สำเนาคู่ฉบับ

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2563 – 2564

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
เลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
โทร 0 2581 7120 โทรสาร 0 2581 7122

หน้าที่ 1 ของ 13 หน้า

แผนเผชิญเหตุภัยหนาว จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2563 - 2564
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

อ้างถึง: ๑.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
4. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
1. สถานการณ์ของจังหวัดปทุมธานี
1.1 สถานการณ์ทั่วไป
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๔ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐
องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒.๓๐ เมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๕๒๕.๘๕๖ ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ ๙๕๓,๖๖๐ ไร่ ห่ างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ ๒๗.๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ
ทิศ
ทิศเหนือ

เขตติดต่อ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน และอำเภอวังน้อย)
จังหวัดสระบุรี (อำเภอวิหารแดง)
ทิศใต้
กรุงเทพมหานคร (เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง)
จังหวัดนนทบุรี (อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง)
ทิศตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา (อำเภอบางน้ำเปรี้ยว), จังหวัดนครนายก (อำเภอองครักษ์)
ทิศตะวันตก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อำเภอลาดบัวหลวง), จังหวัดนครปฐม (อำเภอบางเลน)
จังหวัดนนทบุรี (อำเภอไทรน้อย)
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ำโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลาง
จังหวัดในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก ทำให้พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้วกับพื้นที่
บางส่วนของอำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัดหรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ
เจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองปทุมธานี พื้นที่บางส่วนของอำเภอสามโคก อำเภอธัญบุรี อำเภอ
คลองหลวง อำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ นอกจากนี้พื้นที่จังหวัดมีคลองสาขามากมายที่แยกออกจาก
แม่น้ำเจ้าพระยา และแยกเป็นคลองซอยไหลผ่านทั่วพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี

/แผนที่แสดง...

หน้าที่ 2 ของ 13 หน้า
แผนที่แสดงเขตจังหวัดปทุมธานี

การปกครองท้องที่ และท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วน ออกเป็น ๗ อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอลำลูกกา อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก และอำเภอหนองเสือ
มี ๖๐ ตำบล หมู่ บ้ า นนอกเขตเทศบาล จำนวน 529 หมู่ บ้ า น มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ๖๕ แห่ ง
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลตำบล ๑8 แห่ง
และองค์การบริการส่วนตำบล ๓6 แห่ง
ประชากร
ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนเมษายน
2563 จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนประชากร จำนวน 1,169,899 คน ความหนาแน่น 739.9 คน/ตาราง
กิโลเมตร จำแนกเป็นชาย 555,297 คน และหญิง 614,602 คน โดยอำเภอที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด
ได้แก่ อำเภอคลองหลวง รองลงมาคืออำเภอลำลู กกา อำเภอธัญบุรี อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลาดหลุ มแก้ว
อำเภอสามโคก และอำเภอหนองเสือ ตามลำดับ

/ตารางประชากร...

หน้าที่ 3 ของ 13 หน้า
ตารางประชากรจากทะเบียน จำแนกตามเพศ เป็นรายอำเภอ ดังนี้ (พ.ศ.2563)
ที่

