แผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาว
จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 - 2564

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๕๑ ๐๖๒๖ โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๐๖๒๖

คำนำ
ภัยหนำว หมายถึง ภัย ที่เกิด จากสภาพอากาศที่มีค วามหนาวจัด ผิด ปกติ และฤดูห นาว
ของจังหวัดอุทัยธานี มักเกิดขึ้นระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีความกดอากาศสูง
จากประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจีน แผ่ล งมาปกคลุม ประเทศไทย และมีพื้น ที่เ สี่ย งภัย หนาวส่ว นใหญ่
อยู่ท างทิศ ตะวัน ตกพื้ น ที่เป็ น ที่ ราบลุ่ มเชิงเขาและเขตพื้ นที่อุทยานห้ วยขาแข้ง เช่น ในพื้นที่ อาเภอบ้านไร่
อาเภอห้ วยคต และอาเภอลานสัก ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบต่อสภาพอากาศหนาวเย็นจัด
ในการนี้ การบู รณาการประสานการปฏิบัติในการบริห ารจัดการแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ดาเนินการ
อย่างทันท่วงทีและเป็นไปอย่างมีระบบมาตรฐาน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ กาหนดให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ อานวยการจังหวัดรับผิ ดชอบในการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด
ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากอากาศหนาว เป็น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและมีระบบ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด อุทัยธานี โดย ส านั กงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี จึงจัดทา แผนเผชิญ เหตุ
ภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุทัยธานี ปี ๒๕๖3 - 2564 ขึ้น เพื่อเป็นคู่มือกรอบแนวทางการปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตลอดจนเป็นการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉินและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การฟื้นฟูอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดอุทัยธำนี
30 พฤศจิกำยน 2563

สารบัญ
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ภาคผนวก
1. โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุทัยธานี
ปี 2563 - 2564
2. ทาเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ สาหรับประสานงาน
3. บัญชียานพาหนะและเครื่องจักรใช้ในด้านสาธารณภัย
4. บัญชีผู้ประสบภัยหนาวกลุม่ เปราะบาง
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แผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 - 2564
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ้างถึง :

1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
3. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

๑. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ภาคกลาง ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 22' 48" องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100° 1' 48"
องศาตะวันออก บริเวณลุ่มน้้าสะแกกรัง อยู่เหนือระดับน้้าทะเลปานกลาง 21 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 4,206.404 ไร่ พื้น ที่ท างการเกษตร 2,034,290ไร่ ห่ างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ
ตามทางหลวงแผ่นดิน (สายเอเชีย) และแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 333 ตรงทางแยกบ้านท่าน้้าอ้อย บริเวณหลัก
กิโลเมตรที่ 206 ข้ามสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ประมาณ 16 กิโลเมตร ถึงจังหวัดอุทัยธานี เป็นระยะทางประมาณ
222 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอ้าเภอพยุหะคีรี อ้าเภอโกรกพระ อ้าเภอลาดยาว
และอ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้
ติดต่อกับอ้าเภอวัดสิงห์ และอ้าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
และอ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อ้าเภอสังขละบุรี
และอ้าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
และอ้าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตแดน

แผนที่จังหวัดอุทัยธานี
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แผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 - 2564
1.2 ลักษณะทางการปกครอง
จังหวัดอุทัยธานี แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ ออกเป็น 8 อ้าเภอ 70 ต้าบล 6๔๒ หมู่บ้าน
มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ๑ แห่ง เทศบาลต้าบล ๑๓ แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล
๔๙ แห่ง

อ้าเภอ

จ้านวน
ต้าบล

เมืองอุทัยธานี
ทัพทัน
สว่างอารมณ์
หนองฉาง
หนองขาหย่าง
ลานสัก
ห้วยคต
บ้านไร่
รวม

๑๔
๑๐
๕
๑๐
๙
๖
๓
๑๓
๗๐

จ้านวน เทศบาล
หมู่บ้าน
๘๖
๙0
๖๕
๙๗
๕๓
๘4
๓๑
๑๓๖
๖๔๒

๒
๓
๓
๒
๑
๑
๒
๑๔

อบต.

๘
๔
๓
๘
๕
๖
๓
๑๒
๔๙

ระยะ
ทางจาก
อ้าเภอ
ถึง
จังหวัด
(กม.)
2
19
32
22
๑๐
๕4
5๐
8๐
-

ประชากรในพื้นที่
ครัวเรือน

21,642
12,386
11,220
14,728
5,587
19,043
6,810
24,683
116,099

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

23,696
18,705
15,811
20,900
7,585
29,304
10,102
34,356
160,459

26,255
19,812
15,930
22,312
8,450
29,524
10,280
34,750
167,313

49,951
38,517
31,741
43,214
16,035
58,828
20,382
69,106
327,774

(ที่มาข้อมูล : แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2563)

1.3 สภาพภูมิประเทศ
มีลักษณะสภาพพื้ นที่ส่วนใหญ่หรือประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่จังหวัด เป็นป่าและภูเขาสูง มีลักษณะ
ลาดเทจากทิศตะวันตกลงมาทางทิศตะวันออก พื้นที่ราบในทางเกษตรมีประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพป่าไม้
ของจังหวัดอุทัยธานี อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางธรรมชาติ จนท้าให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
1.4 สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดอุทัยธานี จัดอยู่ในประเภทเมืองร้อน เฉพาะฤดูร้อน อากาศจะร้อนมาก
ในฤดูร้อนและแห้ งแล้ง ในฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพัน ธ์ อุณหภูมิต่้าสุดจะอยู่ระหว่ าง
15 - 16 องศาเซลเซียส พื้นที่ประสบภัยหนาวส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกเป็นป่าและภูเขาสูง และอุณหภูมิสูงสุด
ระหว่าง 38 - 42 องศาเซลเซียส ในระหว่างเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ส้าหรับอุณหภูมิตลอดปีอยู่ระหว่าง
24 - 25 องศาเซลเซียส

2. สถานการณ์เฉพาะ
จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่เสี่ยงภัยหนาวค่อนข้างรุนแรง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะดังกล่าว ส่วนใหญ่อยู่ทาง
ทิศตะวัน ตก พื้น ที่เป็น ที่ร าบลุ่มเชิงเขาและเขตพื้นที่อุทยานห้ว ยขาแข้ง ได้แ ก่ อ้าเภอบ้านไร่ อ้าเภอลานสัก และ
อ้าเภอห้วยคต และพื้นที่เสี่ยงภัยหนาวไม่ค่อยรุนแรง ได้แก่ อ้าเภอเมืองอุทัยธานี อ้าเภอหนองฉาง อ้าเภอหนองขาหย่าง
อ้าเภอทัพทัน และอ้าเภอสว่างอารมณ์
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แผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 - 2564
พื้นที่ประสบภัย
อาเภอ
บ้านไร่

