ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 1 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
วัน

ที่ 30 เดือน พฤษภาคม ปี 2561

แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์
อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. แผนที่จังหวัด (มาตราส่วน)
๑.สถานการณ์
๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจนถึงที่ราบ สูงเป็นลูกคลื่น และที่ราบ ลุ่ม
มีน้า แช่ ขัง ในบางพื้นที่ ซึ่งลักษณะดังกล่าว เอื้อต่อการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินถล่ม
ทิศเหนือ
เป็นพื้นที่ลักษณะภูเขา เป็นบริเวณที่มีความสูง 250 - 500 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง เ ป็นที่ราบ
ลุ่มในระหว่างหุบเขาในเทือกเขาภูพาน โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ล้าน้้าปาว ห้วยพัดชาด และแม่น้าชี ในช่วงฤดูฝน
จะเกิดน้้าท่วมล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมเสียหาย ท้าให้ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อนบ่อยครั้ง ส่วนในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม จะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อน ท้าให้เกิดพายุ
ฝนฟูาคะนอง และพายุฤดูร้อน และในช่วงเดือนสิงหาคม
– ตุลาคม จะมีพายุหมุนเขตร้อน ( Tropical
Cyclone) เคลื่อนพาดผ่านเป็นบางครั้งท้าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน
สถิติสถานการณ์อุทกภัยในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา
- พื้นที่ได้รับความเสียหาย/ได้รับผลกระทบ มูลค่าความเสียหายในด้านต่างๆ เช่น
สิ่งสาธารณูปโภค ศาสนสถาน โรงเรียน ฯลฯ ความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน (ภาคผนวก ก)
ล้าดับ
ความเสียหายด้านเกษตร
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
๑
จ้านวนครัวเรือนที่ประสบภัย
2,753
3,055
28,193
๒
พื้นที่ประสบภัย (อ้าเภอ)
8
5
18
๓
พื้นที่ประสบภัย (ต้าบล)
22
17
115
๔
เสียชีวิต (คน)
๕
อื่น ๆ เช่น ถนน (สาย)
19
5
55
(ที่มา : ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์)
- พื้นที่ที่มีความเสี่ยง ความเปราะบาง พื้นที่เสี่ยงภัย และจุดเกิดเหตุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งสิ้น
18 อ้าเภอ มีพื้นที่เสี่ยงภัย แยกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (ภาคผนวก ข)
ลาดับ ระดับความเสี่ยง
จานวนอาเภอ
จานวนตาบล
จานวนหมู่บ้าน
1
พื้นที่เสี่ยงสูง
5
48
760
๒
พื้นที่เสี่ยงกลาง
5
36
433
๓
พื้นที่เสี่ยงต่้า
8
51
559
(ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์)
/(1) พื้นที.่ ..

ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 2 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(1) พื้นที่เสี่ยงสูง

: พื้นที่ลุ่มแม่น้าชี และลาปาว
(1.1) น้้าจากล้าน้้าชี ได้รับอิทธิพลมาจากต้นน้้าในจังหวัดชัยภูมิ และปริมาณ
การปล่อยน้้าของเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มักก่อให้เกิดปัญหาน้้าชีเอ่อล้นตลิ่งในช่วงฤดูฝน โดยมีพื้นที่
เสี่ยงในอ้าเภอร่องค้า อ้าเภอฆ้องชัย และอ้าเภอกมลาไสย
พื้นที่เสี่ยงชุมชนต้าบลล้าชี อ้าเภอฆ้องชัย ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลุ่ม
ต่้า ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ซึ่งมีทางหลวงชนบทหมายเลข กส 4073 (พนังกั้นล้าน้้าชี) โดยมีจุดเสี่ยงน้้าล้น
ตลิ่ง และพนังกั้นน้้าขาดได้จ้านวน 12 แห่ง ดังนี้
1) ประตูระบายน้้าปากกุดซวย กม.2 และช่วงโค้งพนังสุด บ้านโนนแดง หมู่ 1
2) ประตูระบายน้้า กม. 3 บุ่งชี บ้านโนนแดง หมู่ 2
3) กม. 4 - 5 (พนังกั้นน้้าชี มีระดับต่้า) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 หนองน้้าใส
4) ประตูระบายน้้า หนองกุดเปุงและท่อลอด กม.7 - 8
บ้านสะด้าศรี
หมู่ที่ 8 หนองกุดเปุง
5) ประตูระบายน้้า กม.9 พื้นที่เสี่ยงชุมชนต้าบลล้าชี อ้าเภอฆ้องชัย
หนองสะด้าศรี
6) ประตูระบายน้้า กม.9 - 10 บ้านวังยาง
7) จุดวัดศิริอัมพวันวังยาง พนังคันดินรอบนอกหมู่บ้าน โรงเรียนวังยางวิทยาคาร
8) กม.12-13(พนังกั้นน้้าชีมีระดับต่้า) บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4 บ้านหนองคล้า
หมู่ที่ 7 หนองกุดขี้นาคน้อย
9) โค้ง กม.14-15 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 6 กุดขี้นาค
10) กม.16 หนองบักเอี่ยน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 6
11) กม.17-19 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 6 ท่าวังแก,ท่าวังโซ
12) ประตูระบายน้้า กม.22 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 6 สุดเขต
พื้นที่เสี่ยงชุมชนต้าบลเจ้าท่า อ้าเภอกมลาไสย ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่
ลุ่มต่้า ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ซึ่งมีทางหลวงชนบทหมายเลข กส 4073 (พนังกั้นล้าน้้าชี) โดยมีจุดเสี่ยง
น้้าล้นตลิ่ง และพนังกั้นน้้าขาดได้ จ้านวน 4 แห่ง ดังนี้
1) ทางหลวงชนบทหมายเลข กส 4073 (พนังกั้นล้าน้้าชี) บ้านแจ้งจม หมู่ที่ 7
2) ทางหลวงชนบทหมายเลข กส 4073 (พนังกั้นล้าน้้าชี) บ้านท่ากลาง หมู่ที่ 8
3) ทางหลวงชนบทหมายเลข กส 4073 (พนังกั้นล้าน้บ้้าชีา)นท่าสามัคคี หมู่ที่ 13
4) ทางหลวงชนบทหมายเลข กส 4073 (พนังกั้นล้าน้้าชี) บ้านหนองมะเกลือ
หมู่ที่ 5
(1.2) น้้าจากล้าน้้าปาว ถูกปล่อยโดยตรงจากเขื่อนล้าปาว ถ้าปริมาณน้้า
มีมาก จะเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ราบนอกพนังกันน้้า พื้นที่เสี่ยงได้แก่ อ้าเภอยางตลาด อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์
อ้าเภอร่องค้า อ้าเภอฆ้องชัย และอ้าเภอกมลาไสย

