คาสั่งกองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรีและตราด
(เฉพาะ)
ที่ ๖๕๔/๒๕๖๑
เรื่อง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรีและตราด
--------------------เพื่อให้การปฏิบัติในการบรรเทาสาธารณภัยของ กปช.จต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปูองกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ แผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ แผนบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๘ และค าสั่ ง
กองทัพเรื อ (เฉพาะ) ที่ ๒๙๒/๒๕๖๐ ลง ๑๑ เม.ย.๖๐ เรื่อง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ จึงให้
ดาเนินการดังนี้
๑. ยกเลิกคาสั่ง กปช.จต.(เฉพาะ) ที่ ๑๒๒๕/๒๕๕๔ ลง ๑๙ พ.ย.๕๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรีและตราด รวมทั้งบรรดาสั่งการของ กปช.จต.อื่นใด
ซึ่งขัดแย้งกับคาสั่งนี้ และให้ใช้คาสั่งนี้แทน
๒. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ศบภ.กปช.จต.)
มีโ ครงสร้ า งการจั ดประกอบด้ ว ย ส่ ว นบั ง คั บบั ญ ชา ส่ ว นอานวยการ ส่ ว นปฏิบั ติ ก าร และส่ ว นสนั บ สนุ น
(รายละเอียดตามผนวก ก)
๒.๑ ส่วนบังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กาหนดนโยบาย และแนวทางการดาเนินงาน
ในทุกระดับของการจัดการสาธารณภัย โดยมี ผบ.กปช.จต. เป็น ผอ.ศบภ.กปช.จต. มี รอง ผบ.กปช.จต.(นย.)
และ รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) เป็น รอง ผอ.ศบภ.กปช.จต.
๒.๒ ส่ ว นอานวยการ มีห น้าที่ อานวยการ วางแผน ประสานงาน และกากั บดูแ ลการ
ดาเนินการทั้งปวงของ ศบภ.กปช.จต. ตลอดจนช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการควบคุมการปฏิบัติงานของส่วน
ปฏิบัติการและหน่วยอื่นๆ ที่เข้ามาสนับสนุนทั้งนี้เพื่อให้การบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ นโยบายหรื อ แผนของหน่ ว ยเหนื อ มี เ สธ.กปช.จต. เป็ น
เสธ.ศบภ.กปช.จต. ท าหน้ า ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นอ านวยการ ศบภ.กปช.จต. และ รอง เสธ.กปช.จต. เป็ น
รอง เสธ.ศบภ.กปช.จต. ท าหน้ า ที่ รองหั ว หน้ า ส่ ว นอ านวยการ ศบภ.กปช.ต. มี ฝุ า ยต่ า ง ประกอบด้ ว ย
ฝุายธุรการ ฝุายการข่าว ฝุายยุทธการ ฝุายส่งกาลังบารุง ฝุายกิจการพลเรือน ฝุายโครงการและงบประมาณ
ฝุายพระธรรมนูญ ฝุายการเงิน ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานทหารกับพลเรือน ศูนย์สนับสนุน
ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย
๒.๓ ส่วนปฏิบัติการ ประกอบด้วย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย (นบภ.) จานวน ๔ หน่วย
ได้แก่ นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี นบภ.ฉก.นย.ตราด นบภ.กอง สนช.กจต. นบภ.มชด./๑ และหน่วยเฉพาะกิจ
บรรเทาสาธารณภั ย ศบภ.กปช.จต. มี ห น้ าที่ จั ดก าลั งพลและยุ ทโธปกรณ์ เ ข้า สนั บสนุ นหน่ว ยงานของรั ฐ
ที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ การสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร (สปฉ.๗) และการค้นหาและกู้ภัย (สปฉ.๙) ตลอดจน
สนับสนุนการฟื้นฟูบูรณะในระยะหลังเกิดภัย ตามที่ได้รับการร้องขอตามขีดความสามารถ
/๒.๓.๑ ตั้งแต่ ...

