื่อสารหลัก
ระบบสื่อสารรอง
- ที่ว่าการปกครอง - ต้ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ 153.450 MHz
- ต้ารวจทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ 151.000 MHz
จังหวัดชัยภูมิ
162.200 MHz - โรงพยาบาลชัยภูมิ (รพ. 2) 153.875 MHz
- สนง.ปภ.จังหวัดชัยภูมิ 161.475 MHz
- ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา 166.475 MHz
- เทศบาลเมืองชัยภูมิ 162.550 MHz
- มูลนิธิสว่างคุณธรรมชัยภูมิ 168.275 MHz
- มูลนิธิสว่างคุณธรรมชัยภูมิ 168.275 MHz
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
162.525 MHz
162.225 MHz
162.475 MHz
162.575 MHz
152.475 MHz (ตรวจการณ์จราจร)

ระบบทางการสื่อสารสารอง
ศูนย์ อปพร. จังหวัดชัยภูมิ
162.800 MHz

(ภาคผนวก ค.3)
อาเภอ

นาม
เรียกขาน

ความถี่
หลัก

อาเภอ
รอง

มือถือ

โรงพยาบาล
ที่ทางาน

ที่ทางาน

สถานีตารวจ
มือถือ

ที่ทางาน

เมืองชัยภูมิ

เฟืองฟ้า

162.200

155.200 08 1867 0825 0 4481 1898

0 4483 7100

08 1977 9678 0 4481 1318

ภูเขียว

ช่อม่วง

162.200

155.500 08 1867 0852 0 4486 1000

0 4484 4740

08 1683 6657 0 4482 2489

จัตุรัส

พลับพลึง

162.200

156.450 08 1867 0887 0 4485 1409

0 4485 1200

08 1955 4266 0 4481 6218

แก้งคร้อ

ซ่อนกลิ่น

162.200

155.650 08 1867 0841 0 4488 2917

0 4488 2741

08 7964 0909 0 4481 6223

เกษตรสมบูรณ์

พวงแสด

162.200

155.950 08 1867 0859 0 4486 9115

0 4486 9137-8 08 1775 7165 0 4481 2088

หนองบัวแดง

ปทุม

162.200

155.600 08 1867 0865 0 4487 2670

0 4487 1021

08 9769 9036 0 4481 7833

บาเหน็จณรงค์

ชงโค

162.200

155.800 08 1867 0891 0 4412 7232

0 4485 9099

08 1944 9812 0 4481 6223

บ้านเขว้า

อัญชัญ

162.200

155.450 08 1867 0866 0 4489 1101

0 4483 9797

08 9285 8632 0 4482 2489

หนองบัวระเหว

บงกช

162.200

155.450 08 1867 0918 0 4489 7144

0 4489 7022

08 0467 8464 0 4482 2502

คอนสาร

ลาดวน

162.200

155.700 08 1867 0861 0 4487 6596

0 4487 6409

09 1659 6535 0 4482 2502

คอนสวรรค์

บานเย็น

162.200

156.055 08 1867 0829 0 4488 9013

0 4488 9022

08 8582 6156 0 4486 7568

เทพสถิต

ชวนชม

162.200

155.800 08 1867 0894 0 4488 7105

0 4485 5097

08 0353 6622 0 4481 2088

บ้านแท่น

บัวตอง

162.200

155.300 08 1867 0845 0 4487 9051

0 4488 6297

08 8582 0345 0 4481 6532

ภักดีชุมพล

โสน

162.200

157.075 08 1867 0925 0 4482 8111

0 4413 3133-3 08 9582 5449 0 4482 2489

เนินสง่า

ดาวเรือง

162.200

156.450 08 1867 0946 0 4484 6019

0 4484 6314

08 1999 7678 0 4481 6218

ซับใหญ่

ชบา

162.200

156.450 08 1867 0959 0 4473 1052

0 4473 1045

08 1718 0081 0 4473 1501

ภาคผนวก ง
แบบสารวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสารวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เมืองชัยภูมิ
เทพสถิต
บ้านเขว้า
เนินสง่า
แก้งคร้อ
หนองบัวแดง
บ้านแท่น
ภักดีชุมพล
คอนสวรรค์
ภูเขียว
คอนสาร
จัตุรสั
หนองบัวระเหว
บ้าเหน็จณรงค์
ซับใหญ่
เกษตรสมบูรณ์
รวม

ผู้สูงอายุ
19,217
9,064
9,956
4,220
6,093
350
5,961
672
8,243
18,149
8,634
10,226
4,201
8,972
460
8,280
122,698

เด็กไร้
ผู้อุปการะ
1,475
159
1,437
76
731
150
227
139
329
1,473
409
405
827
370
822
9,029

ประเภทผู้เดือดร้อน (คน)
คนพิการ
ผู้มี
เดือดร้อน
ทุพพลภาพ รายได้น้อย ความเดือดร้อน
283
2,122
1,498
517
1,167
1,839
995
4,298
3,838
1,081
1,460
1,417
1,853
3,241
1,647
100
120
200
1,563
645
648
130
150
199
1,790
926
336
2,348
1,298
6,549
1,616
451
311
2,338
675
615
529
239
913
285
284
135
1,208
2,216
14,749 19,488
21,836

อื่น ๆ
580
580

รวม
24,595
12,746
20,524
8,254
13,565
920
9,044
1,290
11,624
29,817
11,421
14,259
5,796
9,885
1,399
13,241
188,380

ผ้าห่มนวม
24,595
12,721
20,524
4,812
9,997
500
8,594
883
10,270
18,948
9,301
11,555
3,093
9,885
8,265
153,943

ความต้องการเครื่องกันหนาว (ชิ้น)
เครื่องกันหนาว
ผ้าไหมพรม เสื้อกันหนาว
อื่น ๆ
200
417
3,046
206
585
1,392
1,591
420
450
174
358
624
4,449
914
914
16
2,658
2,703
904
3,927
145
10,272
10,965
4,856

รวม
24,595
13,338
20,524
8,064
13,565
920
9,044
1,057
11,251
23,397
11,129
14,229
5,796
9,885
1,399
13,241
181,435

ผู้รายงาน............................................................
(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา)
หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