ลานสัก

ห้วยคต

ตาบล
ทัพหลวง
เจ้าวัด
ห้วยแห้ง
คอกควาย
ลานสัก
ป่าอ้อ
ระบ้า
น้้ารอบ
ห้วยคต
สุขฤทัย
ทองหลาง
รวม

ผ้าห่มไหมพรม
(ผืน)
227
64
22
134
89
146
136
125
172
175
210
1,500

ที่มา : การมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ปี 2562 มูลนิธิประชานุเคราะห์ฯ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย จากอากาศหนาวในพื้นที่ รวมทั้ง การให้
ความช่ว ยเหลือ และบรรเทาความเดื อ ดร้อ นแก่ผู้ป ระสบภัย ตลอดจนการประสานและการสนับ สนุน การปฏิบัติ
เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ จึงก้าหนดแผนเผชิญเหตุภัย จากอากาศหนาวจังหวัดอุทัยธานี
ปี 2563 – 2564 ขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.๑ เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สามารถด้าเนินการและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัย
ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3.2 เป็นการก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ในระยะก่อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยผ่านพ้นไปแล้ว
3.3 เพื่อป้ องกัน ลดความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัย จาก
อากาศหนาว ได้อย่างเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. นิยามศัพท์
4.1 เกณฑ์อากาศหนาว ใช้อุณหภูมิต่้าสุดประจ้าวันและใช้เฉพาะในฤดูหนาว
4.1.1 อากาศเย็น (Cool) อุณหภูมิตั้งแต่ 06.0 – 22.9 องศาเซลเซียส
4.1.2 อากาศหนาว (Cold) อุณหภูมิตั้งแต่ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส
4.1.3 อากาศหนาวจัด (Very Cold) อุณหภูมิต่้ากว่า 8.0 องศาเซลเซียส
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
4.2 หลัก เกณฑ์ก ารประกาศเขตพื้น ที่ป ระสบสาธารณภัย และเขตให้ค วามช่ว ยเหลือ ผู้ป ระสบภัย พิบัติ
กรณี ฉุกเฉิน ก้าหนดอุณหภูมิต่้ากว่า 8.0 องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน
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5. ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แบ่งเป็น
4 ระดับ โดยมี ผู้มีอานาจตามกฏหมาย ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4

การจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก
สาธารณภัยขนาดกลาง
สาธารณภัยขนาดใหญ่
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

ผู้มีอานาจตามกฏหมาย
ผู้อ้านวยการอ้าเภอ ผู้อ้านวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู้อ้านวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ

6. แนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ดาเนินการดังนี้
6.1 ขั้นเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
6.1.1 เมื่ออุณหภูมิต่้ากว่า 23 องศาเซลเซียส แต่ไม่ต่้ากว่า 16 องศาเซลเซียส ซึ่งสถานการณ์อยู่ในภาวะ
เฝ้าระวัง
ภารกิจ : จัดท้าแผนเผชิญเหตุเฉพาะในด้านต่างๆ
1) ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี และสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี
ติดตามข้อมูลข่าวสาร
2) ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ก้าหนดแนวทางในการปฏิบัติการหรือก้าหนดมาตรการ
ในการเฝ้าระวัง ดูแลและรักษาผู้ประสบภัยจากภาวะอากาศหนาว
3) ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ก้าหนดแนวทางในการปฏิบัติการหรือก้าหนดมาตรการ
ในการเฝ้าระวัง ดูแลและรักษาสัตว์เลี้ยงจากภาวะอากาศหนาว
4) ส้า นักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ก้าหนดแนวทางในการปฏิบัติการหรือก้าหนดมาตรการ
ในการเฝ้าระวัง ดูแลและรักษาสัตว์น้าจากภาวะอากาศหนาว
5) ส้านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ก้าหนดแนวทางในการปฏิบัติการหรือก้าหนดมาตรการ
ในการเฝ้าระวัง ดูแลพืชผลทางการเกษตรจากภาวะอากาศหนาว
6.1.2 เมื่ออุณหภูมิ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่ จ ะ
รุนแรงมากขึ้น
ภารกิจ
1) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต้าบล โดยมีผู้ อ้านวยการท้องถิ่นในเขตพื้นที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินภัยหนาวท้องถิ่น จัดตั้งหน่วยแจ้งเตือนภัยขึ้น เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชน และประสานการปฏิบัติ
ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยกับมุลนิธิ องค์ก รการกุศล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และรายงาน
สถานการณ์ให้อ้าเภอ/จังหวัด ทราบทุกระยะเมื่อเกิดภัย เพื่อจักได้ให้ความช่วยเหลือ
2) อ้าเภอ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยหนาวอ้าเภอ โดยผู้อ้านวยการอ้าเภอ จัดตั้งหน่วย
สถานการณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และรายงานสถานการณ์ให้จังหวัด ทราบทุกระยะเมื่อเกิดภัย
3) จังหวัด โดยส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี และสถานีอุตุนิยมวิทยา
อุทัยธานี จัดท้ารายงานสถานการณ์ประจ้าวันของจังหวัด ข้อมูลคาดหมายของสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย
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6.2 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เมื่ออุณหภูมิต่้ากว่า 15.9 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเกิน 3 วัน อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอันตรายสูง ให้ยกระดับ
สถานการณ์สาธารณภัยเป็นขนาดกลาง (ระดับ 2)
6.2.1 จังหวัดอุทัยธานี โดยส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุทัยธานี ณ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี เป็น ศูนย์
บัญชาการ เพื่อสั่งการควบคุมสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาว
6.2.2 โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้
6.2.2.1 การบัญชาการ ประกอบด้วย
- ผู้บัญชาการ
- ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา
- ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
- ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
6.2.2.2 การปฏิบัติ ประกอบด้วย
- ส่วนปฏิบัติการ
- ส่วนอ้านวยการ
- ส่วนสนับสนุน
หน่วยงานหลัก ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ส้านักงานจังหวัดอุทัยธานี
และส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานสนับสนุน ที่ท้าการปกครองจังหวัดอุทัยธานี และส้านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
6.2.3 ภารกิจ
6.2.3.1 ผู้บัญชาการ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภั ยจากอากาศหนาวจังหวัดอุทัยธานี อ้านวยการบังคับบัญชา
ส่วนราชการหน่วยงานหน่วยบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในทุกระดับเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ผู้ มี อ้ านาจบั ญชาการ : ผู้ ว่าราชการจังหวัดอุ ทั ยธานี /ผู้ อ้ านวยการจั งหวั ด หรื อรองผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย
6.2.3.2 ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา
ให้ข้อ เสนอแนะ ค้าแนะน้า ข้อมูล ทางวิช าการ การสัง เคราะห์แ นวโน้ม สถานการณ์
และเทคนิค การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิ ดขึ้น โดยให้ค้านึงถึงความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน
เป็น ส้ าคัญ พร้อมทั้ง ปฏิ บั ติห น้ าที่อื่น ใดตามที่ ผู้ บัญ ชาการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ/ผู้ อ้านวยการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ จ้านวนของณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามที่เห็นสมควร
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา : ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 และผู้ อ้านวยการศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก้าแพงเพชร
6.2.3.3 ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
1) ประสานข้ อ มู ล เหตุ ก าร์ กั บ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ส่ ว นอ้ า นวย การ เพื่ อ สื่ อ สารและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน
2) จัดแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์ภัย จากอากาศหนาว ผ่านสื่อต่าง ให้หน่วยงานทุก
ภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ภัยทุกวัน เป็นระยะๆ รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชนเพื่อ
มิให้เกิดความสับสนตื่นตระหนกจนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย
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หน่ วยงาน : ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี สถานีวิทยุกระจายเสี ยง 934
และส้านักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
6.2.3.4 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
1) ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด้านกฏหมาย ธุรการและก้าลัง
2) ร่วมกัน จัดท้าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงาน : ส้านักงานจังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยงานหลัก กองอ้านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดอุทัยธานี ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมปฏิบัติงาน
6.2.3.5 ส่ วนปฏิ บั ติ การ มี รองผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด อุ ทั ยธานี ที่ ได้ รั บ มอบหมาย เป็ น หั วหน้ า
ส่วนปฏิบั ติการ ท้ าหน้ าที่ สั่ งการ ก้าหนดแนวทางในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ ประสบภัย และมีปลัดจังหวัดอุทัยธานี
เป็นรองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ
1) งานด้านการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- ส้ารวจ ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ
ตามข้อเท็จ จริง โดยให้อ้าเภอ และท้องถิ่น จัด ท้าบัญ ชีรายชื่อผู้ป ระสบภัยและทรัพ ย์สินที่เสี ยหายไว้เป็น หลัก ฐาน
พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยสถานการณ์ ส่วนอ้านวยการ
หน่วยงาน : ที่ท้าการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ส้านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) งานด้านสาธารณสุข
- รักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากโรคที่เกิดจากความหนาวเย็น
- ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยสถานการณ์ ส่วนอ้านวยการ
หน่วยงาน : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) งานด้านปศุสัตว์
- ส้ารวจ ตรวจสอบข้อมูลด้านปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวตามข้อเท็จจริง
โดยอ้าเภอ และท้องถิ่นจัดท้าบัญชีรายละเอียดข้อมูล เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ
- ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาดในสัตว์
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยสถานการณ์ ส่วนอ้านวยการ
หน่วยงาน : ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดอุทัยธานี
4) งานด้านประมง
- ส้ารวจ ตรวจสอบข้อมูลด้านประมงที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวตามข้อเท็จจริง
โดยอ้าเภอ และท้องถิ่นจัดท้าบัญชีรายละเอียดข้อมูล เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ
- ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยสถานการณ์ ส่วนอ้านวยการ
หน่ วยงาน : ส้ านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี และส้ านักงานประมง
จังหวัดอุทัยธานี
5) งานด้านการเกษตร
- ส้ารวจ ตรวจสอบข้อมูลด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวตามข้อเท็จจริง
โดยอ้าเภอ และท้องถิ่นจัดท้าบัญชีรายละเอียดข้อมูล เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ

๗

แผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 - 2564
- ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาดในพืช
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยสถานการณ์ ส่วนอ้านวยการ
หน่วยงาน : ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และส้านักงานเกษตร
จังหวัดอุทัยธานี
6) งานปฏิบัติการพื้นที่ (อ้าเภอเมืองอุทัยธานี อ้าเภอหนองขาหย่าง อ้าเภอหนองฉาง
อ้าเภอทัพทัน อ้าเภอสว่างอารมณ์ อ้าเภอบ้านไร่ อ้าเภอห้วยคต อ้าเภอลานสัก)
- ควบคุม ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ
- ขอรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อัตราก้าลังเจ้าหน้าที่ ทีมกู้ชีพกู้ภัย
ทีมช่วยหลือ
- แจกจ่ายเครื่องกันหนาว
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยสถานการณ์ ส่วนอ้านวยการ
หน่วยงาน : ที่ท้าการปกครองจังหวัดอุทัยธานี และที่ว่าการอ้าเภอทุกอ้าเภอ
6.2.3.6 ส่ว นอ้า นวยการ มีร องผู้ว่า ราชการจังหวัด อุทัย ธานี ที่ได้รับมอบหมาย เป็น หัว หน้า
ส่ว นอ้านวยการ ท้า หน้า ที่ ติด ตามสถานการณ์ วิเคราะห์แ นวโน้ม สถานการณ์ แจ้ง เตือ นภัย รวบรวมประสาน
ข้อมูล และประเมิน ความต้องการความจ้าเป็น ในการสนับสนุนทรัพยากร และมีหัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด เป็นรองหัวหน้าส่วนอ้านวยการ
1) หน่วยสถานการณ์
- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิ ยมวิทยา และค้าเตือน
จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งติดตามข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา
(www.tmd.go.th) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (www.disaster.go.th) ตลอด 24 ชั่วโมง
- ประเมินความเสี่ยงจากภัยหนาว หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยหนาว และรายงาน
ข่าวสถานการณ์ไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุทัยธานี
- แจ้งเตือนภัย หากคาดการณ์ว่า จะเกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นให้เจ้าหน้าที่หน่วย
รีบด้าเนินการประกาศ แนะน้า แจ้งเตือนประชาชน เพื่อลดอันตรายและความเสียหาย
- ติด ตามรายงานสถานการณ์ที่เกิด ขึ้น การปฏิบัติก ารให้ห น่ว ยเอกสารรวบรวม
จัดท้าข้อมูล
ทั้งนี้ ระดับของระบบการเตือนภัย ให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน : สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุทัยธานี ที่ท้าการปกครองจังหวัดอุทัยธานี และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
2) หน่วยทรัพยากร
- ด้าเนินงานจัดระบบคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดระบบการลงทะเบียนบุคลากร ทรัพยากร และติดตามสถานะของทรัพยากร
หน่ วยงาน : ที่ ท้าการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ส้ านั กงานส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัง หวัด อุทัย ธานี ส้า นัก งานจัง หวัด อุทัย ธานี ส้า นัก งานป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด อุทัย ธานี และ
องค์การบริหารส่วนจั งหวัดอุทัยธานี
ทั้งนี้ ในการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานและอาสาสมัครต่างๆ
ที่มาร่วมปฏิบัติงาน เข้ารายงานตัวที่หน่วยทรัพยากร ที่ตั้ง ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังใหม่ ชั้น 3 อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
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3) หน่วยเอกสาร
3.1) การรายงานข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
- รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
- สรุ ป สถานการณ์ ภั ย จากอากาศหนาว รายงานผู้ อ้านวยการศูน ย์บัญ ชาการ
เหตุการณ์ฯ ทราบทุกขัน้ ตอนเป็นระยะๆ จนกว่าภัยจะยุติ
- รายงานและสรุปสถานการณ์ ภัย จากอากาศหนาว ไปยังผู้ อ้านวยการกลาง/
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นระยะๆ เพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกัน จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ
หน่วยงาน : ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี กองอ้านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ส้านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3.2) การประกาศเขตพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย และเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- เมื่อ เกิด สาธารณภัย (ภัย หนาว) ขึ้น ในพื้น ที่ใดในเขตขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ ผู้อ้านวยการท้องถิ่นรายงานให้ ผู้อ้านวยการอ้าเภอทราบ และรายงานต่อมายังผู้อ้านวยการจังหวัด
เพื่อพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ที่ก้าหนดไว้ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
ตามแนวทางที่ก้าหนด เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบภัย ได้ ตามระเบี ย บกฎหมายที่ เกี่ย วข้ อง หากสาธารณภัย (ภั ยหนาว) ที่ เกิ ดขึ้น เป็ นภั ย พิ บัติ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และมีความจ้าเป็ นต้องใช้ จ่ายเงิน ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลื อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ให้ครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย โดยประกาศฯ
แยกเป็นรายอ้าเภอ ที่มีสถานการณ์ภัยหนาวเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น
หน่วยงาน : ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี และที่ว่าการ
อ้าเภอทุกอ้าเภอ
3.3) การประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น
- จั งหวัดจัดชุดปฏิ บัติ การพิ เศษประสานกับ อ้าเภอและท้ องถิ่น ให้ ตรวจสอบ
รายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย โดยเร็ว
- ประสานการปฏิบัติกับอ้าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ้าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส้ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเร็ว เพื่อพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนด และรายงานผลการส้ารวจความเสียหาย