/(2) พื้นที.่ ..

ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 3 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(2) พื้นที่เสี่ยงกลาง

: พื้นที่ติดเทือกเขาภูพาน
- เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชัน ติดเชิงเขา มีความเสี่ยงจากน้้าปุาไหลหลาก
อุทกภัย และดินถล่ม มีพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ อ้าเภอค้าม่วง อ้าเภอสมเด็จ อ้าเภอห้วยผึ้ง อ้าเภอเขาวง และอ้าเภอ
กุฉินารายณ์ ในกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่
(3) พื้นที่เสี่ยงต่า

: พื้นที่รอบนอกพนังกั้นน้า และพื้นที่รอบนอกเชิงเขา
- กรณีฝนตกหนักอาจก่อให้เกิดน้้าท่วมขังในพื้นที่ได้ ได้แก่ อ้าเภอนาคู
อ้าเภอดอนจาน อ้าเภอสหัสขันธ์ อ้าเภอสามชัย อ้าเภอท่าคันโท อ้าเภอห้วยเม็ก และอ้าเภอหนองกุงศรี

แผนภาพที่ 1 : แผนที่แสดงลุ่มน้้าปาว และลุ่มน้้าชี
๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ ข้อมูลพื้นฐานในปี ๒๕๖๑
(๑) ข้อมูลพื้นที่การเกษตร(พื้นที่เพาะปลูกนาข้าวพืชสวน พืชไร่ ) (ภาคผนวก ค)
ลาดับ
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่การเกษตร (ไร่)
เกษตรกร(ครัวเรือน)
๑
นาข้าว
1,443,470
137,958
๒
พืชสวน
237,462
25,275
๓
พืชไร่
650,544
38,400
๔
การเกษตรอื่น ๆ
171,594
11,500
รวม
2,159,882
168,037
( ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ )
/(2) ข้อมูลพื้นที.่ ..

ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 4 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(2) ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบ(ภาคผนวก ง)
ลาดับ
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่การเกษตร (ไร่)
เกษตรกร(ครัวเรือน)
๑ นาข้าว
233,765
32,422
(ครัวเรือน)
๒ พืชสวน
2,013
872
๓ พืชไร่
28,582
2,678
๔ การเกษตรอื่น ๆ
รวม
264,360
35,972
( ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ )
(๓) ระบบการกักเก็บน้า อ่างเก็บน้า (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก) ข้อมูลระบบชลประทาน
ฝาย ฯลฯ ที่ส้าคัญในปี ๒๕๖๑ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแหล่งน้้าขนาดกลางจ้านวน 19 แห่ง โดยมีความจุรวม
91.487 ล้าน ลบ.ม. มีแก้มลิงพร้อมอาคารรับน้้าจ้านวน 211 แห่ง มีเขื่อนล้าปาว ความจุ 1,980 ล้าน ลบ.ม.
และมีแม่น้าชีไหลผ่านอ้าเภอ ฆ้องชัย อ้าเภอกมลาไสย และอ้าเภอร่องค้า ซึ่งมักมีปริมาณน้้ามากในช่วงฤดูฝน
ท้าให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่้า ท้าให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อน (ภาคผนวก จ)
๒. ภารกิจ
กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)ด้าเนินการตามแนวทางที่
กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ก้าหนด โดยให้ผู้อ้านวยการจังหวัด
บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหา ระดมสรรพก้าลัง การประสานงาน การสั่งการ วางแผนแบ่งมอบ
ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ และก้าหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มของจังหวัดให้มีความกระชับและชัดเจนดังนี้
๒.๑ การปกปูองพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ส้าคัญของจังหวัด
ให้อ้าเภอ ทุกอ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการดังนี้
1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าในพื้นที่เขตชุมชน เส้นทางคมนาคมสายหลัก ที่มักเกิด
ปัญหาน้้าท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก โดยขุดลอกท่อระบายน้้า ดูดเลน ท้าความสะอาดร่องน้้า เพื่อก้าจัดสิ่งกีด
ขวางออกจากทางระบายน้้า และสามารถรองรับน้้าฝนที่ตกลงมาได้ พร้อมทั้งพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้้า และ
เจ้าหน้าที่ประจ้าจุดเสี่ยง เพื่อเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาตลอดฤดูฝน
2) เพิ่มพื้นที่รองรับน้้า โดยการเร่งก้าจัดวัชพืช ขยะ ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้้าอื่น ๆ
ในคู คลอง แหล่งน้้าต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เป็นเส้นทางระบายน้้าลงสู่แม่น้าสายต่าง ๆ เพื่อให้คู คลอง แหล่งน้้า
ต่าง ๆ สามารถรับน้้าฝน และน้้าจากท่อระบายน้้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้พิจารณาก้าหนดจุดติดตั้ง
เครื่องผลักดันน้้า เพื่อช่วยพร่องน้้า หรือเร่งระบายน้้าตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดที่มีพื้นที่
เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร ให้ประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ
๓) มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง พร้อมทั้งประสานหน่วยงานของกรมชลประทาน หรือหน่วยงานทางวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบ และหากพบความผิดปกติ ให้เร่งปรับปรุงแก้ไขโดยทันที
๔) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยสร้างความตระหนักในการ
เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยริมคู คลอง
แม่น้า มีส่วนร่วมรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยโดยการไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้้า
/หน่วยงาน...

ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 5 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยทหาร
ในพื้นที่ ต้ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ส้านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์อ้าเภอ
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ส้านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มูลนิธิ และภาคเอกชน
๒.๒ การปกปูองดูแล ชีวิต และทรัพย์สิน (หน่วยงานด้านความมั่นคง)
1) จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์เพื่อปฏิบัติการในขั้นต้นร่วมกับหน่วยระงับภัยอย่างต่อเนื่อง
และให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.1) ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และผู้ปุวย ที่ประสบภัย
1.2)
เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรกเช่น ดูแลเด็กก้าพร้า
นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย
2) มีโครงการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย
3) จัดหาอาชีพและการฝึกสอนอาชีพ
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ต้ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ , ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ , ส้านักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ , ส้านักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ , อ้าเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๒.๓ การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ (ชลประทาน โยธาธิการและผังเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ฉ)
- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าในพื้นที่เขตชุมชน เส้นทางคมนาคมสายหลักที่มักเกิดปัญหา
น้้าท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก โดยขุดลอกท่อระบายน้้า ดูดเลน ท้าความสะอาดร่องน้้า เพื่อก้าจัดสิ่งกีดขวาง
ออกจากทางระบายน้้า และสามารถรองรับน้้าฝนที่ตกลงมาได้ พร้อมทั้งพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้้า
และเจ้าหน้าที่ประจ้าจุดเสี่ยงเพื่อเฝูาระวัง และแก้ไขปัญหาตลอดฤดูฝน
- เพิ่มพื้นที่รองรับน้้า โดยการเร่งก้าจัดวัชพืช ขยะ ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้้าอื่น ๆ
ในคู คลอง แหล่งน้้าต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เป็นเส้นทางระบายน้้าลงสู่แม่น้าสายต่าง ๆ เพื่อให้คู คลอง แหล่งน้้าต่าง ๆ
สามารถรับน้้าฝน และน้้าจากท่อระบายน้้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้พิจารณาก้าหนดจุดติดตั้ง
เครื่องผลักดันน้้า เพื่อช่วยพร่องน้้า หรือเร่งระบายน้้าตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยสร้างความตระหนัก ในการ
เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัย ริมคู คลอง
แม่น้า มีส่วนร่วมรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยโดยการไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้้า
มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง พร้อมทั้งประสานหน่วยงานของกรมชลประทาน หรือหน่วยงานทางวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบ และหากพบความผิดปกติ ให้เร่งปรับปรุงแก้ไขโดยทันที
ทั้งนี้ จังหวัดได้แต่งตั้งคณะท้างานเพื่อปูองกันและแก้ไขอุทกภัย และดินถล่ม
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
/1) แต่งตั้ง...

ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 6 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
1) แต่ง
ตั้งคณะท้างานวิเคราะห์สถานการณ์อุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีการประชุมทุกวัน หากมีกรณีต้องวินิจฉัย สั่งการเป็นพิเศษก็จะประชุมร่วมกับ
คณะกรมการจังหวัด (ภาคผนวก ช)
2)
เนื่องจากสถานการณ์ ณ ปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูฝน จึงได้ด้าเนินการจัดท้าแผน
เผชิญเหตุฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว ไว้แล้ว
3)
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อ้าเภอที่ได้รับ
ผลกระทบจาก เหตุอุทกภัย และดินถล่ม ในเขตพื้นที่ เสี่ยง ทั้ง 18 อ้าเภอ พร้อมทั้งประกาศแจ้งเตือน
ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด (ภาคผนวก ซ)
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสิ นธุ์ , โครงการ
ชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ , โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว และประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ที่ท้าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ , อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่
๓. การปฏิบัติ
๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ
(๑) การด้าเนินการของ กอปภ.จ. และสิ่งที่ต้องการให้กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับอ้าเภอ/เมือง/เทศบาล/อบต. น้าไปปฏิบัติดังนี้
- ให้ปลัดอ้าเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝุายบริหารงานปกครองอ้าเภอ ทุกอ้าเภอ เป็นหัวหน้าชุด
เผชิญเหตุ ออกปฏิบัติงานร่วมกับ กองก้าลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจ้าอ้าเภอ
, องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่งพื้นที่ , ก้านัน , ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้น้าชุมชน และอาสาสมัคร ฯลฯ ด้าเนินการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานพื้นที่เกิดเหตุร้องขอ พร้อมทั้งส้ารวจ
ความต้องการขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้น และรายงานให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ทราบตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด โดย
มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษา ล้าปาว แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ในการตอบโต้
เหตุการณ์
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมในพื้นที่
จะต้องปฏิบัติ ทั้งที่เป็นการใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง
ก. ช่วงระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการอพยพ)
(1 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้้าดื่ม อาหารปรุงส้าเร็จ เสื้อผ้าให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) ก้าหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพื้นที่ประสบภัย
2) สนธิก้าลังเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้
2.1) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
2.2) สั่งการให้เครื่องจักร เครื่องมือที่จ้าเป็น เช่น รถส่องไฟ รถยก
รถแทกเตอร์ รถตัก เครื่องมือตัด รถกู้ภัยขนาดใหญ่ รถปิคอัพ เครื่องสูบน้้าขนาดใหญ่ เรือท้องแบน ฯลฯ
เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย
3) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง ตามความจ้าเป็นของสถานการณ์
/4) กรณีพื้นที.่ ..

ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 7 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
4) กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤติ ไม่สามารถเข้าพื้นที่โดยทางรถยนต์ หรือทางเรือได้ให้
ประสานขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยทหาร หรือต้ารวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
5) จัดสถานที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนเสียหายอย่างเร่งด่วน
เป็นล้าดับแรก จัดระเบียบสถานที่อพยพ พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพที่ก้าหนดไว้ในแผนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558
6) ระดมก้าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ประสบภัย
7) กรณีที่โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ระบบสื่อสาร ไฟฟูา และประปา แล้วแต่กรณี ให้สามารถใช้การได้ หรือจัดท้าระบบส้ารองเพื่อให้ชุดปฏิบัติการ
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐานตลอดจนจัดหา อาหารที่ปรุงส้าเร็จ น้้าดื่ม
เครื่องยังชีพที่จ้าเป็น ให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง
ข. ช่วงระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการด้ารงชีพ ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย) (1-2 วัน)เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งบ้านพักชั่วคราว
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้้าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) ส้ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อก้าหนดมาตรการช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดท้าบัญชีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2) สนับสนุนและส่งก้าลังบ้ารุงด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการรักษาพยาบาล เช่น
โลหิต ยา และเวชภัณฑ์ ที่จ้าเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส้ารองให้เพียงพอ
3) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต เช่น อาหาร น้้าดื่ม และ เครื่องนุ่งห่ม มายัง
สถานที่อพยพชั่วคราว
4) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่รับผิดชอบ ที่ช้ารุด เสียหายจากอุทกภัย
หรือน้้าปุาไหลหลาก พร้อมทั้งติดปูายเตือนหรือวางแผงปิดกั้นช่องทางการจราจรให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้
ทราบ จัดเจ้าหน้าที่ต้ารวจ หรืออาสาสมัคร อ้านวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย
5) รักษาความสงบเรียบร้อย และจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย และพื้นที่อพยพ
6) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัยจากอุทกภัยขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและเป็นแหล่งข้อมูล
และประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บ และ เสียชีวิต
ค. ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๗๒ ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านด้ารงชีพ ด้านการบริหาร
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย) (2-3 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิตการสืบหาญาติ
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชยการค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ้านวนมากจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เก็บรักษาศพ
ในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ
การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
2) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการทางการแพทย์
3) ติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น ความต้องการเบื้องต้น
/การปฏิบัติ...

ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 8 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ 72 ชั่วโมง ขึ้นไป (หลัง 3 วัน ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก ( 1 วัน) เป็นล้าดับแรกก่อนการปฏิบัติการค้นหาระยะ
24 – 48 ชั่วโมง (1 – 2 วัน) และการปฏิบัติการค้นหาระยะ 48 – 72 ชั่วโมง (2 – 3 วัน) ตามล้าดับ
โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง
ตลอดจนการสับเปลี่ยนก้าลังพล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
๓.๒ การเตรียมความพร้อม
๓.๒.๑ การเตรียมความพร้อมก้าลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ของหน่วยงาน
ทั้งหน่วยงานพลเรือน ทหาร ต้ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ/องค์กรการกุศล
การติดตามสถานการณ์ โดยก้าหนดพื้นที่ระดมและจัดสรรทรัพยากร ( Staging Area) และหน่วยงาน
รับผิดชอบตามพื้นที่ เป็น 5 กลุ่มพื้นที่ (Zoning) ดังนี้ (ภาคผนวก ฌ)
1) กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ้าเภอนามน และอ้าเภอดอนจาน
2) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย อ้าเภอท่าคันโท อ้าเภอหนองกุงศรี อ้าเภอห้วยเม็ก
และอ้าเภอยางตลาด
3) กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย อ้าเภอกมลาไสย อ้าเภอฆ้องชัย และอ้าเภอร่องค้า
4) กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย อ้าเภอค้าม่วง อ้าเภอสามชัย อ้าเภอสหัสขันธ์
และอ้าเภอสมเด็จ
5) กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย อ้าเภอกุฉินารายณ์ อ้าเภอห้วยผึ้ง อ้าเภอเขาวง
และ อ้าเภอนาคู

กลุ่มพืน้ ที่ ที่ 4

กลุ่มพืน้ ที่ ที่ 2
กลุ่มพืน้ ที่ ที่ 5
กลุ่มพืน้ ที่ ที่ 1

กลุ่มพืน้ ที่ ที่ 3

แผนภาพที่ 2 : แผนที่แสดงขอบเขตการจัดแบ่งกลุ่มพื้นที่ (Zonning) จังหวัดกาฬสินธุ์
/3.2.2 การแจ้งเตือน…

ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 9 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
๓.๒.๒ การแจ้งเตือนภัย ให้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝน ช่องทางการแจ้งเตือน
และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยด้าเนินการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์จาก
กรมอุตุนิยมวิทยาตลอด 24 ชม. ดังนี้
ก. ระดับการแจ้งเตือนภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
ท้าหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัย (๕ ระดับ ตามแผน ปภ.ชาติ พ.ศ.๒๕๕๘) แต่ละระดับ ดังนี้
ระดับของระบบการเตือนภัย มีความหมายของสีในการเตือนภัย ดังนี้
สีแดง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุดให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่
ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีสม้
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าทีก่ ้าลังควบคุม
สถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่ก้าหนด
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่สถานการณ์
จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามค้าแนะน้า
สีน้าเงิน
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝูาระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิดทุก ๆ ๒๔ ชั่วโมง
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจ้า
จังหวัด ได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแจ้งเตือนในแต่ละระดับ (5 ระดับตามแผน
ปภ.ชาติ พ.ศ.๒๕๕๘) ดังนี้
ระดับจังหวัด ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กาฬสินธุ์
รับผิดชอบ จัดชุดเฝูาระวัง และติดตามสถานการณ์ และประสานข้อมูล ด้านการพยากรณ์อากาศ และการแจ้ง
เตือนล่วงหน้า โดยตรงกับกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา หากมีสถานการณ์ ที่จะส่งผล
กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จะท้าการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมการตามแผนปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด อ้าเภอ ท้องถิ่น
และแจ้งอาสาสมัครมิสเตอร์เตือนภัยหมู่บ้าน ท้าการเฝูาระวังติดตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ เพื่อเตรียมการ
ปฏิบัติตามแผนอพยพประชาชน เมื่อมีค้าสั่งอพยพจากผู้มีอ้านาจตามกฎหมายต่อไป
อ้าเภอ รับผิดชอบ จัดชุดเฝูาระวัง และติดตามสถานการณ์ และประสานข้อมูล
ด้านการพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนล่วงหน้า โดยตรงกับ จังหวัด หากมีสถานการณ์ ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่ จะท้าการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ ต้าบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เสี่ยงภัย เตรียมการตามแผนปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย อ้าเภอ ท้ องถิ่น และแจ้งอาสาสมัครมิสเตอร์
เตือนภัยหมู่บ้าน ท้าการเฝูาระวังติดตามสถานการณ์จริงในพื้นที่
เพื่อเตรียมการปฏิบัติตามแผนอพยพ
ประชาชน เมื่อมีค้าสั่งอพยพจากผู้มีอ้านาจตามกฎหมายต่อไป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบ จัดชุดเฝูาระวัง และติดตามสถานการณ์
และประสานข้อมูล ด้านการพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนล่วงหน้า โดยตรงกับ อ้าเภอ หากมีสถานการณ์
ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ให้ เตรียมการตามแผนปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ท้ องถิ่น
และแจ้งอาสาสมัครมิสเตอร์เตือนภัยหมู่บ้าน ท้าการเฝูาระวังติดตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ เพื่อเตรียมการ
ปฏิบัติตามแผนอพยพประชาชน เมื่อมีค้าสั่งอพยพจากผู้มีอ้านาจตามกฎหมายต่อไป
ข. กระบวนการแจ้งเตือนภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด้าเนินการตาม กระบวนการ
แจ้งเตือนภัย ภายใต้แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ใน 4 ขั้นตอน
ซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ดังนี้
/1. การเฝูา...

ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 10 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
1. การเฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร
(สสนก.) ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณน้้าฝน สถานการณ์น้าในเขื่อนและอ่างเก็บน้้าระดับน้้าในล้าน้้า
เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัย
2. การแจ้งเตือนล่วงหน้า ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจสอบ และประเมินข้อมูลสภาพอากาศ พบแนวโน้มมีภาวะฝนตกหนักในพื้นที่
ให้แจ้งเตือนล่วงหน้าแก่อ้าเภอ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสานหน่วยปฏิบัติในจังหวัด อ้าเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมรับมือ และแจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
3. การแจ้งเตือนภัย เมื่อส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ประเมินสภาพอากาศ และปริมาณน้้าในพื้นที่ พบว่าภาวะฝนตกหนัก ท้าให้พื้นที่บางแห่งของจังหวัด เสี่ยงต่อ
การเกิดน้้าท่วมฉับพลัน น้้าล้นตลิ่ง น้้าไหลหลาก และดินถล่ม ให้ประสานแจ้งเตือนภัยไปยังอ้าเภอ ใน 2 ระดับ
ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติ ในระดับจังหวัด อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เตรียมพร้อม สรรพก้าลัง
ระดมเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเข้าปฏิบัติการ และประจ้าการ
ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างทันท่วงที รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ติดตามข่าวสาร และประกาศ
เตือนภัยจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
และตัดสินใจแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ให้แจ้งเตือนภัยภาวะฝนตกหนัก ผ่านทุกช่องทาง ทั้งโทรสารในราชการ
วิทยุสื่อสาร สื่อมวลชน อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อในพื้นที่ อาทิ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย
รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี ส้านักข่าวท้องถิ่น รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัคร ทั้งก้านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มิสเตอร์เตือนภัย เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัย ในระดับ
พื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยเข้าถึงประชาชนระดับต้าบล หมู่บ้าน อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทุกพื้นที่
อาทิ ไซเรนมือหมุน โทรโข่ง สื่อสังคมออนไลน์เช่น เว็บไซต์แจ้งเตือนภัย Facebook , การจัดตั้งกลุ่ม Line ดังนี้
1.) กลุ่มไลน์ “มดงาน” เพื่อสื่อสารผู้ปฏิบัติในระดับอ้าเภอ และจังหวัด
2.) กลุ่มไลน์ “คณะกรรมการอุบัติเหตุ และสาธารณภัย” ใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การกู้ภัยสาธารณกุศล
3.) กลุ่มไลน์ “หัวหน้างานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย” เพื่อสื่อสาร
ระหว่างจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง เพื่อรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่
4.) กลุ่มไลน์ “อปพร.กาฬสินธุ์” เพื่อสื่อสารระหว่าง อปพร.ซึ่งเป็นประชาชน
ในพื้นที่และผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
4. การรับมือและอพยพ เมื่อสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดขยายวงกว้าง
ให้ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ จังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่ก้าหนดไว้ พร้อมดูแลด้านการด้ารงชีพ ชีวิตความ
เป็นอยู่และความปลอดภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ มั่นใจว่าได้ด้าเนินการแจ้งเตือน
ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัย
อย่างรวดเร็ว สามารถเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ทันท่วงที โดยการอพยพนั้นได้จัดท้าแผนอพยพ
ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่น โดยจัดเตรียมอย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 2 แห่ง
กว่า 300 แห่ง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนยานพาหนะ
และสิ่งอ้านวยความสะดวก ตามแผนที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท้าขึ้นตามพื้นที่ของตนเอง
/3.3 การจัดการ...

ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 11 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
๓.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน จังหวัดกาฬสินธุ์ น้าแนวทางการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
ภายใต้ 1 ระบบ 4 แนวทาง ในรูปแบบระบบบัญชาการเหตุการณ ( ICS) โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอ้านวยการ ประสาน สั่งการ และระดมสรรพก้าลังในการจัดการสาธารณภัย
พร้อมแบ่งมอบภารกิจ ดังนี้
1 ระบบ : ระบบบัญชาการเหตุการณ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด (ICS) โดยแบ่ง
โครงสร้างเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
1) ส่วนอ้านวยการ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้ม แจ้งเตือนภัย จัดท้า
แผนเผชิญเหตุ ประเมินความต้องการ
2) ส่วนปฏิบิติการ เผชิญเหตุและบรรเทาภัย โดยมุ่งรักษาชีวิติและปกปูอง
ทรัพย์สินของผู้ประสบภัย
3) ส่วนสนับสนุน สนับสนุนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4 แนวทางปฏิบัติงาน
1) ก้าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ แบ่งมอบภารกิจและสายการบังคับบัญชา ทั้งใน
ระยะก่อนเกิดภัย ระยะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย
2) ก้าหนดพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อวางแผนระดมสรรพก้าลัง และเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ ในการปฏิบัติการเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่
3) ก้าหนดการบริหารจัดการทรัพยากรวางระบบและจัดท้าทะเบียนเครื่องมือและ
แผนการสั่งใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย
4) การสื่อสาร ก้าหนดเครือข่ายการเชื่อมโยงระบบสื่อสารหลักและระบบสื่อสารรอง

โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด (การบัญชาการเหตุการณ์ร่วม)
ผู้บัญชาการ / ผู้อานวยการจังหวัด
รองผู้อานวยการจังหวัด

ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนอานวยการ

ส่วนสนับสนุน

แผนภูมิที่ 1: โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด (ผนวก ญ)

/3.3.1 ก้าลังพล...

ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 12 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
๓.๓.๑ กาลังพล แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยทหารใน พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งเป็น
8 โซน โดยมีหน่วยทหารที่รับผิดชอบ จาก กองก้าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ กองพลทหาร
ม้าที่ 3 (ภาคผนวก ฐ)
๓.๓.๒ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศล
- จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ (กรณีเกิดสาธารณภัย)
ร่วมกับองค์การสาธารณกุศล จัดท้าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนก้าลังทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์
เครื่องมือเพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ เพื่อร่วมปฏิบัติการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
- ข้อมูลรายชื่อมูลนิธิ จ้านวน 12 แห่ง (ภาคผนวก ฑ)
๓.๓.๓ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว หากเกิดสถานการณ์รุนแรง ให้อพยพผู้ประสบภัยไปยัง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมอบหมาย ให้ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นหน่วยรับผิดชอบ
(๑) จัดท้าเส้นทางการอพยพ ยานพาหนะที่ใช้ (ภาคผนวก ฒ)
(๒) จุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิงชั่วคราว (จ้านวน
58 จุด สามารถรองรับ
ผู้อพยพได้รวม 122,650 คน) (ภาคผนวก ณ)
(๓) จุดกักปศุสัตว์ จ้านวน 2 จุด สถานที่ตั้ง ดังนี้
- ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
- ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ต.ค้าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
๓.๓.๔ การดูแลรักษาสถานที่สาคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ให้ความส้าคัญกับสถานที่
ส้าคัญ เช่น ท่าอากาศยาน โรงพยาบาล สิ่งสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟูา) สถานที่ราชการ เป็นล้าดับแรก
โดยด้าเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าในพื้นที่ เสี่ยงดังกล่าว ที่มักเกิดปัญหาน้้าท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก
โดยขุดลอกท่อระบายน้้า ดูดเลน ท้าความสะอาดร่องน้้า เพื่อก้าจัดสิ่งกีดขวางออกจากทางระบายน้้า
และสามารถรองรับน้้าฝนที่ตกลงมาได้ พร้อมทั้งพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้้า และเจ้าหน้าที่ประจ้าจุดเสี่ยง
เพื่อเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาตลอดฤดูฝน
๓.๓.๕ การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข่าวสาร
การแจ้งเตือนภัย วิธีปฏิบัติตนแก่ประชาชน และช่องทางการรับความช่วยเหลือ เมื่อประสบอุทกภัย
อย่างต่อเนื่อง ผ่านทุกช่องทาง ทั้งวิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สื่อสังคมออนไลน์
เป็นต้น เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกตัดขาดจากข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ และจัดแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านสื่อต่างๆ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชนได้รับ
ทราบสถานการณ์ภัยทุกวัน เป็นระยะๆ เพื่อมิให้เกิดความสับสน และตื่นตระหนกจนกว่าสถานการณ์ภัย
จะคลี่คลาย
๓.๓.๖ การรักษาความปลอดภัย ให้จัดเจ้าหน้าที่ต้ารวจ อาสารักษาดินแดน รับผิดชอบในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย อาชญากรรม และความมั่นคง โดยด้าเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจตราและปูองกันการโจรกรรม ในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
๒. รักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนความปลอดภัยในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
๓. บริหารจัดการด้านการจราจร ในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
/4. การบรรเทาทุกข์...

ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 13 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
๔. การบรรเทาทุกข์ ด้านบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พิจารณามอบหมายให้ส้านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ร่วมกับส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ที่ท้าการปกครองจังหวัด/อ้าเภอ/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้าสิ่งของบรรเทาทุกข์ออกไปเยี่ยมเยือนเพื่อปลอบขวัญ
และให้ก้าลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัย ส่วนการให้ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูบูรณะ ผู้อ้านวยการจังหวัด
ได้ประสานสั่งการไปยังผู้อ้านวยการอ้าเภอ เพื่อให้ผู้อ้านวยการท้องถิ่นเข้าด้าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตามอ้านาจหน้าที่โดยผ่านกลไกประชารัฐ และสามารถขอรับการสนับสนุนด้านก้าลังพลจาก กองก้าลังรักษา
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ และที่ท้าการปกครองอ้าเภอ/จังหวัด เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนโดยผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบภัย บูรณาการทุกหน่วยงานในการจัดทีมช่างในพื้นที่เป็นทีมประชา
รัฐต้าบล ทั้งหน่วยทหาร ต้ารวจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มูลนิธิ และอาชีวะ ด้าเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข. การแจกจ่ายถุงยังชีพ จังหวัด / อ้าเภอเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดท้า
แผนการแจกจ่ายถุงยังชีพให้สอดคล้องกับพื้นที่ จ้านวนผู้ประสบภัย เพื่อให้การแจกจ่ายเป็นไปอย่างทั่วถึง
เป็นธรรม และปูองกันไม่ให้เกิดความซ้้าซ้อน ดังนี้
1.
ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ เพื่อรับรองการเกิดเหตุสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห์และฟื้นฟู และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ (หน้า ๗๐) เพื่อให้ส่วน
ราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยด้าเนินการ ดังนี้
1) จังหวัดจัดชุดปฏิบัติการพิเศษประสานกับอ้าเภอและท้องถิ่น ให้ตรวจสอบรายละเอียดความ
เสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย โดยเร็ว
2) ประสานการปฏิบัติกับอ้าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอ้าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส้ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเร็ว
เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนด และรายงานผลการ
ส้ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.)เพื่อรายงานให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ หรือเพื่อพิจารณาด้าเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่อไป
3) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น ให้ผู้อ้านวยการจังหวัด
ผู้อ้านวยการกลาง และผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบ ตามล้าดับ
ค. การฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ง. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้สาธารณสุขจังหวัดเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
และดูแลผู้ปุวยที่ได้รับผลกระทบ
/5. การสนับสนุน...

ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 14 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
๕. การสนับสนุน
1) งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดสาธารณภัย
โดยการน้าเงินส้ารองจ่ายซึ่งได้ตั้ง
งบประมาณไว้แล้ว น้าไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก หากเงินส้ารอง
จ่ายมีไม่เพียงพอ ก็สามารถโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความจ้าเป็นต้องจ่ายไปเพิ่มจ่ายได้
และหากเงินส้ารองจ่ายยังไม่เพียงพอก็สามารถใช้จ่ายเงินสะสม
ด้าเนินการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) งบส่วนราชการ (Function) ตามภารกิจของหน่วยงาน
๖. การสื่อสาร โทรคมนาคม และการติดต่อประสานงาน
จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารส้ารองที่จ้าเป็นให้
ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ปกติ โดยเร็วทั่วถึง
ทุกพื้นที่
๖.๑ ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหลัก
หน่วยงานหลัก ที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 0 4381 4843 และ 0 4384 4875
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่
1.) ที่ท้าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 0 4381 2175
2.) ส้านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 0 4381 1695 โทรสาร 0 4381
1620
6.2 คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
1.) ปภ.กาฬสินธุ์ ความถี่ 161.475 นามเรียกขาน ปภ.กาฬสินธุ์
2.) กกล.รส.จว.ก.ส.
ความถี่ 168.750นามเรียกขาน อาชา
3.) สถานีต้ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ความถี่ 152.375 นามเรียกขาน ชัยสุนทร
4.) สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ความถี่ 155.175 นามเรียกขาน ศูนย์สั่งการ กส.
5.) ที่ท้าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
ความถี่ 162.950 นามเรียกขาน อัศวิน
6.) ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น
ความถี่ 166.475 นามเรียกขาน ศูนย์นิรภัยเขต6
7.) อปพร.
ความถี่ 162.800 นามเรียกขาน 6.3
ผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงาน (ภาคผนวก ด)
๖.๒ การดูแลระบบโทรคมนาคมให้สามารถใช้การได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๗. ภาคผนวก
๗.๑ พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย/ผลกระทบ จากเหตุอุทกภัย (ภาคผนวก ก)
7.2
พื้นที่ที่มีความเสี่ยง ความเปราะบาง พื้นที่เสี่ยงภัย (ภาคผนวก ข)
7.3 ข้อมูลพื้นที่การเกษตร (พื้นที่เพาะปลูกนาข้าว พืชสวน พืชไร่ ) (ภาคผนวก ค)
7.4 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบ(ภาคผนวก ง)
7.5.
ระบบการกักเก็บน้้า อ่างเก็บน้้า ระบบการกักเก็บน้้า อ่างเก็บน้(ภาคผนวก
้า
จ)
7.6 ค้าสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย (ภาคผนวก ฉ)
7.7 ค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างานวิเคราะห์สถานการณ์อุทกภัย
(ภาคผนวก ช)
/7.8 ค้าสั่ง...

ชุดที่ 1 ของ 32 ชุด
หน้า 15 ของ 15 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
7.8 ค้าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย
(ภาคผนวก ซ)
7.9 รายละเอียดข้อมูลทรัพยากรเครื่องมือเครื่องกลสาธารณภัย
(ภาคผนวก ฌ)
7.10
โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด (ภาคผนวก ญ)
7.11 บัญชี ก้าลังพล แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาคผนวก ฐ)
๗.12 ข้อมูลรายชื่อมูลนิธิ จ้านวน 12 แห่ง (ภาคผนวก ฑ)
๗.13 เส้นทางการอพยพ ยานพาหนะที่ใช้ (ภาคผนวก ฒ)
๗.14 จุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิง (ภาคผนวก ณ)
7.15
ผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงาน (ภาคผนวก ต)
7.16 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ
(ภาคผนวก ถ)
7.17 การแจกจ่ายแผนการเผชิญเหตุ
(ภาคผนวก ท)
7.18 หมายเลขโทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาคผนวก ธ)
โดยให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจ ให้ความส้าคัญในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย โดยให้ยึดหลักปฏิบัติ คือ รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม และมอบหมายให้
ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานในการประสานการช่วยเหลือ
และการปฏิบัติ โดยให้รวบรวมข้อมูลสรุปน้าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด หากมีปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง
ประการใด ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบโดยด่วน
ลงนาม

ผู้เสนอแผน

(นายวิชาญ แท่นหิน )
หัวหน้าส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
รักษาราชการแทน
หัวหน้าส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
กรรมการและเลขานุการกองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

ลงนาม

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้อ้านวยการกองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน

(นายไกรสร กองฉลาด)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อ้านวยการกองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