อำเภอ

ประชากร (คน)
ชาย

หญิง

รวม

1. เมืองปทุมธานี

99,475

109,929

209,404

2. สามโคก

27,035

28,685

55,720

3. ลาดหลุมแก้ว

33,306

34,973

68,279

4. ลำลูกกา

134,240

148,385

282,625

5. ธัญบุรี

100,202

113,190

213,392

6. คลองหลวง

134,122

152,077

286,199

7. หนองเสือ

26,917

27,363

54,280

555,297

614,602

1,169,899

รวม

ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ
จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
การท่องเที่ ย วแบบเรีย นรู้ เช่น พิ พิธ ภัณ ฑ์การเกษตรเฉลิ มพระเกีย รติ สั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ งชาติ สั งกั ด กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ
เฉลิมพระเกียรติและหออัครศิลปิน สังกัดกระทรวงวัฒ นธรรม รวมถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นยั งมีสนามกอล์ฟจำนวน 13 แห่ง และมีแหล่งที่เป็นศูนย์ประชุมระดับ
นานาชาติหลายแห่งพร้อมที่จะจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน
จังหวัดปทุมธานียังมีจุดเด่นในเรื่องอาหารการกินรวมถึงธรรมชาติและชุมชนริมน้ำ วิถีชีวิตวัฒนธรรม
ชาวไทยเชื้อสายมอญที่น่ าสนใจ รวมทั้งยังรักษาเอกลักษณ์การเป็นเมืองการเกษตรควบคู่กับความเจริญทางด้าน
อุตสาหกรรมและการบริการไว้ได้ จังหวัดปทุมธานีมีความหลากหลายทั้งทางด้านประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ชุมชน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน และสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
เป็ นวัดต่าง ๆ มากมาย เช่น วัดหงส์ ปทุมมาวาส วัดศาลเจ้า วัดไผ่ล้อม ฯลฯ ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
และการท่ องเที่ยวในจังหวัดปทุ มธานี อีกทั้ งยังเป็ นที่ตั้ งของศูนย์การค้าส่ งสิ นค้าทางการเกษตรประเภทพื ชผั ก
และผลไม้ขนาดใหญ่ของประเทศได้แก่ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดผลไม้เกรดคัดพิเศษที่ตลาดไอยรา และยังเป็น
ที่ ตั้ งของศู นย์ การค้ าขนาดใหญ่ ได้ แก่ ฟิ วเจอร์ พาร์ ครั งสิ ต ศู นย์ สิ นค้ าไอที ขนาดใหญ่ ที่ เซี ยร์ รังสิ ต ตลอดจน
ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร และมีการขยายตัวของ
ชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา การค้าส่งและค้าปลีกเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่สร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดปทุมธานีเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ทำงานอยู่ในภาคนี้ประมาณ 195,937 คน
หรือร้อยละ 21.4 ของผู้มีงานทำ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดเป็นอันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า 65,358 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 4.3 ในปี ๒๕๕8 เป็นร้อยละ 19.5 ในปี ๒๕60
/ตารางประชากร...

หน้าที่ 4 ของ 13 หน้า
โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และโบราณสถานสำคัญ ฯลฯ
ปี 2563 จังหวัดปทุมธานี มีโรงงาน 2,571 แห่ง เงินลงทุนมากกว่า 412,213,692,764 ล้านบาท
อำเภอที่ มี โรงงานอุ ตสาหกรรมตั้ งอยู่ มากที่ สุ ดคื อ อำเภอคลองหลวง 879 แห่ ง (ร้อยละ 30.8) รองลงมา ได้ แก่
อำเภอลำลู กกา 586 แห่ ง (ร้ อยละ 25.7) อำเภอเมืองปทุมธานี 312 แห่ง (ร้อยละ 12.4) อำเภอลาดหลุมแก้ว
305 แห่ ง (ร้ อยละ 12.1) อำเภอสามโคก 241 แห่ ง (ร้ อยละ 9.1) อำเภอธั ญ บุ รี 197 แห่ ง (ร้ อยละ 7.5)
และอำเภอหนองเสือ 51 แห่ง (ร้อยละ 2.4)
ตารางสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวนเงินทุน และจำนวนคนงาน จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2563
อำเภอ
รวมยอด
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
ธัญบุรี
หนองเสือ
ลาดหลุมแก้ว
ลำลูกกา
สามโคก

สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
2,571
312
879
197
51
305
586
241

เงินทุน (บาท)
412,213,692,764
66,570,696,315
267,802,686,633
16,020,884,177
1,496,108,771
25,019,668,925
20,663,152,401
14,640,495,542

รวม
205,824
34,063
103,661
17,026
1,792
17,324
23,293
8,665

คนงาน (คน)
หญิง
106,972
17,091
56,081
9,881
696
9,108
10,830
3,285

ชาย
98,852
16,972
47,580
7,145
1,096
8,216
12,463
5,380

ที่มา: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

แผนที่แสดงความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรมรายอำเภอ

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

/โบราณสถาน...

หน้าที่ 5 ของ 13 หน้า
ประชากรส่ ว นใหญ่ ข องจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ข้ อ มู ล จากสำมะโนประชากร
และเคหะ สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่ามีประชากรประมาณ ร้อยละ 95.8 ที่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือ
ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 2.7) ศาสนาศริสต์ (ร้อยละ 0.7) และศาสนาอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 0.8) ในปี 2563
จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนศาสนาสถาน ประกอบด้วย วัด จำนวน 191 แห่ง สำนักสงฆ์ 9 แห่ง โบสถ์คริสต์ 44 แห่ง
มัสยิด 48 แห่ง พระภิกษุ ๔,204 รูป และสามเณร 829 รูป
ตารางวัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร จำแนกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ (พ.ศ. 2563)
อำเภอ
รวมยอด
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
ธัญบุรี
หนองเสือ
ลาดหลุมแก้ว
ลำลูกกา
สามโคก