-๒๒.๓.๑ ตั้ง แต่ ร ะดับ ปกติจ นถึง เกิ ด สาธารณภั ยระดั บ ๑ – ๒ ให้ ฉก.นย.จั นทบุ รี
ฉก.นย.ตราด กอง สนช.กจต. และ มชด./๑ จัดตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็น นบภ.พื้นที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต.
มีหน้าที่ตามผนวก ข และพื้นที่รับผิดชอบตามผนวก ค โดยให้ผู้บังคับหน่วยทาหน้าที่เป็น หัวหน้าหน่วยบรรเทา
สาธารณภัย (หน.นบภ.) โดยมีโครงสร้างการจัดและการประกอบกาลังตามผนวก ก
๒.๓.๒ สาธารณภั ย ระดั บ ๓ – ๔ ให้ นบภ.ต่ า งๆ ปรั บ เป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก าร
ในภาพรวมของ ศบภ.กปช.จต. โดย ศบภ.กปช.จต.จะอานวยการปฏิบัติในภาพรวมเพื่อสนับสนุนกาลังพลและ
ยุทโธปกรณ์ให้กับจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับ ชาติ รวมทั้งปฏิบั ติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอื่นใด ตามนโยบายหรือคาสั่ งการจากหน่วยเหนือ ทั้งนี้
ศบภ.กปช.จต. อาจมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบเฉพาะให้กับ นบภ.ต่างๆ ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
หรืออาจมอบหมายให้ นบภ.พื้นที่ใดพื้นทีห่ นึ่งหรือหลายพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น ศบภ.กปช.จต.ส่วนหน้าก็ได้ตาม
ความเหมาะสม
๒.๓.๓ หน่ ว ยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย ศบภ.กปช.จต. เป็นหน่ว ยปฏิบัติใ น
ส่วนปฏิบัติการของ ศบภ.กปช.จต. ที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ ศบภ.ทร. ศบภ.พื้นที่ต่างๆ ของ ทร. นบภ.ต่างๆ ของ กปช.จต. หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ กปช.จต.
จะได้รับมอบให้ดาเนินการ โดยประกอบกาลังตามความเหมาะสมของสถานการณ์และภารกิจที่จะได้รับมอบ
ทั้งนี้ ศบภ.กปช.จต.อาจจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย เตรียมไว้ตั้งแต่สถานการณ์ปกติหรือจัดตั้งขึ้น
เมื่อเกิดสาธารณภัยระดับใหญ่ก็ได้
๒.๔ ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ให้การสนับสนุนกาลั งพล สิ่งอุปกรณ์ตลอดจนข้อมูล ต่างๆ
ให้แก่ ศบภ.กปช.จต. และ นบภ.พื้นที่ต่างๆ ตั้งแต่สถานการณ์ปกติไปจนถึงเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงเข้าร่วม
การฝึกบรรเทาสาธารณภัยตามที่อาเภอหรือจังหวัดประสานมายัง ศบภ.กปช.จต. มี ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็น
หัวหน้าส่วนสนับสนุน และ รอง ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็น รองหัวหน้าส่วนสนับสนุน
๒.๔.๑ ศปชด.กปช.จต. ฝู งบิ น ทร.๓๑๔๑ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ร้อย.ช.กจต.
มว.ปจว.กจต. มว.สห.กจต. และ บก.ฉก.ทพ.นย. สนับสนุนกาลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร และสิ่งอุป กรณ์ ให้กับ ศบภ.กปช.จต. นบภ.พื้นที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. และหน่วยเฉพาะกิจ
บรรเทาสาธารณภัย ศบภ.กปช.จต.ตามที่จะได้รับการร้องขอหรือสั่งการ
๒.๔.๒ นขต.กปช.จต.หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ กปช.จต.หน่วยสนับสนุน หรือ
หน่วยงานทหารเรือที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ กปช.จต. ซึ่งมิได้ถูกกาหนดไว้ในการจัดเฉพาะกิจตาม
ผนวก ก มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ศบภ.กปช.จต. ตามที่จะได้รับการประสาน รวมถึงสนับสนุน นบภ.พื้นที่ต่างๆ
ของ ศบภ.กปช.จต. ตามที่จะได้รับการร้องขอ
๓. ภารกิจ : ศบภ.กปช.จต. สนับสนุนการปูองกัน แก้ไข บรรเทา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติที่เกิดจากสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบของ กปช.จต. หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ ศบภ.กปช.จต.ได้รับมอบหมาย
รวมถึงฟื้นฟูบูรณะตามที่ได้รับการร้องขอตามขีดความสามารถ หรือปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอื่นใด ตาม
นโยบาย หรือคาสั่งการจากหน่วยเหนือเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ
จากภัยพิบัติ
๔. การดาเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของ ศบภ.กปช.จต. โดยทั่วไปให้ปฏิบัติตามผนวก ข
และตามที่จะได้รับสั่งการเพิ่มเติม
/๕. นบภ.พื้นที่ต่างๆ ...

-๓๕. นบภ.พื้น ที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. สามารถประสานการปฏิบัติ ระหว่ างกัน รวมถึ ง
ระหว่างส่ วนสนั บสนุ นเพื่อขอรั บ การสนับสนุนกาลังพลหรื อสิ่ งอุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง
ประสานการปฏิบัติกับอาเภอหรือจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง

ณ

วันที่

๑๗

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ)พล.ร.ท. ศังกร พงษ์ศิริ
(ศังกร พงษ์ศิริ)
ผบ.กปช.จต.

ผนวก ก
ผังและโครงสร้างการจัด ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.

ส่วนบังคับบับบ
ญชา

ส่วนอานวยการ

ส่วนสนับสนุน

- ผบ.กปช.จต. เป็น ผอ.ศบภ.ฯ
- รอง ผบ.กปช.จต. (นย.) เป็น รอง ผอ.ศบภ.ฯ
- รอง ผบ.กปช.จต. (นว.) เป็น รอง ผอ.ศบภ.ฯ
ฝุายธุรการ

ฝุายการข่าว

ฝุายโครงการและ
งบประมาณ

ฝุายพระธรรมนูญ

- ผอ.ศปชด.ฯ เป็น หน.ส่วนฯ

ฝุายยุทธการ
ฝุายการเงิน

ฝุายส่งกาลังบารุง

หก.สนช.กจต. เป็น
หน.นบภ.

ฝุายกิจการพลเรือน

ศูนย์สนับสนุน
แจ้งเตือนภัย
ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

นบภ.กอง สนช.กจต

ส่วนปฏิบัติการ

นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี

นบภ.มชด./๑
นบภ.ฉก.นย.ตราด
ตราด
ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี เป็น ผบ.ฉก.นย.ตราด เป็น ผบ.มชด./๑ เป็น
หน.นบภ.
หน.นบภ.
หน.นบภ.

จัดตั้งเมื่อสั่ง
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ. จรงศักดิ์ แย้มบาน
(จรงศักดิ์ แย้มบาน)
หก.กพร.กปช.จต.
๑๗ ก.ค.๖๑
หน้า ก – ๑ ของ ๑ หน้า
อนุผนวก ๑ ผนวก ก

ศูนย์ประสานงาน
ทหารกับพลเรือน
หน่วยเฉพาะกิจ
บรรเทาสาธารณภัย
ศบภ.กปช.จต.

