
 

   
 

 
  
  

ค าสั่งกองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
(เฉพาะ) 

ที่  ๖๕๔/๒๕๖๑ 
เรื่อง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรีและตราด 

---------------------  
 เพ่ือให้การปฏิบัติในการบรรเทาสาธารณภัยของ กปช.จต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปูองกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ แผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๘  และค าสั่ง 
กองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๙๒/๒๕๖๐ ลง ๑๑ เม.ย.๖๐ เรื่อง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ จึงให้
ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ยกเลิกค าสั่ง กปช.จต.(เฉพาะ) ที่ ๑๒๒๕/๒๕๕๔ ลง ๑๙ พ.ย.๕๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรีและตราด รวมทั้งบรรดาสั่งการของ กปช.จต.อ่ืนใด
ซึ่งขัดแย้งกับค าสั่งนี้  และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน  
 ๒. ศูนยบ์รรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ศบภ.กปช.จต.) 
มีโครงสร้างการจัดประกอบด้วย ส่วนบังคับบัญชา ส่วนอ านวยการ ส่วนปฏิบัติการ  และส่วนสนับสนุน 
(รายละเอียดตามผนวก ก) 
  ๒.๑ ส่วนบังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา ก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนินงาน
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 ส่วนอ านวยการ มีหน้าที่อ านวยการ วางแผน ประสานงาน และก ากับดูแลการ
ด าเนินการทั้งปวงของ ศบภ.กปช.จต. ตลอดจนช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการควบคุมการปฏิบัติงานของส่วน
ปฏิบัติการและหน่วยอ่ืนๆ ที่เข้ามาสนับสนุนทั้งนี้เพ่ือให้การบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับนโยบายหรือแผนของหน่วยเหนือ มีเสธ.กปช.จต. เป็น 
เสธ.ศบภ.กปช.จต. ท าหน้าที่หัวหน้าส่วนอ านวยการ ศบภ.กปช.จต. และ รอง เสธ.กปช.จต.  เป็น  
รอง เสธ.ศบภ.กปช.จต. ท าหน้าที่ รองหัวหน้าส่วนอ านวยการ ศบภ.กปช.ต. มีฝุายต่าง ประกอบด้วย  
ฝุายธุรการ ฝุายการข่าว ฝุายยุทธการ ฝุายส่งก าลังบ ารุง ฝุายกิจการพลเรือน ฝุายโครงการและงบประมาณ 
ฝุายพระธรรมนูญ ฝุายการเงิน ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานทหารกับพลเรือน ศูนย์สนับสนุน
ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย 
  ๒.๓ ส่วนปฏิบัติการ ประกอบด้วย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย (นบภ.) จ านวน ๔ หน่วย 
ได้แก่ นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี นบภ.ฉก.นย.ตราด นบภ.กอง สนช.กจต.  นบภ.มชด./๑ และหน่วยเฉพาะกิจ
บรรเทาสาธารณภัย ศบภ.กปช.จต. มีหน้าที่จัดก าลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ การสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร (สปฉ.๗) และการค้นหาและกู้ภัย (สปฉ.๙) ตลอดจน
สนับสนุนการฟื้นฟูบูรณะในระยะหลังเกิดภัย ตามท่ีได้รับการร้องขอตามขีดความสามารถ 