วัด

สำนักสงฆ์

191
42
24
11
20
19
33
42

9
1
3
1
2
1
1

โบสถ์คริสต์
44
12
12
10
1
2
6
1

มัสยิด

พระภิกษุ

สามเณร

48
4
5
3
3
12
18
3

4,204
543
1,955
371
232
217
543
343

829
37
591
26
27
16
33
99

ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

1.2 สภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในพื้นที่ลุ่มของภาคกลาง มีลำน้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน และได้รับกระแสลม
ฝ่ายใต้จากทะเลเป็ น ประจำ จึ งทำให้ อากาศไม่ค่อยร้อนอบอ้าวมากนักในช่วงฤดูร้อน ส่ วนในช่วงฤดูห นาว
ก็ไม่ค่อยจะหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
และอุ ณ หภู มิ ต่ ำสุ ด 24-26 องศาเซลเซีย ส เดือ นเมษายนเป็ นเดือ นที่มี อ ากาศร้อ นอบอ้าวที่ สุ ด ในรอบปี
ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนธันวาคมและเคยตรวจวัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 11.5 องศาเซลเซียส
ซึ่งลักษณะลมฟ้าอากาศของจังหวัดปทุมธานี แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้อากาศเย็น
และแห้งแล้ง แต่เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ทางตอนกลางของประเทศใกล้อ่าวไทย อากาศจึงไม่หนาวเหมือน
จังหวัดที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ โดยจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่าย อุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีอากาศร้อน
เดือนธันวาคมและเดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดในรอบปีของจังหวัดปทุมธานี
- ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับ
ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้ ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือน
เมษายน เนื่องจากดวงอาทิตย์ ได้โคจรจากซีกโลกใต้มาอยู่ในละติจูดที่ตั้งฉากกับประเทศไทย จึงได้รับรังสีจาก
ดวงอาทิตย์เต็มที่
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่าน
บริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นลำดับในระยะนี้ทำให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่ กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง
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ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิท ยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2563 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายละเอียด ดังนี้
- เดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพืน้ ที่
- ช่ วงต้ นเดื อนธั นวาคมถึงปลายเดื อนมกราคม จะมี อากาศเย็ นหลายพื้ นที่ กั บจะมี หมอกหนา
บางแห่งในบางช่วง
- ส่ วนเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน อากาศจะอุ่นขึ้น โดยมีอากาศเย็นบางแห่ ง
ในบางวัน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
* หมายเหตุ เกณฑ์อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงฤดูหนาว
- อากาศเย็น
หมายถึง
16.0 – 22.9 องศาเซลเซียส
- อากาศหนาว
หมายถึง
8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส
- อากาศหนาวจัด
หมายถึง
ต่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส
การคาดหมายนี้เป็ นการคาดหมายระยะนาน โดยใช้ วิธีทางสถิติ และวิเคราะห์ จาก
แบบจำลองภู มิ อากาศ ทั้ งนี้ สามารถติ ดตามข่ าวพยากรณ์ อากาศรายเดื อน/รายฤดู ได้ ที่ www.tmd.go.th หรื อ
www.climate.tmd.go.th
2. ภารกิจ
กองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตนในการป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน ตามความรุนแรงของสาธารณภัย แบ่งเป็น
1) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการจังหวัด
มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำนวยการจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตพื้นที่จังหวัด รับผิดชอบการอำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล สั่งการ และดำเนินการต่าง ๆ ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนตามศักยภาพของหน่วยงานในเขตจังหวัด และขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานข้างเคียง เมื่อประเมินว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
2) กองอำนวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ มี นายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการอำเภอ
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อำนวยการจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
3) กองอำนวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล มี นายกเทศมนตรี เป็นผู้อำนวยการ
ท้องถิ่น มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ อำนวยการ
จังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็ น ผู้อำนวยการท้องถิ่น มีห น้ าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอของตน และมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1 เป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้
1) เพื่อให้การป้องกันภัยหนาวของจังหวัดปทุมธานี สามารถลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
2) เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นระบบ
บูรณาการการให้ความช่วยเหลือ โดยระดมสรรพกำลัง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุน
กำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที
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2.2 วัตถุประสงค์
๑) เพือ่ ป้องกันบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัยหนาว
2) เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟู
พื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3) เพื่อกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยหนาวให้ชัดเจน โดยการบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน สื่อมวลชน และรายงานผู้อำนวยการจังหวัดอย่าง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยหนาว ดังนี้
3.1 การเตรียมการก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย
1) การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทาง ดังนี้
๑.1 การประเมินความเสี่ยงภัยหนาว โดยการประเมินภัยและความล่อแหลม เพื่อประเมิน
โอกาสหรือความเป็ นไปได้ที่จะเกิดภัยหนาว และผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชน ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยหนาว หน่วยงานหลัก
ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตร
และสหกรณ์ จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อำเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.๒ ตรวจสอบและปรั บ ปรุ งข้ อ มู ล พื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย และจั ด ทำแผนที่ พื้ น ที่ เสี่ ยงภั ยหนาว
หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด สำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัด
อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.๓ จัดทำฐานข้อมูลกำลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องกันหนาว และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
เพื่อ เตรีย มพร้อมใช้งานได้ทั น ที เมื่อเกิดภาวะฉุก เฉิน หน่ วยงานหลั ก ได้ แก่ สำนักงานป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด สถานีอุตุนิ ยมวิทยาจั งหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด สำนักงานเกษตรจั งหวัด
สำนั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนั กงานพัฒนาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.๔ พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านภัยหนาว ให้มีความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่ วยงาน หน่ วยงานหลัก ได้แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.๕ พัฒนาระบบพยากรณ์ และเฝ้าระวังโดยการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและแจ้งเตือน
ให้เตรียมการป้องกันจากภัยหนาว หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/1.6 เสริมสร้าง...