การจัดเฉพาะกิจ
๑. ส่วนบังคับบัญชา
๑.๑ ผบ.กปช.จต.
เป็น ผอ.ศบภ.กปช.จต.
๑.๒ รอง ผบ.กปช.จต. (นย.)
เป็น รอง ผอ.ศบภ.กปช.จต. (นย.)
๑.๓ รอง ผบ.กปช.จต. (นว.)
เป็น รอง ผอ.ศบภ.กปช.จต. (นว.)
๒. ส่วนอานวยการ
๒.๑ เสธ.กปช.จต.
เป็น เสธ.ศบภ.กปช.จต.และหัวหน้าส่วนอานวยการ
๒.๒ รอง เสธ.กปช.จต.(นย., นว.)
เป็น รอง เสธ.ศบภ.กปช.จต. และรองหัวหน้าส่วนอานวยการ
๒.๓ หก.กพ.กปช.จต.
เป็น หัวหน้าฝุายธุรการ ศบภ.กปช.จต.
๒.๔ หก.ขว.กปช.จต.
เป็น หัวหน้าฝุายการข่าว ศบภ.กปช.จต.
๒.๕ หก.ยก.กปช.จต.
เป็น หัวหน้าฝุายยุทธการ ศบภ.กปช.จต.
๒.๖ หก.กบ.กปช.จต.
เป็น หัวหน้าฝุายส่งกาลังบารุง ศบภ.กปช.จต.
๒.๗ หก.กพร.กปช.จต.
เป็น หัวหน้าฝุายกิจการพลเรือน ศบภ.กปช.จต./เลขานุการ
๒.๘ หก.คป.กปช.จต.
เป็น หัวหน้าฝุายโครงการงบประมาณ ศบภ.กปช.จต.
๒.๙ นธน.กปช.จต.
เป็น หัวหน้าฝุายพระธรรมนูญ ศบภ.กปช.จต.
๒.๑๐ กง.กปช.จต.
เป็น หัวหน้าฝุายการเงิน ศบภ.กปช.จต.
๒.๑๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์
โดย หก.กพร.กปช.จต. ท าหน้ า ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า ศู น ย์ ฯ และมี
ส.ทร.๔ จันทบุรี กับ ส.ทร.๑๐ ตราด เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์
๒.๑๒ ศูนย์ประสานงานทหารกับพลเรือน โดย รอง เสธ.กปช.จต.ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็น หัวหน้าศูนย์ฯ
๒.๑๓ ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย โดย หก.ขว.กปช.จต. ทาหน้าที่เป็น หัวหน้าศูนย์ฯ
๓. นบภ.กอง สนช.กจต. รับผิดชอบพื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี อ.มะขาม อ.ท่าใหม่ อ.ขลุง อ.แหลมสิงห์ อ.นายายอาม
อ.แก่งหางแมว และ อ.เขาคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี โดยมีหน่วยปฏิบัติดังนี้
๓.๑ กอง สนช.กจต.
๓.๒ ร้อย.บก.กจต.
๓.๓ ชุดปฏิบัติการพิเศษของ ศปศ.๖๑ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ นบภ.กอง สนช.กจต.
๓.๔ ชุดเฝูาตรวจสนามฝึก ทร.หมายเลข ๑๖ บ.จันทเขลม
๔. นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี รับผิดชอบพื้นที่ อ.โปุงน้าร้อน และ อ.สอยดาว จว.จันทบุรี โดยมีหน่วยปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ฉก.นย.จันทบุรี
๔.๒ บก.ศปศ.๖๑ และ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ศปศ.๖๑ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี
๔.๓ นปท.ทร./นปท.๒
๔.๔ ชค.ทพ.นย.๒ ฯ
๔.๕ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ
๔.๖ บก.พัน.ป.กจต. และ ร้อย.ป.ในพื้นที่รับผิดชอบ
๔.๗ ร้อย.ยานเกราะ กจต.
๔.๘ ชป.ที่ ๑๑ ฉก.ปชด.จันทบุรี
๔.๙ ชป.ที่ ๑๒ ฉก.ปชด.จันทบุรี
๔.๑๐ ร้อย.ฉก.ตชด.จันทบุรี
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๔.๑๑ มว.ลว.ไกล กจต.
๕. นบภ.ฉก.นย.ตราด รับผิดชอบพื้นที่ อ.เมืองตราด อ.เขาสมิง อ.บ่อไร่ อ.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ อ.เกาะช้าง
และ อ.เกาะกูด จว.ตราด โดยมีหน่วยปฏิบัติดังนี้
๕.๑ ฉก.นย.ตราด
๕.๒ ชค.ทพ.นย.๑ ฯ
๕.๓ ชค.ทพ.นย.๓ ฯ
๕.๔ ฉก.นย.๑๘๒
๕.๕ ร้อย.ป.๑ พัน.ป.กจต.
๕.๖ ร้อย.ป.๓ พัน.ป.กจต.
๕.๗ ร้อย.ค.พัน.ป.กจต.
๕.๘ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ของ ศปศ.๖๑ ที่อยู่ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของ นบภ.ฉก.นย.ตราด
๕.๙ หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด
๕.๑๐ ชุดเฝูาตรวจเกาะช้าง
๕.๑๑ ชป.ที่ ๒๑ ฉก.ปชด.ตราด
๕.๑๒ ชป.ที่ ๒๒ ฉก.ปชด.ตราด
๕.๑๓ ชป.ที่ ๒๓ ฉก.ปชด.ตราด
๕.๑๔ ฐานส่งกาลังบารุงทหารเรือตราด ทรภ.๑
๕.๑๕ ร้อย.ฉก.ตชด.ตราด
๖. นบภ.มชด./๑ รั บ ผิ ดชอบพื้น ที่ทางทะเล อ.เกาะช้าง อ.เกาะกูด เกาะต่างๆ และชายฝั่ ง ทะเลในพื้น ที่
รับผิดชอบของ มชด./๑ โดยมีหน่วยปฏิบัติดังนี้
๖.๑ มชด./๑
๖.๒ ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลทหารเรือเกาะช้าง
๖.๓ สถานีตารวจน้า ๔ กองกากับการ ๕ กองบังคับการตารวจน้า (ส.รน.๔ กก.๕ บก.รน.)
๖.๔ สถานีตารวจน้า ๕ กองกากับการ ๕ กองบังคับการตารวจน้า (ส.รน.๕ กก.๕ บก.ร.น.)
๗. ส่วนสนับสนุน มี ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็น หัวหน้าส่วน มีหน่วยปฏิบัติดังนี้
๗.๑ บก.ศปชด.กปช.จต.
๗.๒ บก.ฉก.ทพ.นย. และ นขต.ฉก.ทพ.นย. ในพื้นที่ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โปุงน้าร้อน จว.จันทบุรี
๗.๓ ฝูงบิน ทร.๓๑๔๑
๗.๔ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.
๗.๕ ร้อย.ช.กจต.
๗.๖ มว.ปจว.กจต.
๗.๗ มว.สห.กจต.
๗.๘ หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ กปช.จต. หน่วยให้การสนับสนุน กปช.จต. และหน่วยทหารเรือในพื้นที่
รับผิดชอบ กปช.จต. ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ ๓ – ๖
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ. จรงศักดิ์ แย้มบาน
(จรงศักดิ์ แย้มบาน)
หก.กพร.กปช.จต.
๑๗ ก.ค.๖๑
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ผนวก ข
บทบาทและหน้าที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต.
--------------๑ หลักการทั่วไป
การบรรเทาสาธารณภัยของ กปช.จต. มุ่งเน้นการสนับสนุนกาลั งพลและยุทโธปกรณ์ให้การช่วยเหลื อ
หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการบรรเทาสาธารณภัยตามแผนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และคาสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๙๒/๒๕๖๐ ลง ๑๑ เม.ย.๖๐ เรื่อง ศูนย์บรรเทา
สาธารณภัย กองทัพเรือ ในการเตรี ยมความพร้อมก่อนเกิดสาธารณภัย และการเผชิญเหตุ การณ์ฉุกเฉิน ใน
ระหว่างเกิดภัย ตลอดจนการฟื้นฟูระยะหลังเกิดภัย ตามที่ได้รับการร้องขอ โดยในส่วนของ กปช.จต.จะจัดตั้ง
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. (ศบภ.กปช.จต.) มีหน้าที่ดาเนินการและจัดการด้านการบรรเทาสาธารณภัย
ตามระดับความรุนแรงของสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดังนี้
๑.๑ ระดับการจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ – ๒ เป็นสาธารณภัยขนาดเล็ก-กลาง ซึ่งเกิดขึ้นในขอบเขตพื้นที่
ระดับอาเภอ/ท้องถิ่น และระดับจังหวัด ดังนั้น จึงให้ ฉก.นย.จันทบุรี ฉก.นย.ตราด กอง สนช.กจต. และ มชด./๑
จัดตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็น นบภ.พื้นที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. ได้แก่ นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี นบภ.ฉก.นย.ตราด
นบภ.กอง สนช.กจต. และ นบภ.มชด./๑ โดยผู้บังคับหน่วยทาหน้าที่เป็น หน.นบภ.พื้นที่ มีหน้าที่อานวยการ
ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล และประสานการปฏิ บัติ ในการสนั บสนุ นก าลั งพลและยุ ท โธปกรณ์ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ ตามแผนที่กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอื่นใด ตาม
นโยบาย/สั่งการจากหน่วยเหนือ ทั้งนี้ นบภ.พื้นที่ต่างๆ สามารถจัดตั้ง พื้นที่ส่วนหน้า ได้ตามความเหมาะสม
ต่อสถานการณ์ เพื่อให้การบังคับบัญชาและควบคุมสั่งการ มีความชัดเจนและเป็นเอกภาพ และให้ นบภ.พื้นที่ต่างๆ
ของ กปช.จต. ร่ วมกับ หน่ วยงานในพื้น ที่ที่มีอานาจหน้าที่โ ดยตรงในการบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดทาแผนสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามความจาเป็นและเหมาะสมตั้งแต่ในยามปกติ
๑.๒ สาธารณภัยระดับ ๓ – ๔ เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ – ร้ายแรงอย่างยิ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในขอบเขตพื้นที่
วงกว้างระดับชาติ ซึ่ง ศบภ.กปช.จต.จะปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของ ศบภ.ทร. ตามที่จะได้รับมอบภารกิจ ดังนั้น
ศบภ.กปช.จต. จะทาหน้าที่บังคับบัญชา อานวยการ ควบคุม กากับ ดูแล และประสานการปฏิบัติใ นภาพรวม
ในการสนับสนุนกาลังพลและยุทโธปกรณ์ให้การช่วยเหลือ ศบภ.ทร.หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ตาม
แผนที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ศบภ.กปช.จต.อาจมอบหมายให้ นบภ.พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือหลายพื้นที่ ทาหน้าที่เป็น
ศบภ.กปช.จต.ส่ วนหน้ า ได้ตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ เพื่อให้ การปฏิบัติเป็นไปโดยต่อเนื่อง โดย
ศบภ.กปช.จต.จะร่วมกับหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ จั ด ท าแผนสนั บ สนุ น การปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ตามความจาเป็นและเหมาะสม ตั้งแต่ในยามปกติ
๒. บทบาทของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต.
บทบาทของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ บทบาทการบรรเทา
สาธารณภัย เมื่อได้รั บการร้ องขอจากหน่ว ยงานต่างๆ ที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการบรรเทาสาธารณภัย
ตามแผนการปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ เช่น จังหวัด อาเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งจะสามารถใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
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ตามวงเงินที่ กห.และ ทร. ถืออยู่ได้ และบทบาทการบรรเทาสาธารณภัย เมื่อมีนโยบายหรือการสั่งการจาก
หน่วยเหนือ เช่น ทร. กห. หรือรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานที่สั่งการ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
๓. หน้าที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต.
๓.๑ ส่วนบังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กาหนดนโยบาย และแนวทางการดาเนินงานของ ศบภ.กปช.จต.
ในทุกระดับการจั ดการสาธารณภัย โดยมี ผบ.กปช.จต. เป็น ผอ.ศบภ.กปช.จต. รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) และ
รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) เป็น รอง ผอ.ศบภ.กปช.จต.
๓.๒ ส่วนอานวยการ มีหน้าที่อานวยการ วางแผน ประสานงาน และกากับดูแลการดาเนินการทั้งปวงของ
ศบภ.กปช.จต. ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานของส่วนปฏิบัติการ และหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับนโยบาย/แผนของ
หน่วยเหนือ โดยมี เสธ.กปช.จต. เป็น เสธ.ศบภ.กปช.จต. ทาหน้าที่ หน.ส่วนอานวยการ ศบภ.กปช.จต. มี
รอง เสธ.กปช.จต. เป็น รอง เสธ.ศบภ.กปช.จต. ทาหน้าที่ รอง หน.ส่วนอานวยการ ศบภ.กปช.จต. และฝุายต่างๆ
ได้ แ ก่ ฝุ ายธุ ร การ ฝุ ายการข่ าว ฝุ ายยุ ทธการ ฝุ า ยส่ ง ก าลั ง บารุ ง ฝุ า ยกิ จ การพลเรือ น ฝุ า ยโครงการและ
งบประมาณ ฝุายพระธรรมนูญ ฝุายการเงิน ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานทหารกับพลเรือน
ศูน ย์ส นับ สนุน ข้อมูลการแจ้ งเตือนภัย เพื่อดาเนินการในส่ ว นที่เกี่ยวข้อง โดยให้ ฝกร.ศบภ.กปช.จต. เป็น
ฝุายอานวยการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝุายเลขานุการ
๓.๒.๑ หน้าที่โดยทั่วไป
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยกับ ศบภ.ทร. และ ศบภ.พื้นที่ต่างๆ
ของ ทร. ส่วนราชการฝุายพลเรือน รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนติดตามสถานการณ์และเหตุการณ์
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบทั้งในและนอกประเทศเพื่ออานวยการและประสานงานให้
หน่วยต่างๆ ของ กปช.จต. สามารถปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒ หน้าที่เฉพาะของฝุายต่างๆ ในส่วนอานวยการ ศบภ.กปช.จต.
๓.๒.๒.๑ ฝุ ายธุ ร การ มี ห น้ า ที่ ด าเนิ นการเกี่ ยวกั บการก าลั งพลและธุ รการทั้ งปวงภายใน
ศบภ.กปช.จต. งานด้านการสวัสดิการ ขวัญและกาลังใจ โดย หก.กพ.กปช.จต. ทาหน้าที่หัวหน้าฝุาย
๓.๒.๒.๒ ฝุายการข่าว ศบภ.กปช.จต. มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ฝกร.ศบภ.กปช.จต. ในการ
รวบรวม ติดตามสถานการณ์ความรุนแรง วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ ศบภ.กปช.จต.ตลอดจนติดตามเหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ โดย หก.ขว.กปช.จต.ทาหน้าที่หัวหน้าฝุาย
๓.๒.๒.๓ ฝุายยุทธการ ศบภ.กปช.จต. มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ฝกร.ศบภ.กปช.จต. ในการ
ดาเนิน การทั้งปวงที่เกี่ย วกับ ภารกิจ การบรรเทาสาธารณภัยของ ศบภ.กปช.จต. โดยการจัดกาลังพล และ
ยุทโธปกรณ์หลักต่างๆของ กปช.จต. เข้าสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการจัดตั้งและประกอบ
กาลั งของหน่ ว ยเฉพาะกิ จ บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. ตามข้อเสนอแนะของ ฝกร.ศบภ.กปช.จต. โดย
หก.ยก.กปช.จต. ทาหน้าที่หัวหน้าฝุาย
๓.๒.๒.๔ ฝุายส่งกาลังบารุง ศบภ.กปช.จต. มีหน้าที่ดาเนินการรวบรวมและจัดทาสถานภาพ
ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สาหรับสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยต่างๆ ตลอดจน
ประสานและติดตามการจัดหาและการซ่อมทาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว เพื่อให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดย หก.กบ.กปช.จต. ทาหน้าที่หัวหน้าฝุาย
หน้า ข – ๒ ของ ๖ หน้า