/๒.๓.๑ ตั้งแต่ ... 
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   ๒.๓.๑ ตั้งแต่ระดับปกติจนถึงเกิดสาธารณภัยระดับ ๑ – ๒ ให้ ฉก.นย.จันทบุรี 
ฉก.นย.ตราด กอง สนช.กจต. และ มชด./๑ จัดตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็น นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. 
มีหน้าที่ตามผนวก ข และพ้ืนที่รับผิดชอบตามผนวก ค โดยให้ผู้บังคับหน่วยท าหน้าที่เป็น หัวหน้าหน่วยบรรเทา
สาธารณภัย (หน.นบภ.) โดยมีโครงสร้างการจัดและการประกอบก าลังตามผนวก ก 
   ๒.๓.๒ สาธารณภัยระดับ ๓ – ๔ ให้ นบภ.ต่างๆ ปรับเป็นหน่วยปฏิบัติการ 
ในภาพรวมของ ศบภ.กปช.จต. โดย ศบภ.กปช.จต.จะอ านวยการปฏิบัติในภาพรวมเพ่ือสนับสนุนก าลังพลและ
ยุทโธปกรณ์ให้กับจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับชาติ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอ่ืนใด ตามนโยบายหรือค าสั่งการจากหน่วยเหนือ ทั้งนี้ 
ศบภ.กปช.จต. อาจมอบหมายพ้ืนที่รับผิดชอบเฉพาะให้กับ นบภ.ต่างๆ ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
หรืออาจมอบหมายให้ นบภ.พ้ืนที่ใดพ้ืนทีห่นึ่งหรือหลายพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น ศบภ.กปช.จต.ส่วนหน้าก็ได้ตาม
ความเหมาะสม 
   ๒.๓.๓ หน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย ศบภ.กปช.จต. เป็นหน่วยปฏิบัติใน 
ส่วนปฏิบัติการของ ศบภ.กปช.จต. ที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะเพ่ือสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ ศบภ.ทร. ศบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ทร. นบภ.ต่างๆ ของ กปช.จต. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ตามที่ กปช.จต. 
จะได้รับมอบให้ด าเนินการ โดยประกอบก าลังตามความเหมาะสมของสถานการณ์และภารกิจที่จะได้รับมอบ 
ทั้งนี้ ศบภ.กปช.จต.อาจจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยเตรียมไว้ตั้งแต่สถานการณ์ปกติหรือจัดตั้งขึ้น
เมื่อเกิดสาธารณภัยระดับใหญ่ก็ได้ 
  ๒.๔ ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ให้การสนับสนุนก าลังพล สิ่งอุปกรณ์ตลอดจนข้อมูลต่างๆ 
ให้แก่ ศบภ.กปช.จต.  และ นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ตั้งแต่สถานการณ์ปกติไปจนถึงเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงเข้าร่วม
การฝึกบรรเทาสาธารณภัยตามที่อ าเภอหรือจังหวัดประสานมายัง ศบภ.กปช.จต. มี ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็น 
หัวหน้าส่วนสนับสนุน  และ รอง ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็น รองหัวหน้าส่วนสนับสนุน 
   ๒.๔.๑ 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. สนับสนุนก าลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร และสิ่งอุปกรณ์ ให้กับ ศบภ.กปช.จต. นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต.  และหน่วยเฉพาะกิจ
บรรเทาสาธารณภัย ศบภ.กปช.จต.ตามท่ีจะได้รับการร้องขอหรือสั่งการ 
   ๒.๔.๒ นขต.กปช.จต.หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ กปช.จต.หน่วยสนับสนุน หรือ
หน่วยงานทหารเรือที่มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กปช.จต. ซึ่งมิได้ถูกก าหนดไว้ในการจัดเฉพาะกิจตาม
ผนวก ก มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ศบภ.กปช.จต. ตามที่จะได้รับการประสาน รวมถึงสนับสนุน นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ 
ของ ศบภ.กปช.จต. ตามที่จะได้รับการร้องขอ 
 ๓. ภารกิจ : ศบภ.กปช.จต. สนับสนุนการปูองกัน แก้ไข บรรเทา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติที่เกิดจากสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กปช.จต. หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่  ศบภ.กปช.จต.ได้รับมอบหมาย 
รวมถึงฟ้ืนฟูบูรณะตามที่ได้รับการร้องขอตามขีดความสามารถ หรือปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอื่นใด ตาม
นโยบาย หรือค าสั่งการจากหน่วยเหนือเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ
จากภัยพิบัติ 
 ๔. การด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของ ศบภ.กปช.จต. โดยทั่วไปให้ปฏิบัติตามผนวก ข 
และตามท่ีจะได้รับสั่งการเพิ่มเติม 

/๕. นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ... 
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 ๕. นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. สามารถประสานการปฏิบัติระหว่างกันรวมถึง
ระหว่างส่วนสนับสนุนเพ่ือขอรับการสนับสนุนก าลังพลหรือสิ่งอุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง
ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอหรือจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 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. 

 

 

บบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       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 

ศบภ.กปช.จต. 

ส่วนบังคับบัญชา ส่วนอ านวยการ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน 

หน่วยเฉพาะกิจ 
บรรเทาสาธารณภัย 

ศบภ.กปช.จต. 
 

นบภ.กอง สนช.กจต 

- ผอ.ศปชด.ฯ เป็น หน.สว่นฯ 

นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี นบภ.ฉก.นย.ตราด
ตราด 

นบภ.มชด./๑ 

- 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 

หก.สนช.กจต. เป็น  
หน.นบภ. 

  ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี เป็น  
หน.นบภ. 

ผบ.ฉก.นย.ตราด เป็น  
หน.นบภ. 

ผบ.มชด./๑ เป็น  
หน.นบภ. 

ฝุายธุรการ ฝุายการข่าว ฝุายยุทธการ ฝุายส่งก าลังบ ารุง  ฝุายกิจการพลเรือน 

ฝุายโครงการและ
งบประมาณ 

ฝุายพระธรรมนูญ ฝุายการเงิน 

ศูนย์ข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์ประสานงาน 
ทหารกับพลเรือน 