จากภั ย พิ บั ติก รณี ฉุก เฉิ น ต่อ คณะกรรมการให้ ความช่ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติจั งหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่ อ รายงานให้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ หรือเพื่อพิจารณาด้าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
3.4) ประกาศยุติภัย เมื่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในท้องที่ยุติแล้วให้อ้าเภอรายงานยุติสถานการณ์
เพื่อจังหวัดจะได้ประกาศยุติสถานการณ์ สาธารณภัย แล้วรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
หน่วยงาน : ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
6.2.3.7 ส่วนสนับสนุน
1) การรับบริจาค
- การจัดตั้งศูนย์รับบริจาค และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก้าหนดสถานที่
เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีการแจกจ่ายสิ่งของและเงินบริจาค
- จัดท้าบัญชีการรับ – แจกจ่าย สิ่งของรับบริจาคไว้เป็นหลักฐาน และมีระบบควบคุม
การรับและใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อเป็นไปตามระเบียบและตามความประสงค์ของผู้บริจาค
- รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บัญชาการ/ผู้อ้านวยการจังหวัดทราบ
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หน่ว ยงาน : ส้านัก งานจังหวัดอุทัย ธานี ส้านัก งานคลังจังหวัด อุทัย ธานี ส้านัก งาน
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี และส้านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
2) การสื่อสาร
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยหนาวจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ที่ ส้านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี วิทยุสื่อสารความี่ 161.200 Mhz. นามเรียกขาน “ปภ.อุทัยธานี” ตามภาคผนวก
หน่ ว ยงาน : ที่ ท้ าการปกครองจั งหวั ด อุ ทั ย ธานี ส้ านั ก งานจั งหวัด อุ ทั ย ธานี และ
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
6.2.4 เมื่อสาธารณภัยยกระดับเป็นสาธารณภัย ขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
(ระดับ 4) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแปรสภาพเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดของกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ โดยมีห น้าที่ปฏิบัติงานตามการบัญชาการจากกองบัญ ชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยรับผิดชอบอ้านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรเพื่อการจัดการ
สาธารณภัย และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
6.2.5 ยกเลิกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด
เมื่อสภาวะอากาศกลับ เข้าสู่อุณหภูมิปกติ และไม่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ให้ด้าเนินการส่งมอบภารกิจภายหลังเกิดภัย ดังนี้
6.2.5.1 ประกาศยุติภัยหรือยกเลิกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด ภารกิจต่างๆ ต้องพิจารณา
ส่งมอบให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องตามความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อการด้าเนินการช่วยเหลือต่อไป
อย่างต่อเนื่อง โดยกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีจะประสานการส่งมอบ
6.2.5.2 จั ด ท้ าบั ญ ชี การส่ งมอบไว้เป็ นหลั กฐาน เพื่ อให้ ก ารช่ วยเหลื อผู้ ประสบภั ยระยะยาว
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ก่อนส่งมอบภารกิจให้ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านก่อน จึงพิจารณาส่งมอบ
ภารกิจต่อไป
6.3 การฟื้นฟูบูรณะ
6.3.1 ด้านการดารงชีพ ด้านสังคมสงคราะห์ และด้านการแพทย์สาธารณสุข
6.3.1.1 ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วยที่ประสบภัย
6.3.1.2 เลี้ยงดูผู้ ป ระสบภัยที่ไม่ส ามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็กก้าพร้า
นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย
6.3.1.1 มีโครงการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย
6.3.2 ด้านการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์ และด้านการเกษตรอื่นๆ)
6.3.2.1 การส้ ารวจความเสี ยหายและการให้ ความช่วยเหลื อประสานกับ อ้าเภอและท้องถิ่ น
ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย โดยเร็ว
6.3.1.2 ประสานการปฏิบัติกับอ้าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอ้าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส้ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเร็ว เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนด และรายงานผลการส้ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทราบ หรือเพื่อพิจารณาด้าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

ภาคผนวก

โครงสร้างศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 – 2564
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
(ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา

ผบ.มทบ.31/ผอ.ศูนย๋ เขต 8
กาแพงเพชร

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
ปชส.จ. (หัวหน้าศูนย์ฯ)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
หน.สนง.จ (หัวหน้าศูนย์ฯ)

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนอานวยการ

( รอง ผวจ.(1) )

พื้นที่
นายอาเภอเมืองอุทยั ธานี
( หน.ชุด)
พื้นที่
นายอาเภอหนองขาหย่าง
( หน.ชุด)
พื้นที่
นายอาเภอหนองฉาง
( หน.ชุด)
พื้นที่
นายอาเภอทัพทัน
( หน.ชุด)

( รอง ผวจ.(2) )

งานด้านการช่วยเหลือ
และสงเคราะห์
ผูป้ ระสบภัย
พมจ.

หน่วยสถานการณ์
อุตนุ ยิ มวิทยา (หน.หน่วย)
หน.ปภ./กษ./ผอ.อุตุฯ/ผอ.
ทสจ.
ประมง/ปศุสัตว์

งานด้านสาธารณสุข
สธ.

หน่วยทรัพยากร
ปภ.จว.อน (หน.หน่วย)

งานด้านปศุสตั ว์
ปศ.