๓.๒.๒.๕ ฝุายกิจการพลเรือน ศบภ.กปช.จต. ทาหน้าที่เป็นฝุายเลขานุการของ ศบภ.กปช.จต.
โดย หก.กพร.กปช.จต. เป็นหัวหน้าฝุาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ในการดาเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยของ กปช.จต.โดยแบ่งหน้าที่ตามระดับการจัดการสาธารณภัยได้ดังนี้
๓.๒.๒.๕.๑ สาธารณภัยระดับ ๑ – ๒ มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงและ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลความต้องการตามความจาเป็น ในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ
ให้แก่ นบภ.พื้นที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. ประสานงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย กับ ศบภ.ทร. ศบภ.ทร.
พื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการฝุายพลเรือน และหน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งกากับดูแลการปฏิบัติของ นบภ.พื้นที่ต่างๆ
ของ ศบภ.กปช.จต.ให้เป็นไปตามนโยบาย/สั่งการของส่วนบังคับบัญชา ศบภ.กปช.จต.
๓.๒.๒.๕.๒ สาธารณภัยระดับ ๓ – ๔ มีหน้าที่
- อานวยการ วางแผน ประสานงาน และกากับดูแลการดาเนินการใน
ภาพรวมของ ศบภ.กปช.จต. ในการจัดกาลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่
โดยตรงตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับชาติ ตามนโยบาย/สั่งการจากหน่วยเหนือ
- กรณีมีความจาเป็น อาจพิจารณาเสนอแนะการจัดตั้ง ศบภ.กปช.จต.
ส่วนหน้า โดยมอบหมายให้ นบภ.พื้นที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต.ในพื้นที่ ใดพื้นหนึ่ง หรือหลายพื้นที่ ทาหน้าที่
เป็น ศบภ.กปช.จต.ส่วนหน้า เพื่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติ
- ร่วมกับ ฝยก.ศบภ.กปช.จต. ให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ
บรรเทาสาธารณภัย ศบภ.กปช.จต. เพื่อสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ ศบภ.ทร.
และ ศบภ.พื้นที่ต่างๆ ของ ทร. นบภ.ของ ศบภ.กปช.จต. หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
ประกอบกาลังตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ความรุนแรงของสาธารณสภัยนั้นๆ
๓.๒.๒.๖ ฝุายโครงการและงบประมาณ ศบภ.กปช.จต. มีห น้าที่ดาเนินการด้านแผนงาน/
โครงการและการงบประมาณ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านโครงการและงบประมาณเป็นไปตามกรอบของ
ศบภ.ทร. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย หก.คป.กปช.จต. ทาหน้าที่หัวหน้าฝุาย
๓.๒.๒.๗ ฝุ ายพระธรรมนูญ ศบภ.กปช.จต. มีห น้าที่ให้ คาแนะนาด้านข้อกฎหมายและการ
ดาเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นๆ รวมถึง ประสานงานกับส่วนราชการ
ภาคพลเรือน เพื่อให้การปฏิบัติของ ศบภ.กปช.จต.สอดคล้องไม่ขัดกับข้อกฎหมายที่กาหนด โดย นธน.กปช.จต.
เป็นหัวหน้าฝุาย
๓.๒.๒.๘ ฝุายการเงิน ศบภ.กปช.จต. มีหน้าที่ดาเนินการด้านการเงินและการงบประมาณทั้งปวง
ของ ศบภ.กปช.จต.ให้คาแนะนาหน่วยปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องการขออนุมัติใช้เงินทดรองราชการ การเบิก การจ่าย
การผลักใช้คืนงบประมาณ และดาเนินการด้านการเงินให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่กาหนด
โดย นกง.กปช.จต. เป็นหัวหน้าฝุาย
๓.๒.๒.๙ ศูนย์ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ มี หก.กพร.กปช.จต. ทาหน้ าที่เป็น หัวหน้ าศูนย์ ฯ มีหน้าที่
ประสานข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์ กั บ ส่ ว นงานต่ า งๆ เพื่ อ สื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารกั บ ประชาชน
สื่อมวลชน รวมทั้งการ ปจว./ปชส.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยของ ศบภ.กปช.จต.
๓.๒.๒.๑๐ ศูนย์ประสานงานทหารกับพลเรือน มี รอง เสธ.กปช.จต.ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
หัวหน้าศูนย์ฯ ทาหน้าที่ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงความต้องการของ
หน่วยงานฝุายพลเรือนในการขอรับการสนับสนุนกาลังพลและยุทโธปกรณ์ของ ศบภ.กปช.จต. รวมถึงแจ้งให้
ทราบถึ ง ขี ด ความสามารถและแผนด าเนิ น งานของ ศบภ.กปช.จต. ในกรณี ที่ ศบภ.ทร.มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์
ประสานงานทหารกั บ พลเรื อ นร่ ว มในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านของ ศบภ.กปช.จต. ให้ พิ จ ารณาสนั บ สนุ น และ
ประสานงานร่วมตามที่ ศบภ.ทร.จะร้องขอหรือสั่งการ
หน้า ข – ๓ ของ ๖ หน้า

