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ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๑ ของ ๑๕ หน้า
กองอำนวยการฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น

แผนเผชิญเหตุอท
ุ กภัยจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ b 0 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๕๖©
อ้างถึง:

๑. พระราชบัญญ่ติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งขาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกับและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. แผนที่จังหวัดขอนแก่น มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐๐๐

©. สถานการณ์
๑.© สถานการณ์ทั่วไป
- สถานการณ์อ ุท กภัยที่เกิด ขึ้น ในพื้น ที่ จังหวัดขอนแก่น ประสบป้ญ หาอุท กภัย ในช่วงตั้งแต่เดือ น
สิงหาคม-ตุลาคม เป้นประจำทุกปี สาเหตุ เนื่องจาก
๑) ไต้ร ับ อิท ธิพ ลพายุจ ากทะเลจีบ ใต้ห รือ ร่อ งความกดอากาศตํ่า ที่เคลื่อ นตัว เข้าใกล้ห รือ พาดผ่า น
ตอนบนของประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน /นํ้า ป่า
ไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดขอนแก่น
๒) เกิดจากมวลนํ้าขนาดใหญ่จากจังหวัดขัยภูมิที่ไหลหลากลงมาตามแม่นํ้าขี ส่งผลให้เกิดนํ้าเอ่อล้น
ตลิ่ง บริเวณที่ราบลุ่ม ริมฝ่งแม่น ํ้าชี ประกอบกับมีปริมาณบํ้าที่ไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ มากจนเกิน ความจุข อง
เขื่อนฯ จำเป็น จะต้อ งระบายนํ้าออกเป้บ ปริม าณมาก ส่งผลให้ต้านเหนือเขื่อนฯ ได้แก่อำเภอโนนสังข์ จังหวัด
หนองบัวลำภู และต้านท้ายของเขื่อนฯ ได้แก่ อำเภออุบลรัตน์ อำเภอนํ้าพอง และอำเภอเมืองขอนแก่น ไต้รับ
ผลกระทบจากนํ้าเอ่อล้นตลิ่ง รวมทั้งจังหวัดต้านท้ายบํ้า ได้แก่ จังหวัดกาหสินธุ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร
และอุบลราฃธานี
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแก่นประสบปิญหาอุทกภัยจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบบนมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้เกิดอุทกภัย นํ้าท่วม
ฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้เขื่อนอุบลรัตน์ มีระดับนํ้าในเขื่อนฯ สูงเกิน
เกณฑ์ค วบคุม จำเป็น จะต้อ งระบายนํ้า เป็น ปริม าณมากเพื่อ รัก ษาสเถีย รภาพของตัว เขื่อ นๆ ทำให้เกิด
นํ้าเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ อำเภอ1นํ้าพอง และอำเภอเมืองขอนแก่น และจังหวัดต้านท้ายนํ้า
สถิติอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น
ผลกระทบความเสียหาย
จำนวน
มูลค่าความเสียหาย
พื้นที่ประสบภัย
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ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
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กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
สถิติอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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พื้นที่ประสบภัย

ร่องความกดอากาศตํ่า
พายุดีเปรสขั่บ “เขิน กา”
พายุโซนร้อน “ทกซูรี”
ร่องความกดอากาศตํ่า
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ที่มา ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
- พื้น ที่เที่ยงอุท กภัย ของจังหวัดขอบแก่น ประกอบด้วยพื้นที่ ๒๕ อำเภอ ๑๐๙ ตำบล ๔๔๗
หมู่บ้าน แยกเป็น
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เที่ยงตํ่า (ระดับ ๑)
เที่ยงปานกลาง (ระดับ ๒)
เที่ยงสูง(ระดับ ๓)
เที่ยงดินโคลนถล่ม
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๘

๐
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พืน้ ทีเ่ สีย่ งอุท กภัยและดิน ถล่ม จังหวัด ขอนแก่น

๐
๘๐
๓๖๗
๒๘

ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๓ ของ ๑๕ หน้า
กองอำนวยการบืองกับและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ ข้อมูลพืนฐานในปี ๒๕๖๑
(๑) ข้อ มูล ด้านการเกษตร (ข้อมูล: กรมพัฒนาที่ดิน)
จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่จำนวน ๑๐,๘๘๕:.๙๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖,๘๓๐,๗๔๔ ไร่ แบ่งเป็น
พื้นที่ป่าไม้ ๘๗๑,๔๗๘ ไร่ (ร้อยละ ๑๒.๘๒) พื้นที่ทางการเกษตร ๔,๘๑๖,๔๔๒ ไร่ (ร้อยละ ๗๐.๗๘)
และพื้นที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร ๑,๑๔๒,๖๑๔ ไร่ (ร้อยละ ๑๖.๔๐)
พื้นที่เกษตรกรรม ๔.๒ ล้านไร่ โดยพืซที่สำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน
ข้าวนาปี
มีเบื้อที่ปลูก
๒,๓๐๙,๘๙๙ ไร่ ข้าวนาปรัง มีเนอที่ปลูก ๔๔,๔๙๔.๐๐ ไร่
มีเนื้อที่ปลูก
พืซไร่
๙๗๑,๒๓๗ ไร่ พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ๑๙๔,๔๔๘.๔๐ ไร่
มีเนื้อที่ปลูก
พืชส,วน
๑๖๔,๔๔๐ ไร่
ผัก
มีเนื้อที่ปลูก
๖,๙๐๒ ไร่
ไม้ผล
มีเนื้อที่ปลูก
๒๔,๔๖๑ ไร่
ไม้ยืนต้น
มีเนื้อที่ปลูก
๑๓๓,๐๘๗ ไร่
ด้านประมง (ข้อมูล : สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น)
จังหวัดขอนแก่น มีผ ู้เลี้ยงปลาจำนวน ๔๓,๔๘๔ ราย แยกเป็นเลี้ยงในบ่อดิน ๖๖,๐๓๘ บ่อ จำนวน
๔๒,๐๔๐ ราย เลี้ยงในกระขัง ๒,๔๔๘ กระขัง จำนวน ๑๘๗ ราย เลี้ยงใบบ่อซีเมนต์ ๑,๓๘๔ บ่อ จำนวน
๑,๑๘๔ ราย เลี้ยงในนาข้าว ๗๒ แปลง จำนวน ๗๒ ราย และมีผ ู้เลี้ยงจระเข้ ๓๑ ราย จำนวนจระเข้ ที่เลี้ยง
๒,๑๔๒ ตัว
ด้านปศุสัตว์ (ข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๖๐)
จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัต ว์ ๗๑,๓๖๔ ราย มีสัตว์เลี้ยงจำนวน ๔,๘๙๔,๐๒๖ ตัว
แยกเป็น โคเบื้อ ๑๓๑,๐๙๗ ตัว โคนม ๒๖,๓๖๒ ตัว กระบือ ๒๑,๙๐๔ ตัว สุกร ๑๘,๖๐๔๓ ตัว
ไก่ ๔,๐๙๙,๙๓๒ ตัว เป็ด ๓๔๘,๒๘๐ ตัว แพะ ๑,๔๓๘ ตัว แกะ ๑๑๘ ตัว และสัตว์ฃนิดอนๆ ๗,๓๗๖ ตัว
(๒) ข้อมูลพื้นที่เสียงที่อาจได้รับผลกระทบ แยกเป็น
๑) พื้นที่เศรษฐกิจ / ชุมชนเมีอง
๑.๑) เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน ๒๙ จุด (ตามภาคผนวก ข)
ZONE ๑ (๑) ถนนมิตรภาพ ชอยสวัสดี ตำบลใบเมือง อำเภอเมืองขอบแก่น (ชุมขนหนองแวงตราชู)
(๒) ถนนมิตรภาพหน้าอาคารจีเอฟถีงตำรวจทางหลวง ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองขอบแก่น
(๓) หมู่บ้านพิมานคืลปี หนองแวงตราชู ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
ZONE ๒ (๔) ถนนหลังศูนย์ราขการ ซอย ๑๔ ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองขอนแก่น
(๔) ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลใบเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น (ชุมขนหลังศูนย์ราขการ)
(๖) ถนนจอมพล ตำบลใบเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
(๗) ถนนราษฎร์คะนึง ซอย ๙ ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองขอบแก่น
(๘) ถนนราษฎร์คะนึง ซอย ๙ ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองขอนแก่น
(๙) ชุมซนหนองใหญ่ ๔ ตำบลในเมือง อำเมืองขอบแก่น
(๑๐) ชุมขนโพธิบัลลังก์ทอง ตำบลในเมือง อำเมืองขอนแก่น
ZONE ๓ (๑๑) หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี ถนนบระขาสโมสร ตำบลในเมือง อำ๓ อเมือง (ชุมขบทุ่งเศรษฐี)
ZONE ๔ (๑๒) บึงหนองบอน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น (ชุมขนศรีฐาน)
(๑๓) ถนนรอบศาลหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
(๑๔) ชุมซบศรีฐาน ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองขอนแก่น

ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๔ ของ ๑๕: หน้า
กองอำนวยการฟ้องกันและบรรเทาสาซารณภัยจังหวัดขอนแก่น
ZONE ๕ (ร)๕) ถนนน้านกอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น (ชุมซนบ้านกอก)
(๑๖) ถนนมิตรภาพหน้าบริษัท โค้วยูฮะ และห้าง,บกซี ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองขอนแก่น
(๑๗) หมู่บ้านบุญสม ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองขอบแก่น
ZONE ๖ (๑๘) ถนนเหล่านาดี ตัดทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง'ขอนแก่น (ชุมซนเหล่านาดี)
(๑๙) ชุมซนเหล่านาดี ๑๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
ZONE ๗ (๒๐) ซอยเมตตา ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองขอนแก่น (ชุมซนการเคหะ)
(๒๑) ชุมซนการเคหะ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองซอนแก่น
ZONE ๘ (๒๒) ถนนรอบบึงแก่นนคร ตำบลใบเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น (ชุมซนบ้านตูม)
ZONE ๙ (๒๓) ซอยนํ้าทิพย์ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองซอนแก่น
ZONE ๑๐ (๒๔) ถนนหน้าเมือง หลังห้างสรรพสินค้าแฟรี่พลาซ่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
(๒๔) คลองร่องเหมือง หน้าร้านส้มตำอินเตอร์เบ็ต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
ZONE ๑๑ (๒๖) ถนนหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
(๒๗) ชุมซนบ้านหนองคู ตำบลในเมือง อำเมืองขอนแก่น (ชุมขนบ้านหนองคู)
ZONE ๑๒ (๒๘) ชุมซบโนนทัน ถึงซอยอนามัย ตำบลใบเมือง อำเมืองขอนแก่น
แผนที่ แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ใบเขตเทศบาลนครซอนแก่น

ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๕ ของ ๑๕ หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
๑.๒) เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำ๓ อเมืองขอนแก่น จำนวน ๗ จุด
(๑) หมู่บ้านคำไอ ตำบลบ้านเป็ด อำ๓ อเมืองขอนแก่น
(๒) ทางเข้า โรงเรีย น การศึก ษาคน ตาบอด (หมู่บ ้า นพิม านเพลส ถนนมะลิว ัล ย์)
ตำบลบ้านเป็ด อำ๓ อเมืองขอนแก่น
(๓) บริเวณถนนมะลิวัลย์ ขาเข้าเมือ งขอนแก่น หน้าหมู่บ้านแก่นพะยอม ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมืองขอนแก่น
(๔) หมู่บ้านสุภัทรา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
(๕) หมู่บ้านจุฬารัตน์ ตำบลบ้านเป็ด อำ๓ อเมืองขอนแก่น
(๖) หมู่บ้านแก่นพะยอม ตำบลบ้านเป็ด อำ๓ อเมืองขอนแก่น
(๗) หมู่บ้านวังทรัพย์สิน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอบแก่น
๒) พื้นที่เที่ยงติดแม่นํ้าซิ (■ นาเอ่อล้นตลิ่ง) จำนวน ๘ อำ๓ อ ได้แก่
๒.๑) อำเภอแวงน้อย จำบวบ ๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลละหานนา, ตำบลท่านางแนว
๒.๒) อำเภอแวงใหญ่ จำนวน ๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลโนนทอง, ตำบลโนนสะอาด
๒.๓) อำ๓ อ'โคก'โพธไขย จำบวบ ๒ ตำบล ได้แก่ ตำบล'โพธึ๋’ไขย, ตำบลนาแพง
๒.๔) อำ๓ อขนบท จำบวบ ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลวังแสง, โนนพะยอม,ขนบท, ศรีบุญเรือง
๒.๕) อำเภอม'ญ'จาคีรี จำนวน ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลกุดเค้า, สวนหม่อบ, หนองแปบ, ท่าศาลา
๒.๖) อำ๓ อบ้านแฮด จำนวน ๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกสำราญ, ตำบลโนนสมบูรณ์
๒.๗) อำ๓ อพระยืน จำนวน ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลพระบุ, ตำบลบ้านโต้บ, ตำบลหนองแวง
๒.๘) อำ๓อเมืองขอนแก่น จำนวน ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าพระ, ดอนข้าง, เมืองเก่า,พระลับ
๓) พื้นที่เที่ยงติดล0านํ้าพอง (บํ้าเอ่อ ล้น ตลิ่ง) จำนวน ๖ อำ๓ อ ได้แก่
๓.๑) อำ๓ อสิชมพู จำนวน ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลดงลาบ, ตำบลบริบูรณ์, ตำบลสีซมพู
๓.๒) อำ๓ อหนองนาคำ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลกุดธาตุ, ตำบลหนองนาคำ, ตำบลขนวน
๓.๓) อำเภอภูเวียง จำนวน๕ ตำบล ได้แก่ ตำบลดินดำ,หว้าทอง,ทุ่งซมพู,นาหว้า,หนองกุงเซิบ
๓.๔) อำ๓ ออุบลรัตน์ จำนวน ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านดง,ทุ่งโปง 1เขื่อนอุบลรัตน์,โคกสูง
๓.๕) อำเภอนํ้าพอง จำนวน ๗ ตำบล ได้แ ก่ ตำบลสะอาด, ตำบลกุด บํ้าใส, ตำบลนํ้าพอง,
ตำบลวังซัย,ตำบลม่วงหวาน, ตำบลท่ากระเสริม, ตำบลบ้านขาม
๓.๖) อำ๓ อมืองขอบแก่น ๕ ตำบล ได้แก่ ตำบลโนนท่อน, ตำบลสำราญ, ตำบลบ้านตูม,
ตำบลศิลา,ตำบลบึงเนียม
๔) พื้นที่เที่ยงติดลำ■ นาเชิญ (■ นาเอ่อล้นตลิ่ง) จำนวน ๔ อำ๓ อ ได้แก่
๔.๑) อำ๓ อภูผาม่าน จำนวน ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลวังสวาบ, ตำบลบาฝาย, ตำบลภูผาม่าน,
ตำบลโนนคอม
๔.๒) อำ๓ อชุมแพ จำนวน ๖ ตำบล ได้แก่ ตำบลโนนสะอาด, ตำบลชุมแพ, ตำบลไซยสอ,
ตำบลโนนอุดม, ตำบลนาเพียง, ตำบลบาหนองทุ่ม
๔.๓) อำ๓อหนองเรือ จำนวน ๗ ตำบล ได้แก่ ตำบลกุดกว้าง, ตำบล'บ้านเม็ง, ตำบลหนองเรือ,
ตำบลโนนทับ, ตำบลโนนทอง, ตำบลบ้านกง, ตำบลบ้านผือ
๔.๔ อำเภอภูเวียง จำนวน ๑ ตำบล ได้แก่ ตำบลกุดขอนแก่น

ขุดที่ ๑ ของ ๑ ขุด
หน้าที่ ๖ ของ ๑๔ หน้า
กองอำนวยการฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
(๓) ระบบการกักเก็บนำ อ่างเก็บนำ (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก )
๓.® อ่า งเก็บ นํ้า ขนาดใหญ่
เขื่อ นอุบ ลรัต น์ ตั้ง อยู่ท ี่ต ำบลเขื่อ นอุบ ลรัต น์ อำเภออุบ ลรัต น์ จังหวัดขอนแก่น ระดับ นํ้า
เก็บกักปกติสูงสุด ๑๘๒.๐๐ ม.รทก. ปริมาณนํ้าที่ระดับเก็บกักปกติสูงสุด ๒,๔๓๑.๓๐ ล้าน ลบ.ม.
ขั้น ตอนการปฏิบ ัต ิการอ่างเก็บ นํ้าเขื่อนอุบ ลรัต น์ (ที่มา ะกฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์)
๑) การปฏิบ ัต ิก ารอ่า งเก็บ นํ้าในภาวะปกติ (Normal Reservoir Operation) เป็นการ
ควบคุมระดับนํ้าและการระบายบํ้าจากอ่างเก็บบํ้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณบํ้าตามฤดูกาลต่างๆในรอบปี
ปกติ ได้แก่ ฤดูฝนหรือฤดูบํ้าหลาก ฤดูร้อนหรือฤดูแล้ง และฤดูห นาวหรือข่วงเปลี่ยนฤดูนํ้า การเปลี่ยนแปลง
ของปริม าณนํ้า ที่ไ หลเข้า อ่า งเก็บ บํ้า จะเป็น อย่างช้า ๆค่อ ยเป็น ค่อ ยไป ทั้งบี้ม ืวัต อุป ระสงค์เพื่อจัด สรรนํ้าตาม
ความต้องการใช้นํ้าคือ เพื่อการเกษตรกรรม การขลประทาน การรักษาสภาพแวดล้อมด้านท้ายนํ้า การอุปโภคบริโภค ฯลฯ หลักการปฏิบัติการอ่างเก็บบํ้าใช้เกณฑ์การปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้าหรือเกณฑ์ควบคุม (Rule Curve)
เป็น เครื่อ งมือ ในการกำหนดแนวทางการปฏิบ ัต ิก ารอ่า งเก็บ นํ้า โดยจะพยายามรัก ษาระดับ นํ้า ในอ่า งฯให้
ใกล้เคียงเกณฑ์ควบคุมสูงสุด(Upper Rule Curve) ให้มากที่สุด เท่าที่เป็นไปได้
๒) ระดับ และเกณฑ์ค วบคุม (Rule Curve) ที่ใช้ใ นการปฏิบ ัต ิก ารอ่างเก็บ บํ้าเขื่อ น
อุบลรัตน์ ดังบี้
- ระดับเก็บกักปกติสูงสุด (Normal High Water Level ะ NHWL ๑๘๒.๐๐ ม.รทก.)
คือ ระดับที่มืปริมาณนํ้าใบอ่างฯเต็มที่เท่าที่ใด้ออกแบบไว้
- ระดับเก็บกักตํ่าสุด (Minimum W ater Level ะ MinWL ๑๗๔.๐๐ ม.รทก.) คือ ระดับตํ่า
ที่สุด ถ้ามืการปล่อยนํ้าจนตํ่ากว่าระดับบี้ จะทำให้ขาดเสถียรภาพในการบริหารจัดการนํ้าในอ่างเก็บนํ้าได้
- เกณฑ์ควบคุมนํ้าหลาก (Flood Control Rule Curve: FCRC) เป็นระดับที่กำหนดขึ้น
สำหรับ ควบคุม การปล่อ ยนํ้าในข่วงฤดูน ํ้าหลาก ถ้าระดับ นํ้าอยู่ส ูง กว่าระดับ บี้ จะต้อ งเร่ง ระบายบํ้าผ่า นทาง
ประตูระบายบี้าล้บ เพื่อเตรียมรับปริมาณนํ้าหลากที่อาจเกิดขึ้น
- เกณฑ์ควบคุมสูงสุด (Upper Rule Curve: URC) คือ ระดับสูงสุดของช่วงปฏิบัติการอ่าง
เก็บบํ้าเพื่อให้ได้ประโยขน์สูงสุดจากการใช้บํ้าด้านต่างๆ
- เกณฑ์ควบคุมล่าง (Lower Rule Curve: LRC) คือ ระดับตํ่าสุดของช่วงปฏิบัติการอ่างเก็บ
นํ้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้บํ้าด้านต่างๆ
หลัก เกณฑ์ในการปฏิบ ัต ิก ารอ่างเก็บ นํ้าด้ว ย Rule Curve (ที่มา : กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์)
เกณฑ์ก ารปฏิบ ัต ิการอ่างเก็บ นํ้า
เงื่อนไข
สภาพอ่างเก็บ นํ้า
๑
๒
๓

ระดับ นํ้าอยู่ระหว่างระดับ เก็บ กัก ปกติส ูงสุด
(NHWL ๑๘๒.๐๐ ม.รทก.) และ FCRC
ระดับนํ้าสูงกว่า URC และมีแนวโน้มจะเกิด
สภาวะนํ้าหลาก
ระดับนํ้าสูงกว่า URC ในสภาวะปกติ

ปล่อ ยนํ้าผ่า นประดูร ะบายนํ้า ล้น (Spillway) ตาม
ข้อกำหนดใน (ข้อ ๓)
ปล่อ ยนํ้า เพื่ม ทางประตูร ะบายบี้า ล้น เพื่อ เตรีย มรับ
ปริมาณนํ้าหลาก
ปล่อ ยบํ้าให้ก ับ ความต้อ งการใช้บ ี้าต่างๆด้า นห้ายนํ้า
โดยระบายนํ้า ผ่า นการเดิน เครื่อ งกำเนิด ไฟฟ้า อย่า ง
เต็มที่ (๓ เครื่องระบายนํ้าได้ ๑๔ ล้าน ลบ.ม./วัน)

ขุดที่ ๑ ของ ๑ ขุด
หน้าที่ ๗ ของ ๑๕: หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
Gl
ระดับนํ้าอยู่ระหว่าง URC และ LRC
ปล่อ ยนํ้าให้ก ับ ความต้อ งการใข้น ํ้าต่างๆต้า นท้ายนํ้า
โดยระบายนํ้าผ่านการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
๔
ร ะ ด ับ น ํ้า ต ํ่า ล ง ถ ึง ร ะ ด ับ เก ็บ ก ัก ต ํ่า ส ุด ปล่อ ยนํ้า ขั้น ตํ่า สุด ๓ ๐๐,๐๐๐ ลบ.เมตร/วัน เพื่อ
(Minimum W ater Level ะ MinWL รักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น
๑๗๔.๐๐ ม.รทก.)
๓) การปฏิบ ัต ิก ารอ่า ง๓ บนํ้า ในสภาวะนํ้า หลาก (Flood Reservoir Operation)
การปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้าในภาวะนํ้าหลาก เป็นการปฏิบ ัติก ารควบคุมระดับ นํ้าและการระบายนํ้าจากอ่างเก็บ
นํ้า ในฃ่ว งที่ป ริม าณนํ้า ไหลเข้า อ่า งเก็บ นํ้า มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว ฉับ พลัน โดยปกติม ัก จะเป็น ข่ว ง
เปลี่ยนแปลงฤดูกาลหรือข่วงฤดูมรสุม ซึ่งจะมีปริมาณนํ้าเคลี่อบตัวเข้าสู่อ่างเก็บนํ้าในลักษณะของคลี่นนํ้าหลาก
การกำหนดแนวทางปฏิบัติการเป็นการวางแผนในระยะสั้น (Short-term Operation) โดยพิจารณาช่วงเวลา
การเปลี่ยนแปลงเป็นรายวันหรือรายชั่วโมง (Daily or Hourly Basis) โดยมีหลักการคือ เมื่อไรก็ตามที่ระดับ
นํ้าในอ่างฯสูงเกินเกณฑ์ควบคุมสูงสุด (URC) และ/หรือ ไม่สามารถควบคุมการระบายนํ้าตามอัตราสูงสุดที่ให้ไว้
ได้แล้ว ต้องใช้เกณฑ์ควบคุมนํ้าหลาก (Flood Control Rule Curve: FCRC) เข้ามาช่วยใน ๔ กรณีของนํ้า
หลาก (Flood) ดังนี้
กรณีที่ ๑ ล้าระดับนํ้าในอ่างฯสูงเกินเกณฑ์ควบคุมนํ้าหลาก (FCRC) จะต้อ งระบายนํ้าผ่าน
ประตูระบายนํ้าล้น (Spillway) เพื่อควบคุมระดับนํ้าไว้ไมให้เกินระดับเก็บกักปกติสูงสุด ๑๘๒.๐๐ เมตร รทก.
กรณีที่ ๒ ถ้าระดับนํ้าในอ่างฯสูงเกินระดับเก็บกักปกติ ๑๘๒.๐๐ เมตร รทก. จะต้องควบคุม
ระดับไว้ไม่ให้เกิน ๑๘๓.๐๐ เมตร รทก. ด้ว ยการระบายนํ้า อย่า งตาที่ ๔๐๐ ลบ.เมตร/วิน าที หรือ ๓๔.๔๖
ล้าน ลบ.เมตร/วัน
กรณีที่ ๓ ล้าระดับนํ้าในอ่างฯสูงเกิน ๑๘๓.๐๐ เมตร รทก. และไม่สามารถรักษาระดับนํ้าไว้ที่
๑๘๓.๐๐ เมตร รทก. ได้ถ ึง แม้จ ะใช้อ ัต ราการระบายนํ้า สูง สุด ๓,๔๐๐ ลบ.เมตร/วิน าที หรือ ๓๐๒.๔๐
ล้าน ลบ.เมตร/วัน แล้วก็ตาม ต้องรักษาระดับนํ้าไว้ไม่ให้เกิน ๑๘๓.๔๐ เมตร รทก.
กรณีที่ ๔ ล้าระดับ นํ้าในอ่างฯสูงเกิน ๑๘๓.๔๐ เมตร รทก. เพื่อ เป็น การรองรับ การเกิด นํ้า
หลากถึงขั้นนํ้าหลากสูงสุดตามที่เป็นได้ (Probable Maximum Flood ะ PMF) ต้องควบคุมระดับนํ้าในอ่างฯ
ไม่ให้เกิน ๑๘๖.๖๐ เมตร รทก. โดยต้องระบายนํ้าที่อัต ราการระบายนํ้าสูงสุด ๓,๔๐๐ ลบ.เมตร/วิน าที หรือ
๓๐๒.๔๐ ล้าน ลบ.เมตร/วัน ตลอดไปอย่างต่อเนื่อง
กราฟแสดงเสันควบคุมปริมาณนํ้า และเปรียบเทียบปริมาณนํ้าของเขื่อนอุบลรัตน์
chart เทf+relt level
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หนาท ๘ ของ ๑๕: หนา
_______________________________________ กองอำนวยการป่องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
๓.๒ อ่า งเก็บ นํ้า จนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น มีอ่างเก็บ นํ้าฃนาดกลาง จำนวน ๑๔ แห่ง
รวมความจุที่ระดับกักเก็บ ๑๐๔.๘๘ ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้ารวม ๗๐.๔๑๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
ร้อ ยละ ๖๖.๔ ๑ ของความจุรวมทั้งหมด การบริห ารจัด การนํ้า โครงการชลประทาบจัง หวัด ขอนแก่น
ตรวจสอบปริมาณนํ้าเก็บกักปัจจุบัน หากมีความจุเกินร้อยละ ๗๐ ต้องพร่องนํ้าออกไมให้เกินความจุที่ร้อยละ
๗๐ ของความจุอ่างฯ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน เพื่อเตรียมรองรับนํ้าก่อนที,จะมาถึงในช่วงฤดูฝน
ภาพแสดงที่ตั้งอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางใบพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
แผนที่แสดงแหล่งนํ้านละพื้นที่ขลประทาบ จังหวัดขอนแก่น