พื้นที่
นายอาเภอสว่างอารมณ์
( หน.ชุด)
พื้นที่
นายอาเภอบ้านไร่
( หน.ชุด)
พื้นที่
นายอาเภอห้วยคต
( หน.ชุด)

หน่วยเอกสาร
หน.ปภ. (หน.หน่วย)
กอ.รมน/ทสจ./เกษตรและ
สหกรณ์/สธ/สถ.

ส่วนสนับสนุน
( ปลัดจังหวัด )

หน่วยสื่อสาร
โทรศัพท์จว. ทีโอที

หน่วยจัดตั้งศูนย์
รับบริจาค
พม.จว.อน. (หน.หน่วย)
ปภ./สนง.เหล่ากาชาด จว.
/พมจ.

งานด้านประมง
ปม.

งานด้านการเกษตร
กษ

พื้นที่
นายอาเภอลานสัก
( หน.ชุด)

(หมายเหตุ โครงสร้างฯปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ในพื้นที่)
นที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ที่

ส้านักงาน ปภ. จังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารไฟป่าอุทัยธานี
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
หน่วยพัฒนาการเคลือ่ นที่ 15 ฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุทัยธานี
โครงการส่งน้าบ้ารุงรักษาทับเสลา อ.ลานสัก
ส้านักงานอุสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยขาแข้ง
โครงการชลประทานอุทัยธานี
ส้านักงานประมงจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
เทศบาลต้าบลหนองขาหย่าง
เทศบาลต้าบลหนองฉาง
เทศบาลต้าบลเขาบางแกรก
เทศบาลต้าบลบ้านไร่
เทศบาลต้าบลเมืองการุ้ง
เทศบาลต้าบลสว่างอารมณ์
เทศบาลต้าบลพลวงสองนาง
เทศบาลต้าบลสว่างแจ้งสบายใจ
เทศบาลต้าบลลานสัก
เทศบาลต้าบลหาดทนง
เทศบาลต้าบลตลุกดู่
เทศบาลต้าบลหนองสระ
เทศบาลต้าบลทัพทัน

หน่วยงาน

1
2

2

1
2

1

1

รถไฟฟ้าส่องสว่าง
1

1

2

2

รถดับเพลิง ขนาด 6,000ลิตร

2

1

1

1
1
1

รถยนต์เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์

1

รถกูภ้ ัยเคลือ่ นทีเ่ ร็วพร้อมอุปกรณ์

2

รถบรรทุกน้า ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร
2
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

3
5
3
4
4

รถบรรทุกน้า ขนาด ๗,๐๐๐ ลิตร
1

รถบรรทุกน้า ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร
1

2
1

2

รถบรรทุกน้า ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร
2

2

1
1
1
1
1
1

2

รถบรรทุกน้า ขนาด ๑๕,๐๐๐ ลิตร
1

1

รถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ
1
3

1
1

4
1

2

2
4
3
1
1

7

รถบรรทุก ขนาด ๔ ล้อ
1
5

3

1
2

2

รถยนต์บรรทุกเทท้าย
1

2
3
14
4

รถบรรทุกลากจูง (ขนย้าย
เครื่องจักรกล)
1

1
2
3

รถบรรทุกติดตังเครน
1

1

1
1
2
1
2
1

รถบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ (EMS)
2
2
1
1

1

1
1

เรือท้องแบน
2

4

2
2

2

3

1

10
2

10

เรือพาย
8

4

2

10

เครื่องสูบน้าขนาด 8,10,12 นิว
4

1

1

2

72
1

2
12

5

เครื่องสูบน้าขนาด........นิว
1

1

เครื่องสูบน้าดับเพลิงแบบหาบหาม
2

รถแทรคเตอร์ตนี ตะขาบ
5
2

เครื่องขุดเจาะ แบบใช้เครื่องยนต์ในตัว
1

รถเกลีย่ (เกรดเดอร์)
2

รถบดอัด

รถแบ็คโฮ
1

1

5
3 20

4

รถยก
1

รถตักหน้าขุดหลัง
1

1

1

รถขุดไฮดรอลิค
5

รถขุดไฮดรอลิค ขนาด 200แรงม้า
2

1
1
1

1
1
1
4
1
1
1
1
1
1

4

0

รถกระเช้าไฟฟ้า

เรืออัดโฟม

รถบรรทุกน้ามันเชือเพลิง

รถบรรทุกน้า ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร

2.1 รถบรรทุกน้า ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร

บัญชีอุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุทัยธานี

เลือ่ ยโซ่ยนต์
1

2

2
2
1

1

1
2

4

ชุดประดาน้า
4

สะพานเบลีย่ ์
1

1
5

ชุดตัดแก๊สพร้อมอุปกรณ์ หัวตัดฯ
รถเครน ขนาด.......ตัน

056-510-626
08-1973-1734
056-524-542
056-982-627
056-531-167
056-511-367
056-512-027
056-579-288
056-970-102
08-1931-1762
056-982-609
056-514-466
056-511-582
056-511-061
056-597-045
056-532-333
056-543-328
056-539-107
056-542-273
056-599-052
056-579-223
056-599-052
056-537-493
056-530-085
056-541-261
056-973-074
056-540-245

เบอร์โทรติดต่อ

53
54
55
55
52

49
50
51
52

44
45
46
47
48

36
37
38
39
40
41
42
43

28
29
30
31
32
33
34
35

ที่

เขตพืนทีข่ องอ้าเภอเมืองอุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนต้าบลสะแกกรัง
องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าซุง
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าซึม
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองไผ่แบน
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแก
องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนขวาง
องค์การบริหารส่วนต้าบลเนินแจง
องค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะเทโพ
เขตพืนทีข่ องอ้าเภอหนองฉาง
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองฉาง
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองยาง
องค์การบริหารส่วนต้าบลทุง่ โพ
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหนองนางนวล
องค์การบริหารส่วนต้าบลเขากลางทอง
องค์การบริหารส่วนต้าบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองสรวง
องค์การบริหารส่วนต้าบลทุง่ พง
เขตพืนทีข่ องอ้าเภอหนองขาหย่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองขาหย่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าโพ
องค์การบริหารส่วนต้าบลดงขวาง
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนต้าบลหลุม่ เข้า
เขตพืนทีข่ องอ้าเภอทัพทัน
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองยายดา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกระทุม่
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหม้อ
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกลางดง
เขตพืนทีอ่ ้าเภอบ้านไร่
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านไร่
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยแห้ง
องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยแห้ง
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกลางดง

หน่วยงาน

รถยนต์เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์

1

1

รถดับเพลิง ขนาด 6,000ลิตร

1

รถบรรทุกน้า ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1

รถบรรทุกน้า ขนาด ๗,๐๐๐ ลิตร

1

1

1
1
1

1
1

1

รถบรรทุกน้า ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร

1

1

1

รถบรรทุกน้า ขนาด ๑๕,๐๐๐ ลิตร

1

รถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ

1

1

1

1

1

รถบรรทุก ขนาด ๔ ล้อ

4
1
3
3
1

1

1

1

1
1

1

3

1

รถบรรทุกติดตังเครน

1

1

1

รถบรรทุกน้ามันเชือเพลิง

รถบรรทุกลากจูง (ขนย้ายเครื่องจักรกล)