๓.๒.๒.๑๑ ศูนย์ส นับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย มี หก.ขว.กปช.จต. ทาหน้าที่เป็นหัวหน้า
ศูน ย์ ฯ ทาหน้ าที่ติดตามเฝู าระวัง ประเมินภัยพิบัติตามขีดความสามารถตลอด ๒๔ ชั่ว โมง สนับสนุน และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยต่างๆ
๓.๓ ส่วนปฏิบัติการ (นบภ.และหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย ศบภ.กปช.จต.) มีหน้าที่จัดกาลังพล
และยุ ท โธปกรณ์ เ ข้ า สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ โ ดยตรงตามแผนปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยระดับ อาเภอ/จังหวัด ตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบที่กาหนด หรือพื้นที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
เพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ในห้วงการจัดการภาวะฉุกเฉิน ได้แก่
การสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร (สปฉ.๗) และการค้นหาและกู้ภัย (สปฉ.๙) ตลอดจนสนับสนุนฟื้นฟูบูรณะใน
ระยะหลังเกิดภัย ตามที่ได้รับการร้องขอตามขีดความสามารถ
๓.๓.๑ หน้าที่ตามระดับการจัดการสาธารณภัย
๓.๓.๑.๑ ตั้งแต่สถานการณ์ปกติไปจนถึงระดับการจัดการสาธารณภัย ๑ – ๒ ให้ ฉก.นย.จันทบุรี
ฉก.นย.ตราด กอง สนช.กจต. และ มชด./๑ จัดตั้งเป็น นบภ.พื้นที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. มีหน้าที่จัดกาลังพล
และยุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระดับอาเภอ/จังหวัด ตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบที่กาหนดไว้ในแผน หรือพื้นที่
อื่นใดที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ตลอดจนสนับสนุนการฟื้นฟูบูรณะในระยะหลังเกิดภัย ตามที่ได้รับการร้องขอ
ตามขีดความสามารถรวมทั้งมีหน้าที่จัดกาลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอื่นใด
ตามนโยบาย/สั่งการจากหน่วยเหนือ โดยให้ใช้กาลัง ของหน่วยและหน่วยที่เข้ามาสมทบ ประกอบกาลังเป็น
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย (นบภ.) หรือชุดบรรเทาสาธารณภัย (ชบภ.) ตามระดับสถานการณ์ ทั้งนี้ นบภ.พื้นที่
สามารถจัดตั้ง นบภ.พื้นที่ส่วนหน้าได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชาและควบคุมสั่งการ
๓.๓.๑.๒ สาธารณภัยระดับ ๓ – ๔ ศบภ.กปช.จต. จะอานวยการปฏิบัติในภาพรวมในการจัด
กาลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุ นหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงตามแผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับชาติ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอื่นใด ตามนโยบาย/สั่งการจาก ศบภ.ทร.
ทั้งนี้ ศบภ.กปช.จต. อาจมอบหมายให้ นบภ.พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือหลายพื้นที่ ทาหน้าที่เป็น ศบภ.กปช.จต.
ส่วนหน้าได้ตามความเหมาะสม เพื่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติ
๓.๓.๒ หน้าที่ นบภ.พื้นที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต.
๓.๓.๒.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และประสานการจัดกาลังพลและ
ยุ ทโธปกรณ์ของหน่ ว ย สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ มีอานาจหน้าที่โ ดยตรงตามแผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตลอดจนแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระดับอาเภอ/จังหวัด ตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบที่กาหนดไว้ในแผน
หรือพื้นที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ตลอดจนสนับสนุนการฟื้นฟูบูรณะในระยะหลังเกิดภัย ตามที่ได้รับ
การร้องขอตามขีดความสามารถ รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอื่นใด ตามนโยบาย/สั่งการจาก
หน่วยเหนือ
๓.๓.๒.๒ เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของ ศบภ.กปช.จต.ในพื้นที่
รั บ ผิ ด ชอบกั บ กองอ านวยการปู อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ยเขตพื้ น ที่ (อ าเภอ/จั ง หวัด ) ส่ ว นราชการ
ฝุายพลเรือนและหน่วยงานภาคเอกชน ตั้งแต่ภาวะปกติ
๓.๓.๒.๓ รายงานความพร้อมในการรับมือกับ สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจาตามฤดูกาล
ให้ ศบภ.กปช.จต. ทราบ รวมทั้ งประชาสั มพันธ์ และแจ้งข้ อมู ลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภั ย การช่ วยเหลื อ
ประชาชนและให้คาแนะนาการปฏิบัติต่างๆ ในการปูองกันให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ตามขอบเขตของหน้าที่
และความเหมาะสม
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๓.๓.๒.๔ ติดตามสถานการณ์และเหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่
ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเตรียมการและดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปโดย
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
๓.๓.๒.๕ หน.นบภ.พื้นที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่เป็น
ผู้แทน กปช.จต. ในกองอานวยการการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ/จังหวัด (กอปภ.อ./กอปภ.จ.) มี
หน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในส่วนของทหารในพื้นที่ต่างๆ ตามการแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ
๓.๓.๒.๖ หน.นบภ.พื้นที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน
กปช.จต.ใน กอปภ.อ./กอปภ.จ. จะต้องสนับสนุนอาเภอและจังหวัดในการจัดทาแผนปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับอาเภอ/จังหวัด และจัดทาแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัยด้านต่างๆ ให้สอดรับกับแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ/จังหวัด
๓.๓.๒.๗ นบภ.พื้นที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. สามารถริเริ่มการเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ป ระสบภัย พิบั ติในพื้น ที่ต่างๆ ในจังหวัดหรืออาเภอตามการแบ่งมอบได้ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม ทั้งนี้ควรสอดคล้องกับแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรืออาเภอ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบภั ย เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและไม่ซ้ าซ้ อน กรณี เ หตุจ าเป็น ฉุ ก เฉิ น ซึ่ งประเมิ น แล้ ว ว่ า จะเกิ ด