หน้าที่ 8 ของ 13 หน้า
1.๖ เสริมสร้างความรู้ และความตระหนั ก แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน
เกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากภัยหนาว ประกอบด้วยมาตรการป้องกันอัคคีภัย
โรคที่ระบาดในมนุษย์ สัตว์ และพืช หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด สำนักงานเกษตร
จังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑-2 สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.๗ จัดทำสรุปบทเรียน ของการเกิดภัยหนาวครั้งสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ในอนาคต หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด
สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตร
จังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑-2 สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) การเตรียมความพร้อม มีแนวทาง ดังนี้
2.1 จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวแบบบูรณาการในทุกระดับ ทั้งระดับ
จั งหวัด/ระดับอำเภอ/ท้ องถิ่ น ให้ สอดคล้ องกับแผนการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัดและแผนอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง หน่ วยงานหลัก ได้แก่ สำนั กงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด
สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด
สำนั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑-2
สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อำเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2.๓ เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและสำรอง
วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย หน่วยงานหลัก ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานประมง
จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2.๔ จัดทำแผนส่งเสริมการปลูกพืชฤดูหนาวให้สอดคล้องกับแผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัด
ปทุมธานี หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด โครงการชลประทานจังหวัด สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.๕ วางแผนจัดเตรียมพันธุ์พืช ปุ๋ย และอื่ นๆ ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อผลิตผล
การเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยหนาว หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

/แนวทาง...

หน้าที่ 9 ของ 13 หน้า
แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งเตือนภัย
การจัดระบบการแจ้งเตือนภัย ในการติดตามข่าวสถานการณ์ ข่าวสารการพยากรณ์ ประกาศแจ้งเตือน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพอากาศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยมี
แนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
1) ติดตามประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับลักษณะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
2) มีประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี แจ้งเตือนไปยังผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ
ผู้ อำนวยการท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อ งในพื้ น ที่ ท ราบ ผ่ านทางโทรสาร และระบบ Social Media
(Facebook/Line)
3) ระดับของระบบการเตือนภัย มีความหมายของสีในการเตือนภัย ดังนี้
พื้นทีป่ ระสบภัยระดับรุนแรง ต้องเข้าให้การช่วยเหลือ
พืน้ ทีป่ ระสบภัยระดับปานกลาง แต่สามารถดูแลได้ในระดับท้องถิ่น
พื้นที่ยังไม่รับผลกระทบจากภัยหนาว (แต่ติดตามอย่างต่อเนื่อง)
กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลาอากาศหนาว
ยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ประชาชนได้เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน
300 บาท ทัง้ นี้จังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ 1,200,000 บาท
4) กระบวนการแจ้งเตือนภัย
เฝ้าระวัง
ติดตาม
สถานการณ์

การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า

การแจ้งเตือนภัย

การรับมือ
และการอพยพ

• คาดว่าผลกระทบรุนแรง
Command Center
ส่งให้แจ้งเตือนภัย
• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน
สื่อและเครื่องมือ
อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ
• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ
หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
คู่ขนาน
• ประสานภาคเครือข่าย
เตรียมทรัพยากร
• ตั้งศูนย์พักพิง
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง
เตือนภัย

• อพยพ
• บริหารจัดการ
ศูนย์พกั พิง
• การรายงานสถานการณ์
• การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินตามแผนอพยพ
• การส่งผู้อพยพกลับ
• ปิดศูนย์พกั พิงชั่วคราว

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน

สถานการณ์
• เฝ้าระวังสถานการณ์
สาธารณภัย
• เฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ
• ติดตามสภาพอากาศ
หนาวในพื้นที่
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
• หน่วยปฏิบัติเตรียม
ความพร้อมเตรียม
ประชาชน

• หน่วยงานเฝ้าระวัง
วิเคราะห์ข้อมูล
• ประเมินความเสี่ยงภัย
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า
คลังข้อมูล
• คาดว่ามีผลกระทบให้
ข้อมูลแก่ประชาชนและ
หน่วยปฏิบัติ
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน
• ให้กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแต่ละระดับ
จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์/ศูนย์
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน

/แนวทาง...

หน้าที่ 10 ของ 13 หน้า
โครงสร้างของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด (ศบก.จ.) แบ่งเป็น ส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

สั่งการ

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดปทุมธานี
(กรณียกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ ๓-๔)
แปรสภาพ เมื่อ ผบปภ.ช./นรม.
ยกระดับการจัดการสาธารณภัย
เป็นระดับ ๓ หรือ ระดับ ๔

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปทุมธานี
(การจัดการสาธารณภัย ระดับ ๒)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
(ผู้อำนวยการจังหวัด)
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)

ส่วนปฏิบัติการ

(ที่ทำการปกครองจังหวัด)

ส่วนอำนวยการ

- งานการกู้ชีพ

-งานวิเคราะห์สถานการณ์และติดตาม

- งานการกู้ภัย
- งานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- งานโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน/
สะพานและแหล่งน้ำ)
- งานการขนส่ง
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี วัตถุ
อันตราย
- หน่วยทหารในพื้นที่
ฯลฯ -

สถานการณ์
- งานแจ้งเตือนภัย
- งานธุรการเลขานุการ/
- งานวางแผน
- งานประสานข้อมูล
ฯลฯ -

ส่วนสนับสนุน
- งานสื่อสาร
- งานเสบียง
ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
- งานศูนย์พักพิงชั่วคราว
หน้กาษาพยาบาล
ที่ 8 ของ 12 หน้า
- งานรั
- งานรับบริจาค
- งานการเงิน บัญชี
- งานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา
- งานพลังงาน
- งานการฟื้นฟูและชุมชน
- งานระเบียบ กฎหมาย
ฯลฯ -

หมายเหตุ : โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยยึดหลัก
มาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

/ช่วงการเผชิญ...