๓.๓ แหล่งนํ้าที่สำคัญ จังหวัดขอนแก่น มีลำนํ้าที่สำคัญ ไหลผ่าน ๓ สาย ดังนี้
๑) ล0านํ้าพอง มีต้นกำเนิดจากภูกระดึงและเทือกเขาสันปันบํ้าฃองลุ่มนํ้าป่าสักกับลุ่มนํ้าชี
ไหลผ่าน อ.ภูกระดึง จ.เลย และ อ.อุบลรัตน์, อ.เมือง จ.ขอนแก่น และไหลบรรจบแม่นํ้าขีที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
มีการก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์กั้นลำนํ้าพอง ที่ อ.อุบลรัตน์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน มีพื้นที่
ชลประทานประมาณ ๒๔๘,๐๐๐ ไร่ โดยการก่อสร้างฝายหนองหวายเพื่อทดบํ้า ที่ อ.นํ้าพอง ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดขอบของโครงการส่งนํ้าและบำรุงรักษาหนองหวาย ลำนํ้าพองสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ
๑.®) ลำนํ้า พองตอบบน
ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนอุบ ลรัต น์ ลำนํ้าสาขาประกอบด้ว ย
หนองโก ลำ'นํ้า1พวย ห้วยทรายขาว ลำนํ้ามอ ห้วยแกน และห้วยขำจาน ซึ่งไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์
๑.๒) ล0านํ้าพองตอนล่าง ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ล0านี้าสาขาประกอบด้วย ห้วยทราย
ห้วยคุมมุมห้วยยาง ห้วยโจด ห้วยเสือเต้น ห้วยเสียว ห้วยเก้าคต ห้วยใหญ่ ห้วยสายบาตร และห้วยพระคือ
๒) ลำนํ้า เขิญ มีต้นกำเนิดจากสันปันนํ้าฃองลุ่มนี้าป่าสักและลุ่มนํ้าซี ใน จ.ชัยภูมิ และ
อ.ขุมแพ จ.ขอบแก่น และไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

หนาท ๙ ของ ๑๕ หนา
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
๓) ลำนำซี มีต้นกำเนิดจากสันปีนนำของลุ่มนำป่าสักและลุ่มนํ้าซี ใน จ.ขัยภูมิ ไหลเข้าสู่
จังหวัดขอนแก่นบริเวณ อำเภอแวงน้อย ไหลผ่านอำเภอแวงใหญ่ อำเภอขนบท อำเภอมัญ จาคีรี อำเภอบ้านไผ่
และอำเภอเมืองขอนแก่น เข้าสู่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไหลผ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร
และบรรจบแม่นํ้ามูล ที่จังหวัดอุบลราฃธานี ความยาว ๙๐๐ กม. ในสภาพป้จจุบันนํ้าท่าจากแม่นํ้าซีไหลผ่าน
แม่นํ้ามูลประมาณ ๘.๗๕๒ ล้าน ลบ.ม. ต่อปี
ภาพแสตงแหล่งนํ้าที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น
เขี่อนอุบลรัตน่
สำนํ้าพองตอบบน
สำนํ้าพองตอนล่าง

สำนํ้าเขิญ

แม่นํ้าขี

๒. ภารกิจ
ให้ก องอำนวยการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขอบแก่น (กอปภ.จ.ขก.) ดำเนิน การตาม
แนวทางที่ก องบัญ ขาการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย แห่งขาติ (บกปภ.ข.) กำหนด โดยให้ผ ู้อ ำนวยการ
จังหวัด บัญ ขาการเหตุก ารณ์ เพื่อควบคุมแก้ไขป้ญหา ระดมสรรพกำลัง การประสานงาน การสั่งการ วางแผน
แบ่งมอบภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ และกำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไข
ป้ญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มของจังหวัดให้มีความกระขับและขัดเจน
๒.® การปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่การเกษตร และพื้นที่สำคัญ ของจังหวัด
- ให้เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเปีด เร่งรัด การขุด ลอกท่อ ระบายนํ้า กำจัด
ขยะมูลฝอย และ'พร่อง'นํ้าแหล่งนกใบพื้นที่ เปิดข่องทางนํ้าตามแนวถนน จัดทำขอบเขตก่อสร้าง / ป้ายเตือ น /
จุดลังเกตุที่มองเห็นได้ขัดเจนบริเวณก่อสร้างรางคอนกรีตรับนํ้า เพื่อป้องกัน คนหรือรถ พลัดตกลง'ไปหากมี'นา
ท่วมขัง และประเมิน สถานการณ์ฝ นตกโดยรวมในเขตพื้น ที่รับ ผิดขอบ พร้อ มเร่ง รัด ติด ตั้งเครื่อ งสูบ นํ้าเพื่อ
ระบายนํ้าออกนอกพื้นที่
- ให้หน่วยงานชลประทาบ ตรวจสอบโครงสร้างพนังกั้นนํ้า คับคลองชลประทาบ ตลอดจน
เส้นทางระบายนํ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ หากชำรุดให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
- ให้แขวงทางหลวงขอนแก่น ที่ ๑-๓ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ตรวจสอบท่อระบายนํ้า
ตามแนวถนน อุโมงค์ทางลอดถนนมิตรภาพขอนแก่น ปรับปรุงเกาะกลางถนนให้เหมาะสมกับสภาพ หากเกิด
ชำรุดหรือมีสิ่งกีดขวางทางนํ้า ให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้

ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๑๐ ของ ๑๕: หน้า
กองอำนวยการฟ้องกันและบรรเทาลาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
-ศ ูน ย ์ป ภ .เข ต ๖ ขอบแก่น /โครงการชลประทาบขอนแก่น สนับ สบุบ เครื่อ งจัก รเครื่อ งมือ
อุปกรณ์ในการชุดลอกคูคลองระบาย,นา
- ให้ศ ูน ย์อ ุต ุน ิย มวิท ยาภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตอบบน ตรวจสอบ คาดการณ์ร ายงาน
พยากรณ์อากาศ การคาดหมายปริมาณนํ้าฝนให้จังหวัดทราบเป็นระยะ
๒.๒ การปกป้องดูแล ชีวิต และทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจภูธร ออกตรวจจุดที่ประชาชนนำสิ่งของมาพักไว้และอพยพอยู่อาศัย เซ่น เต็นท์
ศาลาริมทาง เพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ และเหตุร้ายอื่นๆ ตามวงรอบการตรวจ
- ฝ่ายปกครองร่วมกับ ชุด ทหารรักษาความสงบในพื้น ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ฯลฯ
จัดเวรยามเฝืาระวังเหตุร้ายประจำจุดที่พักพิงผู้อพยพ
๒.๓ การบริห ารจัดการนํ้าในพื้นที่
- คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าจังหวัดขอนแก่น ติดตาม เฝืาระวัง ประเมินสถานการณ์น ํ้า
และประชุมพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขป้ญหาประสานการปฎิบ้ติร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จัง หวัด ขอบแก่น เสนอผู้อ ำนวยการจัง หวัด สั่ง การ/ประชาสัม พัน ธ์ แจ้ง เตือ นให้ห น่ว ยงาบ
ที่เกี่ยวข้อง /อ ำเภ อ / องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น /ภาคประชาชน ทราบและดำเนิน การใบส่ว นที่เกี่ย วข้อ ง
ต่อไป
๓. การปฏิบัติ
๓.© แนวคิดในการปฎินัติ
(๑) การตั้งศูน ย์บ ัญ ชาการเหตุการณ์จังหวัด กองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ขอนแก่น ออกคำสั่งจัด ตั้งศูน ย์บ ัญ ชาการเหตุก ารณ์จังหวัด ขอนแก่น เมื่อ เกิด หรือ คาดว่าจะเกิด อุท กภัย ขึ้น
โดยมืผ ู้อำนวยการจังหวัด เป็นผู้สั่งการ ควบคุมและบัญ ชาการเพื่อทำหน้าที่รับ ผิดขอบจัดการสาธารณภัยใน
พื้น ที่จ ัง หวัด จนกว่า สถานการณ์จ ะเข้า สู่ภ าวะปกติ พร้อ มทั้ง เป็น ศูน ย์ก ลางในการระดมสรรพกำลัง และ
ทรัพยากร ในการจัด การสาธารณภัย จากส่วนราชการและหน่ว ยงาบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสบุนให้แก,กอง
อำนวยการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ระดับ พื้น ที่ รวมทั้ง อำนวยการประสานการเผชิญ เหตุร ะหว่า ง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศล
ใต้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้าง ๓ ส่วน ใต้แก, ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอำนายการ และส่วน
สนับสบุบ (ตามภาคผนวก ก)
(๒) ขั้นตอบการปฏิบัติ
จังหวัดขอนแก่น กำหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดขอบใบการจัดการสาธารณภัยในภาวะอุกเฉีน
ในรูปแบบโครงสร้างของ “ศูน ย์บ ัญ ชาการณ์เหตุก ารณ์จ ังหวัด ขอนแก่น ” (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๒ )
โดยมีผู้อำนวยการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์บัญขาการณ์เหตุการณ์จังหวัด มีอำนาจในการควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เมื่อสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน
มาก และผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีตัดสินใจยกระดับ การจัดการ
สาธารณภัย จองจัง หวัด ขอบแก่น เป็น การจัด การสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) หรือ การจัด การ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) ศูน ย์บ ัญ ชาการเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่น (ศบก.จ.ขก.) จะแปรสภาพ
เป็น “ศูน ย์บ ัญ ชาการเหตุก ารณ์ส ่วนหน้าจังหวัด ขอนแก่น ” และรับ ข้อสั่งการจากกองบัญ ชาการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไปปฏิบัติ

หนาท ๑๑ ของ ๑๕ หนา
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น

๓.๒ การเตรียมความพร้อม
๓.๒.© การแบ่งมอบบุค ลากร พื้นที่รับผิดชอบ และการแบ่งระบบการจัดสรร ทรัพยากร

๑) ส่วนปฏิบ ัต ิก าร มอบหมายรองผู้ว ่า ราชการจัง หวัด เป็น หัว หน้าคณะทำงาน โดยมีส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณกุศล ร่วมเป็นคณะทำงาน
๒) ส่วนอำนวยการ มอบหมายรองผู้ว ่า ราชการจัง หวัด เป็น หัว หน้าคณะทำงาน โดยมีส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณกุศล ร่วมเป็นคณะทำงาน
๓) ส่วนสนับสนุน มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะทำงาบ โดยมีส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณกุศล ร่วมเป็นคณะทำงาบ
๔) ศูน ย์ป ระสาบการปฏิบ ัต ิ โดยมีห ัว หน้าสำนัก งาบป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด
ขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาบ
๕) ศูน ย์ข้อมูล ประชาสัม พัน ธ์ร่วม โดยมีผ ู้อ ำนวยการสำนัก ประชาสัม พัน ธ์เซต ๑ ขอนแก่น
เป็นหัวหน้าคณะทำงาบ และมประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นคณะทำงานและเลขานุการ และมีส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ชมรมผู้สื่อข่าว ชมรมสื่อมวลขนและหนังสือพิมพ์ ชมรมสถานีวิทยุขุมขน ร่วมเป็นคณะทำงาน
- การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์และทรัพยากรใบการจัดการสาธารณภัย (ภาคผนวก ข)

๓.๒.๒ การแจ้งเดีอนภัย
๑) กำหนดระดับของการแจ้งเตือนภัย ๕ ระดับ โดยมีความหมายของสีใบการเตือนภัย ดังบี้
(๑) สีเขีย ว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ใหัติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ (๒) สิบ ํ้าเงิน หมายถึง
สถานการณ์อยู่ใบภาวะเฝืาระวัง ให้ต ิดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด ทุก ๆ ๒๔ ชั่วโมง (๓) สีเหลือง หมายถึง
สถานการณ์อ ยู่ในภาวะเสี่ยงอัน ตราย มีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ และปฏิบัติ ตามคำแบะนำ (๔) สีสัม หมายถึง สถานการณ์อ ยู่ในภาวะเสี่ย งอับ ตรายสูง เจ้าหน้าที่
กำลังควบคุมสถานการณ์ ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทาง ที่กำหนด (๔) สิแดง หมายถึง
สถานการณ์อยู่ใบภาวะอับตรายสูงสุดให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสังการ
๒) การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนโดยตรงผ่านเครือข่ายการสื่อสารของ
ทางราชการ สื่อมวลขบ สถานีโทรทัศน์ วิท ยุก ระจายเสีย ง วิทยุส มัครเล่น หอกระจายข่า ว เสีย งตามสาย
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น สื่อสังคมออบใลน้( Social Media )
หน่ว ยงานหลัก ได้แก่ สำนักงาบประซาสัมพัน ธ์จังหวัดชอนแก่น , สำนักงานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอบแก่น ศูน ย์อุตุน ิยมวิท ยาภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอบบน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่ง ประเทศไทย (กฟผ.)เขื่อ นอุบ ลรัต น์ โครงการชลประทาบขอนแก่น โครงการส่ง บํ้า และบำรุง รัก ษา
หนองหวาย ที่ท ำการปกครองจัง หวัด ติด ตาม เฝืา ระวัง ประเมิน สถานการณ์เสนอผู้อ ำนวยการจัง หวัด
ออกประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
หน่ว ยงานศนับ ศบุน ได้แก่ ศูนย์ประซาสัมพันธ์ร่วม หน่ว ยงานราขการในจังหวัด อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. มิสเตอร์เตือนภัย

ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๑๒ ของ ๑๔ หน้า
กองอำนวยการปีองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
๓.๓ การจัด การในภาวะชุกเฉิบ เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยให้จัดตังศูนย์บัญ ขาการเหตุการณ์จังหวัด/
อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จัดทำแผนผังโครงสร้างๆ ขั้นตอนการปฏิบัติ และหน่วยงานรับผิดชอบ)
๓.๓.© กำลังพล แบ่งพื้นที่ความรับผิดขอบของหน่วยทหารใบพื้นที่
•พื้น ที่เสีย งในเขตเศรษฐกิจ ได้แ ก่ เขตเทศบาลนครขอบแก่น จำบวบ ๑๒ ZONE และ
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จำนวน ๗ จุด มอบหน่วยงานรับผิดขอบจัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมออกปฏิบัติห น้าที่ได้
ทันทีตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ประขาขนเมื่อเกิดสถานการณ์อุท กภัย
ประกอบด้วย
๑) อำเภอเมือ งขอบแก่น ให้สั่งใช้จิตอาสา จำนวน ๔๐ คน เป็น ชุดเคลื่อนที่เร็วสนับ สนุน
จุดเสี่ยงที่เกิดป้ญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอบแก่น และเตรียมพร้อมออกปฏิบัติงานเมื่อได้รับ การ
ร้อ งขอจากเทศบาลนครขอนแก่น ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมอบหมายให้ รองปลัด เทศบาลนครขอนแก่น
นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร เป็นผู้ประสานงานในการร้องขอรับการสนับสนุน
๒ )มณฑลทหารบกที่๒๓ ให้จัดกำลังพลและเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือ เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่ประซาขนในเขตเทศบาลนครขอบแก่นทั้ง ๑๒ ZONE
๓) ค่ายสีหราขเดโซชัย รับผิดขอบบริเวณพื้นที่บ้านเป็ด ไปจบถึง หน้าค่ายสีหราซเดโซชัย
๔) ที่ท ำการปกครองจังหวัด ขอนแก่น / อส. รับผิดซอบ บริเวณบ้านกอก, หน้ามหาวิท ยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หน้าห้างสรรพสินค้า บั๊กชี1
๕) ตำรวจทางหลวง/กู้ภ ัย ทางหลวงขอบแก่น รับ ผิด ขอบบริเวณถนนมิต รภาพ หน้าสถานี
ตำรวจทางหลวง
๖) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแก่น และกองกำกับการ๓ กองบังคับการ
ตำรวจท่องเที่ยว(ซอนแก่น) รับผิดขอบบริเวณถนนมิตรภาพ หน้าห้างสรรพสินค้า โลตัส เอิก ตร้า, ตำบลศิลา
อำ๓ อเมืองขอนแก่น
- การแบ่งมอบพื้นที่หน่วยทหารใบจังหวัดขอบแก่น
หน่ว ยงาบ

มณฑลทหารบกที่ teen
ค่ายสีหราชเดโขชัย
ฝงบิน ๒๓๗ นํ้าพอง
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑

พื้น ที่ด ูแ ล

ผู้บ ัง คับ บัญ ชา/ผู้ป ระสาบ

จังหวัดขอนแก่น พ.ท.โรมรับ สารสมัคร
พ ท.เอนก พรหมทา
พ.ท.กัณดภณ จับหะนับทํ
จังหวัดขอนแก่น พ.ท.ปฏิวัติ ขื่นครี
จังหวัดขอนแก่น บ.อ.คิวสิทธึ๋ สว่างวงศ์
จังหวัดขอนแก่น พันเอก จตุรภัทร วงศ์ครีเผือก/
สิบเอก ศตพร บุตรแก้ว

ตำแหน่ง

รอง หก.กกร.มทบ.๒๓/
ผบ.ม.พ๖/ผู้ประสาบ
ผบ.ม.๗/๑๔ /ผู้ประสาน
ผบ.ร.๘/๒ /ผู้ประสาน
ผบ. /ผู้ประสาน
ผบ.'นพค.๒๑/
ผู้ประสาบ

โหรคัพ ทํ

0๘๙-๖๒๔๘๑๖๗
0๘๑-๔๔๔อา๔๖๑
0๙๐-๒๕๒๘๗๔๙
๐๘๘-๔๔๒๑๓๙๓
0๘๑-๑๗๓๑๓๘๖
๐๙๐-๘๖๗๕๔๙๖

๓.๓.๒ การปฏิบ ัต ิร ่ว มกับ ภาคประขาลัง คม และองค์ก ารสาธารณกุศ ล การแบ่งพื้น ที่
รับ ผิด ซอบให้ก ับ มูล นิธ ิ/องค์กรการกุศ ล จัด ทำขั้น ดอนการปฏิบ ัต ิงาน รายขื่อ องค์ก ารสาธารณกุศ ล มูลนิธิ
สมาคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มืชุดกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ (ภาคผนวก ค)
๓.๓.๓ การจัดทั้งศูนย์ฟักพิงชั่วคราว หากเกิดสถานการณ์รุนแรง ให้อพยพผู้ประสบภัยไปยัง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมอบหมาย สำนักงาบพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมบุษย์จังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วย
รับผิดขอบ บริห ารจัด การสนับ สบุบ ด้า นอาหาร บํ้าดื่ม สุข าภิบ าล และสาธารญปโภค และให้ส ำนัก งาน
สาธารณสุข จัง หวัด ขอนแก่น จัด ทำแผนรับ มือ กับ โรคที่เกิด ในฤดูฝ น และเตรีย มพร้อ มในการบริห ารทาง
การแพทย์และสาธารณสุข

ขุดที่ ๑ ของ ๑ ขุด
หน้าที่ ๑๓ ของ ๑๕ หน้า
กองอำนวยการป้องกับและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอบแก่น
(๒) ศูนย์พักพิงชั่วคราวระดับอำ๓ อและระดับขุมขบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
และอำเภอเป็น ผู้ร ับ ผิด ขอบใบการบริห ารจัด การ และกำหนดเส้น ทางอพยพ โดยจุด อพยพ จุด ปลอดภัย
ศูน ย์พ ัก พิง ตามแผนป้อ งกับ และบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด ขอบแก,นพ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๙๘ แห่ง
(ภาคผนวก ง ) โดยใฃ้ยาบพาหนะจากหน่วยงานทหาร เป็นหลัก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกขน
เป็นหน่วยสนับสนุน
(๓) จุดอพยพสัตว์ ใบพื้นที่เสี่ยง จำบวบ ๒๓ จุด จำนวนสัตว์ที่รองรับได้ ๑,0๒๐,๓๒๘ ตัว
(ตามภาคผนวก จ)
๔ การดูแ ลรักษาสถานที่ส ำคัญ ทีต่ ั้ง อยู่ใบพื้น ที่เสี่ย งอุท กภัย ให้ความสำคัญกับสถานที่
สำคัญ เข่น ท่า อากาศยาน โรงพยาบาล สิ่งสาธารญปโภค (ประปา ไฟฟ้า) สถานที่ราขการ เป็น ลำดับ แรก
(ภาคผนวก ฉ )
๓.๓.๕ การประชาสัม พัน ธ์ใ บภาวะฉุก เรบ โดยประขาสัม พัน ธ์ใ ห้ป ระขาขนรับ ทราบ
นโยบายและแนวทางการดำเนิน การของรัฐ บาล การดำเนิน การของจัง หวัด อย่า งต่อ เนื่อ ง เพื่อ ป้อ งกัน การ
เผยแพร่ข ่าวสารใบทางลบ และให้เพิ่มช่องทางการประขาสัมพันธ์ไนสี่อสังคมออบไลน้ (Social Media)
๓.๓.๖ การรักษาความปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสารักษาดิบแดน รับผิดขอบใบการ
รักษาความสงบเรียบร้อย อาขญากรรม และความมั่นคง
๓

.

๓

.