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง สามารถพิจารณาจัดกาลังพลและยุทโธปกรณ์ไป
ช่ ว ยเหลื อ ได้ ต ามความจ าเป็ น และเหมาะสม เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งแจ้ ง ให้
ศบภ.กปช.จต.และ นบภ.ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ทราบในโอกาสแรก
๓.๔ หน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย ศบภ.กปช.จต. เป็นหน่วยปฏิบัติในส่วนปฏิบัติการ ที่จัดตั้งขึ้นเป็น
การเฉพาะ เพื่อสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ ศบภ.ทร. ศบภ.พื้นที่ต่างๆ ของ ทร. นบภ.ต่างๆ
ของ ศบภ.กปช.จต. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประกอบกาลังตามความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ความรุนแรงของสาธารณภัยนั้นๆ ซึ่ง ศบภ.กปช.จต.อาจจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย
เตรียมไว้ตั้งแต่ภาวะปกติ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที หรืออาจจัดตั้งขึ้นเมื่อระดับ
สาธารณภัย ๓ – ๔ หรืออาจจัดตั้งขึ้นเมื่อ ศบภ.ทร. สั่งการ
๔. ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ให้การสนับสนุนกาลังพล สิ่งอุปกรณ์ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ให้แก่ ศบภ.กปช.จต. และ
นบภ.พื้นที่ต่างๆ ตั้งแต่สถานการณ์ปกติไปจนถึงเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงเข้าร่วมการฝึกบรรเทาสาธารณภัย
ตามที่อาเภอหรื อจังหวัดประสานมายัง ศบภ.กปช.จต. มี ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็น หัวหน้าส่ว นสนับสนุน
รอง ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสนับสนุน
๔.๑ ศปชด.กปช.จต. ฝูงบิน ทร.๓๑๔๑ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ร้อย.ช.กจต. มว.ปจว.กจต. มว.สห.กจต. และ
บก.ฉก.ทพ.นย. สนับสนุนกาลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ อากาศยาน เครื่องมือสื่อสาร และสิ่งอุปกรณ์
ให้ กั บ ศบภ.กปช.จต. นบภ.พื้ น ที่ ต่ า งๆ ของ ศบภ.กปช.จต. และหน่ ว ยเฉพาะกิ จ บรรเทาสาธารณภั ย
ศบภ.กปช.จต.ตามที่จะได้รับการร้องขอหรือสั่งการ
๔.๒ นขต.กปช.จต.หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ กปช.จต.หน่วยสนับสนุน หรือหน่วยงานทหารเรือที่มีที่
ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ กปช.จต. ซึ่ ง มิ ไ ด้ ถู ก ก าหนดไว้ ใ นการจั ด เฉพาะกิ จ ตามผนวก ก
มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ศบภ.กปช.จต. ตามที่จะได้รับการประสาน รวมถึงสนับสนุน นบภ.พื้นที่ต่างๆ ของ
ศบภ.กปช.จต. ตามที่จะได้รับการร้องขอ
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๕. การส่งกาลัง
ดาเนินการตามสายงานปกติ โดยให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ประสานการปฏิบัติโดยตรงกับหน่วยต่างๆ
ของ กปช.จต. และหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมให้การสนับสนุนการซ่อมทายุทโธปกรณ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
๖. การงบประมาณ
ให้ ยึ ดถือตามแนวทางการปฏิบั ติว่าด้ว ยเงินทดรองราชการเพื่อช่ว ยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบั ติกรณีฉุกเฉิน ประกาศ ณ วัน ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และข้อตกลงว่าด้ว ยการให้ ความช่ว ยเหลื อ
ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. การประชาสัมพันธ์
๗.๑ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของ ศบภ.กปช.จต.
และ ศบภ.ทร.ให้ประชาชนได้ทราบอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ กปช.จต.และ ทร.
๗.๒ เมื่อการใช้ยานพาหนะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้ติดตั้งแผ่นปูายประชาสัมพันธ์ด้วยข้อความดังนี้
กองทัพเรือ
ช่วยเหลือประชาชน
๘. การสื่อสาร
ให้ใช้โครงข่ายการสื่อสารในยามปกติ หากไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้โครงข่ายการสื่อสารในยามฉุกเฉิน ตาม
รปภ.การสื่อสาร กปช.จต. ตลอดจนใช้เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ที่สามารถดาเนินการได้ โดย นบภ.พื้นที่ต่างๆ
ประสานขอทราบผังและโครงข่ายการติดต่อสื่อสารกับอาเภอหรือจังหวัดตั้งแต่ในภาวะปกติ
๙. การรายงาน
๙.๑ ให้หน่วยปฏิบัติ รายงานการปฏิบัติประจาวันทางข่าวราชนาวีให้ ศบภ.กปช.จต. ทราบ ในขั้นการ
ปฏิ บั ติ เ มื่ อ เกิ ด ภั ย ขั้ น การฟื้ น ฟู บู ร ณะ และเมื่ อ จบภารกิ จ แล้ ว ให้ ส รุ ป รายงานการปฏิ บั ติ ทั้ ง หมดถึ ง
ศบภ.กปช.จต. ทางเอกสารในโอกาสแรก
๙.๒ เมื่อมีเหตุการณ์ และการปฏิ บั ติที่สาคัญเร่งด่วนให้ รายงาน ศบภ.กปช.จต.ทราบ โดยทันที โดยใช้
เครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจตัดสินใจในระดับต่างๆ สั่งการเพื่อแก้ไขสถานการณ์
ได้ทันท่วงที
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ. จรงศักดิ์ แย้มบาน
(จรงศักดิ์ แย้มบาน)
หก.กพร.กปช.จต.
๑๗ ก.ค.๖๑
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ผนวก ค
การแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ สาหรับการบรรเทาสาธารณภัย ศบภ.กปช.จต.
การแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบสาหรับการบรรเทาสาธารณภัยของ กปช.จต.ยึดถือตามการแบ่ง
มอบพื้นที่บรรเทาสาธารณภัยของ ทร.ตามคาสั่ง กองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๙๒/๒๕๖๐ ลง ๑๑ เม.ย.๖๐ และ
เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของ ศบภ.กปช.จต. จึงกาหนดแบ่งมอบพื้นที่
รับผิดชอบดังนี้
๑. นบภ.กอง สนช.กจต. รับผิดชอบพื้นที่ทางบกใน ๘ อาเภอ ของจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย
๑.๑ อาเภอเมืองจันทบุรี
๑.๒ อาเภอท่าใหม่
๑.๓ อาเภอขลุง
๑.๔ อาเภอมะขาม
๑.๕ อาเภอนายายอาม
๑.๖ อาเภอแก่งหางแมว
๑.๗ อาเภอเขาคิชฌกูฏ
๑.๘ อาเภอแหลมสิงห์
๒. นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี รับผิดชอบพื้นที่ทางบกใน ๒ อาเภอ ของจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย
๒.๑ อาเภอโปุงน้าร้อน
๒.๒ อาเภอสอยดาว
๓. นบภ.ฉก.นย.ตราด รับผิดชอบพื้นที่ทางบกในจังหวัดตราดทุกอาเภอ
๔. นบภ.มชด./๑ รับผิดชอบพื้นที่ทางทะเล อ.เกาะช้าง อ.เกาะกูด เกาะต่างๆ และชายฝั่ ง
ทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานปกติของ มชด./๑
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ. จรงศักดิ์ แย้มบาน
(จรงศักดิ์ แย้มบาน)
หก.กพร.กปช.จต.
๑๗ ก.ค.๖๑