รถยนต์บรรทุกเทท้าย

รถบรรทุกน้า ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร

รถบรรทุกน้า ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร

2.1 รถบรรทุกน้า ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร

รถไฟฟ้าส่องสว่าง

รถกูภ้ ัยเคลือ่ นทีเ่ ร็วพร้อมอุปกรณ์

-2รถบริการฉุ กเฉิ นทางการแพทย์ (EMS)

1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

เรือท้องแบน
เรือพาย

6 10
5 120

4
8
4
8

เครื่องสูบน้าขนาด 8,10,12 นิว

1

4

5

รถกระเช้าไฟฟ้า

1

1

1

1

เลือ่ ยโซ่ยนต์

1
1

1

2
1

1

ชุดตัดแก๊สพร้อมอุปกรณ์ หัวตัดฯ
สะพานเบลีย่ ์

ชุดประดาน้า

รถเครน ขนาด.......ตัน

รถขุดไฮดรอลิค ขนาด 200แรงม้า

รถขุดไฮดรอลิค

รถตักหน้าขุดหลัง

รถยก

รถแบ็คโฮ

รถบดอัด

รถเกลีย่ (เกรดเดอร์)

เครื่องขุดเจาะ แบบใช้เครื่องยนต์ในตัว

รถแทรคเตอร์ตนี ตะขาบ

เครื่องสูบน้าดับเพลิงแบบหาบหาม

เครื่องสูบน้าขนาด........นิว

เรืออัดโฟม

056-539-237
056-539-172
056-539-194
056-539-194
056-540-269

056-591-493
056-531-201
056-579-205
056-540-269

056-597-045
056-597-150
056-542-276
056-533-767
056-533-188

056-531-337
056-513-047
056-533-365
056-534-184
056-517-114
056-532-533
056-532-484
056-517-019

056-511-061
056-514-523
056-514-947
056-981-089
056-517-412
056-514-145
056-530-083
056-514-804

เบอร์โทรติดต่อ

74
75
76

68
69
70
71
72
73

65
66
67

53
54
55
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ที่

เขตพืนทีอ่ ้าเภอบ้านไร่
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านไร่
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยแห้ง
องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยแห้ง
องค์การบริหารส่วนต้าบลหูช้าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านใหม่คลองเคียน
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองจอก
องค์การบริหารส่วนต้าบลคอกควาย
องค์การบริหารส่วนต้าบลเจ้าวัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองการุ้ง
องค์การบริหารส่วนต้าบลวังหิน
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบ่มกล้วย
เขตพืนทีอ่ ้าเภอสว่างอารมณ์
องค์การบริหารส่วนต้าบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อยาง
เขตพืนทีอ่ ้าเภอลานสัก
องค์การบริหารส่วนต้าบลลานสัก
องค์การบริหารส่วนต้าบลประดูย่ ืน
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้ารอบ
องค์การบริหารส่วนต้าบลทุง่ นางาม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนต้าบลระบ้า
เขตพืนทีอ่ ้าเภอห้วยคต
องค์การบริหารส่วนต้าบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนต้าบลทองหลาง
องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยคต

หน่วยงาน

รถยนต์เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์

1

1

1
2

1

รถกูภ้ ัยเคลือ่ นทีเ่ ร็วพร้อมอุปกรณ์

1

รถดับเพลิง ขนาด 6,000ลิตร
2

1

รถบรรทุกน้า ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1

รถบรรทุกน้า ขนาด ๗,๐๐๐ ลิตร
2
1
1

1
1
1

รถบรรทุกน้า ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร
1

1

1

รถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ
1

รถบรรทุก ขนาด ๔ ล้อ
2

2

1

1
2
3

4
1
3
3

รถบรรทุกลากจูง (ขนย้ายเครื่องจักรกล)
1

รถบรรทุกติดตังเครน
1
2
1

รถบรรทุกน้ามันเชือเพลิง

รถยนต์บรรทุกเทท้าย

รถบรรทุกน้า ขนาด ๑๕,๐๐๐ ลิตร

รถบรรทุกน้า ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร

รถบรรทุกน้า ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร

2.1 รถบรรทุกน้า ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร

รถไฟฟ้าส่องสว่าง

-3รถบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ (EMS)
1

2

1

1
1

1
1
1
1
1

1

เรือท้องแบน
6

4

เรืออัดโฟม
2

เครื่องสูบน้าขนาด 8,10,12 นิว
1

1

เครื่องสูบน้าขนาด........นิว
1

รถแบ็คโฮ
1

1

1

รถกระเช้าไฟฟ้า
1

1

1

1

เลือ่ ยโซ่ยนต์
1

1
1

1

ชุดตัดแก๊สพร้อมอุปกรณ์ หัวตัดฯ
สะพานเบลีย่ ์

ชุดประดาน้า

รถเครน ขนาด.......ตัน

รถขุดไฮดรอลิค ขนาด 200แรงม้า

รถขุดไฮดรอลิค

รถตักหน้าขุดหลัง

รถยก

รถบดอัด

รถเกลีย่ (เกรดเดอร์)

เครื่องขุดเจาะ แบบใช้เครื่องยนต์ในตัว

รถแทรคเตอร์ตนี ตะขาบ

เครื่องสูบน้าดับเพลิงแบบหาบหาม

เรือพาย

056-985-604
056-518-155
056-579-034

056-537-134
056-517-183
056-513-586
056-515-112
056-513-378
056-513-522

056-595-040
056-515-291
056-544-185

056-539-237
056-539-172
056-539-194
056-539-194
056-542-264
056-535-206
056-592-010
056-984-271
056-984-069
056-546-337
056-535-091
056-535-087
056-983-077

เบอร์โทรติดต่อ

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(ฝ่ายปกครองและความมั่นคง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(ฝ่ายเศรษฐกิจและสังคม)
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
สัสดีจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงำน

ทำเนียบส่วนรำชกำรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอุทัยธำนี
โทรสำร
3164-5651-0
1284-5651-0
1800-5651-0
1346-5651-0
565-00-3100
๐-๕๖๕๑-๑๑๖๖

เบอร์โทรศัพท์มือถือ
08-9203-0725
08-9203-4037
08-9203-4036
08-9961-8643
08-1902-3311
09-8749-6469

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

โทรศัพท์
3164-5651-0
1284-5651-0
0-5651-1200
0-5651-1346
565-00-3101
๐-๕๖๕๑-๑๑๖๖

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

หน่วยงำน

สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
สถานีสื่อสารจังหวัดอุทัยธานี
ที่ทาการปกครองจังหวัด(กลุ่มงานความมั่นคง)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานประปาจังหวัดอุทัยธานี
ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี
บริษัท TOT จากัด (มหาชน)
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงำนภำยในจังหวัด
โทรสำร
0-5652-0739
0-5651-1328
0-5651-1346
0-5651-1337
0-5698-2627
0-5651-0626
0-5651-1229
0-5697-0134
0-5651-3036
0-5653-1344
0-5651-1097
0-5651-2640
0-5651-1915
0-5651-1202
0-5651-1965
0-5650-3090
0-5651-3051
0-5640-5202
0-5651-1904
0-5651-2002
0-5697-0112
0-5651-3159