๔. การบรรเทาทุก ข์
๔.๑ การซ่อ มแขมบ้านเรือ นที่ป ระสบภัย พิจ ารณามอบหมายให้ส ่ว นราขการที่เกี่ย วข้อ ง องค์กร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มูลนิธิ และอาชีว ะ ดำเนิน การซ่อ มแขมบ้า นเรือ นที่ไ ด้ร ับ ความเสีย หาย โดยให้
ปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง
๔.๒ การแจกจ่า ยถุง ยัง ขีพ ให้จ ัง หวัด /อำเภอเป็น ศูน ย์ก ลางในการช่ว ยเหลือ ผู้ป ระสบภัย และ
จัด ทำแผนการแจกจ่ายถุงยังขีพ ให้ส อดคล้อ งกับ พื้น ที่ จำนวนผู้ป ระสบภัย เพื่อ ให้ก ารแจกจ่า ยเป็น ไปอย่าง
ทั่วถึงและเป็น ธรรม ป้องกัน ไมให้เกิดความขํ้าข้อน
๔.๓ การพินฟูสิ่งสาธารณประโยขบ์ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๔.๔ ด้า นการแพทย์แ ละสาธารณสุข ให้ส าธารณสุข จัง หวัด เตรีย มความพร้อ มในการให้ค วาม
ช่วยเหลือ และดูแ ลผู้ป วยที่ได้ร ับ ผลกระทบ
๕. การสนับศนุน
๕.๑ งบประมาณของหน่วยงาบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๒ งบประมาณจากเงินทดรองราขการตามระเบียบกระทรวงการคลังๆ
๕.๓ การสนับสบุบสิ่งของ เงินบริจาค มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาขาด ภาคเอกซน และภาค
ประซาขบ
๖. การสี่อ สาร โทรคมนาคม และการติดต่อประสาบงาบ
๖.๑ ผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพทํในการประสาบงาบ (ภาคผนวก ช )
๖.๒ ให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขาขอบแก่น กำกับดูแลระบบโทรคมนาคมให้
สามารถใช้การได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๑๔ ของ ๑๔ หน้า
กองอำนวยการป้องกันและ,บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
๗. ภาคผนวก
ผนวก ก คำสังจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่น
ผนวก ข การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์และทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย
ผนวก ค รายชื่อองค์การสาธารณกุศล มูลนิธิ สมาคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มืชุดกูช้ ีพกู้ภัย
ผนวก ง ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ผนวก จ จุดอพยพสัตว์
ผนวก ฉ สถานที่สำคัญ
ผนวก ซ ผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงาน

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอบแก่น
กรรมการและเลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น

ลงนาม

ผู้ให้ความเห็นชอบ

( นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รองผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น

ลงนาม

'
ผู้'อนุม้ต๊แผน
( นายสมศักดิ, จังตระกุล )
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น

ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๑๕ ของ ๑๕ หน้า
กองอำนวยการฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก โครงสร้างศูนย์บญั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดขอนแก่น

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ประสาบการปฐบ้อ
(สนง.ปภ.จ.ขอนนก่น)

ภูนย์ข้อยูลประขาสัมพันธ์ร่วม
(สำนักงานประขาสัมพันธ์จังหวัอ)

- งานสัานการเผข้ญเหทุ
- งาบผู้ข้พ/การแพทย์
- งานสับหาและผู้ภัย
- งานอวามปลออภัยในข้รอ
และหร้พย์สิน
- งานสัานอมนาอม
- งานอุอสาพกรรม สารเอร
วัออุอันอราย
- หน่วยทหารในที่นที
- งานทีน[รับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการ

- งานสัานการจัอการในภาวะ
อุกเรน
- งาน1วเอราะฟ่สถานการฝ
และรออามสลาบการณ์
- งานนจังเรอนภัย
- งานธุรการ/เลขาอุการ
- งานวางแผน
- งานประสานข้ออุล
- งานที่เสัรันมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการ

- งานสัานเทอในใสรสารสนเทศแสะ
ส์อสาร
- งานสัานสาสารชุเปโภอและ
โอรงสรัางหนฐาน
- งานสัานการเกบอร
- งานสัานสวัสรการและอ,วามมั่นอง
ของมบุบย์
- งานสัาบที่นชุ(เอรบฐกิจ
- การรกบาและวัอเบธรรม
- งานสัาบพลังงานใฟฟ้า
- งานสัานทรัพยากรธรรมขารและ
สิงแวอสัอม
- งานสัาบงบประมาณและบรจาอ
- งาบทีเสัรับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการ

ภาคผนวก ก โครงสร้างศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดขอนแก่น
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
1

ศนย์บัญชาการเหตุการณ์สํวนหน้าจังหวัดขอบแก่น
(กรณียกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ ๓-๔)

I

ศ ูน ย ์บ ัญ ช า ก า ร เ ห ต ุก า ร ณ ์จ ัง ห ว ัด ข อ น แ ก ่น
( ก า ร จ ัด ก า ร ส า ธ า ร ณ ภ ัย

ร ะ ด ับ

๒)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
(ผู้อำนวยการจังหวัด)

แปรสภาพ เมอ ผบปภ.ข./
นรม.ตัดสินใจยกระดับการ
จัดการสาธารณภัยเป็นระดับ
๓ หรือ ระดับ ๔

ที่'ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ขอ้ ธุเลประชาส้มพันธ์รว่ ม
(สำนักงานประชาส้มพันธ์จงั หวัด)

r

ล่วบปฏิบตั กิ าร
- งานด้านการเผชิญ เหตุ
- งานถูช้ 'ี พ /การแพทย์
- งาบด้นหาและถูภ้ ยั
- งานดวามปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สบ
- งานด้านคมนาดม
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี
วัตอุอนั ตราย
- หน่วยทหารโนพืน้ ที่
- งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
ผูอ้ ำนวยการ

ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิ
(สนง.ปภ.จ.ขอนแก่น )

ส่วนอำนวยการ
- งานด้านการจัดการไนภาวะ
อุกเฉิน
- งานวิเคราะห์ส ถานการณ์
และติดตามสถานการณ์
- งานแจังเตือนภัย
- งานธุรการ/เลชานุก าร
- งานวางแผน
- งานประสานข้อยูล
- งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
ผูอ้ ำนวยการ

I

สํวนสนับสบุน
- งานด้านเทคโนโลยีสารสบเทศและ
ทีอ่ สาร
- งานด้านสาธาร{นปโภคแล*
โครงสร้างพืน้ ฐาน
- งานด้านการเกษตร
- งาบด้านสวัสดิการและความมัน่ คง
ชองมนุษย์
- งานด้านพืน้ ฟูเศรษฐกิจ
- การทีก่ ษาและวัฒ นธรรม
- งาบด้านพลังงานไฟฟ้า
- งานด้านทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม
- งานด้านงบประมาณและบริจาค
- งานที!่ ด้รบั มอบหมายจาก
ผูอ้ ำนวยการ

บัญ ชีเครือ่ งจักรกล ยาบพาหนะ และเครือ่ งรออุปกรณ์
ทีใ่ ช้โนการปีองกันและบรรเทาลาธารณภัย(อุทกภัย) จังหวัดขอบแก่บ
ลำดับที่ ประ๓ ทหน่วยงาบ
1

รัฐวิสาหกิจ

ขื่อหน่วยงาบ
ท่าอากาคยานขอบแก่บ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิค

หมายเลขโหรดัพ ท่

ประ๓ ทเครื่องจักรกล

0-4346-8170-5 รถพยาบาล

043-446233

แท่งประเทศไทย

การประปาส่วนภูมิภาค
เขต 6 ขอนแก่น

0-4323-7171

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

0-4333-8080

รถไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาสูง ขนาด 9 เมตร
รถ'ชุด'โฮ'ดรอลิค (JCB)
เลอยยนต์ตัด เอาะโลหะ และคอนกรีต
รถบรรทุก 6 ตับ ติดตงเครื่องสูบนํ้า
รถบริการหล่อสินและข่อมแขมเครื่องจักรกล
รถห้วลากพร้อมเทรลเลอร์
รถตักล้อยางขนาดใหญ่ 150 แรงม้า
รถ๓ ลึ๋ยดิบขนาดใหญ่
รถบดล้อเหล็กขับเคลี่อบด้วยตัวเอง ขนาด
ใหญ่ ขนาด 8 ตัน
รถขุดตักไฮดรอลิกแบบมาตรฐาน
รถบรรทุก 6 ล้อเทท้าย ขนาดบรรทุก4.3 ตัน
รถบรรทุก 6 ล้อเทท้าย ขนาดบรรทุก7.1 ตัน
ดิดเครบ 3 ตัน
รถตักดิบดินตะขาบ ขนาด 128 แรงม้า
รถตัดดินล้อยาง ขนาด 100 แรงม้า
รถบรรทุกเล็ก 2 คอบ

รถบรรทุกเล็ก 1 ตัน
รถบรรทุกเล็ก 2 ตัน
รถบรรทุกกระเข้าเล็ก
รถบรรทุกกระเข้าใหญ่
รถบรรทุกพัสดุ 6 ตับ
รทบรรทุกเครน 3.5 ตับ
รถบรรทุกเครบ 2.5 ตัน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 KW
043-446233-2333 รถบรรทุกขนาด 8 ตับ ติดตั้งเครื่องสูบ'นา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ตัน)
ประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังนํ้า
ภาคะวับออกเฉียงเหปิอ
รถเกลี่ยดิน ขนาด 125 แรงม้า
เขื่อนอุบลรัตน์
รถตักล้อยางขนาดใหญ่ 150 แรงม้า
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 12 ตัน 10 ล้อ
รถบดล้อเหล็กขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาด
ใหญ่ ขนาด 8 ตัน
รถขุดตักไฮดรอลิคแบบมาตรฐาน
รถห้วลากพร้อมเทรลเลอร์
รถแทรกเตอร์ดินตะขาบ ขนาดกลาง (100 150 แรงม้า)
ขอนนก่น

จำนวน
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2

บัญ ชีเครืองจักรกล ยา■ นพาหนะ และเครืองรออุปกรณ์
ทีใ่ ช้ใบการบีองกันและบรรเหาสาธารณภัย(อุหกภัย) จังหวัดขอบแก่น
ลำดับที่ ประ๓ หหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพ ท์

ประเภทเค่รํ่องจักรกล

จำนวน
1

รถบริการหล่อสินและข่อมแขมเครึ๋องจักรกล
1

2

ส่วบราชการ

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 12 ดัน ติดเครนขนาด 6 ดับ
เรือท้องแบนพร้อมเครืองยนต์
รถบรรทุกขนาดเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอบ
(Double cab) ขับเคลื่อน 4 ล้อ หมายเลข
ทะเบียน โล่ 56814
เรือท้องแบนพร้อมเครืองยนต์
รถตู้พยาบาล

3
2

รถบรรทุกเทท้าย
รถขุดโฮดรอลิค (แบคโฮ)
รถบรรทุกลากจูง (ขนย้ายเครืองจักรกล)
รถบรรทุกติดตงบีบจั่น (รถเครน)
รถดักล้อยางขนาดใหญ่ 150 แรงม้า
รถเกลี่ยดดิบ (เกรดเดอร์)
รถบดอัด
รถบรรทุกขนาดเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน

2
1
1
1
1
2
1
4

ขอบแก่น

รถบริการหล่อสินและข่อมแขมเครืองจักรกล

1

สำนักทางหลวงที่ 5

รถบรรทุกนํ้ามับเชื่อเพลิง
รถหัวลากพร้อมเทรลเลอร์
รถขุดดักไรดรอลิกแบบมาตรฐาน
สะพานแบบถอดประกอบได้ กว้าง 4 เมตร
รถบรรทุกขนาดเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน

1
1
1
2
2

รถบริการหล่อสินและข่อมแขมเครืองจักรกล

1

รถหัวลากพร้อมเทรลเลอร้
รถบรรทุกขนาดกลาง 4 ดัน 6 ล้อ

1
2

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ตัน 6 ล้อ
ขุดตัดแก้สพร้อมอุปกรณ์หัวดัดลามารถตัด
โลหะและอโลหะได้ 4 นิ้ว
เครืองสูบนํ้า ขนาด 12 นิ้ว แบบลากจูง

1
1

กองบังคับการตำรวจ
ตระเวนขายแดนภาค ๒

0-4324-6633

สำนักงาบทางหลวงขบบท
จังหวัดขอนแก่น

0-4324-7595

สำนักทางหลวงชนบทที่ 6

043-379485

043-246778

กรมทางหลวง

สำนักงานทรัพยากร■ นา ภาค
๔

สำนักงานทรัพยากรนํ้า
บาดาล
เขต 4

0-4322-1714

043-236663 ต่อ 06 รถผลิต'นาดึ๋ม (500/ขม.)
เครืองขุดเจาะนํ้าบาดาล
ขุดพัฒนาบ่อ (เปาล้างบ่อบาดาล)

1
1

15
1
5
6

บัญ ชีเครือ่ งจักรกล ยาบพาหนะ นละเครือ่ งรอรุปกรณ์
ทีโ่ ข้ในทารปืองกันและบูรรเหาลาธารผภัย(อุทกภัย) จังหวัคจอบแก่บ
ลำดับV ประ๓ ทหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาบ

สำนักขลประทาบที่ 6

หมายเลขโทรดัหที่

043-223911

ประ๓ทเครื่องจักรกล

จำนวน

รถบรรทุกเล็ก 2 ตอน ขับเคลอน 4 ล้อ
รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
รถ'ชุด'โฮดรอลิค (แบคโฮ)

1
1
1

รถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครบ

1

โครงการซลประทานขอบแก่น 043-34334088 ต่อ 51
ศูนย์ป้องกับและบรรเทา
0-4346-5847
สาธารณภัย เขต 6
0-4346-5736 รถผลิตนํ้าดี่ม/ชุดระบบผลิตใ]าดี่ม

2

ขอบแก่น

0-4346-5741

รถกู้ภัยเคล็อนที่เร็วทร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1 ตับ

2

สายด่วน 1784

รถกู้ภัยเคลีอนที่เร็วทร้อมอุปกรณ์ ขนาด 6 ตัน
เครื่องสูบ'นาตับเพลิง ชนิดหาบหาม
รถอำนวยการลี่อสารเคที่อนที่เร็ว
รถบรรทุกเล็ก แบบ 2 ตอน
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 12 ตับ
รถบรรทุกติดตื้งเครื่องเจาะบ่อ'นาตื้น

3
1
1
4
6
1

รถบริการหล่อลีบและซ่อมแขมเครื่องจักรกล

1

รถบรรทุกขนาด 12 ตัน ติดเครบ ขนาด 6 ตัน

3

รถบรรทุกแบบตู้คอบเทนเบอร์อเนกประสงค์
รถอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมเครบ
เครื่องสูบบํ้าขบาดท่อส่ง 12 นิ้ว บนรถแทรล
เลอร์
เครื่องสูบนํ้าตับไฟปา
รถบรรทุกเครื่องสูบส่งบํ้าระยะไกล
รถ'ชุดตัก'1ฮดรอลิคแบบมาตรฐาน
รถชุดตักแบบไฮครอลิค แบบแขนยาว
รทเกลี่ยดิบ (เกรดเดอร์)
รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ
เลี่อยยนต์ตัดโลหะ และคอนกรีต
รถบรรทุกติดตื้งเครบ
เครื่องขุดเจาะเครื่องยนต์ในตัว
รถตันเพลิงอาคาร
เรื่อยาง
เรื่อท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์
เรื่อตรวจการณ์/กู้ภ ัยทางทะเล
เรื่อพาย
เรื่อแม็กไลเนอร์ M2 1 M8
เครื่องยนต์เรื่อหางสั้น 15,25,30,40 HP

1
1
1
8
1
4
1
4
2
3
3
5
2
5
35
4
483
133
47

บัญชีเพรีอ่ งจักรกล ยา'นพาห‘นะ และเครีอ่ งรอสุปกรณ์
ทีใ่ ช้โนการป็องกัน และบรรเทาลาธารผภัผ(อุทกภัย) จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ ประ๓ ทหน่วยงาน

ซี่อหน่วยงาบ

หมายเลขโทรดัพ ที่

ประเภทเครื่องจักรกล
เครื่องยนต์เรีอหางยาว 18 HP

โรงหยาบาลศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยขอบนก่น

0-4336-3110
0-4336-3228

โรงหยาบาลขบบท
แขวงการทางขอนแก่นที่ 1

0-4328-6085
0-4323-7145

แขวงการทางขอนแก่นที่ 2

แขวงการทางขอนแก่นที่ 3

มณฑลทหารบกที่ 23

3

อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น

รถไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาสูง ขนาด 9 เมตร
รถบรรทุกนํ้าดับเพลิง 10,000 ลิตร
รถดับเพลิงขนิคหอนํ้าพร้อมบันไดและ
อปกรณ์ 32 เมตร
รถบดอัด
อุปกรณ์กู้ภัยเครื่องตัด/เครื่องถ่าง ติดตั้งบน
รถกู้ภัย
รถบรรทุก'นามันเขึ๋อเพลิง
รถบรรทุกลากฐง (ขบย้ายเครื่องจักรกล)
รถบรรทุกเทท้าย 6 ตับ 6 ล้อ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถดับไฟปาพร้อมอุปกรณ์
อุปกรณ์กู้ภัยเครื่องตัด/เครื่องถ่าง พร้อมชุด
ดันกำลังไฮดรอลิค
เลื่อยโซ่ยนต์
เลื่อยยนต์ตัด เจาะโลหะ และคอนกรีต
รถตักล้อยาง
รถรับ - ส่งพยาบาลและกู้ชีพ
รถบรรทุกขนาดเล็กแบบที่'นง 2 ตอน
รถเครื่องซ่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์
รถพยาบาล

0-4331-1202

รถบรรทุกเล็กที่บั่ง 2 ตอน
รถชุดตักไฮดรอลิคแบบมาตรฐาน
รถตักล้อยางขนาดใหญ่ 150 แรงม้า
รถเกลี่ยดิบขนากใหญ่
เครื่องชุดเจาะแบบเครื่องยนต์ในตัว
รถเกลี่ยดิบขนาดใหญ่

043-272149

รถบริการหล่อลิบและซ่อมแซมเครื่องจักรกล
รถชุดตักใฮดรอลิคแบบมาตรฐาน
เลื่อยโซ่ยนต์

รถบริการหล่อลิบและซ่อมแซมเครื่องจักรกล
รยบ.ปกติขนาดใหญ่
รถดับเพลิงอาคารสูง
เรีอท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์
0-4323-5826 1 รถบรรทุกขนาดเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน
084-7944376 (Double cab)
0-4323-8127

จำนวน
60
1
5
1
2
5
1
2
6
7
1
1
5
3
1
5
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
2
1
1

บัญ ชีเครือ่ งจักรกล ยาบพาหนะ และเครือ่ งมีอสุปกรณ์
ทีใ่ ข้ในการป็องกันและบรรเทาลาธารณภัย(สุทกุ ภัย) จังพวัคหอบแภ่ฆ
ลำคับV ประ๓ ทหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาบ

หมายเลขโทรศัพ ท้

ประ๓ ทเครื่องจักรกล
รถบรรทุกติดตง•ปินจั่นเจาะบ่อนํ้าตี่น รุ่น
THD.25
รถบรรทุกเทท้ายขนาด 6 ล้อ 6 คัน
รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ติดเครน ขนาด 6 คัน
รถห้วลากพร้อมเทเลอร์
รถแทรคเตอร์สินตะขาบ ขนาดกลาง
(100-150 แรงม้า)
รถคักล้อยางขนาดกลาง
รถเกลี่ยดินขนาดใหญ่ (125 แรงม้า)
เครื่องสูบนํ้า ขนาด 6-8 นิ้ว ติดตงบนเหรล
เลอร้

จำนวน
1
2
2
1
2
1
2
17
2

รถกุ้ภัยเคลือนที่เร็ว (รถบรรทุกขนาด 1 คัน)
เรื่อท้องแบบพร้อมเครื่องยนต์/อลูมีเนิยม
รถขุดไฮดรอลิดแบบมาตรฐาน
4

เทศบาลนคร

เทศบาลนครขอบแก่น

21
3

0-4322-1184
0-4322-4033
รถยนต์ภู้ภัยอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์
รถยนต์กุ้ภัยเลกพร้อมอุปกรณ์
รถยนต์กระเข้าเอบกประสงค์
เรื่อพายไฟเบอร์กลาส
เรื่อท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์
เครื่องยนต์เรื่อเร็ว OUT BOARD 40 แรงม้า
เรื่อไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์เรื่อเร็ว
ขนาด 40 แรงม้า
เรื่อยางขนาด 1.20 X 2.50 ม.
เรื่อยางขนาด 70 X 342 X 23 ช-ม.
เครื่องสูบนํ้าคับเพลิงแบบหาบหาม
เครื่องสูบนํ้าขนิดลากเข็น ขนาด 40 แรงม้า
เครื่องสูบนํ้าขนาค 8 นิ้ว ชนิดลากเข็น ขนาด
90แรงม้า
เครื่องสูบบํ้าขบาด 8 นิ้ว ชนิดลากเข็น ขนาด
95แรงม้า
เครื่องตรวจแก็สพร้อมอุปกรณ์
เครื่องขุดเจาะ แบบเครื่องยนต์ในคัว
เครื่องคัด/เครื่องถ่าง พร้อมขุดคันกำลังไอ
ดรอลิค
เลี่อยโช่ยนต์
เลี่อยยนต์คัด เจาะโลหะ และคอนกรีต

1
1
1
2
1
1
1
1
21
2
1
2
2
1
1
2
2
1

บัญ ชีเครือ่ งจักรกล รานพไพนะ นละเครือ่ งรออุปกรณ์
ทีใ่ ชี!นการป็องกันและนรรเทาลาธารณภัย(อุทกภัย) จังพวัครอนแก่น
ลำดับV ประ๓ ทพน่วยงาน

ขื่อหน่วยงาบ

หมายเลข่โหรดัพ ห้

ประ๓ หเครื่องจักรกล

จำนวน
2

รถยนต์บรรทุกเทท้าย ขนาด 12 ตับ 10 ล้อ
1

5

อำ๓ อพล

เหคบาลเมีองเมืองพล

อบท.เมีองพล

0-4341-8155

อบท.โนนข่า

0-4333-9114

อบท.ลอนคอม

0-4321-0650

อบท.หนองแวงบางเบัา

0-4321-0152

อบท.โจทหนองแก

043-213658

อบท.หนองแวงโลกพระ

043-418194

อบท.โคกลง่า
อบท.หนองมะเขีอ
อบท.โพนเพ็ก

6

0-4341-4111

เหค'บาลตำบลหนองลอง
อำ๓ อพนองลองท้อง ห้อง

อบท.หัทโจท

รถบรรทุกแบบคู้คอนเทบเบอร์อเนกประสงค์
รถบรรทุกขนาดเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอบ
รถบรรทุกขนาดเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอบ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 12 ตัน 10 ล้อ
รถบรรทุกขนาดโหญ่ 6 ตัน 6 ล้อ
รถตักหน้าชุดหลัง
รถตักล้อยาง ขนาด 150 แรงน้า
เครื่องสูบนาดับเพลิง ชนิดหาบหาม
เครื่องสูบบํ้าแบบเทรลเลอร์ ขนาด 12 นิ้ว
เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหอยโข่ง 5 แรงน้า
เล็อยโข่ยนต์
รถบรรทุกขนาดเล็กแบบที่นั่ง 2 ทอน
รถภู้ชีพ
รถยนต์กระบะดอนเดียว
รถกู้ชีพ
รถเครื่องหายใจพร้อมอุปกรณ์
รถกู้ชีพ
รถยนต์กระบะ 2 ตอน
รถกู้ชีพ
เครื่องสูบนิ้า
เลื่อยยนต์
รถพยาบาล

รถกู้ชีพ
เครื่องสูบนิ้า ขนาดท่อส่ง 6 นิ้ว
043-120625 รถกู้ชีพ
รถกู้ชีพ
043-306286-11 รถอำนวยการเคลื่อนที่เรื่ว
รถบรรทุกขนาดเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน
รถพยาบาล
เลื่อยยนต์

2
7
3
1
1
1
3
1
7
3
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

043-491106

รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังใบตัว

1

043-210814

รถกู้ชีพ
รถปีกอัพตรวจการณ์
เครื่องสูบนิ้าขบาดเล็ก
เลื่อยใช่ยนต์
รถกู้ชีท

1
1
1
1
1

บัญ ชีเครือ่ งจักรกล ยานพาพนะ และเครือ่ งรออุปกรณ์
ที!่ ชีในการป้องกัน และบรรเทาลาธารCนภัย(อุทกภัย) จังพวัคาเอนแก่น
ลำดับา ประ๓ทหน่วยงาน

7

8

9

อำเภอเป็อ ยน้อ ย

อำ๓ อแวงน้อย

อำ๓ อน้าบไผ่

10 อำเภอหนองบาคำ

ขี่อหน่วยงาบ

หมายเลขโทรดัพห์

อบต.วังหิน

043-210355

อบต.หนองลองห้อง

043-210773

อบต.หนองไผ่ล้อม

043-210358

อบต.หนองเม็ก

043-456000

อบต.วังม่วง

043-210050

อบต.ขามป้อม

ประ๓ทเครื่องจักรกล

จำนวน

รถยนต์บรรทุก 2 ตอบ
รถกู้ชีพ
รถบรรทุกเล็ก ที่นั่ง 2 ตอน

1
1
1

รถบรรทุกเล็ก ที่นั่ง 2 ตอน
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
รถบรรทุกขนาคเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอบ
รถพยาบาล
รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว
รถเครื่องหายใจพร้อมอุปกรณ์
เครื่องสูบบํ้าคับเพลิง ขน้คหาบหาม
รถยนต์เคลื่นที่เร็ว
รถบรรทุกเล็ก ที่นั่ง 2 ตอน
รถพยาบาล
รถบรรทุกขนาด 6 ตับ ติดเครื่องสูบนํ้า