ศูนย์สนับสนุน 
แจ้งเตือนภัย 



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. ส่วนอ านวยการ 
 ๒.๑ เสธ.กปช.จต.  เป็น เสธ.ศบภ.กปช.จต.และหัวหน้าส่วนอ านวยการ 
 ๒.๒ รอง เสธ.กปช.จต.(นย., นว.) เป็น รอง เสธ.ศบภ.กปช.จต. และรองหัวหน้าส่วนอ านวยการ 
 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 หัวหน้าฝุายส่งก าลังบ ารุง 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 าหน้าที่เป็น หัวหน้าศูนย์ฯ 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. ท าหน้าที่เป็น หัวหน้าศูนย์ฯ 
๓. นบภ.กอง สนช.กจต. รับผิดชอบพ้ืนที่ 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 ที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ นบภ.กอง สนช.กจต. 
 ๓.๔ ชุดเฝูาตรวจสนามฝึก ทร.หมายเลข ๑๖ บ.จันทเขลม 
๔. นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี รับผิดชอบพื้นท่ี อ.โปุงน้ าร้อน และ อ.สอยดาว จว.จันทบุรี โดยมีหน่วยปฏิบัติดังนี้ 
 ๔.๑ ฉก.นย.จันทบุรี 
 ๔.๒ บก.ศปศ.๖๑ และ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ศปศ.๖๑ ที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ 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.ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 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 รับผิดชอบพื้นท่ี 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 ที่อยู่ในพ้ืนทีร่ับผิดชอบของ 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 ฐานส่งก าลังบ ารุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ 
 ๕.๑๕ ร้อย.ฉก.ตชด.ตราด 
๖. นบภ.มชด./๑ รับผิดชอบพ้ืนที่ทางทะเล อ.เกาะช้าง อ.เกาะกูด เกาะต่างๆ และชายฝั่งทะเลในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ มชด./๑ โดยมีหน่วยปฏิบัติดังนี้ 
 ๖.๑ มชด./๑ 
 ๖.๒ ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลทหารเรือเกาะช้าง 
 ๖.๓ สถานีต ารวจน้ า ๔ กองก ากับการ ๕ กองบังคับการต ารวจน้ า (ส.รน.๔ กก.๕ บก.รน.) 
 ๖.๔ สถานีต ารวจน้ า ๕ กองก ากับการ ๕ กองบังคับการต ารวจน้ า (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.โปุงน้ าร้อน 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. และหน่วยทหารเรือในพ้ืนที่
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. มุ่งเน้นการสนับสนุนก าลังพลและยุทโธปกรณ์ให้การช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการบรรเทาสาธารณภัยตามแผนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และค าสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๙๒/๒๕๖๐ ลง ๑๑ เม.ย.๖๐ เรื่อง ศูนย์บรรเทา 
สาธารณภัยกองทัพเรือ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดสาธารณภัย และการเผชิญเหตุ การณ์ฉุกเฉินใน
ระหว่างเกิดภัย ตลอดจนการฟ้ืนฟูระยะหลังเกิดภัย ตามที่ได้รับการร้องขอ โดยในส่วนของ กปช.จต.จะจัดตั้ง
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. (ศบภ.กปช.จต.)  มีหน้าที่ด าเนินการและจัดการด้านการบรรเทาสาธารณภัย 
ตามระดับความรุนแรงของสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
 ๑.๑ ระดับการจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ – ๒ เป็นสาธารณภัยขนาดเล็ก-กลาง ซึ่งเกิดขึ้นในขอบเขตพ้ืนที่
ระดับอ าเภอ/ท้องถิ่น และระดับจังหวัด ดังนั้น จึงให้ ฉก.นย.จันทบุรี ฉก.นย.ตราด กอง สนช.กจต. และ มชด./๑ 
จัดตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็น นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. ได้แก่ นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี นบภ.ฉก.นย.ตราด  
นบภ.กอง สนช.กจต. และ นบภ.มชด./๑  โดยผู้บังคับหน่วยท าหน้าที่เป็น หน.นบภ.พ้ืนที่ มีหน้าที่อ านวยการ 
ควบคุม ก ากับดูแล และประสานการปฏิบัติ ในการสนับสนุนก าลังพลและยุทโธปกรณ์ให้การช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอ่ืนใด ตาม
นโยบาย/สั่งการจากหน่วยเหนือ ทั้งนี้ นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ สามารถจัดตั้ง พ้ืนที่ส่วนหน้า ได้ตามความเหมาะสม 
ต่อสถานการณ์ เพ่ือให้การบังคับบัญชาและควบคุมสั่งการ มีความชัดเจนและเป็นเอกภาพ และให้ นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ 
ของ กปช.จต. ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดท าแผนสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตั้งแต่ในยามปกติ 
 ๑.๒ สาธารณภัยระดับ ๓ – ๔ เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ – ร้ายแรงอย่างยิ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในขอบเขตพ้ืนที ่
วงกว้างระดับชาติ ซึ่ง ศบภ.กปช.จต.จะปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของ ศบภ.ทร. ตามที่จะได้รับมอบภารกิจ ดังนั้น 
ศบภ.กปช.จต. จะท าหน้าที่บังคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล และประสานการปฏิบัติในภาพรวม 
ในการสนับสนุนก าลังพลและยุทโธปกรณ์ให้การช่วยเหลือ ศบภ.ทร.หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ศบภ.กปช.จต.อาจมอบหมายให้ นบภ.พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งหรือหลายพ้ืนที่ ท าหน้าที่เป็น 
ศบภ.กปช.จต.ส่วนหน้า ได้ตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ เ พ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปโดยต่อเนื่อง โดย 
ศบภ.กปช.จต.จะร่วมกับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดท าแผนสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตั้งแต่ในยามปกติ 
๒. บทบาทของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. 
 บทบาทของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ บทบาทการบรรเทา
สาธารณภัย เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการบรรเทาสาธารณภัย  
ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘  เช่น จังหวัด อ าเภอ 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