หน้าที่ 11 ของ 13 หน้า
3.2 ช่วงการเผชิญเหตุ ประกอบด้วย
1) การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี้
๑.1 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หนาวขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น โดยเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่นั้นรับผิดชอบ และเข้าดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอ
ที่รับผิดขอบในเขตพื้นที่ และผู้อำนวยการจังหวัดทราบทันที
1.๒ จั ด เจ้ าหน้ าที่ อ อกสำรวจสถานการณ์ ก ารเกิ ด ภั ย หนาว และรายงาน สถานการณ์
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอทราบ โดยมีข้อมูลประกอบความเสียหายความเดือดร้อน ของพื้นที่ที่ประสบภัย
จำนวนราษฎร
1.๓ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามข้อมูลบัญชีผู้ ประสบภัยหนาวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
ตามแบบสำรวจ และจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาวกลุ่มเปราะบาง เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการช่วยเหลือให้ทันท่วงที
รวดเร็ว และครอบคลุม ตามระเบียบ และรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดทราบ
1.๔ กรณีเกินขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาภัยหนาว ให้รายงานเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ/จังหวัด หรือหน่วยงานสนับสนุนเข้าช่วยเหลือ โดยด่วน
1.5 ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น และทำบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
2) ระดับอำเภอและจังหวัด เมื่อได้รับรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย หรือข้อมูลการเกิดภัยหนาว
ให้อำเภอและจังหวัด จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดตามลำดับ
พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอและจังหวัด และดำเนินการ ตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กำหนด โดยให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ (ศบก.อ.) และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปทุมธานี
(ศบก.จ.ปท.)ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการภัยหนาวที่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับ เข้าสู่ภาวะปกติ
รวมทั้ งเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการระดมสรรพกำลั งและทรัพ ยากรในการบริห ารจั ด การสาธารณภั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น
อำนวยการประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรการกุศล
3) การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี้
3.๑ เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดภัยหนาว ให้จัดตั้ง ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาวตามระดับความรุนแรง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ฯ
3.๒ ประชาสั ม พั น ธ์แ จ้ งให้ ป ระชาชนผู้ ได้ รับ ผลกระทบจากภั ย หนาวทราบเหตุ ก ารณ์
ที่เกิดขึน้ เพื่อป้องกันตนเองได้ถูกต้อง
3.๓ กรณีที่จำเป็นต้องประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ
ประสานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจ้งกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.3 การฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย ประกอบด้วย
1) การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้
๑.1 ให้ ศู น ย์ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาภั ย หนาวจังหวัด ปทุ ม ธานี ในเขตพื้ น ที่
ที่รับผิดชอบ สำรวจความเสียหายและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
/3.3 การฟื้นฟู...

หน้าที่ 12 ของ 13 หน้า
1.๒ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบภัย หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานแรงงาน
จังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝืมือแรงจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.๓ ให้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดปทุมธานี ในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ดำเนินการฟื้นฟูความเสียหายเบื้องต้น โดยใช้ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อน กรณีที่
เกิน ขีดความสามารถให้ พิ จ ารณาช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภั ยตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ วยเงิน ทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 หน่วยงานหลัก ได้แก่ คลังจังหวัด สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงาน
ประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.๔ จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากภัยหนาวที่มีต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยหนาวในอนาคต หน่วยงานหลักได้แก่ สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด สำนั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด สำนั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สำนั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
1.5 พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒562 รวมทั้งหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กำหนด
อย่ างเคร่ งครั ด โดยให้ ดำเนิ นการอย่ างรวดเร็ว ทั่ วถึ ง เป็ นธรรม และให้ คำนึ งถึ งเหตุ ผ ลสภาพความเป็ น จริ ง
ประโยชน์ของทางราชการ ความโปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบ
2) ระดับอำเภอและจังหวัด ดำเนินการดังนี้
2.1 เมื่อได้รับรายงานเหตุ ด่วนสาธารณภัยหรือข้อมูลการเกิดภัยหนาว ให้อำเภอและจังหวัด
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดตามลำดับ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อำเภอและจังหวัด และดำเนินการ ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด
โดยให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่ ในการ
บริหารจัดการภัยหนาวที่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับ เข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดม
สรรพกำลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการสาธารณภัย ที่เกิดขึ้น อำนวยการประสานการเผชิญเหตุระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรการกุศล
2.๒ พิจารณาให้ ความช่ วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕62 และระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม และให้คำนึงถึง
เหตุผลสภาพความเป็นจริง ประโยชน์ของทางราชการ ความโปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบ
2.๓ ให้ฝ่า ยปกครองร่ว มกับ ฝ่า ยทหารในพื้น ที่ สอดส่อ ง ทำความเข้าใจ และให้ค วาม
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรณีการขาด อย่าให้เกิดปัญหา
ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่นโดยเด็ดขาด
2.๔ ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวทราบ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมทั้งการระมัดระวังสุขภาพ การป้องกันโรคระบาดต่างๆ อันเนื่องมาจากภาวะความหนาว
3) ช่วงการฟื้นฟู
3.๑ ประสานความช่วยเหลื อจากหน่วยงานเร่งดำเนินการพื้นฟูความเสียหายด้านต่าง ๆ
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง และให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว
3.๒ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือ
รับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และพื้นฟู
/3.3 กรณีมีผู้...