081-972-3056
08-4874-0628
08-9488-0177
08-9969-6814
08-1750-6970
08-1494-8099
08-9702-4443
08-3163-3559
09-1771-9035
08-9324-5067
09-2246-8362
08-1886-7811
09-3782-5955
08-6110-0029
09-0980-4238
09-2246-0076
08-6633-3196
08-1261-0438
08-1740-6614
08-๑๗๕๒-๑๐๗๗

เบอร์โทรศัพท์
08-9203-4429

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

โทรศัพท์
0-5652-0739
0-5651-1328
0-5651-1346
0-5651-1337
0-5698-2627
0-5651-0626
0-5651-1229
0-5697-0134-7
0-5651-2027
0-5653-1344
0-5651-1097
0-5651-2631
0-5651-1915
0-5651-1202
0-5651-1965
0-5650-3090
0-5651-1312
0-5640-5202
0-5651-1904
0-5651-1116
0-5697-0112
0-5651-3159

-2-

สถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานี

กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังกวัดอุทัยธานี

41

หน่วยงำน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
สานักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
สานักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี
โครงการชลประทานจังหวัดอุทัยธานี
โครงการส่งนาและบารุงรักษาทับเสลา
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

40

ลำดับที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
๓๘
3๙

0-5657-1498

โทรสำร
0-5651-1327
0-5651-1290
0-5697-0240
0-5697-0144
0-5651-3033
0-5652-4542
0-5697-0142
0-5698-2631
0-5657-9288
0-5651-1914
0-5652-0844
0-5652-0713
0-5657-1351
0-5657-1353
0-5651-1509
0-5653-1350

09-9969-3935

เบอร์โทรศัพท์
08-1893-7005
08-9961-8763
09-2271-7458
08-1๙๙๙-๖๐๖๒
08-4360-9506
08-6300-2992
08-9961-8535
08-9890-7662
08-1354-6477
08-1887-8327
06-1271-0990
08-4174-7913
08-8586-5501
08-8586-5501
๐๘๙ ๖๓๙๙๙๙๓
08-1371-6299

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

มือถือ 08– 1973 – 0581
08 –7245 - 7738
0-5657-1498

โทรศัพท์
0-5651-1565
0-5651-1290
0-5697-0240
0-5697-0144-5
0-5651-3162
0-5652-4542
0-5697-0142
0-5698-2631-2
0-5657-9288
0-5651-1914
0-5652-0844
0-5652-0713
0-5657-1352
0-5657-1351
0-5651-1010
0-5653-1350
มือถือ 08– 7840 –0316

-3-

43
44
45
46

ลำดับที่
42

หน่วยงำน
สถานีวิทยุ ๙๓๔ สานักงานพัฒนาภาค 1
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
สถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดอุทัยธานี
สถานีควบคุมไฟป่า ห้วยคต
สถานีควบคุมไฟป่า บ้านไร่
สถานีควบคุมไฟป่า กรึงไกร
๐๕๖-๕๑๓-๗๙๔

โทรสำร
๐๕๖-๕๐๓-๑๒๐

08-1042-9333
08-7071-3044
08–1745 - 1973
08– 1981 –0602

เบอร์โทรศัพท์
08-4099-1216

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

๐๕๖-๕๑๓-๗๙๔

โทรศัพท์
๐๕๖-๕๐๓-๑๒๐

-4-

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

หน่วยงำน
ที่ว่าการอาเภอเมืองอุทัยธานี
ที่ว่าการอาเภอทัพทัน
ที่ว่าการอาเภอหนองขาหย่าง
ที่ว่าการอาเภอหนองฉาง
ที่ว่าการอาเภอลานสัก
ที่ว่าการอาเภอห้วยคต
ที่ว่าการอาเภอบ้านไร่
ที่ว่าการอาเภอสว่างอารมณ์
สถานีตารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
สถานีตารวจภูธรหนองขาหย่าง
สถานีตารวจภูธรหนองฉาง
สถานีตารวจภูธรบ้านไร่
สถานีตารวจภูธรสว่างอารมณ์
สถานีตารวจภูธรลานสัก
สถานีตารวจภูธรทัพทัน
สถานีตารวจภูธรห้วยคต
สถานีตารวจภูธรเขาบางแกรก
สถานีตารวจภูธรเมืองการุ้ง
สถานีตารวจภูธรตลุกดู่

ที่ว่ำกำรอำเภอ และสถำนีตำรวจ
โทรสำร
0-5651-1062
0-5659-1190
0-5659-7054
0-5653-1241
0-5653-7096
0-5651-8002
0-5653-9209
0-5659-9085
0-5651-1055
0-5659-7052
0-5653-1162
0-5653-9106
0-5659-9081
0-5653-7095
0-5659-1170
0-5651-8129
0-5654-3150
0-5654-2145
0-5654-1210

เบอร์โทรศัพท์
08-1867-6146
08-1867-6164
08-1867-6150
08-1867-6151
08-1770-5555
08-1867-6193
08-1867-6179
08-1867-6182
08-1939-2526
08-9521-4514
08-1674-5711
08-9813-0978
08-1674-1582
08-1283-4209
08-1822-7808
08-9960-3577
08-1933-2829
08-1888-9418
08-1645-5267

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

โทรศัพท์
0-5651-1062
0-5659-1190
0-5659-7054
0-5653-1241
0-5653-7096
0-5651-8002-3
0-5653-9209
0-5659-9085
0-5651-1055
0-5659-7052
0-5653-1162
0-5653-9106
0-5659-9081
0-5653-7095
0-5659-1170
0-5651-8129
0-5654-3150
0-5654-2145
0-5654-1210
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ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่วยงำน

โรงพยาบาลทัพทัน
โรงพยาบาลหนองฉาง
โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
โรงพยาบาลลานสัก
โรงพยาบาลบ้านไร่
โรงพยาบาลห้วยคต
โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยำบำล
โทรสำร
0-5659-1000
0-5653-1544
0-5654-5213
0-5659-9000
0-5653-7133
0-5653-9000
0-5651-8009
0-5651-2580

เบอร์โทรศัพท์
09-1843-4388
08-1886-4744
08-1818-9708
08-3455-5858
08-4951-8658
08-6734-0120
08-1971-5900
08-1972-9997

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

โทรศัพท์
0-5654-0026
0-5653-1141
0-5659-7086
0-5659-9115
0-5653-7086
0-5653-9138
0-5651-8005
0-5651-1584
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ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เทศบำล

เทศบำลเมืองอุทัยธำนี
เทศบาลตาบลหนองขาหย่าง
เทศบาลตาบลหนองฉาง
เทศบาลตาบลเขาบางแกรก
เทศบาลตาบลบ้านไร่
เทศบาลตาบลเมืองการุ้ง
เทศบาลตาบลสว่างอารมณ์
เทศบาลตาบลพลวงสองนาง
เทศบาลตาบลสว่างแจ้งสบายใจ
เทศบาลตาบลลานสัก
เทศบาลตาบลหาดทนง
เทศบาลตาบลตลุกดู่
เทศบาลตาบลหนองสระ
เทศบาลตาบลทัพทัน

หน่วยงำน

โทรสำร
0-5651-3720
0-5659-7045
0-5653-2333
0-5654-3328
0-5653-9107
0-5654-2273
0-5654-4201-2
0-5657-9223
0-5659-9052
0-5653-7493
0-5653-0085
0-5654-1331
0-5697-3074
0-5654-0245

เบอร์โทรศัพท์
09-1028-3280
06-2265-5678
08-1887-1111
08-1888-0434
08-4425-0826
08-9959-2615
08-1886-6992
08-1046-7162
08-1972-2372
08-1680-9318
08-1888-3693
08-7209-1441
08-5248-3369
08-7209-1441

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

โทรศัพท์
0-5651-1061
0-5659-7045
0-5653-2333
0-5654-3328
0-5653-9107
0-5654-2273
0-5654-4201-2
0-5657-9223
0-5659-9052
0-5653-7493
0-5653-0085
0-5654-1261
0-5697-3074
0-5654-0245
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หน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกกรัง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าซุง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาซึม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่แบน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนขวาง
องค์การบริหารส่วนตาบลเนินแจง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเทโพ

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนางนวล
องค์การบริหารส่วนตาบลเขากลวงทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพง

อำเภอหนองฉำง

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อำเภอเมืองอุทัยธำนี

โทรศัพท์
056-531-337
056-513-047
056-533-365
056-534-184
056-517-114
056-532-533
056-532-484
056-517-019

โทรศัพท์
056-511-061
056-514-523
056-514-947
056-981-089
056-517-412
056-514-145
056-530-083
056-514-804
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เบอร์โทรศัพท์
08-9551-5861
08-1280-6597
08-1973-3959
08-7211-7129
08-0610-5459
08-1287-6842
08-3214-5733
08-1972-7082

เบอร์โทรศัพท์
08-4777-1888
08-1864-4362
08-0514-7474
08-2228-8088
08-1181-6111
08-7313-7031
09-3131-1122
08-4951-2212

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

โทรสำร
056-531-337
056-513-047
056-533-365
056-534-184
056-517-114
056-532-533
056-532-484
056-517-019

โทรสำร
056-511-061
056-514-523
056-514-947
056-981-089
056-517-412
056-514-145
056-530-083
056-514-804

หน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาหย่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมเข้า

หน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองยายดา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหม้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกลางดง

ลำดับที่
1
2
3

หน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อยาง

อำเภอสว่ำงอำรมณ์

ลำดับที่
1
2
3
4

อำเภอทัพทัน

ลำดับที่
1
2
3
4
5

อำเภอหนองขำหย่ำง

โทรศัพท์
056-595-040
056-515-291
056-544-185

โทรศัพท์
056-591-493
056-531-201
056-579-205
056-540-269

โทรศัพท์
056-597-045
056-597-150
056-542-276
056-533-767
056-533-188
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เบอร์โทรศัพท์
08-9858-5405
08-1785-7545
08-9957-9865

เบอร์โทรศัพท์
08-6200-9177
08-1993-5789
08-1972-2026
08-9860-7205

เบอร์โทรศัพท์
08-2398-4202
08-1283-5554
08-2166-8641
08-5700-8353
08-6927-2240

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

โทรสำร
056-595-040
056-515-291
056-544-185

โทรสำร
056-591-493
056-531-201
056-579-205
056-540-269

โทรสำร
056-597-045
056-597-150
056-542-276
056-533-767
056-533-188

หน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนตาบลลานสัก
องค์การบริหารส่วนตาบลประดู่ยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลนารอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนางาม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลระบา

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหูช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่คลองเคียน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจอก
องค์การบริหารส่วนตาบลคอกควาย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจ้าวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองการุ้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหิน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่มกล้วย

อำเภอบ้ำนไร่

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

อำเภอลำนสัก

โทรศัพท์
056-539-237
056-539-172
056-539-194
056-542-264
056-535-206
056-592-010
056-984-271
056-984-069
056-546-337
056-535-091
056-535-087
056-983-077

โทรศัพท์
056-537-134
056-517-183
056-513-586
056-515-112
056-513-378
056-513-522
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เบอร์โทรศัพท์
08-1888-5042
08-5702-2132
08-9267-1733
08-1949-2145
08-9988-6815
08-9860-5919
09-7984-3688
08-1972-3935
08-1973-4227
08-1381-7940
08-1888-8508
08-0688-1448

เบอร์โทรศัพท์
08-1887-6321
08-1962-4348
08-1962-6059
08-5731-4786
08-1971-0587
08-9056-8141

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

โทรสำร
056-539-237
056-539-172
056-539-194
056-542-264
056-535-206
056-592-010
056-984-271
056-984-069
056-546-337
056-535-091
056-535-087
056-983-077

โทรสำร
056-537-134
056-517-183
056-513-586
056-515-112
056-513-378
056-513-522

๑๐๗

หน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนตาบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตาบลทองหลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยคต

ลำดับที่
1
2
3
4

หน่วยงำน
สานักงานการขนส่งทางนาที่ 1 สาขานครสวรรค์
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี
สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์
ตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี (พิสูจน์หลักฐาน)

หน่วยงำนปฏิบัติตำมแผนเผชิญเหตุ

ลำดับที่
1
2
3

อำเภอห้วยคต

โทรศัพท์
056-256-582
056- 405- 202
056-221-140
056-513-172

โทรศัพท์
056-985-604
056-518-155
056-579-034
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เบอร์โทรศัพท์
09-2246-0076
-

เบอร์โทรศัพท์
08-6204-1276
08-9268-6865
08-5053-1875

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

โทรสำร
056-256-583
056-405-202
056-222-735
056-513-172

โทรสำร
056-985-604
056-518-155
056-579-034

รวม

3

2

1

ลำดับ

หมำยเลขโทรศัพท์

3

ศูนย์บรรเทาสาธรณภัย กองทัพภาคที่ 3 พล.ร.4

จังหวัดอุทัยธานี

อ.ทัพทัน

อ.ห้วยคต

รับผิดชอบพื้นที่

หมำยเหตุ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

89-9295-5353

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15 สานักงานพัฒนาภาค 1
๐๕๖-510-861
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
สถานีวิทยุ ๙๓๔ สานักงานพัฒนาภาค 1 หน่วย
๐๕๖-๕๐๓-๑๒๐
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

หน่วยงำน

บัญชีรำยชื่อหน่วยทหำรในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธำนี
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