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการ 
๓. หน้าที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. 
 ๓.๑ ส่วนบังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา ก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานของ ศบภ.กปช.จต. 
ในทุกระดับการจัดการสาธารณภัย 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 ส่วนอ านวยการ  มีหน้าที่อ านวยการ วางแผน ประสานงาน และก ากับดูแลการด าเนินการทั้งปวงของ 
ศบภ.กปช.จต. ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานของส่วนปฏิบัติการ และหน่วยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับนโยบาย/แผนของ
หน่วยเหนือ  โดยมี เสธ.กปช.จต. เป็น เสธ.ศบภ.กปช.จต. ท าหน้าที่ หน.ส่วนอ านวยการ ศบภ.กปช.จต. มี  
รอง เสธ.กปช.จต. เป็น รอง เสธ.ศบภ.กปช.จต. ท าหน้าที่ รอง หน.ส่วนอ านวยการ ศบภ.กปช.จต. และฝุายต่างๆ 
ได้แก่ ฝุายธุรการ ฝุายการข่าว ฝุายยุทธการ ฝุายส่งก าลังบ ารุง ฝุายกิจการพลเรือน ฝุายโครงการและ
งบประมาณ ฝุายพระธรรมนูญ ฝุายการเงิน ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานทหารกับพลเรือน 
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ ฝกร.ศบภ.กปช.จต. เป็น 
ฝุายอ านวยการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝุายเลขานุการ 
  ๓.๒.๑ หน้าที่โดยทั่วไป 
  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยกับ ศบภ.ทร. และ ศบภ.พ้ืนที่ต่างๆ 
ของ ทร. ส่วนราชการฝุายพลเรือน รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนติดตามสถานการณ์และเหตุการณ์  
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบทั้งในและนอกประเทศเพ่ืออ านวยการและประสานงานให้
หน่วยต่างๆ ของ กปช.จต. สามารถปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒.๒ หน้าที่เฉพาะของฝุายต่างๆ ในส่วนอ านวยการ ศบภ.กปช.จต. 
   ๓.๒.๒.๑ ฝุายธุรการ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าลังพลและธุรการทั้งปวงภายใน 
ศบภ.กปช.จต. งานด้านการสวัสดิการ ขวัญและก าลังใจ โดย หก.กพ.กปช.จต. ท าหน้าที่หัวหน้าฝุาย 
   ๓.๒.๒.๒ ฝุายการข่าว ศบภ.กปช.จต. มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ฝกร.ศบภ.กปช.จต. ในการ
รวบรวม ติดตามสถานการณ์ความรุนแรง วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่ต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ ศบภ.กปช.จต.ตลอดจนติดตามเหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ โดย หก.ขว.กปช.จต.ท าหน้าที่หัวหน้าฝุาย 
   ๓.๒.๒.๓ ฝุายยุทธการ ศบภ.กปช.จต. มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ฝกร.ศบภ.กปช.จต. ในการ
ด าเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวกับภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยของ ศบภ.กปช.จต. โดยการจัดก าลังพล และ
ยุทโธปกรณ์หลักต่างๆของ กปช.จต. เข้าสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการจัดตั้งและประกอบ
ก าลังของหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. ตามข้อเสนอแนะของ ฝกร.ศบภ.กปช.จต. โดย  
หก.ยก.กปช.จต. ท าหน้าที่หัวหน้าฝุาย 
   ๓.๒.๒.๔ ฝุายส่งก าลังบ ารุง ศบภ.กปช.จต. มีหน้าที่ด าเนินการรวบรวมและจัดท าสถานภาพ
ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ส าหรับสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยต่างๆ ตลอดจน
ประสานและติดตามการจัดหาและการซ่อมท าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว เพ่ือให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดย หก.กบ.กปช.จต. ท าหน้าที่หัวหน้าฝุาย 
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  ๓.๒.๒.๕ ฝุายกิจการพลเรือน ศบภ.กปช.จต. ท าหน้าที่เป็นฝุายเลขานุการของ ศบภ.กปช.จต. 
โดย  หก.กพร.กปช.จต. เป็นหัวหน้าฝุาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ในการด าเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยของ กปช.จต.โดยแบ่งหน้าที่ตามระดับการจัดการสาธารณภัยได้ดังนี้ 
    ๓.๒.๒.๕.๑ สาธารณภัยระดับ ๑ – ๒ มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงและ 
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลความต้องการตามความจ าเป็น ในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ 
ให้แก่ นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. ประสานงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยกับ ศบภ.ทร.  ศบภ.ทร.
พ้ืนที่อ่ืนๆ  ส่วนราชการฝุายพลเรือน และหน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติของ นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ 
ของ ศบภ.กปช.จต.ให้เป็นไปตามนโยบาย/สั่งการของส่วนบังคับบัญชา ศบภ.กปช.จต. 
   ๓.๒.๒.๕.๒ สาธารณภัยระดับ ๓ – ๔ มีหน้าที ่
     - อ านวยการ วางแผน ประสานงาน และก ากับดูแลการด าเนินการใน
ภาพรวมของ ศบภ.กปช.จต.  ในการจัดก าลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรงตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับชาติ  ตามนโยบาย/สั่งการจากหน่วยเหนือ 
     - กรณีมีความจ าเป็น อาจพิจารณาเสนอแนะการจัดตั้ง ศบภ.กปช.จต.
ส่วนหน้า โดยมอบหมายให้ นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต.ในพ้ืนที่ ใดพ้ืนหนึ่ง หรือหลายพ้ืนที่ ท าหน้าที่
เป็น ศบภ.กปช.จต.ส่วนหน้า เพื่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติ  
     - ร่วมกับ ฝยก.ศบภ.กปช.จต. ให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ
บรรเทาสาธารณภัย ศบภ.กปช.จต. เพื่อสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ ศบภ.ทร. 
และ ศบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ทร.  นบภ.ของ ศบภ.กปช.จต. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
ประกอบก าลังตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ความรุนแรงของสาธารณสภัยนั้นๆ 