หน้า ค – ๑ ของ ๑ หน้า

ผนวก ง
การแจกจ่าย
๑. ศปก.ทร.
๒ ชุด
๒. กพร.ทร.
๓. นย.
๑ ชุด
๔. กพ.กปช.จต.
๕. ขว.กปช.จต.
๑ ชุด
๖. ยก.กปช.จต.
๗. กบ.กปช.จต.
๓ ชุด
๘. คป.กปช.จต.
๙. นธน.กปช.จต.
๑ ชุด
๑๐. กง.กปช.จต.
๑๑. ศปชด.กปช.จต.
๑ ชุด
๑๒. กอง สนช.กจต.
๑๓. ฉก.นย.จันทบุรี
๑ ชุด
๑๔. ฉก.นย.ตราด
๑๕. ฉก.ทพ.นย.
๑ ชุด
๑๖. นปท.ทร./นปท.๒
๑๗. ศปศ.๖๑
๑ ชุด
๑๘. พัน.ป.กจต.
๑๙. ฝูงบิน ทร.๓๑๔๑
๑ ชุด
๒๐. ชค.ทพ.นย.๑ ฯ
๒๑. ชค.ทพ.นย.๒ ฯ
๑ ชุด
๒๒. ชค.ทพ.นย.๓ ฯ
๒๓. ชค.ทพ.นย.๔ ฯ
๑ ชุด
๒๔. ฉก.นย.๑๘๒
๒๕. ร้อย.บก.กจต.
๑ ชุด
๒๖. ร้อย.ยานเกราะ กจต.
๒๗. ชค.ตชด.๑๑
๑ ชุด
๒๘. ร้อย.ช.กจต.
๒๙. มชด.
๑ ชุด
๓๐. มชด./๑
๓๑. พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ๑ ชุด
๓๒. มว.ปจว.กจต.
๓๓. มว.สห.กจต.
๑ ชุด
๓๔. ฐตร.ทรภ.๑
๓๕. ส.ทร.๔ จันทบุรี
๑ ชุด
๓๖. ส.ทร.๑๐ ตราด
๓๗. กรม ร.๑ พล.นย.
๑ ชุด
๓๘. ปภ.๑๗
๓๙. จังหวัดจันทบุรี
๑ ชุด
๔๐. จังหวัดตราด
๔๑. ปภ.จังหวัดจันทบุรี
๑ ชุด
๔๒. ปภ.จังหวัดตราด
๔๓. ร้อย.ฉก.ตชด.จันทบุรี
๑ ชุด
๔๔. ร้อย.ฉก.ตชด.ตราด
๔๕. ส.รน.๔ กก.๕ บก.รน.
๑ ชุด
๔๖. ส.รน.๕ กก.๕ บก.รน.
๔๗. นปก.
๑ ชุด
๔๘. สถานีโทรคมนาคมทหารจันทบุรี
๔๙. สชย.จันทบุรี
๑ ชุด
๕๐. สถานีสื่อสารดาวเทียม
๕๑. กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
๑ ชุด
๕๒. สชย.โปุงน้าร้อน
๕๓. สถานีวิทยุเชื่อมโยงตราด ๑ ชุด
๕๔. ชุดเฝูาตรวจเกาะช้าง
๕๕. ทรภ.๑
๑ ชุด
๕๖. พล.นย.
๕๗. กบว.ทร.
๑ ชุด
๕๘. มว.ลว.ไกล กจต.
๕๙. นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.
๑ ชุด
๖๐. ศบภ.ทร.(ฝกร.ศบภ.ทร.)
๖๑. ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง ๑ ชุด
๖๒. ชุดเฝูาตรวจสนามฝึก ทร.หมายเลข ๑๖ บ.จันทเขลม ๑ ชุด
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ. จรงศักดิ์ แย้มบาน
(จรงศักดิ์ แย้มบาน)
หก.กพร.กปช.จต.
๑๗ ก.ค.๖๑
หน้า ง – ๑ ของ ๑ หน้า

๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด