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

089-2764555

รถบรรทุกเทท้าย 6 ตับ 6 ล้อ
เคลื่อนที่เร็ว
รถบรรทุกขนาดเล็ก 2 ตอน

1
1
1

อบด.ขามป้อม

043-210018

รถบรรทุกเล็ก 2 ตอน
รถบรรทุกเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ
รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว

1
1
1

อบต.สระแก้ว

043-494302

รถบรรทุกขนาดเล็ก 2 ตอบ

1

อบต.หาบบา
อบต.ท่าวัต

043-499477
043-358114

อบต.หางขวาง
อบต.งาปอ

043-210690
043-306175

รถกู้ชีพ
รถกู้ขีพ
รถปีกอัพ
รถกู้ชีพ
รถกู้ชีพ

1
1
1
1
1

อบต.น้านลาบ

043-454464

รถกู้ชีพ

1

อบด.น้านไผ่

043-454000

รถปีกอัพ
รถกู้ชีพ

2
1

อบต,โนนติลา
อบต.ขนวน

043-210215
0-4321-7969

อบด.น้าบโคก
อบต.กุดธาตุ

0-4321-7102
0-4321-0760

รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
เลื่อยโซ่ยนต์
รถกู้ชีพ ขนาด 1 ตับ
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว

1
1
1
1
1

บัญชีเครือ่ งชักรกล ยาบ ท า พนะ นละษ'เรือ่ งรออุปกรณ์
ทืโ่ ข้โนการปืองกันเนเr บรรเทาลาธารผภัย(อุท กภัย) ชังหวัดขอบแก่น
ลำดับที่ ประ๓ ทหน่วยงาน
11 อำ๓ อ'นาพอง

ขื่อหน่วยงาบ

หมายเลขโทรดัพ ท์

ทด.บํ้าพอง

0-4344-1690

หด.กุดนํ้าใส

0-4337-3432

หด.วังชัย

0-4343-1411

ทด.ลำบํ้าพอง

0-4344-1908

ทด.ม่วงหวาบ

0-4337-3730

อบด. หนองกุง

0-4345-9131

อบด.ห่ากระเสริม

0-4345-9680

ประ๓ ทเดรื่องชักรทล
รถปีกอัพขนาดที่นั่ง่ 2 ตอบ
รถยนต์กู้ภัย ขนาดเล็ก
เครึ่องตัด/เครื่องถ่าง พร้อมขุดดับกำลังไฮ
ดรอลิค
รถพยาบาล
รถเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์
รถโห่ฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาสูง ขบาด 9 เมตร
เรีอท้องแบบพร้อมเครื่องยนต์
เครื่องตัด/เครื่องถ่าง พร้อมขุดดับกำลังโฮ
ดรอลิค
เลึ๋อยโข่ยนต์
รถกู้ชีพ ก้ภัย
เครื่องสูบแบบหาบหาม
เส์อยโช่ ยบต์
รถยบต์ตรวจการณ์
รถขุดตักโฮดรอสิคมาตรฐาน
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
รถบรรทุกขนาด 12 ตับ ติดเครบ ขบาด 16 ตับ
เครื่องตัด/เครื่องถ่าง พร้อมขุดดันกำลังโฮ
ดรอสิค
เลื่อยยนต์ตัด เจาะโลหะ และคอบกรีต
รถกระเข้าโห่ฟ้า
รถยนต์ตรวจการณ์
รถพยาบาล'ขั้นพบฐาน (กู้ชีพ)

จำนวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รถอำนวยการลื่อสารความเร็ว แบบขับ
เคลื่อนที่เร็ว ขับเคลื่อน 4 ล้อ
รถกู้ชีพ EMS

1

อบด.ละอาด

0-4321-0089

อบด.หรายภูล

043-210099

รถจักรยานยนต์
รถปีกอัพขนาดที่นั่ง 2 ตอน

1
1

อบด.พังทุย

043-559131

รถปีกอัพขนาดที่นั่ง่ 2 ตอน
รถพยาบาล
รถปีกอัพขนาดที่นั่ง 2 ตอบ
เลื่อยโข่ยนต์

1
1
1
1

12 อำ๓ อภูผ าม่าบ

อบด.บัวใหญ่
ทด.ภูผาม่าน

13 อำ๓ อขนบท

อบด.บาฝาย
ทด.ห้วยม่วง
ทด.ขบบท

043-210427
0-4339-6022
ท่อ 18
0-4321-0167 รถบรรทุกขนาดเล็ก แบบที่นั่ง 1 ตอน
0-4339-67-343 รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
0-4328-6200 รถกู้ขีพกู้ภัย

1
1
1

บัญ ชี๓ รีอ่ งจักรกล อานพาหบะ นละเครีอ่ งมืออุปกร{น
ทีโ่ ข้โนการป้องกันและฆรรเพาลาธารพภัย(สุพทภัร) จังพวัพขอนแท่น
ลำตับร็

ประ๓ หหน่วยงาน

14 อำ๓ อเวีย งเก่า

15 อำเภอบัาบฝาง

16 อำ๓ อสุนลรัตน์

ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศพห

อบต.ศรีบุญ เรีอง

0-4328-7275

อบต.บ้านแพ่น
อบต.ห้วยนก
อ,บต.กุตเพียขอม
อบต.วังแสง
อบท.โนนพะยอม
อบท.ปอแตง

ประ๓ ทเศรี่องจักรกล

จำนวน

0-4321-0248
0-4359-6542
0-4321-0683
0-4321-0020
0-4323-9542
0-4345-5719

รกกู้ชีพกู้ภัย
เรีอท้องนบนพร้อมเครี่องยนตํ
รกกู้ชีพกู้ภัย
รกกู้ชีพกู้ภัย
รกกู้ขีพ กู้ภัย
รกกู้ชีพ กู้ภัย
รกกู้ชีพกู้ภัย
รถกู้ชีพกู้ภัย
เครี่องสูบบํ้าแบบหาบหาม
เครื่องสูบนํ้าดับไพ่ป่า

1
2
1
1
1
1
1
1
2
1

อบต.เมืองเก่าพัฒ นา

0-4343-8166

รกพยาบาล

1

อบต.ในเมือง

0-4343-8037

รถหน้าดักหลังอุด

1

อบต.เขานอย
หต.บ้านฝาง

0-4391-7099
0-4326-9002

1
1
1
1
1
1
1

ทต.โบนฆ้อง

รกพยาบาล
รถดักล้อยางใหญ่
เครื่องสูบบํ้า ขนาด 9.9 แรงน้า
เครื่องกำเนิดไพ่ฟ้า
รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
รถบรรทุกคิดกระเข้า
0-4345-1201-5 รถขดตีบตะขาบ

หต.ตำบลปามะนาว

086-4586423

เครื่องสูบนํ้าดับไพ่ป่า
รกเกลื่ยดิบขนาดใหญ่

1
1

อบต.ปาหวายนั่ง

0-4346-0031

รกพยาบาล
รถบรรทุกขนาดเลื่ก แบบที่'นง 2 ตอบ

1
1

อบต.บ้านเหล่า
อบต.บ้านฝาง
หท.ตอนโมง

0-4335-8057
0-4337-7418
043-299471-2

รถบรรทุก■ นาอเนกประสงค์
เลื่อยโซ่ยนต์
รถบรรทุกขนาดเล็ก แบบที่นั่ง 2 ตอน
รถพยาบาล
เครื่องดัด/ เครื่องถ่าง พร้อมอุปกรณ์

1
1
1
1
1

ทต.โศกสูง

0-4342-1086-7 รกกู้ขีพกู้ภัย

1

อบต,ศรีสุขลำราญ
อบต.ทุ่งโปง

043-210129
043-372201

รกพยาบาล

1

อบต.เชื่อนอุบลรัตน์

043-372203

รกกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
เรีอท้องแบบพร้อมเครื่องยนต์

1
1

บัญชีเตรีอ่ งจักรกล ลานพาหบะ และเครีอ่ งนอรุปกรณ์
ทีใ่ ช้ในการปืองกัน และบรรเทาลารารผภัย(อุทกภัย) จังหวัดขอน๗ น
ลำดับV ประเภทหน่วยงาน

17 อำ๓ อกระนวน

18 อำ๓ อพระยีน

19 อำเภอภูเวียง

ชื่อหน่วยงาบ

หมายเลขโทรต้พ ท์

ประ๓ ทเตรี่องจักรกล

จำนวน

อบต,บัานดง

043-372307

เลื่อยโซ่ยนต์

1

ทต.หนองโก

0-4325-1595

รถดับเหลิงอาตาร
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว

1
1

หด.หนองโน

0-4392-3023

รถยนต์กู้ภัยเตลื่อบที่เร็ว

1

อบต.ตำบลหนองโก

0-4325-2213

รถยนต์กู้ภัยเตลื่อนที่เร็ว

1

อบต.หนองกุงใหญ่

0-4325-2025

รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว

1

อบต.ดูนสาด
อบต. ขามป้อม
อบต.พระบุ
หม.กระนวน
อบต.พรนาตำ
อบต.ห้วยโจด

0-4321-1322
0-4321-0360
0-4345-5๓1
043-251595
043-210267
043-210748

รถยนต์กู้ภัยเตลื่อนที่เร็ว
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์
เลื่อยโซ่ยนต์

1
1
1
1
1

ทต.บ้านโต้น

0-4326-7239
0-4326-7130

ทท.พะยีน

0-4326-6425

เรีอท้องแบบพร้อมเครี่องยนต์
เครี่องสูบบํ้า ขนาด 8 นิ้ว
เครื่องสูบบํ้า ขนาด 3 นิ้ว
เลื่อยโซ่ยนต์
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
รถดักหน้าชุดหลัง
รถชุดตักโฮดรอลิคนบบมาตรฐาน

2
2
1
2
1
1
1

อบต.หนองแวง

043-455545

ทต.ภูเวียง

0-4329-1208

อบต.หนองกุงธนสาร

043-210275

อบต. กุดขอนแก่น

0-4345-7322

อบต. บาชุมแสง

04345-82๓

เครื่องสูบนํ้าแบบหาบหาม
เลื่อยโซ่ยนต์
เครื่องสูบบํ้า ขนาด 12 นิ้ว ติดตั้งบนรถ
เครื่องสูบบํ้าดับไฟปา
รถกู้ขีพกู้ภัย
รถยนต์กู้ภัยเอบกประสงค์
รถแทรกเตอร์ ขนาด 45 แรงม้า
รถกู้ขีพกู้ภัย

1
1
1
2
1
1
1
1

อบต. นาหว้า

04321-0322

รถกู้รพกู้ภัย

1

อบต. บ้านเร็อ
อบต. หว้าทอง
อบต. ภูเวีย ง

04329-1693
04321-๓ 28
04329-1952

รถกูร้ พกู้ภัย
รถกู้ขีพกู้ภัย

1
1

บัญชีเทรีอ่ '}จักรกล ยาพทหนะ และ:เครีอ่ '}รออุปกรผ์
ทีใ่ ช้ในการป้องกัน และบรรเทาลาธารtนกัย(อุหกภัย) จังพวัตขอบแท่น
ลำดับV ประ๓ททน่วยงาบ

20 อำเภอนัจจาคีรี

ชื่อหน่วยงาบ
อบต.คีบลำ
อบต.ลำแคน
อบต.โหนเพ็ก

อบต.ลวบหม่อน
อบต.ท่าศาลา
อบต.นางาม
21

อำ๓ อเมีองขอนแก่น หต.ท่า,พระ

หต.ฒีอ งเก่า

หม.บ้านทุ่ม

หมายเลขโทรดัพ ท้
0-4321-0182
043-210762

ประ๓ทเครื่องจักรกล
เครื่องสูบ'นา ขนาด 11 แรงม้า
รถคู้ขีหกู้ภัย
รถกู้ขีพ

043-306286 ต่อ 11 รถอำนวยการลื่อสาร แบบขันเคลื่อนที่เร็ว
รถบรรทุกเล็ก ที่นั่ง 2 ตอบ
รถทยาบาล
เลื่อยโข'ยนต์
043-040072 รถทยาบาล
043-266160
043-210046

รถบรรทุกเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน
รถทยาบาล

รถอำนวยการลื่อสาร แบบขับเคลื่อนที่เร็ว
รถบรรทุกเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอบ
เรื่อท้องแบบ
เลื่อยโซ่ยนต์
รถกู้ขีท
043-258101 รถทยาบาล
รถบรรทุกติดเครน ขนาด 6 ดัน
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
รถขุดดักไฮโดรลิกมาตรฐาน
เลื่อยโซ่ยนต์
043 382623 ต่อ 11 รถทยาบาล
รถดักล้อยางขนาดใหญ่
แรงม้า
043-283192-3 รถทยาบาล
043-306128 รถบรรทุกเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน
043-393811-13 รถทยาบาล
เลื่อยโซ่ยนต์
รถขุดดักไฮโดรลิกมาตรฐาน
043-423870 ต่อ 43ะ รถบรรทุกเล็กแบบที่นั่ง 2 คอบ
รถบรรทุกติดเครน ขนาด 6 ดัน
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบขนาดกลาง
เครื่องสูบบํ้า ขนาด 12 นิ้ว ติดบนเทรลเลอร์
รถไฟฟ้าส่องสว่างทร้อมเสาสูง ขนาด 9 เมตร
เรื่อท้องแบบทร้อมเครื่องยนต์
เลื่อยโซ่ยนต์
043-219097 ต่อ 2 รถทยาบาล
รถขุดดักไฮโดรลีกมาตรฐาน
เลื่อยโซ่ยนต์
043-210754 รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
043-450578-9 รถบรรทุกขนาดเล็ก ที่นั่ง 2 ตอบ
043-262758

1 5 0

อบต.โคกสิ
หต.โนนท่อน
ทต.ลำราญ

หต.บ้านเป้ต

22 อำ๓ อขำสูง

หต.ขำสูง

อบต.ลำแมค
อบต.บ้านโนน

จำนวน
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
4
1
1
2
1
1

บัญ ชีเครือ่ งจักรกล อาพทหนะ และเครือ่ งรออุปกรณ์
ทีใ่ ช้ไนการป็องกันและบรรเทาลาธาร[นภัย(อุทกภัย) จังหวัพขอนแก่น
ลำดับV ประ๓ ทหน่วยงาน
23

อำเภอชุม แพ

ชื่อหน่วยงาน
อบค.คูคำ
ทม.พองชุมนพ

จำนวน

อบต.บ้านหิน
ทค.หนองแก
หค.โนนหอง
หค.โนนสะอาค

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

ห ค.บ้านรอ

043-295900 ต่อ 16 รถบรรทุก ขนาดเล็ก ทีน่ ง่ั 2 ลอบ

1

หค.โคกสูงสัมพันธ์
อบค.โนนหน

อบค.ไชยสอ
อบค.วังหินลาค

หค.โนนหิน

อบค.ขัวเรียง
อบค.โนนอุคม
อบค.ช้บสม'สูรณ์
ทค.ภูผาแคง
25 อำ๓ อโนนสิลา
26 อำ๓ ฮทนองเรือ

ประ๓ ทเครื่องจักรกล

รถกูภ้ ยั เคลือ่ นทีเ่ ร็ว
รถบรรทุก ขนาดเล็ก ทีน่ ง่ั 2 คอน
เครือ่ งสูบ บํา้ ขนาด 3 นิว้
เรือ ท้อ งแบนพร้อ มเครือ่ งยนต์
รถบรรทุก 6 ล้อ
รถบรรทุก 6 ล้อ เทท้า ย
รถบรรทุก 10 ล้อ เทท้า ย
รถชุดตัก ไฮโดรล็กมาตรฐาน
รถตัก ล้อ ยาง
รเไตัก พ?ชุด หลัง
043-311744 รถอำบวบการลือ่ สารเคลือ่ นทีเ่ ร็ว
รถพยาบาล
รถเครือ่ งช่วยหายโร)พร้อ มอุป กรณ์
เครือ่ งสูบ นิา้ แบบหาบหาม
รถกูภ้ ยั เคลือ่ นทีเร็ว ขนาด 1 ตัน
043-313471
รถยนต์ต รวจการณ์
รถบรรทุก เทท้าย ขนาด 6 ตัน
043-210593
เครือ่ งสูบ นิา้ ขนาด 7 แรงม้า (ดิเชล)
รถกูช้ พี กูภ้ ยั
รถบรรทุก ขนาดเล็ก ทีน่ ง่ั 2 ตอน
043-386401
รถกูภ้ ยั เคลือ่ นทีเ่ ร็ว
รถบรรทุก ขนาดเล็ก ทีน่ ง่ั 2 ตอบ
043-462205
รถบรรทุก ขนาดเล็ก ทีน่ ง่ั 2 ตอน
rtfI
เครือ่ งสูบ นาแบบหาบหาม
เลือ่ ย'โช่ยนต์
043-391364
รถบรรทุก ขนาดเล็ก ทีน่ ง่ั 2 คอบ
รถตัก ล้อ ยางขนาดใหญ่ 150 แรงม้า
เลือ่ ยใช่ยนต์
043-464071
รถบรรทุก ขนาดเล็ก ทีน่ ง่ั 2 ตอบ
043-463075
รถบรรทุก ขนาดเล็ก ทีน่ ง่ั 2 ตอบ
รถพยาบาล
043-306140
เลือ่ ยโช่ยนต์
รถกูภ้ ยั เคลือ่ นทีเ่ ร็ว ขนาด 1 ตัน
043-210389
รถบรรทุก ขนาดเล็ก ทีน่ ง่ั 2 ตอน
รถดับ ไท้ป าพร้อ มอุป กรณ์
043-210012
รถพยาบาล(รถกูช้ พี )
043-296368
รถบรรทุก ขนาดเล็ก ทีน่ ง่ั 2 ตอบ
043-425103 เลือ่ ยไข่ย นต์
043-296568 ต่อ 11 รถพยาบาล

ทค.หนองไผ่

24 อำ๓ อโคกโพธิ๋ช้ย

รพายเลขโทรศัพ ท์
043-450485
043-311000

•น

1
1
4
1
1
2
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

บัญชีเครือ่ งจักรกล ยานพาหน£ นละเค'รือ่ งรออุปกรณ์
ที่1ช้1นการ'Oaงก้นนละบรรเทายาธารผภัย(อุทกภัย) จังหวัคชอฆแท่น
ลำดับที่ ประ๓ทหน่วยงาน

ชึ่อพนวยงาบ

อบต.บ้านกง
หต.พนองเริอ

27 อำ๓ อสีชมพู

อบต.หนองแตง
อบต.วังเพิม
อบต.ดงลาน
อบต .ภห่าน

28 อำ๓ อบ้านแฮท

หต.โคกลำราญ

4on/ อำเภอเชาสวนกวาง ทด.;ชาสวนกวาง

อบต.เชาสวนกวาง
อบต.เมีองนอม

อบต.คำม่วง
อบต.นางิ้ว

หมายเลชโทรคัพท้

รถทยาบาล
เครื่องสูบ'นาแบบหาบหาม
รถชุดตักไฮโดรลิกมาตรฐาน
เครื่องสูบ'นา ชบาด 8 นิ้ว
เครื่องสูง เนํ้า ชนาด 6 นิ้ๆ
043-295958 รถบรรทุกขนาดเล็ก ทีนั่ง 2 ตอบ
รถทยาบาล
043-294939 รถบรรทุกชบาดเล็ก ทีนั่ง 2 ตอบ
เครื่องกำเนิดไปฟ้า
รถกระเซ้า
เครื่องสูบบํ้าแบบหาบหาม
เลื่อยโข่ยบตํ
043-444041 รถภู้ภัยเคลื่อนทีเรื่ว (แบบบรรทุก 1 ตับ)
เลื่อยโช่ยบต์
043-399251 รถพยาบาล
รถกู้ภัยเคลื่อบทีเร็ว (แบบบรรทุก 1 ตับ)
080-0135552 รถบรรทุกขนาดเล็ก ทีนั่ง 2 ตอบ
รถทยาบาล
043-210293 รถบรรทุกชบาตเล็ก ทีนั่ง 2 ตอน
รถกู้ภัยเคลื่อบทีเร็ว (แบบบรรทุก 1 ตับ)
043-218918 ต่อ 21 รถทยาบาล
เรีอท้องแบบทร้อมเครื่องยนต์
เลื่อยโช่ยบต์
043 449021 เครื่องตัด / เครื่องถ่าง ทร้อมชุดตันกำอังไรดรอ
รถบรรทุกชบาดเล็ก ทีนั่ง 2 ตอน
เครื่องสูบบํ้าแบบหาบหาม
รถกู้ภัยเคลื่อนทีเร็ว (แบบบรรทุก 1 ตับ)
043-449550 รถบรรทุกชบาดเล็ก ทีนั่ง 2 ตอบ
เครื่องสูบนิ้าแบบหาบหาม
043-306531 รถบรรทุกชบาดเล็ก ทีนั่ง 2 ตอบ
รถทยาบาล
เครื่องสูบบํ้าแบบหาบหาม
เครื่องสูบบํ้าตับไฟปา
043-461000 รถบรรทุกชบาดเล็ก ทีนั่ง 2 ตอบ
รถทยาบาล
รถบรรทุกชบาดเล็ก ทีนั่ง 2 ตอบ
43358036

หต.โนนสมบูรณ์
30 โรงพยาบาล

รพ.ขอนแก่นราม

31

พุท ธสมาคมเต็กก่าจี่แชเทาะ

ยูลนิธิ

ประ๓ทเครี่องจักรกล

043-333800
043-311451

จำนวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1i
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

รถบรรทุกขนาดเล็ก ทีนั่ง 2 ตอน

1

รถทยาบาล
รถเคลื่อนทีเร็วขบเคลื่อน 4 ล้อ (อ.ชุมแท)

4
4

บัญ ชีเครือ่ งจิกรกล ยานพ-ทเบะ และเครือ่ งมออุปกรณ
ที!่ ชี!นการปืองก้นและบรรเทาลาธารณภัย(อุทกภัย) จิงทวัคซอนแท่น
ลำดับที่ ประ๓ หหน่วยงาน

32

เอกขน

ขื่อหน่วย•ทน

หจก.ขอนแก่นตงยิ่งเจริญ

หมายเลขโหรดัพ ท้

081-3922204

081-9744869
หจก.เจริญ หริพย์รุ่งเรื่อง
คอนสตรัคขื่น

ประเภทเครื่องจักรกล
รถพยาบาล (รถตู้)
รถนอมโนนลน
เริอท้องแบบพร้อมเครื่องยนต์
เรื่อเลํก
เครื่องดัด/ถ่าง พร้อมอุปกรณ์ดันกำลัง
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 12 ดับ
รถท้าลากพร้อมเทรลเลอร์
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
เรื่อยางพร้อมเครื่องยนต์
เรื่อยางพร้อมเครื่องยนต์
รถเกลี่ยตีนขนาดใหญ่

จำนวน
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
1

(ภาคผนวก ค)
ข้อมูลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิ ศมาคม หน่วยกูช้ พี
ที่

ซื่อ (มูลนิธิ/สมาคม/หน่วยกู้ภัย)

1 มูลนิธิ/หน่วยกู้ภัย สามัคคีอุทิศ

2 หน่วยกู้ภ้ยตำรวจทางหลวง
ขอนแก่น

รถยนต์ ชุด
วิทยุ รถยก เครื่องมื?
กู้ภัย ดับเพลิง ส์อสาร รถเครน ดัดถ่าง
179/1 ต.รอบเมือง
10 โมบาย
20
1
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4 เครื่อง
มือถือ 40 เครื่อง
สถานีตำรวจทางหลวงขอนแก่น 30
10
50
1
ต.ในเมือง อ.เมืองขอบแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
ที่อยู่

60/244 บ้านเอื้ออาทร 4
ต.คีลา อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอบแก่น
4 ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครขอนแก่น สวนสาธารณะ 200 ปี
สวนสาธารณะ 200 ปี บงแก่นนคร บงแก่นนคร
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
อ.เมองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
3 มูลนิธิ/หน่วยกู้ภัย บุญทันตา
นครขอบแก่น

5 มูลนิธิ/หน่วยกู้ภัย จิตรกุศล
ขอนแก่น

355/3 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง
อ.เมืองขอบแก่น จ.ขอนแก่น