  ๓.๒.๒.๖ ฝุายโครงการและงบประมาณ ศบภ.กปช.จต. มีหน้าที่ด าเนินการด้านแผนงาน/
โครงการและการงบประมาณ เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านโครงการและงบประมาณเป็นไปตามกรอบของ 
ศบภ.ทร. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย หก.คป.กปช.จต. ท าหน้าที่หัวหน้าฝุาย 
 ๓.๒.๒.๗ ฝุายพระธรรมนูญ ศบภ.กปช.จต. มีหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านข้อกฎหมายและการ
ด าเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอ่ืนๆ รวมถึงประสานงานกับส่วนราชการ
ภาคพลเรือน เพ่ือให้การปฏิบัติของ ศบภ.กปช.จต.สอดคล้องไม่ขัดกับข้อกฎหมายที่ก าหนด โดย นธน.กปช.จต. 
เป็นหัวหน้าฝุาย 
 ๓.๒.๒.๘ ฝุายการเงิน ศบภ.กปช.จต. มีหน้าที่ด าเนินการด้านการเงินและการงบประมาณทั้งปวง
ของ ศบภ.กปช.จต.ให้ค าแนะน าหน่วยปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องการขออนุมัติใช้เงินทดรองราชการ การเบิก การจ่าย 
การผลักใช้คืนงบประมาณ และด าเนินการด้านการเงินให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ก าหนด
โดย นกง.กปช.จต. เป็นหัวหน้าฝุาย 
 ๓.๒.๒.๙ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ มี หก.กพร.กปช.จต. ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ มีหน้าที่
ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนงานต่างๆ เพ่ือสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน 
สื่อมวลชน รวมทั้งการ ปจว./ปชส.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยของ ศบภ.กปช.จต. 
 ๓.๒.๒.๑๐ ศูนย์ประสานงานทหารกับพลเรือน มี รอง เสธ.กปช.จต.ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น  
หัวหน้าศูนย์ฯ ท าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้เกิดความชัดเจนถึงความต้องการของ
หน่วยงานฝุายพลเรือนในการขอรับการสนับสนุนก าลังพลและยุทโธปกรณ์ของ ศบภ.กปช.จต. รวมถึงแจ้งให้
ทราบถึงขีดความสามารถและแผนด าเนินงานของ ศบภ.กปช.จต. ในกรณีที่ ศบภ.ทร.มีการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานทหารกับพลเรือนร่วมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของ ศบภ.กปช.จต. ให้พิจารณาสนับสนุนและ
ประสานงานร่วมตามที่ ศบภ.ทร.จะร้องขอหรือสั่งการ 
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  ๓.๒.๒.๑๑ ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย มี หก.ขว.กปช.จต. ท าหน้าที่เป็นหัวหน้า
ศูนย์ฯ ท าหน้าที่ติดตามเฝูาระวัง ประเมินภัยพิบัติตามขีดความสามารถตลอด ๒๔ ชั่วโมง สนับสนุนและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหน่วยต่างๆ 
 ๓.๓ ส่วนปฏิบัติการ (นบภ.และหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย ศบภ.กปช.จต.) มีหน้าที่จัดก าลังพล
และยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงตามแผนปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยระดับ อ าเภอ/จังหวัด ตามขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ก าหนด หรือพ้ืนที่อ่ืนใดที่ได้รับมอบหมาย
เพ่ิมเติม โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ในห้วงการจัดการภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
การสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร (สปฉ.๗) และการค้นหาและกู้ภัย (สปฉ.๙) ตลอดจนสนับสนุนฟ้ืนฟูบูรณะใน
ระยะหลังเกิดภัย ตามท่ีได้รับการร้องขอตามขีดความสามารถ  
  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.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. มีหน้าที่จัดก าลังพล
และยุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องระดับอ าเภอ/จังหวัด ตามขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในแผน หรือพ้ืนที่
อ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม ตลอดจนสนับสนุนการฟ้ืนฟูบูรณะในระยะหลังเกิดภัย ตามที่ได้รับการร้องขอ
ตามขีดความสามารถรวมทั้งมีหน้าที่จัดก าลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอ่ืนใด 
ตามนโยบาย/สั่งการจากหน่วยเหนือ โดยให้ใช้ก าลังของหน่วยและหน่วยที่เข้ามาสมทบ ประกอบก าลังเป็น
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย (นบภ.) หรือชุดบรรเทาสาธารณภัย (ชบภ.) ตามระดับสถานการณ์ ทั้งนี้ นบภ.พ้ืนที่ 
สามารถจัดตั้ง นบภ.พ้ืนที่ส่วนหน้าได้ตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการบังคับบัญชาและควบคุมสั่งการ 
   ๓.๓.๑.๒ สาธารณภัยระดับ ๓ – ๔ ศบภ.กปช.จต. จะอ านวยการปฏิบัติในภาพรวมในการจัด
ก าลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงตามแผนปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยในระดับชาติ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอ่ืนใด ตามนโยบาย/สั่งการจาก ศบภ.ทร. 
ทั้งนี้ ศบภ.กปช.จต. อาจมอบหมายให้ นบภ.พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง หรือหลายพ้ืนที่ ท าหน้าที่เป็น ศบภ.กปช.จต.
ส่วนหน้าได้ตามความเหมาะสม เพ่ือความต่อเนื่องของการปฏิบัติ 
  ๓.๓.๒ หน้าที่ นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. 
   ๓.๓.๒.๑ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และประสานการจัดก าลังพลและ
ยุทโธปกรณ์ของหน่วย สนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงตามแผนปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยตลอดจนแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องระดับอ าเภอ/จังหวัด ตามขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในแผน
หรือพ้ืนที่อ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม ตลอดจนสนับสนุนการฟ้ืนฟูบูรณะในระยะหลังเกิดภัย ตามที่ได้รับ
การร้องขอตามขีดความสามารถ รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอ่ืนใด ตามนโยบาย/สั่งการจาก
หน่วยเหนือ 
   ๓.๓.๒.๒ เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของ ศบภ.กปช.จต.ในพ้ืนที่
รับผิดชอบกับ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพ้ืนที่ (อ าเภอ/จังหวัด) ส่วนราชการ  
ฝุายพลเรือนและหน่วยงานภาคเอกชน ตั้งแต่ภาวะปกติ 
   ๓.๓.๒.๓ รายงานความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจ าตามฤดูกาล
ให้ ศบภ.กปช.จต. ทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภัย การช่วยเหลือ
ประชาชนและให้ค าแนะน าการปฏิบัติต่างๆ ในการปูองกันให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ ตามขอบเขตของหน้าที่
และความเหมาะสม 
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   ๓.๓.๒.๔ ติดตามสถานการณ์และเหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่
ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การเตรียมการและด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปโดย
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
   ๓.๓.๒.๕ หน.นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็น
ผู้แทน กปช.จต. ในกองอ านวยการการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด (กอปภ.อ./กอปภ.จ.) มี
หน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในส่วนของทหารในพ้ืนที่ต่างๆ ตามการแบ่งมอบพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   ๓.๓.๒.๖ หน.นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน 
กปช.จต.ใน กอปภ.อ./กอปภ.จ. จะต้องสนับสนุนอ าเภอและจังหวัดในการจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับอ าเภอ/จังหวัด และจัดท าแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัยด้านต่างๆ ให้สอดรับกับแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด 
   ๓.๓.๒.๗ นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต. สามารถริเริ่มการเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่ต่างๆ ในจังหวัดหรืออ าเภอตามการแบ่งมอบได้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ทั้งนี้ควรสอดคล้องกับแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรืออ า เภอ เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อน กรณีเหตุจ าเป็นฉุกเฉินซึ่งประเมินแล้ วว่าจะเกิด
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ข้างเคียง สามารถพิจารณาจัดก าลังพลและยุทโธปกรณ์ไป
ช่วยเหลือได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งให้ 
ศบภ.กปช.จต.และ นบภ.ที่รับผิดชอบพื้นท่ีนั้นๆ ทราบในโอกาสแรก 
 ๓.๔ หน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย ศบภ.กปช.จต. เป็นหน่วยปฏิบัติในส่วนปฏิบัติการ ที่จัดตั้งขึ้นเป็น
การเฉพาะ เพ่ือสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ ศบภ.ทร. ศบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ทร.  นบภ.ต่างๆ 
ของ ศบภ.กปช.จต. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประกอบก าลังตามความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ความรุนแรงของสาธารณภัยนั้นๆ ซึ่ง ศบภ.กปช.จต.อาจจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย 
เตรียมไว้ตั้งแต่ภาวะปกติ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที หรืออาจจัดตั้งขึ้นเมื่อระดับ
สาธารณภัย ๓ – ๔ หรืออาจจัดตั้งขึ้นเมื่อ ศบภ.ทร. สั่งการ 
๔. ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ให้การสนับสนุนก าลังพล สิ่งอุปกรณ์ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ให้แก่ ศบภ.กปช.จต.  และ 
นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ตั้งแต่สถานการณ์ปกติไปจนถึงเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงเข้าร่วมการฝึกบรรเทาสาธารณภัย 
ตามที่อ าเภอหรือจังหวัดประสานมายัง ศบภ.กปช.จต. มี ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็น หัวหน้าส่วนสนับสนุน   
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. สนับสนุนก าลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ อากาศยาน เครื่องมือสื่อสาร และสิ่งอุปกรณ์ 
ให้กับ ศบภ.กปช.จต. นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ ศบภ.กปช.จต.  และหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย 
ศบภ.กปช.จต.ตามท่ีจะได้รับการร้องขอหรือสั่งการ 
 ๔.๒ นขต.กปช.จต.หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ กปช.จต.หน่วยสนับสนุน หรือหน่วยงานทหารเรือที่มีที่
ตั้ งอยู่ ใน พ้ืนที่ รั บผิ ดชอบของ  กปช .จต .  ซึ่ งมิ ได้ ถู กก าหนดไว้ ในการจัด เฉพาะกิจตามผนวก ก  
มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ศบภ.กปช.จต. ตามที่จะได้รับการประสาน รวมถึงสนับสนุน นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ ของ 
ศบภ.กปช.จต. ตามที่จะได้รับการร้องขอ 
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๕. การส่งก าลัง 
 ด าเนินการตามสายงานปกติ โดยให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ประสานการปฏิบัติโดยตรงกับหน่วยต่างๆ 
ของ กปช.จต. และหน่วยที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมให้การสนับสนุนการซ่อมท ายุทโธปกรณ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ เพ่ือให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 
๖. การงบประมาณ 
 ให้ยึดถือตามแนวทางการปฏิบัติว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และข้อตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ื อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๗. การประชาสัมพันธ์ 
 ๗.๑ วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่การปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของ ศบภ.กปช.จต.
และ ศบภ.ทร.ให้ประชาชนได้ทราบอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ กปช.จต.และ ทร. 
 ๗.๒ เมื่อการใช้ยานพาหนะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้ติดตั้งแผ่นปูายประชาสัมพันธ์ด้วยข้อความดังนี้ 
 
         
 
 
๘. การสื่อสาร 
 ให้ใช้โครงข่ายการสื่อสารในยามปกติ หากไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้โครงข่ายการสื่อสารในยามฉุกเฉิน ตาม 
รปภ.การสื่อสาร กปช.จต. ตลอดจนใช้เครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆ ที่สามารถด าเนินการได้ โดย นบภ.พ้ืนที่ต่างๆ 
ประสานขอทราบผังและโครงข่ายการติดต่อสื่อสารกับอ าเภอหรือจังหวัดตั้งแต่ในภาวะปกติ 
๙. การรายงาน 
 ๙.๑ ให้หน่วยปฏิบัติ รายงานการปฏิบัติประจ าวันทางข่าวราชนาวีให้ ศบภ.กปช.จต. ทราบ ในขั้นการ
ปฏิบัติ เมื่อเกิดภัย ขั้นการฟ้ืนฟูบูรณะ และเมื่อจบภารกิจแล้ว ให้สรุปรายงานการปฏิบัติทั้งหมดถึง 
ศบภ.กปช.จต. ทางเอกสารในโอกาสแรก 
 ๙.๒ เมื่อมีเหตุการณ์ และการปฏิบัติที่ส าคัญเร่งด่วนให้รายงาน ศบภ.กปช.จต.ทราบ โดยทันที โดยใช้
เครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจตัดสินใจในระดับต่างๆ สั่งการเพ่ือแก้ไขสถานการณ์
ได้ทันท่วงท ี
 
         ตรวจถูกต้อง 
       (ลงชื่อ)  น.อ. จรงศักดิ์  แย้มบาน 
              (จรงศักดิ์  แย้มบาน) 
                หก.กพร.กปช.จต. 
            ๑๗ ก.ค.๖๑ 
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กองทัพเรือ 

ช่วยเหลือประชาชน 



ผนวก ค 
การแบ่งมอบพ้ืนที่รับผิดชอบ ส าหรับการบรรเทาสาธารณภัย ศบภ.กปช.จต. 

 การแบ่งมอบพื้นท่ีรับผิดชอบส าหรับการบรรเทาสาธารณภัยของ กปช.จต.ยึดถือตามการแบ่ง
มอบพ้ืนที่บรรเทาสาธารณภัยของ ทร.ตามค าสั่ง กองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๙๒/๒๕๖๐ ลง ๑๑ เม.ย.๖๐ และ
เพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของ ศบภ.กปช.จต. จึงก าหนดแบ่งมอบพ้ืนที่
รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑. นบภ.กอง สนช.กจต. รับผิดชอบพ้ืนที่ทางบกใน ๘ อ าเภอ ของจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 
  ๑.๑ อ าเภอเมืองจันทบุรี 
  ๑.๒ อ าเภอท่าใหม่ 
  ๑.๓ อ าเภอขลุง 
  ๑.๔ อ าเภอมะขาม 
  ๑.๕ อ าเภอนายายอาม 
  ๑.๖ อ าเภอแก่งหางแมว 
  ๑.๗ อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
  ๑.๘ อ าเภอแหลมสิงห์ 
 ๒. นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี รับผิดชอบพ้ืนที่ทางบกใน ๒ อ าเภอ ของจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 
  ๒.๑ อ าเภอโปุงน้ าร้อน 
  ๒.๒ อ าเภอสอยดาว 
 ๓. นบภ.ฉก.นย.ตราด รับผิดชอบพื้นท่ีทางบกในจังหวัดตราดทุกอ าเภอ 
 ๔. นบภ.มชด./๑ รับผิดชอบพ้ืนที่ทางทะเล อ.เกาะช้าง อ.เกาะกูด เกาะต่างๆ และชายฝั่ ง
ทะเล ในพ้ืนที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานปกติของ 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. ๑ ชุด 
๓. นย. ๑ ชุด ๔. กพ.กปช.จต. ๑ ชุด 
๕. ขว.กปช.จต. ๑ ชุด ๖. ยก.กปช.จต. ๑ ชุด 
๗. กบ.กปช.จต. ๓ ชุด ๘. คป.กปช.จต. ๑ ชุด 
๙. นธน.กปช.จต. ๑ ชุด ๑๐. กง.กปช.จต. ๑ ชุด 
๑๑. ศปชด.กปช.จต. ๑ ชุด ๑๒. กอง สนช.กจต. ๑ ชุด 
๑๓. ฉก.นย.จันทบุรี ๑ ชุด ๑๔. ฉก.นย.ตราด ๑ ชุด 
๑๕. ฉก.ทพ.นย. ๑ ชุด ๑๖. นปท.ทร./นปท.๒ ๑ ชุด 
๑๗. ศปศ.๖๑ ๑ ชุด ๑๘. พัน.ป.กจต. ๑ ชุด 
๑๙. ฝูงบิน ทร.๓๑๔๑ ๑ ชุด ๒๐. ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ๑ ชุด 
๒๑. ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ๑ ชุด ๒๒. ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ๑ ชุด 
๒๓. ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ๑ ชุด ๒๔. ฉก.นย.๑๘๒ ๑ ชุด 
๒๕. ร้อย.บก.กจต. ๑ ชุด ๒๖. ร้อย.ยานเกราะ กจต. ๑ ชุด 
๒๗. ชค.ตชด.๑๑ ๑ ชุด ๒๘. ร้อย.ช.กจต. ๑ ชุด 
๒๙. มชด. ๑ ชุด ๓๐. มชด./๑ ๑ ชุด 
๓๑. พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ๑ ชุด ๓๒. มว.ปจว.กจต. ๑ ชุด 
๓๓. มว.สห.กจต. ๑ ชุด ๓๔. ฐตร.ทรภ.๑ ๑ ชุด 
๓๕. ส.ทร.๔ จันทบุรี ๑ ชุด ๓๖. ส.ทร.๑๐ ตราด ๑ ชุด 
๓๗. กรม ร.๑ พล.นย. ๑ ชุด ๓๘. ปภ.๑๗ ๑ ชุด 
๓๙. จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด ๔๐. จังหวัดตราด ๑ ชุด 
๔๑. ปภ.จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด ๔๒. ปภ.จังหวัดตราด ๑ ชุด 
๔๓. ร้อย.ฉก.ตชด.จันทบุรี ๑ ชุด ๔๔. ร้อย.ฉก.ตชด.ตราด ๑ ชุด 
๔๕. ส.รน.๔ กก.๕ บก.รน. ๑ ชุด ๔๖. ส.รน.๕ กก.๕ บก.รน. ๑ ชุด 
๔๗. นปก. ๑ ชุด ๔๘. สถานีโทรคมนาคมทหารจันทบุรี  ๑ ชุด 
๔๙. สชย.จันทบุรี ๑ ชุด ๕๐. สถานีสื่อสารดาวเทียม ๑ ชุด 
๕๑. กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ๑ ชุด ๕๒. สชย.โปุงน้ าร้อน ๑ ชุด 
๕๓. สถานีวิทยุเชื่อมโยงตราด ๑ ชุด ๕๔. ชุดเฝูาตรวจเกาะช้าง ๑ ชุด 
๕๕.  ทรภ.๑ ๑ ชุด ๕๖. พล.นย. ๑ ชุด 
๕๗. กบว.ทร. ๑ ชุด ๕๘. มว.ลว.ไกล กจต. ๑ ชุด 
๕๙. นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ๑ ชุด ๖๐. ศบภ.ทร.(ฝกร.ศบภ.ทร.) ๑ ชุด 
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 