6 มูลนิธิเทพสิทธิมูนิ

วัดสว่างพทยา บ้านหนองหลุบ
ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

3

1

4

10

3

1

1

1

13

1

จำนวน
ประธาน
สมาขิก
ผู้ประสานงาน
300 นายข้ยสิทธี้ สิทธิอมรพร
นายสุ'รพงบ์ นาฏยกุง

087-9452675
043-222457

120 นายนิรันดร อุดมแก้ว
บายสมข้ย ไชยเสือ

083-2854226
094-5196070

20 บ.ส.ชุติมา เอี่ยมสูงเนิบ

084-6009088
043-470734

2,300

เบอร์ติดต่อ

10 บายวิเขิยร คุผกิติ
นายนิรัญ อุดรแก้ว

086-2244919
043-220301
043-221184
043-227911
081-0553898
043-221546

40 นายไพบุลย์ นามโสม
นายพงบ์ลันตี้ สูงนารถ

087-9537511
086-4584612

บายกิตติน ับห์ วงศ์ท องเจริญ

พื้นที่
รับผิดขอบ

(ภาคผนวก ค)
ข้อมูลหน่วยงานด้านการฟ้องกันและบรรเทาลาธารณภัย มูลนิธิ ศมาคม หน่วยกูข้ พ้
รถยนต์ ชุด
วิทยุ รถยก เครือ่ งมือ จำนวน
ป่ระธาบ
ผูป้ ระสาบงาน
กูภ้ ยั ดับเพลิง ซือ่ สาร รถเครน ดัดถ่าง สมาซิก
7 สมาคมพุทธญาณสมาคม(บ้านไผ่) 888 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล 2
4
1
20
2
40 นายธน'วตั เน์ ถาวรวิรยิ ะตระกุ
ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
นายพงษ์วริฐษ์ ครึส'ุ วอ
FAX 043-273450
8 สมาคมกูภ้ ัยกัดป่าสว่างพร
1/2 หมู่ 10 ต.คำม่วง
2
5
30 บายริตเิ วช จำเริญไพชุลย์ผล
30
อ. เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ฝืงซ้าย ถ.มิตรภาพ
นายนิตพิ นั ธ์ พุม่ ทอง

089-7112321
087-4919930
043-272413
094-2679992
089-1691669
087-7511669

9 VR กูภ้ ยั เมืองพล

209 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล
อ.พล จ.ขอนแก่น

28 บายวิซดิ ชน ทองซบ

084-2652681

10 หน่วยอาสากูภ้ ยั บ้านค้อ

62 หมู่ 7 บ้านโคกสี ต.บ้านค้อ
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

20 นายเรกัฒบ์ คำพํพรุ ณ์

087-7215253
043-452003

ที่

ซือ่ (มูลนิธ/ิ สมาคม/หน่วยกูภ้ ยั )

11 ศูนย์วทิ ยุอนิ ทรึย์

ทีอ่ ยู่

163 หมู่ 15 บ้านเนินทอง
ต.บ้านค้อ
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ุ ธรรมเดกท่า 77 หมู่ 2 มูรณเจริญ อ.ชุมแพ
12 พุทธสมาคมเผยแผ่คณ
จํแ,บเกาะ
จ.ขอนแก่น

4

15

1

700-800 สจ.อิทธิขยั

ครึวงษ์ขยั

20 นายวิญา วงค์ลซิ ติ ฟ้ญญา

เบอร์ตดิ ต่อ

พืน้ ที่
รับผิดชอบ

083-6601899
043-210247
043-311451
โทรสาร

(ภาคผนวก ค)
ข้อมูลหน่วยงานด้านการ'ปอี งกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิ สมาคม หน่วยกูช้ พี
ที่

ซือ่ (มูลนิธ/ิ สมาคม/หน่วยกูภ้ ยั )

ทีอ่ ยู่

วิทยุ รถยก เครือ่ งมื£ จำนวน
รถยนต์ ชุด
ประธาน
กูภ้ ยั ดับเพลิง ซือ่ สาร รถเครน ดัดถ่าง สมาซิก
ผูป้ ระสาบงาน
8 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล 10
13 สมาคม วี อาร์ กูภ้ ยั มิตรภาพ
41 นายยุทธพงษ์ สิทธทัศนกุล
5
1
เมองพล
จ.ขอบแก่น
14 มูลนิธศิ าลเจ้าพ่อบํา้ พอง
388 หมู่ 2 ต.นํา้ พอง
30 นายคัดเนศ คงเจริญ?เข
มูลนิธศิ าลเจ้าพ่อพืา้ พองจิตรกระนไ อ. บํา้ พอง จ.ขอนแก่น
มูลนิธศิ าลเจ้าพ่อนํา้ พองจิตรอุบลวี,? น์
ุ ธรรมเตกก่า 77 หมู่ 2 ถ. มูรณเจริญ
15 พุทธสมาคมเผยแผ่คณ
จิแซเกาะ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
16 ศูนย์ วี อาร์ กูภ้ ยั 803

26/34 หมู่ 4 ถ.มิครภาพ
ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น

17 มูลนิธริ ่วมกด้ญญ

4/10 ถ.โพธิสาร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

18 หน่วยกูภ้ ยั ตำรวจทางหลวง อ.นํา้ พ 251/15 ถ.มิตรภาพ ต.นํา้ พอง
อ.,นาพอง จ.ขอนแก่น

7

2

12

เบอร์ตดิ ต่อ
043-414246
089-7124233
043-473181

20 บายปีญญา วงศ์ลซิ ติ ปีญญา

043-414246

50 นายกมล กิจกสิว้ฒน่

085-8540627

30 นายคุณๅฒิ แสงดอกไม้

084-9551904
092-4942642

25 บายจุมพล วงษ์จำปา

089-2830988
081-5921466
043-441282

พืน้ ที่
รับผิดขอบ

(ภาคผนวก ค)
ข้อมูลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิ สมาคม หน่วยกูช้ พี
ที่

ซือ่ (มูลนิธ/ิ สมาคม/หน่วยกูภ้ ยั )

ทีอ่ ยู่

19 สมาคมกูภ้ ยั ท่าพระการกุศล

บรืพทั า่ พระแทรกเตอร์
และก่อสร้าง
20 เครือข่ายเพือ่ นเตือนภัย จ.ขอนแก่! 3/784 ซอย 17 ม.14
ต.เมองเก่า อ.เมอง จ.ขอนแก่น

ประธาน
รถยนต์ ขุด
วิทยุ รถยก เครือ่ งมื£ จำนวน
กูภ้ ยั ดับเพลิง ซือ่ ส'าร รถเครน ดัดถ่าง สมาชิก
ผูป้ ระสานงาน
8
2
12 นายอุรพุ งศ์ ยอดแคล้ว
10

ถ.ไทยสามัคคี ต.หนองสองห้อง
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

084-5172127
084-4567888

21 เครือข่ายเพือ่ นเตือนภัย จ.ขอบแก,! 178/41 ถ.ประขาสโมสร
ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น
22 วีอาร์ กูภ้ ยั มูลนิธหิ นองสองห้อง
การกุศล

เบอร์ตดิ ต่อ

098-5141942
10

โมบาย
3 เครือ่ ง
มือถือ 25 เครือ่ ง

40 นายไพศาล พลสำโรง

081-0485015
080-1778895

พืน้ ที่
รับผิดขอบ

ซุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๑ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการน้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
(ภาคผนวก ง)
การจัดตั้งศูนย์พักพิง
โดยมอบหมาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดขอบแก่นเน้นหน่วยรับผิดขอบ
ข้อ มูล พื้น ที่ศ ูน ย์พ ัก พิง
อำ๓ อ

เมือง

ตำบล
สำราญ
โคกสี

บ้าน

หมู่

๔ นาเพียง
๓ ยางหย่อง
<^

พรมนิมิต

๕

หนองเต่า
ท่าพระทราย

ดอนข้าง

ดอนหัน

N

อส.มท.

๙๑๕๔๑๒

(ร)CfiQTKsiGT/sJ(ร,)

ร.ร.โคกสิ
ร.ร.โคกสี

Gt(ร)

ร.ร.โคกสี

๙๑๗๙๑๒ ๑๘๒๕๒๒๒
๔๑๗๔๕๕ ๑๘๒๗๑๑๒
๙๒๗๖๙๔ ๑๘๒๖๕๑๕
๙๐๕๙๐๔ ๑๘๐๙๗๐๕

๑๘๒๖๑๘๗
๙๒๑๗๑๑ ๑๘๒๒๑๒๙
(ร)

หนองปลาเข็ง

๕

วังหิน

วัดบ้านวังหิน

๙๐๘๕๒๐ ๑๘๑๒๓๔๕

๖ ท่าพระ
(ร^ กุดกว้าง

วัดท่าพระเบา
สนามกีฬากลาง

๙๐๖๐๐๐ ๑๘๑๑๓๔๔

๖

ร.'ร.มิง่ เมือง
ร.ร.มิง่ เมือง

๙๑๑๖๐๗

ดอนบม

๑๓ ดอนบม
พระลับ

E

๑

๑๒ โคกแปะ

เมือ งเก่า

พิก ัด

ร.ร.โคกสี
ร.ร.โคกสี
วัดหนองปลาเข็ง

(ร)(ร)

ท่าพระ

ศูน ย์พ กั พิง

(ร)Gs(ร)GlGs(ร)&

๙๑๐๘๑๓ ๑๘๑๔๕๙๑

๑ ผือ
๓ พระคือ
(si โคกน้อย

สนามกีฬากลางประจำตำบล
สนามกีฬ ากลางประจำตำบล

๙๑๔๖๑๙ ๑๘๑๖๒๙๖
๙๑๖๐๑๑ ๑๘๑๙๘๓๖
๙๑๖๘๓๒ ๑๘๑๗๗๖๖

๑๒ หนองแสง

สนามกีฬ ากลางประจำตำบล

๙๑๖๒๙๑ ๑๘๑๙๐๖๒

วัดบ้านหิวบึง

๘๙๙๒๒๓

๖ หัวสระ

วัดบ้านหัวสระ

C»G<ta!o<3)(9) (ร)Gs(ร)คา

๗ ดอนหญ้าบาง
๒ ดอนแดง
๓ โนนเข วา
<ร1 เหล่าบกชุม
๖ ดอนน้อย
๑๒ เหล่าพัฒ นา

ร.ร.ดอนหญ้านาง
สนามกีฬ ากลางประจำตำบล
สนามกีฬ ากลางประจำตำบล
สนามกีฬ ากลางประจำตำบล
สนามกีฬ ากลางประจำตำบล
วัดบ้านโนนตุน่

๕

หัวบึง

สนามกีฬากลางประจำตำบล

(ร)Gs(ร)(^.(ร)(ร!.(£

(ร)Ga(ร)รก<£^<2UC^9

(ร)Go(5)Id 91GDCs

๙๑๒๓๗๔ ๑๘๑๐๗๑๙
c??(ร)(ริ^ (ร)(ร) (ร)Gs(ร)(ร)(lO b

๙๑๔๔๖๒ (9)C^<9)0)£9<5jS^
๙๑๒๒๗๕ ๑๘๑๑๐๗๓
๙๑๔๗๖๖ ๑๘๑๓๗๘๗

อำ๓ อ

ตำบล

ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๒ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการบึองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
บ้าน
ศูน ย์พ กั พิง
พิกดั

หมู่

N

E
ศิลา

ห้วยขัน

ค่ายศรีๆ

ร))Dร) a}ร) ร) C^6DO<5)£aO

๕ บึงอีเฒ่า
๖ ท่าแก
๑๐ ดงพอง

ค่ายศรีๆ
ค่ายศรีฯ

๑๘๒๘๒๗๕
๙๑๖๗๒๑ ๑๘๒๘๑๙๓
๙๑๖๕๐๗ ร)£9เ©(&3©£9ร)

๕ หัวทุง่

สนามกีฬ ากลางประจำตำบล

๖

คำไอ

สนามกีฬ ากลางประจำตำบล

๙๐๕๒๐๓ ๑๘๒๑๓๓๘
<2^0<D(3)00 ๑๘๒๑๑๔๕

๗ กอก
๑ บึงเนียม

สนามกีฬ ากลางประจำตำบล

๙๐๕๙๖๐ ๑๘๑๙๔๕๗

สนามกีฬากลางประจำตำบล

๙๒๑๒๒๒

ร) GaIs ร)ฅ/ G)ธก

๒ ใคร่นนุ่
๓ ดอนตู่
๔ บึงฉิม

สนามกีฬ ากลางประจำตำบล
สนามกีฬ ากลางประจำตำบล
สนามกีฬากลางประจำตำบล

๙๒๑๔๔๖
๙๑๗๙๑๓

(ร)C^lsOG^ร) £s

ร) £«1รร) £9ร)&

Gt(5)Q\C&0(SL

๑๘๒๒๕๑๔

๕
๗
๘
๙

บึงลวางคํ

สนามกีฬากลางประจำตำบล

๙๒๒๓๘๙

ร) c+ร)€^

ปากเปีอย
สงเปีอย
ฮ่องเดือ่

สนามกีฬ ากลางประจำตำบล
สนามกีฬ ากลางประจำตำบล
สนามกีฬ ากลางประจำตำบล

๙๒๑๕๘๐ ร) £«ร) (SLร) คโ)
๙๑๖๖๗๓ ๑๘๒๓๐๘๑
๙๑๗๕๖๘ ๑๘๒๓๓๐๘

ป่าหวายนัง่

£ร

โสกแต้

ร.ร.หนองเขียงชุย

๘๙๒๗๒๑

โนนฆ้อง

๑ สร้างแก้ว
๒ โนนฆ้อง
๓ โนนคูณ

โคกหินขาว
โคกน้อย
โคกเหมือดแอ่

๘๘๕๔๗๔ ๑๘๑๗๘๔๘
CsCsQl(Slotร) ๑๘๑๗๑๘๙
๘๘๕๘๐๗ ๑๘๑๖๗๕๗

๖ ห้วยหว้า
๘ ห้วยหว้า

โคกน้อย
โคกน้อย

๘๘๓๒๔๐ ร)£รร)£รึ๋ £9£9ร)

๑ หนองบัว
๓ เหล่า

วัดป่าสามัคคีสนั ติธรรม

๘๙๑๐๖๓ ๑๘๑๕๑๐๙

วัดป่าสามัคคีสนั ติธรรม

๘๙๐๙๒๕ ๑๘๑๖๔๐๗

บ้านเป็ด

บึงเนียม

บ้านฝาง

บ้านเหล่า

ป่ามะนาว

๔

<5'

เฃือ่ ่น

๗
๘
๑
๕
๖

หนองแวง
กระพี้
ป่ามะนาว
แก่นเท่า
วังโพน

ค่ายศรีๆ

วัดป่าสามัคคีสนั ติธรรม
วัดป่าสามัคคีสนั ติธรรม
วัดป่าสามัคคีสนั ติธรรม
วัดป่าโนนตุน่
ร.ร.มัธยมฯ มัญ จาคีรี
โคกถํา้ เต่า

of ร) <Dร)ร) Gfi

ฝ็า

ร) £9<jLGnc^0(5^

๘๘๓๒๔๙ ร) ร)๙ ร)GbGl
£9

ร)ร)

ร)£9ร ) ^ ( ร ^

๘๘๗๑๙๐ ๑๘๑๗๓๙๘
๘๘๘๘๐๓ ๑๘๑๗๐๔๖
ร^(£^»o ๑๘๑๔๒๑๗
๘๗๘๙๔๒ ร) ร)ร)£9<ร ?ไเ
£9 ร) <Don(sL ๑๘๑๒๒๒๗
£9

£9
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อำ๓ อ

ตำบล

ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๓ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอบแก่น
บ้าน
ศูนย์พักพิง
พิกดั

หมู่
๙

พระยืน

พระบุ

กระเดือ่ ง
๖ ท่างาม

บ้านโต้น

๑ โต้น

ภายในบริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
ศาลาวัดบ้านโจดน้อย
ศาลาวัดศรีพมิ ลบ้านโต้น

๒ โต้น

ศาลาวัดศรีพมิ ลบ้านโต้น

๘๙๙๒๙๘

(ริ^

ดงเก่า
๔ ดงกลาง
๖ หินกอง

ศาลาวัดบ้านดงเก่า
ศาลาวัดบ้านดงกลาง
ศาลาวัดบ้านดงเก่า

๘๙๙๗๙๐ ๑๘๐๔๗๘๐
๘๙๙๓๓๔ <9)CsO(L(Lcn£0
๙๐๐๑๑๑ (5) 00(5)®) on

๒ หนอง'โพธ

ศาลาวัดบ้านหนองโพธึ๋

๙๐๒๒๘๓

๓ หนองหญ้า
ข้าวนก
๖ หนองหญ้า
ข้าวบก
๘ หนองโพธ

ศาลาวัดบ้านหนองหญ้าข้าวบก

๙๐๑๔๔๓ ๑๘๐๗๔๖๗

ศาลาวัดบ้านหนองหญ้าข้าวบก

๙๐๑๙๔๓ ๑๘๐๗๙๒๙

ศาลาวัดบ้านหนองโพธี๋

๖ ฟ้าเหลีย่ ม

ภายในบริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๗๑๓๘๐ ๑๘๓๐๑๔๗

๑ กงเก่า
๒ กงกลาง
๓ เปีอย
๔ หนองเม็ก

ร.ร.บ้านกง
ร.ร.บ้านกง

๘๗๘๓๓๔ ๑๘๒๘๙๐๗
๘๗๗๔๑๐ ๑๘๒๙๗๒๖

ร.ร.บ้านกง
ร.ร.บ้านกง

๘๗๖๖๓๔ ๑๘๒๙๑๔๘

หนองทุม่

ร.ร.บ้านกง

๘๗๔๘๙๔ (9)£96nOG)C^(9)
๘๗๔๓๗๓ ๑๘๓๐๘๖๗

๑๐ โนนศิลา

ภายใบบริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๗๗๔๒๔

(ร^

ดอนแขม
๖ ดอนคอม
๔ สระพังข่า

ภายในบริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
ภายใบบริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
ภายใบบริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๗๖๗๓๑ ๑๘๑๔๘๐๔
๘๗๖๐๔๖ (ร)6*(ร) ใD
๑๘๓๒๖๙๑

๘ กุดแคน

ภายใบบริเวณ ท ตี่ ง้ั หมูบ่ า้ น
วัดบ้านกุดรม

หนองแวง

หนองเรือ

E
N
๘๘๕๙๗๘ ๑๘๑๔๓๔๘
๘๙๗๕๔๑ ๑๗๙๙๙๘๒
๑๘๐๓๖๗๓

หนองเรือ
บ้านกง

๖
ยางคำ
โนนทอง
โนนทัน
บ้านผือ

๗ กุดฉิม
๘ กุดรม
๑ โบบทอง
๒ หนองแสง
<21. โพ!)ตาก

วัดบ้านกุดรม
อบต.บ้านกง
อบต.บ้านกง
อบต.บ้านกง

Gl (ร)

G)£flOG^เอ (5)£e

(ร)C*GnO(3)GT/(5^

(5)

๘๖๓๔๔๙ ๑๘๒๗๔๐๘
๘๖๓๔๔๐ ๑๘๒๗๘๐๘
๘๗๘๗๔๗ (ร)Gsเอ ctf o <5)
๘๘๐๒๙๔ ๑๘๒๙๔๒๔
GL&iC&C&G&G) ๑๘๓๐๗๗๑

อำ๓ อ

ชุมแพ

ตำบล

ชุมแพ

ไขยสอ

บาหนองทุม่
โนนอุดม

ซุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๔ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
น้าน
ศูนย์พักพิง
พิกัด

หมู่

๕ โนนฆ้อง
๖ หนองผือ

อบต.บ้านกง

๗ หนองผือ

อบต.บ้านกง

๑๘๓๕๒๑๗
๘๘๐๕๒๓ ๑๘๓๕๒๕๙

๘ ดอนกอก

ภายใบบริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๘๐๔๗๓ ๑๘๓๗๘๒๘

๙

๘๘๑๙๔๒ ๑๘๓๕๓๒๒

๑๐ โพธิต้ าก

อบต.บ้านกง
อบต.บ้านกง

CeQliGoGaGsG)

๖

ร.ร.บ้านหนองบัว

๘๒๙๐๖๙ ๑๘๒๖๑๘๔

สถานโบราณคดีโนนเมือง

๘๓๒๑๕๙ ๑๘๒๖๕๗๖
๘๒๕๖๗๓ ๑๘๓๑๑๖๖

หนองผือ
เชิญ

หนองเสา
เล้า

อบต.บ้านกง

CsGsOCsCs(^

๑๘๓๐๗๗๑

๘ แก้งยาว
๑๐ กุดชุมแพ

บริเวณศาลหลักเมือง

๑ ไชยสอเหนือ
๖ ท่าเดือ่

วัดบ้านไชยสอ
วัดบ้านท่าเดือ่

๒ ไชยสอ
<ร! โนนทองหลาง

วัด โรงเรียบ
วัด โรงเรียบ

๓ ไผ่กดุ หิน

อนามัย / ร.ร.ไผ่หนิ กุด

๑๓ นาโพธี้

ร.ร.ชุมขมนาโพธี๋

๗ วังยาวน้อย

ร.ร.บ้านวังยาว

Cs(ริ)£r)a)(9)££

วัดอิสานราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านดอน
โรงเรียนบ้านหอย

G*(ริ)รก(£te!(9) ๑๘๔๙๖๘๔
๘๓๙๘๓๕ ๑๘๒๘๖๘๒

(ร^

วังยาวใหญ่

๑

ดอน

๒ หอย

นาเพียง

E
N
๘๗๘๘๕๗ ๑๘๓๑๕๗๑

๘๓๖๑๒๗ (ริ)GbIq G^รก(5)0
GaCTKs^aXS)

๑๘๒๖๕๓๕

๘๓๖๐๙๕ ๑๘๒๘๗๙๕
๘๓๗๕๑๐ ๑๘๒๘๓๓๖
๘๓๕๐๖๓ ๑๘๒๙๘๖๕
ร)

๖ โนนอุดม
๗ โนนอุดม

โรงเรียนบ้านโนนอุดม
โรงเรียนบ้านโนนอุดม

๘๔๐๔๖๐ ๑๘๒๘๗๑๖
Ga( ร oิ
๑๘๒๗๗๑๐
C^0lGl\D(9)G^ ๑๘๒๗๘๐๔

๙

โรงเรียนบ้านหินตัง้

๘๔๖๔๕๒ ๑๘๒๗๙๖๔

โรงเรียนบ้านหอย
วัดสว่างโนนโพธ
วัด/ร.ร.บ้านอาจสามารถ
วัด/ร.ร.บ้านอาจสามารถ
วัด/ร.ร.บ้านอาจสามารถ
วัดแสงจันทร์

๘๔๗๒๐๕
๘๕๑๓๐๗
๘๕๑๐๙๙
๘๕๑๒๗๖
๘๕๐๓๒๐

หินตัง้

๑๑ หอย
๕ โนนโพธึ๋
๘ อาจสามารถ
๙ อาจสามารถ
๑๒ อาจสามารถ
๗ ห้วยแสง

๑๘๒๕๔๒๒
๑๘๒๒๙๔๘
๑๘๒๓๑๘๐
๑๘๒๓๑๔๑
๑๘๓๐๔๖๔

อำ๓ อ

สีซมพู

ตำบล

หมู่

ร.ร.บ้านโนนลาด

๗ สนามบิน
๘ โนนเรียน
๒ วังมน

ร.ร.บ้านธาตุ
ร.ร.บ้านธาตุ
วัดบ้านวังมน

๘๑๗๑๗๗ ๑๘๓๙๔๙๗
๘๑๖๔๔๘ ๑๘๔๐๐๒๓
๘๔๑๒๖๐ ๑๘๖๖๖๗๙

สีชมพู

วัดศรีซมชืน่

๘๓๙๓๑๓

๓ โสกรัง

วัดบ้านโสกรัง

๘๓๙๔๘๔ ๑๘๔๒๖๑๗

๘ หินลาดทุง่ โพธึ๋

วัดบ้านหินลาดทุง่ โพธี้

£»(รี^ร)is £ ร)

๑๘๔๖๐๗๑

๙ โคกกุง

วัดบ้านโคกกุง

๘๔๑๒๔๑

ร (t 6 ก «0

๑๔ วังทรายขาว
๑๔ โคกเจริญ

วัดบ้านโสกรัง
วัดปาจันทรังษีบา้ นนาเจริญ

๘๓๖๐๔๔

ร) G»<S^D®)Gk!(ร^

วัดบ้านหนองโฮ

๘๓๙๔๑๑
๘๓๙๙๗๗

ร)££<£^»®^®)®)

ร )^ ร )

๔

สีชมพู

<^

นาจาน

วังเพิม่

ดงลาน

๑

นํา้ พอง

โนนลาน

นาจาน

9

ร) ตา(ริ^ก®)®)
6 9

ร) G»(DQ1®)OC>

) £ 9

£ 9

วัดบ้านโคกกุง

๒ หนองไร
๑ 0 วังขอนยม
๑๓ โนนทัน

วัดปาจันทรังษีบา้ นนาเจริญ
วัดปาจันทรังษีบา้ นนาเจริญ

๒ บุง่ เม่น

วัดบ้านมุง่ เม่นหนองตู่

๘๔๐๖๑๐

๓ ปากห้วยขวาง

วัดบ้านปากห้วยฝาง

๘๔๐๙๙๖ ๑๘๖๒๑๖๗

๘ หนองดู่
๑๐ ทรายทอง
๒ ขำจำปา

วัดบ้านมุง่ เม่นหนองตู่
วัดใหม่สซี มพู
วัดบ้านขำจำปา

๘๔๑๐๖๒ ร) Gsdtek&^o®)
๘๓๙๗๗๔ ๑๘๔๙๘๖๑
๘๒๔๗๐๓ ๑๘๖๑๔๗๓

๗ อ่างทอง๑

วัดอ่างทองคีรวี นั

๘๓๐๒๒๙

ร)

บริเวณ ท ี่ตง้ั หมูบ่ า้ น

๑๘๙๖๔๐

ร) GjaDOGTKi©)

๑

บริพรู ณ์
วังขัย

N

E
๘๑ ๙๔๔๘

โนนสะอาด

ศรีสขุ

ซุดที่ ๑ จอง ๑ จุด
หน้าที่ ๔ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการปีองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
บ้าน
ศูนย์พักพิง
พิกดั

อ่างทอง

๔ หนองหญ้า
ปล้อง
๔ ผานํา้ เทีย่ ง
๕ วังถัว่
๙
(5)®)
ร)ร!
ร)ร!

เสียว
ประซานิมติ
โคกกลาง
โคกกลาง

ร)£รึ๋ GlG^(ร3ร aD

บริเวณ ท ี่ตง้ั หมูบ่ า้ น
0£ร ๑๘๔๙๙๗๗
๘๒๘๓๒๐ ร) (jLร)ร!
๙๐๘๒๐๔ ๑๘๔๘๒๗๗
ร)ร)

วัดบ้านผานํา้ เทีย่ ง
ร.ร.บ้านวังเกิง้
วัดบ้านโคกกลาง
วัดบ้านโคกกลาง
วัดบ้านโคกกลาง
วัดบ้านโคกกลาง

๙๑๐๖๓๒ ๑๘๔๔๑๖๑
๙๑๑๗๑๒ ร) Gs(i!<9)<&!GsGs

อำ๓ อ

ตำบล

หมู่

หนองกุง

๗
6»
๙

ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๖ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการป้องกับและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
บ้าน
ศูนย์พักพิง
พิกัด
E
N
บีงกลาง
ร.ร.บ้านโนนพะยอม
๙๐๙๒๔๗ ๑๘๔๓๔๙๙
โนนสวรรค์
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๙๑๓๔๖๐ ๑๘๔๖๗๔๔
นาเรียง
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๙๑๓๙๖๐ ๑๘๔๖๗๖๖

บ้านขาม

๑

ขาม

บัวเงิน

ท่ากระเสริม

โรงเรียนบ้านขาม

๙๒๑๘๑๔

๒ ขาม
๗ โนนเชือก
๙ โคกใหญ่
๑๒ โคกเล้า

โรงเรียนบ้านขาม
วัดพระธาตุขามแก่น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๙๒๑๙๓๘ ๑๘๓๔๗๔๙
๙๑๗๙๙๘ ๑๘๓๔๗๓๑
๙๒๗๑๓๖ ๑๘๖๑๗๗๔
๙๒๒๒๔๔ ๑๘๔๔๔๑๑

๑๓ โคกใหญ่

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๙๒๖๙๓๒ <5)Gak)(5)Gba}

๑ หนองแสง
๒ หนองแสง
๓ ท่ามะเดือ่ น้อย

ฝูงบิน๒๓๗
ฝูงบิน๒๓๗

๙๑๓๐๖๗ ๑๘๔๔๙๙๒
๙๑๒๙๙๔ ๑๘๔๔๖๑๔
๙๑๒๘๑๗ (ร)d<sl<£.c£o

๔

ท่าโพธึ๋

๔ ท่ากระเสริม
๖ กุดพังเครือ
๗ ท่ามะเดือ่

อุบลรัตน้

บ้านดง

ฝูงบิน๒๓๗
ฝูงบิน๒๓๗
ฝูงบิน๒๓๗

๙๑๒๗๓๔ ๑๘๔๔๒๐๔
๙๑๑๔๓๖ ๑๘๔๐๗๖๒
๙๑๓๔๐๔ (ร)6acn6*a) (ร)(SL.

๘ ท่ามะเดือ่

ฝูงบิน๒๓๗
ฝูงบิน๒๓๗
ฝูงบิน๒๓๗

๙๑๔๗๔๔ ๑๘๓๗๓๔๒
(ร)d^O(s^6$ ๑๘๓๗๒๖๑

๙

ฝูงบิน๒๓๗

๙๑๔๔๐๗ ๑๘๓๔๒๓๘

บีงเปง
๑๐ หนองแสง
พังทุย

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

(ร)G»Gn(f^O£9£s

๑ กุดพังทุย
๖ นาขาม
๗ หินลาด
๑๐ พังทุย
๑๓ นาขาม
๑ ขุนด่าน
๒ ดง
๓ ดง
๔ บ่อ
๗ ห้วยทราย

ฝูงบิน๒๓๗
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๙๑๘๗๔๒
๙๒๐๖๙๘
๙๑๗๖๙๑
G^(9)£d£fl{ร)Gil

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั อบต.บ้านดง
บริเวณทีต่ ง้ั อบต.บ้านดง
บริเวณทีต่ ง้ั อบต.บ้านดง
บริเวณทีต่ ง้ั อบต.บ้านดง
บริเวณทีต่ ง้ั อบต.บ้านดง

๘๙๑๙๔๓ ๑๘๖๒๓๑๑
๘๙๓๑๗๘ ร)6*«D<5)<S^(5!(?tI
๘๙๓๒๖๓ ๑๘๖๒๐๔๐
๑๘๔๘๔๓๒
๘๘๗๐๗๑ ๑๘๔๘๑๔๗

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๑๘๔๖๓๐๙
๑๘๔๙๒๗๔
๑๘๔๙๒๘๔
๑๘๔๖๔๖๑

อำ๓ อ

ตำบล

ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๗ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการป่องกับและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
บ้าน
ศูนย์พักพิง
พิกดั

หมู่

E
เขือ่ นอุบล
รัตน์

๘ กุดเขียงมี
๓ ท่าเรือ

บริเวณทีต่ ง้ั อบต.บ้านดง
ทีว่ า่ การอำ๓ ออุบลรัตน์

๘๙๔๖๖๑ ๑๘๔๙๓๖๘
๘๘๗๒๗๗ ๑๘๔๔๙๔๐

๗ ภูค ำเบ้า
๘ โนนสวรรค์

ทีว่ า่ การอำ๓ ออุบลรัตน์

๘๘๖๔๗๓ ๑๘๔๑๔๓๑
๘๘๔๔๔๔ (9)C9(sl£b
๘๘๔๒๑๑ ๑๘๔๖๘๘๓
๘๘๓๗๔๙ ๑๘๔๔๔๓๗

๙
บาคำ

แก่งศิลา

๑๐ ภูเขาวง
๑ นาคำ

๑

ศรีสขุ

บริเวณทีต่ ง้ั อบตศรีสขุ สำราญ.

๒ สำราญ
๔ ท่าพระยา
ณรงค์
๔ โคกกลาง

บริเวณทีต่ ง้ั อบตศรีสขุ สำราญ.
บริเวณทีต่ ง้ั อบตศรีสขุ สำราญ.

๘๙๗๖๙๑ ๑๘๗๔๘๒๓
๘๙๖๒๖๖ ๑๘๗๓๙๒๗

บริเวณทีต่ ง้ั อบตศรีสขุ สำราญ.
บริเวณทีต่ ง้ั อบตศรีสขุ สำราญ.

๘๙๓๑๘๗ ๑๘๗๑๑๖๒
๘๙๗๘๔๒ ๑๘๗๖๑๓๖

บริเวณทีต่ ง้ั อบตทุง่ โป่ง.

๘๙๔๐๓๙ ๑๘๔๒๙๔๙

บริเวณทีต่ ง้ั อบตทุง่ โป่ง.

๘๙๔๔๑๔ ๑๘๔๓๗๗๑

บริเวณทีต่ ง้ั อบตทุง่ โป่ง.

๘๙๓๙๘๔ ๑๘๔๔๗๖๐

หนองแลง
๑ โนนสะอาด
๒ จระเข้
สงเคราะห์
๔ หนองผือ

เขตเทศบาล

บริเวณทีต่ ง้ั อบต.บาคำ

๑๒ บาคำน้อย

๖

บ้านไผ่

ทีว่ า่ การอำเภออุบ ลรัตน์
ทีว่ า่ การอำ๓ ออุบลรัตน์

บริเวณทีต่ ง้ั อบต.บาคำ
บริเวณทีต่ ง้ั อบต.บาคำ
บริเวณทีต่ ง้ั อบต.บาคำ

๘ เล้า

ทุง่ โป่ง

ทีว่ า่ การอำ๓ ออุบลรัตน์

๘๙๒๔๙๔ ๑๘๖๗๖๑๓
๘๙๓๙๗๖ ๑๘๖๘๒๘๒
๘๙๒๔๑๓ ๑๘๖๔๔๒๐
(ร) <D(t o Gil
๘๙๒๙๐๗ ๑๘๖๗๘๗๐
๘๙๖๘๙๓ ๑๘๗๔๑๔๘

๒ โนนราศรี
๓ กุดกระหนวน

ศรีสขุ
สำราญ

N

๐

ชุมซนโนนสว่าง วัดจันทร์ประสิทฮึ๋

ชุมซบโนน
สะอาด
๐ ชุมซบศาลเจ้า
๐ ชุมชนคลองซล
ทาน
๐ ชุมซนฃนมจีน
๐ ชุมซนสุมนามัย
๐

บริเวณทีต่ ง้ั อบต.บาคำ

วัดจันทร์ประสิทธิ,
วัดจันทร์ประสิทธี้
วัดจันทร์ประสิทธึ๋
ร.ร.ประเสริฐแก้วอุทศิ ฯ
ร.ร.แสงทองๆ

อำ๓ อ

ตำบล

หมู่

ซุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๘ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
พิกัด
ศูนย์พักพิง
บ้าน
N

E
๐

ชุมซนกกแดง

ชุมซนบ้านไผ่
เก่า
๐ สมประสงค์
พัฒ นา
๒ ศาลเจ้า
(ร.ิ ' โนนสว่าง
๐

เมือ งเพีย

เปีอยน้อย

เป้อยน้อย

วัดจันทร์ประสิทธิ๋
วัดจันทร์ประสิทธึ๋
วัดจันทร์ประสิทธี๋

๙

วัดจันทร์ประสิทธิ้

คลอง
ซลประทาบ
๖ ละว้า
๗ ซีกกค้อ
๑๓ ซีกกค้อ
๑๔ คามวารี
๑ หัวฃัว

๔ โนนเหลือ่ ม
๔ ขอนแก่นน้อย

ขามป้อม

วัดจันทร์ประสิทธี้

๔ โนนสะอาด

๒ เปีอยน้อย
๓ หัวฝาย

วังม่วง

วัดบ้าสุมนามัย
วัดโพธิซ้ ยั

วัดบ้านละว้า
วัดบ้านละว้า
วัดบ้านละว้า

๘๙๐๗๑๔ ๑๗๘๗๑๐๘
๘๙๑๗๘๗ ๑๗๙๐๔๙๒

วัดบ้านละว้า
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
สนามกีฬาหมูบ่ า้ น
โรงเรียบบ้านหัวฝาย

๙๑๙๒๓๒ ๑๗๔๙๔๓๐
๙๒๐๒๔๒ ๑๗๔๙๑๔๙
๙๑๘๙๙๒ ๑๗๖๐๘๒๖

ศูนย์เด็กอ่อนก่อนเกณฑ์

G>^(9)£0<>n£«O

วัดบ้านขอนแก่นน้อย

๙๑๙๘๑๓ ๑๗๔๖๖๔๑

๑๗๖๑๒๐๙

๒ วังม่วง

ร.ร.บ้านวังม่วง
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๑๗๔๖๗๑๖
๑๗๔๙๔๒๗
๙๑๓๑๗๗ ๑๗๖๐๙๖๐
๙๑๓๓๙๑ ๑๗๖๐๙๓๗

๓ ห้วยแร่

ร.ร.บ้านห้วยแร่

๙๑๑๐๔๔ ๑๗๔๗๐๖๖

(ริ^
๔
๖
๗
๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
โรงเรียนบ้านโสกนาค
ร.ร.บ้านห้วยแร่
ร.ร.บ้านโสกนาค
โรงเรียบบ้านขามป้อม

๙๑๑๗๖๑ ๑๗๖๑๔๒๐
C?wO<0<£โร^(§โ ๑๗๔๗๒๖๔
๑๗๖๐๑๖๗
๙๑๑๒๔๒ ๑๗๔๖๘๗๗

๖ ดอนนาโน
๗ หัวขัว
๑ วังม่วง

โนนสว่าง
ห้วยโป้ง
โสกนาค
ห้วยแร่
โสกนาค
๑ ขามป้อม

บริเวณทีต่ ง้ั หมู่บา้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
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๙๑๖๑๖๔ ๑๗๖๔๐๔๓

อำ๓ อ

ตำบล

สระแก้ว

หมู่

หนาท ๙ ของ ๑๓ หนา
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
บ้าน
ศูน ย์พ กั พิง
พิกดั

๒ ส้มปอยใหญ่
๓ ส้มปอยน้อย
(5L วังผือ

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๕ หนองนกเขียน
๖ หนองโก
๗ หินอาว

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
ร.ร.หนองโกน้อย
ร.ร.บ้านหินฮาว

๙๑๔๖๐๗ ๑๗๖๓๕๐๖
๙๑๔๒๐๕ ๑๗๖๗๐๐๑
๙๑๖๒๐๕ ๑๗๖๗๑๕๘
๙๑๗๔๓๗ ๑๗๖๙๕๙๙

๘ นาเสถียร

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๙๑๔๗๐๔ ๑๗๖๕๑๙๐

วังผือ
สระแก้ว
วังหิน

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
โรงเรียนบ้านสระเก้ว

เก่าค้อ

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๙๑๔๔๒๗ ๑๗๖๓๗๐๘
๑๗๕๕๐๑๑
&!<S)cl>)d£9(l ๑๗๕๗๔๕๓
๙๑๕๘๙๔ ๑๗๕๖๗๘๖

๙
๑
๒
๓

<ร£ หนองบัวน้อย
๕ นาเสียว

พล

เพ็กใหญ่
โคกสง่า

แวงใหญ่

ลอมคอม
คอนฉิม
โนนทอง

E
N
๙๑๗๑๐๔ ๑๗๖๓๗๗๘
๙๑๗๑๒๔ ๑๗๖๓๐๗๗

วัดส้มปอยใหญ่
ร.ร.บ้านส้มปอยน้อย

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

ร.ร.บ้านนาเสียว

๙๑๘๒๑๔ ๑๗๕๖๔๙๕
๙๑๙๓๐๗ ๑๗๕๓๓๒๐

๖ โคกสว่าง
๗ วังหิน
๘ โนนหอม

ร.ร.บ้านนาเสียว
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

&!<9)CsG^(9)Gn ๑๗๕๓๑๐๙

ร.ร.บ้านโนนหอม

๘๗๖๖๐๖ ๑๗๕๗๙๐๗

๒ คูขาด
๔ ทุง่ น้อย

วัด/ร.ร.บ้านคูข าด

๘๗๔๘๓๗ ๑๗๔๖๒๔๒

๑ คอบฉิม
๒ รัตนะ
๓ สีหนาท

ร.ร.บ้านทุง่ น้อย/ฟาร์มไก่ทงุ่ น้อย
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๗๖๒๐๔ ๑๗๔๘๓๔๘
๘๗๗๗๐๓ ๑๗๖๕๐๔๘

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๖๒๐๘๑ ๑๗๖๑๖๙๕

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

<ร1 โนนข่า

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๖๐๖๘๙ ๑๗๖๑๓๕๕
๘๖๐๔๑๒ ๑๗๖๐๕๔๖

๕
๖
๑๐
<5)<5>
ใหม่นาเพียง ๑
๓
๘

โนนแดง
ซีทา่ วังเวิน
โนนทองใต้
รัตนะวดี
ใหม่นาเพียง
ดอนหิน
หนองทุม่

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
วัด /ร.รซีท า่ วังเวิบ
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๖๐๒๑๘ ๑๗๖๐๓๔๐
๘๖๐๑๔๐ 6)Qวว ตาOdl(9)
๘๖๒๙๖๒ ๑๗๖๒๗๐๔
๘๗๖๒๔๖ ๑๗๖๐๐๐๐
๘๗๖๒๙๗ ๑๗๖๑๗๐๓
๘๗๖๓๖๙ ๑๗๖๒๗๐๗

อ ำ

๓อ

ตำบล

หมู่
๑๔

โนนสะอาด

๑
๒
๓
Cl

หนาท ๑๐ ของ ๑๓ หนา
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
น้าบ
ศูนย์พักพิง
พิกัด
E
N
ใหม่นาเพียง
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
พัฒนา
โนนสะอาด
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๘๖๕๖๖๔ ๑๗๖๔๙๐๓
นา'โพรี้
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๘๖๓๔๔๔ ๑๗๖๖๑๓๙
กุดหมากเห็บ บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๘๖๖๐๗๒ ๑๗๖๙๑๑๘
กุดหมากเห็บ บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๘๖๔๖๖๓ ๑๗๖๙๔๐๗
วังหว้า
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๑๗๖๔๒๐๐

๖
๗ ตลาดน้อย

แวงน้อย

ท่านางแนว

๘
๙
๑
๒
๓

หนองสอง
ห้อง

หนองสอง
ห้อง

วัด/ร.ร.บ้านบาโพธึ๋
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
วัดสุทธังคณาวาส
วัดทรงศิลาบ้านท่าบางแนว

๘๖๒๔๑๐ ๑๗๖๔๘๔๗

วัดปทุมวนาราม

๘๔๙๐๖๐ ๑๗๔๘๘๐๖
๘๔๗๓๐๔ ๑๗๔๔๘๖๘
๘๔๘๑๐๐ ๑๗๔๗๓๗๗

วัดนิเวศน่วนาราม
วัดทรงศิลาบ้านท่านางแนว
วัดทรงศิลาบ้านท่านางแนว

๘๖๐๖๔๖ ๑๗๔๙๓๔๒
๘๔๖๙๘๔ ๑๗๔๔๖๗๒

ร.ร.บ้านละหานบา

๘๔๘๓๒๙ ๑๗๔๙๓๗๔

๓ ทุง่ มน

วัดทุง่ มน

หนองดู่
๖ โนนทองหลาง
๑๒ บึงบัวทอง
๑๓ ห้วยทราย

วัดราษฎรบำรุง
วัดบ้านโบบทองหลาง

๘๖๒๔๙๓ ๑๗๔๗๒๙๒
๘๔๗๐๓๘ ๑๗๔๒๔๔๑
๘๔๙๔๘๗ ๑๗๔๗๔๐๖

ั บา
๑ ๔ หนองดูพ่ ฒ
๑ ทางขวาง
๒ หนองม่วง
๖ โคกสง่า
๘ หนองหญ้าป้อง
๑๔ ขาม

วัดราษฎรบำรุง

( s

ทางขวาง

๘๖๗๙๓๔ ๑๗๖๓๑๐๘

หนองบัวเลิง
โพนงาม
๘ ท่าบางแนว
๙ ท่าบางแนว
๑ ละหานบา
( s

ละหานนา

นา'โพธ
นาโพธ
โนนเขวา
ท่าบางแนว

บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

i

i

วัดบ้านละหานนา
ร.ร.ทุง่ มน-ห้วยทราย
วัดบ้านทางขวาง
วัดบ้านหนองม่วง
วัดบ้านโคกสง่า
ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง
พืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๖๖๘๖๐ ๑๗๔๔๑๑๔
๘๖๔๔๓๑
๘๖๙๙๒๓ ๑๗๔๒๙๙๘
๘๗๐๒๘๑
๙๐๓๑๔๖ ๑๗๓๖๒๖๐
< 3 ) ( ร ี! ไ D O ( l ( £

< ร )ฅ เ(s

lc iO

G

X

S
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อำ๓ อ

ตำบล

หมู่

คีมซาด
โนนธาตุ

๑๕
๖
๑๐

ตะกัว่ ป่า
หนองเม็ก

ดอนตู่
ดง เคีง
หันโจด

ภูเวียง

หว้าทอง

๑
๒
๓

ซุดที่ ๑ ของ ๑ ขุด
หน้าที่ ๑๑ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
น้าน
ศูนยพักพิง
พิกัด
E
N
หนองบัว
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๙๐๓๑๒๑ ๑๗๓๔๖๖๑
ปอแดง
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๙๐๗๙๑๕ ๑๗๕๒๒๙๓
ซาด
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๘๙๙๗๘๓ ๑๗๔๒๐๐๗
ตะกัว่ ป่า
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๙๑๓๒๔๕ ๑๗๓๗๙๑๒
ท่า
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๘๙๗๒๔๔ ๑๗๕๑๖๙๒
หัวขัว
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๘๙๖๘๑๐ ๑๗๕๐๓๒๐

๗ หนองหว้า

บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๙๗๗๘๒ ๑๗๕๒๔๒๘

๘ โคกสูง
๑๑ หนองไทร

บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๙๙๔๕๗ ๑๗๕๐๖๙๔
๘๙๗๖๔๒ ๑๗๕๓๘๗๔
G^<5) (รี!!Ga ๑๗๔๙๐๐๔
Qt<DGaC£(sl(sl ๑๗๓๓๖๘๖

๖ โนนสะอาด
(ร!! หนองช้างนํา้
๕ โนนซาด
๑ หนองเหล็ก
๖
๑๒
๖
๗

กุดหอยกาบ
ซาดน้อย
โป่งสังข์
กุดหิน

บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
ร.ร.บ้านโคกกลาง
ร.ร.บ้านโคกกลาง

๙๐๗๗๘๓ ๑๗๓๒๒๕๔
๘๙๙๖๕๐ ๑๗๔๓๕๔๓
๘๙๔๘๖๒ ๑๗๔๒๙๔๔
๘๖๘๙๕๒ ๑๘๕๗๘๐๙
๘๖๘๖๖๓ ๑๘๕๙๘๓๔

กุดขอนแก่น

๓ ใคร่นนุ่
<§)(§) ดอนหัน

ร.ร.บ้านกุดซอนแก่น
ร.ร.บ้านกุดขอนแก่น

นาหว้า

๑ นาหว้า
๒ โนนสมบูรณ์
๓ ห้วยขัน
๕ โนนสะอาด

บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
ร.ร.บ้านโนนอุดม

๖
๗
๘
๑๑

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
ร.ร.บ้านโนนอุดม
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
วัด/ร.ร.บ้านโคกสงเปีอย

GsGs<§)C^<9)d
๘๗๙๗๖๑
๘๗๙๘๒๐
๘๗๕๗๘๖
๘๖๑๐๗๒

ร.ร.บ้านโคก

๘๗๕๓๐๙ <5) (ร!!(&3ร)(5)Gs

หนองกง
ธนสาร
ทุง่ ชมพู

โนนคูณ
โบนกระเดา
หนองโบ
โนนคูณ

๒ ห้วยขีห้ นู

๘๗๗๕๓๗ ๑๘๓๕๕๓๘
๘๗๕๔๒๐ ๑๘๓๒๖๗๐
๘๗๗๖๑๖ ๑๘๔๖๒๕๕
๘๗๔๘๐๓ ๑๘๔๖๕๗๐
๘๗๓๕๖๖ ๑๘๔๗๗๓๕
๑๘๕๐๗๔๖
๑๘๕๐๖๓๕
๑๘๕๓๒๔๒
๑๘๕๑๓๒๔
(5)Ga(ร!!6ทaDtD(ร!

อำ๓ อ

ตำบล

ขุดที่ ๑ ของ ๑ ขุด
หน้าที่ ๑๒ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการปีองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
หมู่
บ้าน
ศูนย์พักพิง
พิกัด
E
N
๓ ดอนคู่
๘๗๓๔๑๐ G)£fl(f3DC>G^O
(SL โคกสงเบ้อย
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๘๗๒๙๔๙ ๑๘๔๗๐๓๖
๔

ดินดำ

๖ หนองพลวง
๗ ลอนเพิม
่
๓ กุดดุก
(ร!

มัญ จาคีรี

กุดแคน

กุดดุก
หนองโบ
หลุบคา

ศาลาวัดบ้านหนองโบ
ร.ร.หนองม,วงหลุบคา

๘๗๓๘๐๑ ๑๗๘๒๒๔๗
๘๗๘๙๗๑ ๑๗๘๓๔๐๙
๘๘๑๗๖๗ ๑๗๘๓๗๙๑

นางาม

๖
๗ โจด
๑ หนองสองห้อง
<ร!

โคกสูง

๕

นางาม

วิท ยาลัยเกษตร
วัดตลาดกลอง
วัดโนนแดง
วัดโพ!]ทอง

๘๖๖๔๒๑ ๑๘๔๖๗๘๐

๘๖๗๖๗๙ ๑๗๙๙๙๐๑
๘๖๖๓๔๐ ๑๗๙๔๗๙๖

๖ หนองโน
(ร)(ร) โสกนํา
้ ขุบ่
๒ คำแคบเหนือ

ร.ร.ดอนแก่นเท่าฯ
โรงผลิต■ ปุยชีวะฯ
ร.ร.คำแก่นวิทยา

๘๖๒๘๑๗ ๑๗๙๑๔๔๙
๘๖๒๔๑๐ ๑๗๘๘๓๑๗
๘๖๒๓๘๒ ๑๗๘๙๓๓๔
๘๗๓๘๘๔ ๑๘๐๖๗๙๑

๓ น้อยกลาง

ร.ร.คำแก่นวิทยา

๘๗๔๖๖๑ ๘๗๔๖๖๑

คำแคน

๔ คำปากดาว

ร.ร.คำแก่นวิทยา
ร.ร.คำแก่นวิทยา

๘๗๔๔๖๗ ๑๘๐๗๔๓๙
๘๗๒๓๑๙ G ) d o d ! ( ร !(รี!(รี!

๖ คำคับโซ่
๗ ห้วยแล้ง
๑ หนองไห

ร.ร.คำแก่นวิทยา
ร.ร.คำแก่น วิท ยา
สำนักสงฆ์บา้ นหนองไห

๘๗๑๒๓๓ (ร)c£o(S!o(S)(S)
๘๖๙๘๔๖ ๑๘๐๔๑๗๐
๘๙๑๔๘๐ ๑๗๙๖๐๓๑

๗ แจ้ง

ร.ร.บ้านแจ้ง

C»G^l£K5)OC^

๙

บริเวณ อบตหนองแปน.
บริเวณ อบตหนองแปน.
ร.ร.หนองไห
ศาลาวัดดงเคีง

๘๙๐๔๒๓ ๑๗๙๒๐๔๑
๘๙๐๔๔๔ ๑๗๙๒๑๘๔
๘๙๑๒๙๓ ๑๗๙๖๐๔๘
CaG^?G)

ร.ร.ท่าสวรรค์ประชานุสรณ์
ร.ร.ท่าสวรรค์ประชานุสรณ์

๘๙๑๔๔๓ ๑๗๙๘๓๘๑
๘๘๔๑๖๒ ๑๘๐๓๘๖๙

(รี!

ท่าศาลา

๘๗๐๘๗๔ ๑๘๔๗๗๒๙
๘๗๔๗๙๒ ๑๘๔๖๔๐๒
๘๖๔๙๒๒ ๑๘๔๖๒๒๐

๕

หนองแปน

๘๗๔๖๖๔ ๑๘๔๗๔๔๙

ร.ร.บ้านโคกกลาง
ร.ร.บ้านโคกสงเบ้อย
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

กุดเค้า

คำแคน

วัดบ้านโคก

หนองแปน
๑๒ หนองแปน
(ร)(รี! หนองไห
๔ ดงเค็ง
๗ ท่าสวรรค์
๑๐ ท่าสวรรค์

๑๗๙๓๒๐๖

G)^ o (3) a}Ga01

อำ๓ อ

ซนบท

ตำบล
ชนบท

วังแสง

ศรีบญ
ุ เรือง

ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๑๓ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการ‘ปอี งกันและบรรเทาลาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
หมู่
บ า้ น
ศ นู ย พ กั พ งิ
พิกัด
E
N
๔ ท่าข่อย
ทีท่ ำการ อบต.ท่าข่อย
๘๘๓๖๕โ๖ ๑๗๘๔๒๔๖
๖ ท่านางเลือ่ น
วัดป่าศิรเิ กตุบา้ นท่าบางเลือ่ น
๘๘๒๔๙๓ ๑๗๘๒๙๑๑
๑๓ ท่าข่อยใต้
ทีส่ ว่ นบุคคลข้างวิทยาลัยการ
๘๘๓๗๖๔ ๑๗๘๓๙๔๙
อาชีพ ตำบลขนบท.
๑ วังแสง
๘๗๒๘๔๔ ๑๗๗๖๙๒๓
๓ ห้วยไร่
๘๖๙๓๔๗ ๑๗๗๓๒๑๘
๖ โนนข่า
๘๗๐๔๐๐ ๑๗๗๔๒๔๓
๑๐ โนนข่าใต้
๔ ท่าม่วง
๖ หนองหวาย
๗ กุดหล่ม

๘๗๐๓๗๙ ๑๗๗๖๔๔๙
ทีส่ าธารณป่ระโยซน้1คกหินขาว
โครงการขลประทานอ่างเก็บนํา้
หนองกองแก้ว
ทีส่ ว่ นบุคคลริมถนนสายบ้าน
ดอนด่-ถนนแจังสนิท

๘ วังเวิบ
(5)(§) ท่าม่วงน้อย
๑๒ ใหม่ศวิ ใิ ล
โนนพะยอม ๓ ห้วยค้อ
(ริ1

ภูผาม่าน

โนนสมบูรณ์

นางิว้
โนนคอม

๑๗๘๔๔๑๙

๘๘๖๗๙๗

<5)GTl£9<D<&^<9)

£$£9£9<9>£sG^

๑๗๘๖๗๘๒

๘๘๘๔๖๗ ๑๗๘๗๘๔๖
๘๘๔๔๒๒ ๑๗๘๔๔๙๙
£0£9(ir<D(S^<5) ๑๗๘๔๗๔๗
๘๘๔๔๔๗ ๑๗๘๑๑๖๔

ห้วยอึง่

£9 £9

๑๗๘๑๑๒๗

01(51

๘๗๖๔๔๖ ๑๗๘๐๘๓๔
๘๗๙๘๔๑ ๑๗๗๙๖๔๗
๘๗๔๗๐๐ ๑๗๘๐๐๑๗
<S1 ๑๗๗๙๖๓๘

๔ หนองเต่า
๖ โนนพะยอม
๗ หนองเต่าน้อย

เขาสวน
กวาง

£รึ£๋ 9dal

๘ โนนพะยอม
น้อย
๔ หัวฝาย

ร.ร.บ้านหัวฝาย

๘๙๗๙๖๐ ๑๘๘๒๑๒๖

๗
๘
๔
๑
๒
๓

ร.ร.ทุง่ โพฮึข๋ ยั
บริเวณ ท ตี่ ง้ั หมูบ่ า้ น
ร.ร.ขาม'ปอี มดงเย็น
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๘๙๔๐๖๐ ๑๘๘๑๙๐๗

ทุง่ โพธึข๋ ยั
โนนหัวข้าง
ดงเย็น
โนนคอม
เขินเหนือ
เขินใต้

£

«

£

0

0

0

0

1

\o<t£9£9(s^(5l (51

£9

(SJ(ร^0

๘๙๗๖๒๐ ๑๘๗๘๒๗๔
๘๑๐๒๔๙ ๑๘๔๒๑๖๓
£9

<51<51<51£s

£9

๘๑๒๗๓๔

<9)£9<S^<9)รก(51
<51 <±.(5)Ol& (si
£ 0

อำ๓ อ

ตำบล

หมู่

ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๑๔ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการฟ้องกับและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
พิกัด
ศูนย์พักพิง
บ้าน
E

๔ ป่ากล้วย
๖ ป่ากล้วย

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๑๔๑๔๘ ๑๘๔๒๑๑๑
๘๑๔๐๖๐ ๑๘๔๓๑๙๔

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๑๓๘๔๗ ๑๘๔๒๙๗๔

๗ หนองนกทา
๘ หนองบัวทอง
๑ สะแกเครือ

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๐๔๒๒๐

๒ บาฝายใต้

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๓ สองคอน
(^ นาท่าลี่
๔ นาฝายเหนือ
๖ ซ ำเปีบ

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๐๓๐๖๑ ๑๘๔๓๗๖๒
C^O(f&?(9)£s ๑๘๔๓๐๒๔
๑๘๔๔๐๐๗

วัดราษฎร่ศรัทธาธรรม

U9<DC^^D(^<3) ๑๘๔๒๓๓๔
c*<9)(5)(5?(£!Ga (5)Cs Gil(ร)(ร)

(ร^ ท่าขาม

นาฝาย

ภูผาม่าน

๑

ภูผาม่าน

๒ ชำกู,ทอง
๓ สว่างโนนสูง
(ร1 ท่ากระบือ
๔ นา,นาชำ
๖ โนนสว่าง
๗ นา'นาชำใหม่
๘ ห้วยถํา้ เต่า
วังสวาบ

N

๑ วังสวาป
๒ วังผาดำ
๓ หนองแห้ว
(5^

๔
๖
๗
๘
๙
๑0

วังมน
เขาวง
วังใหม่
ดงสะคร่าน
ฝายตาสวน
วังกกแก้ว
โนนเตาเหล็ก

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
ร.ร.บ้านโนนสว่างฯ
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๑๔๐๔๘ ๑๘๔๖๐๑๑
๘๐๗๔๔๓ ๑๘๔๒๗๒๘
Cfi<9)<5)Clld!!Cs ๑๘๔๔๐๑๑

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๐๙๐๗๒ ๑๘๔๒๐๖๙

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
ร.ร.บ้านวังสวาป่
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

GbOGP<5)(£^ร (ร)£d(L&£9(9)(9)

หน่วยฟ้องกับรักษาป่าท ๔
ี่

CsOOCs^dLCd <5)£j»(S^Gn<§!(ร)(ร)

ร.ร.หนองแห้ววังมนศึกษา
ร.ร.กษาหนองแห้ววังมบศี
หน่วยฟ้องกันรักษาป่าท ๕
ี่
ร.ร.ดงสะคร่าน
บริเวณ ท ตี่ ง้ั หมูบ่ า้ น
ร.ร.บ้านวังสวาป
บริเวณ ท ตี่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๗๙๗๘๔๘ ๑๘๔๒๐๑๑
๗๙๔๙๙๘ ๑๘๔๒๙๗๐
๗๙๘๑๑๔ ๑๘๔๒๘๓๗
๗๙๗๙๑๑ (ร)d(sl(ร)c£o c£
๑๖๓๘๔๗ ๑๘๔๐๙๔๔
๑๖๓๔๖๔ ๑๘๔๐๔๔๒
๑๖๓๒๘๖ ๑๘๔๐๗๔๐

ตำบล

อำ๓ อ

ห้วยม่วง
ชำสูง

กระนวน
คูคำ

ห้วยเตย
คำแมด

ชุดที่ ๑ ของ ๑ ชุด
หน้าที่ ๑๕ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
หมู่
บ้าน
ศูนย์พักพิง
พิกดั
E
N
๒ วังเจริญ
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
๘๑๒๗๘๑ (ร)Ga(£oo(£!6n
<£. อ้อคำ
วัดมาระวิชยั
๙๓๒๗๕๙ ๑๘๓๑๕๑๔

๕ ชำสูง

วัด'โพธ'ชัย

๙๓๓๗๑๖ ๑๘๒๙๘๗๑

๓ บ่อใหญ่
๑ ห้วยเตย
๖ ชำโอง
๓ โคกกลาง

ร.ร.บ้านบ่อใหญ่

๙๓๑๑๖๐ ๑๘๒๘๗๙๙
๙๓๘๘๕๘ ๑๘๓๘๗๐๗

วัดราษฎร์นยิ ม

ดอนเขียง
๕ นายม
๘ แห้วคำ
๙ แห้ว

วัดศรีบญ
ุ เรือง
ร.ร.บ้านโคกใหม่
วัดบ้านแห้ว
ร.ร.บ้านแห้ว

<ริ!

บ้านโนน

โคก'โพธ1ขย โพธโชย

หนองนาคำ

กุดธาตุ

บ้านโคก

๙๔๐๐๙๒

(ร)GsGlOG^(9)ฅ/

(ร)(ร)GsCsl

๑๘๔๑๒๕๐

๙๒๖๙๗๒

(ร) GD

๑๗๗๒๒๕๓

(ร)o

สามหมอ

โรงเรียบบ้านสามหมอ

Ci»cD(ร)<5)cD€ll

โนนหัน
๓ โนนกระยอม
๘ กุดลอบ

โรงเรียนบ้านโนนหับ
วัดโนนกระยอม
วัดกุดลอบ
วัดมูลนาค

๘๖๔๘๐๖ ๑๗๗๘๐๑๕
๘๖๒๙๖๓ ๑๗๗๕๔๔๔
๘๖๒๗๖๗ ๑๗๗๔๙๗๙
๘๖๐๔๙๗ ๑๗๗๔๙๖๔
๘๖๙๑๘๐ ๑๗๗๙๓๒๐

๑
๒

นาแพง

ร.ร.ยบ้านห้วยเต
ร.ร.บ้านสว่าง

๑๐ มูลนาค
๗ หนองหวาย
๑ กุดธาตุ
๒ กุดธาตุ
๓ หัวภู
(ริ! สะอาด

โรงเรียนบ้านหนองหวาย
ร.ร.บ้านกุดธาตุ
ร.ร.บ้านกุดธาตุ
ร.ร.บ้านกุดธาตุ
ร.ร.บ้านสะอาด

๕ สะอาด

ร.ร.บ้านสะอาด

๖ โนนลาน
๗ หัวนาหม่อ

ร.ร.นาหม่อโนนลาบ
ร.ร.นาหม่อโนนลาน

๑๐ โคก
(ร)(ร) ดอนพระ
๑๒ กุดธาตุ
๑๕ หัวนาหม่อ
๑ หนองนาคำ

ร.ร.บ้านโคกสงเบ้อย
ร.ร.นาหม่อโนนลาบ
ร.ร.บ้านกุดธาตุ
ร.ร.นาหม่อโนนลาน
ร.ร.บ้านหนองนาคำ

๘๔๗๔๔๘
๘๔๗๒๒๔ ๑๘๖๙๓๐๑
๘๔๖๒๔๐ ๑๘๖๘๖๗๔
๘๕๐๘๔๙ ๑๘๖๙๒๗๓
£s(sLOC«£aGn ๑๘๖๘๘๕๓
๘๕๓๐๖๖ ๑๘๖๖๒๑๖
Ca(&!(ร)<o^<o(!o (ร) \ฮ o OGl
๘๕๕๑๗๘ (ร)GfluDGT)(ร)
๘๕๒๔๘๗ ๑๘๖๖๔๘๙
£รึ(๋ &!ไ0(ร)Go(ริ! ๑๘๖๗๘๔๖
๘๕๕๙๗๕ ๑๘๖๐๘๙๓

อำ๓ อ

ตำบล

หมู่

หนาท ๑๖ ของ ๑๓ หนา
กองอำนวยการ,ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
พิกัด
ศูนย์พักพิง
บ้าน
E

ขนวน

บ้านแฮด

โคกสำราญ

โนนสมบูรณ์

โนนคีลา
เวีย งเก่า

บ้านหัน
เขาน้อย
เมือ งเก่า
พัฒนา

๒ หนองนาคำ
๕ หนองหว้า

ร.ร.บ้านหนองนาคำ
ร.ร.บ้านหนองหว้า

๖ หนองหญ้า
ปล้อง
๘ โคกเจริญ
๑ ขนวน

ร.ร.บ้านหนองหว้า

๒ ขนวน
๔ กุดกัง้
๕ หนองฟู
๘ คีมซาด

ร.ร.บ้านขบวน

ร.ร.งนาคำบ้านหนอ
ร.ร.บ้านขนวน

N

๘๕๕๙๖๘ ๑๘๖๑๑๐๔
๘๕๗๗๓๘ ๑๘๖๑๒๕๑
๘๕๗๗๙๔ ๑๘๖๐๓๖๗
๘๕๕๙๓๖ ๑๘๖๑๓๑๙
๘๖๐๕๑๒ ๑๘๕๘๙๕๕
๘๖๐๗๓๕ ๑๘๕๘๗๒๘
๑๘๕๙๙๘๕

๙ ใหม่สามัคคี
๑๐ วังหันซา
©๑ ขนวน

ร.ร.บ้านขนวน
ร.ร.บ้านหนองฟู
ร.ร.บ้านขบวน
ร.ร.บ้านขบวน
ร.ร.บ้านหนองฟู
ร.ร.บ้านขบวน

๘๖๑๔๘๒
๘๖๒๙๓๒
๘๖๐๗๔๐
6#<D00£©0

๑ โคกสำราญ
<§L เล็บเงือก
๗ ปาแดง

ทต.บ้านแฮด
อบต.เล็บเงือก
อบต.เล็บเงือก

๘๙๕๗๕๑ ๑๗๙๒๒๒๓
๘๙๕๘๕๒ ๑๗๙๕๓๑๙
๘๙๒๘๔๑ ๑๗๙๕๕๓๑

๙

ปาม่วง

อบต.เล็บเงือก

๘๙๔๗๖๔ ๑๗๙๘๒๙๑

๑๐ โนนพันซาด
๑๑ โคกสำราญ
๑๓ แจ้งกระหบวบ

อบต.เล็บเงือก
ทต.บ้านแฮด
อบต.เล็บเงือก

๘๙๗๒๐๑ ๑๗๙๗๑๖๑
๘๙๗๙๗๗ <5>GTIg^Oไo Ga
๘๙๒๙๐๖ ๑๗๙๖๗๓๕

ร)(ร! โคกสำราญ

ทต.บ้านแอด

๒ หนองขาม
๕ หนองผักตบ

อบตโนนสมบูรณ์.
อบตโนนสมบูรณ์.

๘๙๕๙๑๖ ๑๗๙๒๑๗๑
๙๐๓๓๓๐ (5) 01 <D6T)
๙๐๐๓๕๖ ๑๗๙๘๘๕๖

๑๒ หนองขาม
๗ ห้างข้าว
<i บาแพง
๖ นาตาด
๙ หับร่อง

อบตโนนสมบูรณ์.
วัด/ร.ร.บ้านห้างข้าว
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๑๘๔๙๙๒๙
๘๕๖๘๑๒ (ร)c*(^(ร) (ร)<D
๘๔๙๗๑๒ ๑๘๔๔๐๗๓

(ร)£a<DO(s^£s(ร^
๑๘๕๗๗๕๒
(ร)£a(^G^(ร)!ร)&'

๘๖๒๖๖๗ ๑๘๖๐๕๒๒

อำ๓ อ

ตำบล

หมู่

ขุดที่ ๑ ของ ๑ ขุด
หน้าที่ ๑๗ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการป้องกับและบรรเทา?ทธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
พิกัด
ศูบยพักพิง
บ้าน
E

ในเมือง

N

๑๐ โนนสวรรค์
๑๐ โคกสูง
๑๑ หนองคอง

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

สา(HotCs
๘๔๙๖๐๐
๘๔๑๔๗๑ ๑๘๔๐๐๗๖
๘๔๐๔๖๔ ๑๘๔๙๔๙๐

๑๒ หนองคู่
๑๓ หนองเตาปูน

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

๘๔๐๔๖๖ ๑๘๔๗๓๓๗
๘๔๐๑๐๐ ๑๘๔๔๗๒๗
๘๔๑๗๖๔ ๑๘๔๐๒๘๒

๑๔ โนนสูง

บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น
บริเวณทีต่ ง้ั หมูบ่ า้ น

จ

ที่
1
2
3

แผนจัดเตรียมการอพยพสัตว์พื้นที่เที่ยง เพื่อรับสถานการณ์ และให้ความข่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2561
___ ____________________________ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น_______________________________
หน่วยงานที่รับผิด,ชอบ
พื้นที่อพยพสัตว์
อำนวนสัตว์ที่รองรับได้
พกัด
หภู่ที่
จังหวัด/ศูนย์/สถานี
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ละติยูด
อำบวนพื้นที่
ขนีดสัตว์
จำนวน ลองติภูด
(ไร่)
(คัว)
สนง.ปศอ. เวียงเก่า
6
ในเมอง เวียงเก่า ขอนแก่น
14
โค-กระบอ
200
สำนักงานปศสัตว์อำเภอขนบท
10
ขนบท ขนบท ขอนแก่น
20
โค-กระบอ
800
5
ขนบท ขบบท ขอบแก่น
โค-กระบอ
5
300
สนง.ปศอ.สิขมพู /
5
สิขมพู สีขมพู ขอนแก่น
โค-กระบอ
40
300 16.8495123 102.1833229
อปท. /อ.สิขมพู
สุกร
200
1
ศรสุข สิชมพู ขอนแก่น
โค-กระบอ
30
200 16.7451878 102.1846962
สุกร
100
5
นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โค-กระบอ
20
200 16.651652 102.7351719
สุกร
100
11
นาจาน สีขมพู ขอนแก่น
40
โค-กระบอ
500 16.6662064 102.1484005
สุกร
300
1
วังเพม สีขมพู ขอนแก่น
20
โค-กระบอ
200 16.7978445 102.1785593
สุกร
100
1
ฟ้ายาง สีขมชุ ขอนแก่น
โค-กระบอ
30
300 16.6937909 102.0886731
สุกร
200
1
ดงลาน สิขมพู ขอนแก่น
โค-กระบอ
20
200 16.8036373 102.0924711
สุกร
100
10
บริพูรณ์ สิขมพู ขอนแก่น
20
โค-กระบอ
200 16.8269709 102.1037597
สุกร
150
16.7524
102.1075988
7
บ้านใหม่ สิขมพู ขอนแก่น
30
โค-กระนีอ
300
สุกร
200
2
ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น
30
โค-กระบือ
300 16.7294065 107.0448565
สุกร
200

หมายเหตุ

4

5

6
7
8

สนง.ปศอ.ห'นองสองห้อง/

อบต.บ้านเหล่า
ทต.บ้านฝาง
ทต.โคกงาม
อบต.บ้าหวายนัง่
ทต.บ้ามะนาว
ทต.หนองบ้ว
ทต.โนนฟ้อง
สนง.บ้ศอ.โคกโพธํไ่ ซย
สนง.บ้ศอ.กระนวน
สนง.บ้ศอ.มัญจาคีร/ี
อบ้ท. /อ.มัญจาคีรี

5
7
8
13
5
5
7
3
4
5
5
3
2
9
10
8
10
8,10
7
2
1,2
3
9
6
5
7

1,14

หนองแดง สิชมพู

ขอนแก่น

20

หันโจด
หันโจด
หนองสอง
หนองสอง
หนองสอง
ดงเคีง
ดงเคีง
ดอนดัง่
ดอนดัง่
โนนธาตุ
หนองเม็ก
หนองเม็ก
สำโรง
สำโรง
ตะกัว่ บ้า

ขอนแก่น
ชอนแก่น
ชอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ชอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

50
50
50
50
50
100
100
5
15
100
1๓
10
10
10
100
100
40
50
500
400
1๓
100
60
300
50

หนองสอง
หนองสอง
หนองสอง
หนองสอง
หนองสอง
หนองสอง
หนองสอง
หนองสอง
หนองสอง
หนองสอง
หนองสอง
หนองสอง
หนองสอง
หนองสอง
หนองสอง

หนอง'นง่ล้อม หนองลอง

บ้านเหล่า
บ้านฝาง
โคกงาม
บ้าหวาย
บ้ามะนาว
หนองบัว
โนนฟ้อง
บ้านโคก
ห้วยโจด
ๅดเค้า
หนองแบ้น

บ้านฝาง
บ้านฝาง
บ้านฝาง
บ้านฝาง
บ้านฝาง
บ้านฝาง
บ้านฝาง
โคกโพธ
กระนวน
มัญจาคีรี ขอบแก่น
มัญจาคีรี ขอนแก่น

1,250

8

โค-กระบือ
200
สุกร
100
โค-กระบือ
100
โค-กระบือ
100
โค-กระบือ
100
โค-กระบือ
100
โค-กระบือ
100
โค-กระบือ
200
โค-กระบือ
200
30
โค-กระบือ
โค-กระบือ
50
โค-กระบือ
200
โค-กระบือ
200
โค-กระบือ
50
โค-กระบือ
50
50
โค-กระบือ
โค-กระบือ
200
โค-กระบือ
20
โค-กระบือ
100
โค-กระบือ
200
โค-กระบือ
300
โค-กระบือ
200
โค-กระบือ
200
โค-กระบือ
200
โค-กระบือ
150
โค-กระบือ
500
โค-กระบือ
5,000
พ ก ระบอ
500
โค/กระบือ/สุกร 100

16.724642

107.1397316

15.7412885

102.6897025

15.7501484

102.6896596

15.230512

102.761972

15.6929962

102.7567899

15.6913849

102.7959824

15.6494449

102.7933645

15.6663356

102.7916479

15.7718629

102.773838

15.7541084

102.7750397

15.6928206

102.7271891

15.7927388

102.7546871

15.8015036

102.7080703

15.8184539

102.7486253

15.8418176

102.7629322

15.7068055

102.8327715

15.7610111

102.8286195

พนที อบต.
วัด
สานบ้าโสกแต้
สวนบ้าสาวะถี
วัด
บ้าสาธารณะ
บ้าสาธารณะ
16.13

16.2072364

102.34

102.665772

วิทยาลัยเกษตรและ
บ้านบ้าแดง,แจ้งกระหนวน

9

ลนง.ปศอ.ภูผาม่าน

5,6

10

อบต. โคกสำราญ
อบต. โคกสำราญ
อบต. โคกสำราญ
ทต. บ้านแอด
อบต. โนนสม'ภรู ณ์

9
1,11,14
4
2
5

ลนง.ปศอ.,รำสูง

9

เทศบาลเขีอนอุบลรัตน์
อบต.เขีอนอุบลรัตน์
เทศบาลตำบลนาคำ
เทศบาลตำบลโคกสูง
อบต.บ้านดง
อบต.ทุง่ โบ้ง
อบต.ศรีสขุ สำราญ

3,4

1,2,5,12,13

สำนักงานปศุสัดว์อำเภอชุมแพ

10

11
12

13

6,7,8
1,9,12

9,10
7,10
1,2,3,4
5,6,7,8

ภูผาม่าน ภูผาม่าน
โคกสำราญ บ้านแอด
โคกสำราญ บ้านแอด
โคกสำราญ บ้านแอด
บ้านแอด บ้านแอด
เนนสมชุ]รท่ บ้านแอด
บ้านโนน ชำสูง
ขอนอุบลรัต อุบลรัตน์
ฟ้อนอุบลรัตบ อุบลรัตน์
นาคำ อุบลรัตน์
โคกสูง อุบลรัตน์
บ้านดง อุบลรัตน์
ทุง่ โบ้ง อุบลรัตน์
ขรีสขุ สำราฤ อุบลรัตน์
ฃัวเรียง

ชุมแพ

ขอนแก่น

20
6

โท - กระบอ

200

40
255
83
42
47
3,000
100
200
300
500
200
200
600

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

100
5
5
3

โค/กระบือ/สุกร
โค/กระบือ/สุกร
โค/กระบือ/สุกร
โค/ทระบือ/สุกร
โค/กระบือ/สุกร

ขอนแก่น

40

โค - กระบีอ

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

100
200
250
300
150
220
440

โค,กระบือ
โค,กระบือ
โค,กระบือ
โค,กระบือ
โค,กระบือ
โค,กระบือ
โค,กระบือ

ขอบแก่น

20

โค/กระปีอ

อปท. / อ.ชุมแพ

สุกร
เป็ด/ไก่

1

ไชยสอ

ชุมแพ

ขอนแก่น

10

โศ/กระปีอ
สุกร
เป็ด /ไก่

10

ชุมแพ

ชุมแพ

ขอนแก่น

30

โค/กระบอ
สุกร
เป็ดAn'

9

นาเท่เยง

ชุมแพ

ขอนแก่น

37

พ ก ร ะ ป ิอ
สุกร
เป็ดA ก'

1

โนนสะอาด

ชุมแพ

ขอนแก่น

30

โค/กระบอ
สุกร

ม.9 ต.โคกสำราญ
1,11,14 ต.โคกสำราญ
4 ต.โคกสำราญ
ม.!0 ต.โคกสำราญ
ม.ร ต.โนนสมชุเรณ์
ดฟา

16.2354631

102.6916659

16.1730498

102.6952922

16.2081945

102.7044761

16.2087817

102.7334332

16.2377911

102.7483141

859/36 16.332063
152
2,268/6,07
178/3 16.311379
203
2,493/8,23
325/22 16.325235

102.132724

อบต.ขัวเรียง

102.84871

อบต.ไขยสอ

102.41963

ทึส๋ าธารณะ
ห้วยอีเบ้า

102.17859

ทีสาธารณะ
บ้านอาจสามารถ

102.02693

อบต.
โนนสะอาด

313
3,737/8,96
308/69 16.275233
391
6,696/18,9
322/36 16.341652
259

เป็ด/ใก,

7

8

โนนหัน

นาหนองทุ่ม

ขุมแพ

ขุมแพ

ขอบแก่น

ขอนแก่น

30

10

โค/กระบิอ
สุกร

85

เป็ด/โก'

2,243/8,95
1434/132
470
4,760/20,5
335/51
397
2,232/9,71
475/37
928
4,532/14,0
223/16
196
2,022/816,
183/194
279
1,973/11,8
193/6
295
3,341/13,3

โค/กระบิอ
สุกร
เป็ด/ไก่

1

หนองเขียด

ขุมแพ

ขอนแก่น

18

โค/กระบิอ
สุกร
เป็ดAn

8

หนองไผ่

ขุมแพ

ขอนแก่น

40

โค/กระบิอ
สุกร
เป็ดAn'

2

หนองเสาเล้า

ขุมแพ

ขอนแก่น

39

โค/กระบิอ
สุกร
เป็ดAn

7

วังหินลาด

ขุมแพ

ขอนแก่น

20

โค/กระบิอ
สุกร
เป็ดAn

7

โนนอุดม

ขุมแพ

ขอนแก่น

20

โค/กระบิอ
สุกร
เป็ดAn’

14

15

สำนักงาน,ปคุสตั ว์/
อบต.
สำนักงานบ้คสุ ตั ว์/
อปท.

5
3
10
6,17
4
2

บ้านฝิอ
บ้านฝ็อ
อุดก'วา้ ง
โนนทอง
เบ้อยน้อย
เปีอย'นอ้ ย

หนองเรือ
หนองเรือ
หนอง1รอ
หนองเรือ
เปีอยน้อย
เบ้อยน้อย

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

2

3
3
3
10
4

4,031/6,16
241/27 16.365968

โค-กระบ้อ
โค-กระบ้อ
โค-กระบ้อ
โค-กระบ้อ
โค-กระบ้อ
โค - กระบ้อ
ไก่

50
50
50
40
400
200
800

101.595761

อบต.โนนหัน

16.404439

101.591726

อบต.
นาหนองทุม่

16.384035

101.591774

อบต.
หนองเขึยด

16.352371

102.1668

ทีสาธารณะ
บ้านยอดห้วย

16.344283

102.174914

ทีสาซารณะ
บ้านหนองโพงโพด

16.384142

102.63078

อบต.
วังหันลาด

16.303974

102.133407

ทีสาธารณะ
บ้าทุมขน
บ้านโนนอุดม
อบต.
อบต.
หยูบ่ า้ น
หยู,่บา้ น
บ้าสาธารณะ
บ้าสาธารณะ

สำนักงาบปศุสตั ว์/
อบต.วังม่วง

4

วังม่วง

เปีอยน้อย ขอนแก่น

12

สำนักงาบปศุสตั ว์/
อบต.ขามป้อม

10

ขามป้อม เปีอยน้อย ขอนแก่น

10

16

อำเภอเมึองขอนแก่น

17

จังหวัดขอนแก่น /
สำนักงานปศุสตั ว์อำเภอ

4
15,17
3
2
1
3
1
5
9

โคกสี มองขอนแก่1 ขอนแก่น
เมองเก่า มิองขอนแก่' ขอนแก่น
ดอนฟัน มิองขอนแก่' ขอนแก่น
หนองแวง พระยืน ขอนแก่น
บ้านโตัน พระยืน ขอนแก่น
พระบุ พระยืน ขอนแก่น
บ้านขาม น่าพอง ขอนแก่น
หนองกุง นํ้าพอง ขอนแก่น
นัวใหญ่ •นาพอง ขอนแก่น
ทราย!;เล น่าพอง ขอนแก่น

4
10
4
6
15
20
35
100
200
100

6
1
1,4

เมืองเพิย
หัวหนอง
ภูเหล็ก

บ้านไผ่
บ้านไผ่
บ้านไผ่

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

25
16
2,000

11
4
1,2,8
2

หินตัง้
บ้านไผ่
ปาปอ
บ้านลาน
ในเมือง
แคนเหนอ

บ้านไผ่
บ้านไผ่
บ้านไผ่
บ้านไผ่
บ้านไผ่
บ้านไผ่

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

12

ละหานบา

แวงน้อย

จอนแก่น

25
50
70
105
1000
300
50

18

สนง.ปศอ.นํา้ พอง

6

19

สำนักงานปศุสตั ว์
อำเภอบ้านไผ่

6
2

20

สุกร
โค - กระป้อ
ไก่
สุกร
โค - กระป้อ
ไก่
สุกร
โค - กระป้อ
โค - กระป้อ
โค - กระป้อ
โค
โค
โค
โค-กระป้อ
โค-กระป้อ
โค-กระป้อ
โค-กระป้อ

20
400
1,500
150
600
2,000
150
50
200
50
100
150
200
200
300
500
400

โค-กระป้อ
โค-กระป้อ
โค-กระป้อ
สุกร
โค-กระป้อ
โค-กระป้อ
โค-กระป้อ
โค-กระป้อ
โค-กระป้อ
โค-กระป้อ

400
300
1500
3000
300
550
700
1000
3000
500
500

โค 1 กระบอ

ปาสาธารณะ
ป่าสาธารณะ

16.19,ร0.02"น 102.46,04.05"คอ
16.16,47.07"น 102.43,39.04>อ
16.15,56.41”น 102.41,59.09"ตอ
16.5548927
102.949056
16.6968585

1028687936

16.6265955

102.9298782

16.6321827

102.9204154

รองรับ ต.บ้านขาม
รองรับ ต.ท่ากระเสริม
รองรับ ต.นัวใหญ่
รองรับ ต.ท่ากระเสริม
ต.ทรายยูล

โคกฝ่ายหลวง
โคกศุนย์ไหม
โคกหนองสุมพุก

21
22

อบต.ละทาบบา
อบต.ท่าบางแบว
อบต.ท่านางแนว
อบต.ท่าบางแนว
สบง.ปfเอ. ภูเวียง
สบง.ปศอ. ทนองนาคำ

4
9

1
3

10
1
8
14

23

สำนักงานปศุสตั ว์อำเภอพล

10
5

ละทาบนา
ท่านางแนว
ท่านางแนว
ท่านางแนว
บาทว้า

แวงน้อย
แวงน้อย
แวงน้อย
แวงน้อย
ภูเวียง

ขนวน ทนองนาคำ
บ้านโคก ทนองนาคำ
คุดธาตุ ทนองนาคำ
งแวงโสกพระ
พล
เมิองพล
พล

200

58

โค , กระบิอ
โค 1กระบิอ
โค 1กระบิอ
โค 1กระบิอ
โค-กระบิอ

5
8
10
50
50

โค - กระนอ
โค - กระบือ
โค - กระบือ
โค - กระบือ
โค - กระบือ

50
60
70
500
500

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

20

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

25
25

12

250
250

120

สนาม ร.ร.บ้านหนองดู่
สนาน ร.ร.บ้านท่านางแนว
สนาม ร.ร.บ้านโนนเขวา
สนาน ร.ร.บ้านหนองบ้วเลิง

400

รองรัน ม. 10
รองรับ ม. 4,5,6,10

ซุดที่ ๑ ของ ๑ ขุด
หน้าที่ ๑๔ ของ ๑๓ หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น

(ภาคผนวก ฉ)
การดูแลรักษาสถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่ใบพื้นที่เสียงอุทกภัย
สถานที่สำคัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
สถานที่
ที่ตั้ง

ลำดับ
โรงไฟฟ้าพลังนํา้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๐๑ เขือ่ นอุบลรัตน้ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ๔๐๒๔๐
๑
๒
โรงไฟฟ้านํา้ พอง
๒๖๒ ม.๑ ถ.ขอบแก,บ-อุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.
๓

คลังปีโตรเลียมขอนแก่น

๔
๕

โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลศรีนครินทร์

๖

โรงพยาบาลขอนแก่นราม

๗

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

๘

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

๙

๑๒

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัด
ขอนแก่น
สำนักงานการประปาส่วนภูมภิ าค สาขา
ขอนแก่น
บริษทั TOT จำกัด (มหาชน) (ฝ่าย
ปฏิบตั กิ ารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ท่าอากาศยานขอนแก่น

๑๓

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

๑๔

สำนักประขาสัมพันธ์เขต ๑ ขอบแก่น

๑๔

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๐
๏ <5>

ขอนแก่น ๔๐๒๔๐
๓๐๐ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
๔๐๐๐๐
ถ. ศรีจนั ทน์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐
ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอบแก่น จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐
ถ.มิตรภาพ อ.มืองขอบแก่น จังหวัดขอบแก่น
๔๐๐๐๐
ถ.มะลิวลั ย์ อ.มืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐
ถ.กสิกรทุง่ สร้าง ต.ใบมือ ง อ.มืองขอบแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๓ ถ.รืน่ รมย์ ต.ในมือง อ.มืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๒๙๓/๓ ถ.หน้าเมอง
ต.ในมือง อ.เมืองขอบแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๖๘/๒๔ ถ.มะลิวลั ย์ ต.บ้านเป็ด อ.มืองขอบแก่น
จ.ขอบแก่น ๔๐๐๐๐
ถ. ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ. มืองขอบแก่น จ.
ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๒๐/๑ ถ.นิกรสำราญ ต.ใบเมือง อ.มืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
ถ.รอบบึงแก่นนคร ต.ในเมือง
อ.มืองขอนแก่น จังหวัดขอบแก่น ๔๐๐๐๐

หนาท ๑๕ ของ ๑๓ หนา
กองอำนวยการ,ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
(ภาคผนวก ซ)
ผัง การติด ต่อ สือ สาร หมายเลขโทรศัพ ท๊เ นการประสานงาน

กรม{เอง(โนแสะบรรพาเทธารณ/®
ร โทรสัพท์ 0-2637-3000
ร โหร{กร 0-2637-3000
ร ส ป มห 55050-58
สารเท่น 1784

กอง^'พการ{เอง??นแสะบรรเทา
สาธารณ/?ซ*?งห'โคมหาสารหาม
โหรฟ้พ 7314437£หร{กร 0 / สป.
ม ห 4-1739
กองส์าน'พการ{เอง?๒แสะ'บรรเหา
สาธารณ/?^หโคกาหสิน เ?โหร!{หห์'
169ร4381โหรสาร 0 สป.ฆห.
41121
กองส์าน'พการ{เอง??นแสะบรรเทา
สาธารณ/?ธ*พพโคโอซเรค
โหรสัหฟ้30974351ทรสาร 0 /
สปนห 42311.
t
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โหรส้หสํ6382-4323-โทรสาร 0/
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สำนักงานสาธารณธุพ ัห โคหอนแก่บ
โหรสัท สํ6382-4323-โทรสาร0/
ราาม?ทหอฺ 155.475 MHz
โรงพาบาสหอนรเกน
7173-4323-1หรสํหห/โหรสาร 0
สวาม?ท่หย 155.475 MHz
โรงพาบาสคโนคโบทโ
8วามร่8360-4324โทรสํห ใฬหรสาร 0
.โหย 155 425 MHz
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ล8รน้งสันทารสํ•ทพกุรร
Y
พ้พ พั« 8«๗ น
\
ไพ!#พ 93ง13^1ร«าร 0/«TSjcr5*!B
152 65CMHZ
ะซาแสำกพุเรร
สำme ฟ้พหรน่เฟ่ข
ไพ!#พร 65432&rsm ft/nmxtTfio
550154 MHi
J

ทอง^'พการ{เอง??บนสะบรรเทาสา
ธาร{ฟ?Bเหคบาแมกรหอนแก่น
โทรสํหห์ 1184-4322-โหรสาร07
ความ?ร่โหย 162.550 MHz
ยูสนํรรอนแภ่นสา{โค*อุ{เค
โหรสํหสํ5309-4322-โหรสาร 0/
หวามรโท8 168.775 MHz
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๓
๔
๔
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑<5^
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
G)G^
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๔
๒๖

พาราง ะ รายชือ่ หน่วยงาน
หน่วยงาน
ผูว้ า่ ราซการจังหวัดขอนแก่น
(นายสมคักดึ๋ จังตระกุล)
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(นายขัยธวัช เนียมคีร)ี
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(นายสุขยั บุตรสาระ)
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(นายสันติ เหล่าบุญเสงีย่ ม)
ทีท่ ำการปกครองจังหวัด
ชอนแก่น (ปลัดจังหวัด)
สนง.ปภ.จังหวัดชอนแก่น
ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
สภ.อ. เมืองชอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น
อำ๓อบ้านไผ่
อำเภอนํา้ พอง
อำ๓อชุมแพ
อำ๓อเชาสวบกวาง
อำเภอกระนวน
อำ๓อมัญจาคีรี
อำ๓อหนองเรือ
อำ๓อหนองสองห้อง
อำเภอสีซมพู
อำเภอพระยืน
อำ๓ อแวงใหญ่
อำเภอภูเวียง
อำ๓ อพล
อำ๓อชนบท
อำ๓อแวงน้อย
อำ๓ออุบลรัตน์
อำ๓อบ้านฝาง

นามเรียกชาน

ความถีห่ ลัก

ความถีร่ อง

หมายเลข'ไทรศัพท์
๐-๔๓๒๔-๖๖๗๑
๐-๔๓๒๔-๒๑๙๔
๐-๔๓๒๓-๖๙๘๒
๐-๔๓๒๓-๙๒๖๖

๑๖๒.๖๐๐

๑๔๔.๗๐๐

๐-๔๓๒๓-๖๕๗๖

๑๔๒. ๖๔๐
๑&๐.๑ (ร?๐
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๑๔๒.๖๔๐
๑๔๐.๑๒๔
๑๔๔.๙๔๐
๑๕๔.๗๐๐
๑๔๔.๗๐๐
๑๔๔.๗๐๐
๑๔๔.๗๐๐
๑๔๔.๗๐๐
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๑๔๔.๗๐๐
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๑๔๔.๗๐๐
๑๔๔.๗๐๐
๑๔๔.๗๐๐
๑๕๔.๗๐๐

๐ -๔๓๓๓-๑๓๔๘
๐-๔๓๒๓-๖๙๓๔
๐-๔๓๒๒-๑๑๖๒
๐-๔๓๒๔-๑๐๐๒
๐-๔๓๒๗-๔๙๔๐
๐-๔๓๔๓-๑๔๓๒
๐-๔๓๓๑-๑๓๐๐
๐-๔๓๔๔-๙๑๑๓
๐-๔๓๒๕-๑๓๖๑
๐-๔๓๒๘-๙๐๔๙
๐-๔๓๒๙-๔๑๒๖
O-iS^GnctcrtS)(5)(5)(5)
๐-๔๓๓๙-๙๑๔๐
๐-๔๓๒๖-๖๐๓๓
๐-๔๓๔๙-๖๐๕๑
๐-๔๓๒๙-๑๒๒๔
๐-๔๓๔๑-๔๔๒๐
๐-๔๓๒๘-๖๒๔๒
๐-๔๓๙๙-๙๐๕๔
๐-๔๓๔๔-๖๐๙๘
๐-๔๓๒๖-๙๐๐๐

๒๗
๒๘
๒๙
๓0
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๔
๓๖
๓๘
๓๙
๔๐
<SL(9)
๔๒
๔๓

(slcsl

อำเภอเปีอยน้อย
อำ๓อภูผาม่าน
อำ๓อซำสูง
อำเภอโคกโพธีข้ ยั
อำเภอบ้านแฮด
อำ๓ อโนนศิลา
อำ๓ อหนองนาคำ
อำ๓อเวียงเก่า
การประปาขอนแก่น
การประปาส่วนภูมภิ าค เขต ๖
องค์ก ารนริห ารส่ว นจัง หวัด
ขอนแก่น
สนง.เกพเรจังหวัดขอนแก่น
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑
ขอนแก่น
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒
(ขุมแพ)
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓
(บ้านไผ่)
แขวงทางหลวงขนบทจังหวัด
ขอนแก่น
สำนักทางหลวงที่ ๗

๔๔ ศูนย์ ปภ.เขต ๖ ขอนแก่น
๔๖ ทีท่ ำการปกครองจังหวัด
ขอนแก่น(ฝ่ายปกครอง)
๔๗ สนง.บริหารพนทีอ่ นุรกิ ษ์ท่ี ๘
๔๘ สถานีควบคุมไฟป่าขอนแก่น
๔๙ สถานีควบคุมไฟป่าภูผาม่าน
๔๐ ศูนย์ปฎิปต่ กิ ารไฟป่าขอนแก่น
๔® มณฑลทหารบกที่ ๒๓
(กองกิจการพลเรือน)
๔๒ สำนักงานสิง่ แวดล้อมภาค ๑๐

๑๖๒.๖๐๐
๑๖๒.๖๐๐
๑๖๒.๖๐๐
๑๖๒.๖๐๐
๑๖๒.๖๐๐
๑๖๒.๖๐๐
๑๖๒.๖๐๐
๑๖๒.๖๐๐
๑ «ว๓.(£<£o

๑๔๔.๗๐๐
๑๔๔.๗๐๐
๑๔๔.๗๐๐
๑๔๔.๗๐๐
๑๔๕.๗๐๐
๑๔๔.๗๐๐
๑๔๔.๗๐๐
๑๔๔.๗๐๐
๑๗๑.๔๐๐

๐-๔๓๔๙-๔๐๒๔
๐-๔๓๓๙-๖๐๓๔
๐-๔๓๒๑-๙๑๐๔
๐-๔๓๒๑-๖๑๘๔
๐-๔๓๒๑-๘๒๑๘
o~(s^nk)ci“<9)<9)oc£
๐-๔๓๒๑-๗๐๙๙
๐-๔๓๔๓-๘๔๔๐
๐-๔๓๒๒-๑๒๑๘
๐ ๔๓๒๔ ๒๒๔๓
๐-๔๓๒๓-๙๑๙๔
๐-๔๓๒๔-๖๗๔๓
๐-๔๓๒๓-๗๑๔๔
๐-๔๓๓๑-๑๒๐๒
๐-๔๓๒๗-๒๑๔๙
๐-๔๓๔๖-๔๘๖๙

๑(SLo .๑ (£o
๑๖๒.๒๐
สายทิพย์
ขอนแก่น
นิรภัยเขต ๖

๑๔๐.๑๗๔

๐-๔๓๒๔-๖๗๘๒
0“<5^๓(5^“<รแ£รึ(๋ 5!(9)
๐-๔๓๒๓-๖๔๗๔
0“<5^๓๓(SL“รก<a^<9><9)
๐๘ ๗๙๔๓ ๙๖๓๓
๐๘ ๑๔๗๑ ๔๔๓๘
๐ ๔๓๓๙ ๑๒๙๖
๐๘ ๑๗๖๘ ๔๒๓๓
๐-๔๓๒๓-๖๓๘๒
๐-๔๓๒๔-๖๗๗๒

๕๓
๕๔

๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖0
๖ร)
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดขอบแก่น
สำนักจัดการทรัพยากรปาไม้ท๗
่ี
หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟปา
ขอนแก่น
กองบังคับการตำรวจตระเวน
ขายแดน ภาค ๒
กองบังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดขอนแก่น
หวหนัาหนวยบนตำรวจจังหว่ด
ขอนแก่น
สนง.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประทมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
สบง.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
สบง.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
สบง.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เจต ๔
สนง.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
ศูนย์การท่องเทีย่ วกีฬาและ
นันทนาการจังหวัดขอนแก่น
สบง.ประชาส้มพันธจังหวัด
ขอนแก่น
สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ จังหวัดขอนแก่น

o ๙๓๒๓ ๗๙๗๑
๐-๔๓๒๔-๑๔๕๑
0-๔๓๓๓-๐๗๒๘
๐ ๔๓๐๐ ๒๘๙๐
๐-๔๓๒๔-๖๖๗๓
๐-๔๓๒๓-๖๙๓๔
๐-๔๓๒๔-๔๐๗๗
๐-๔๓๒๔-๖๗๗๒ ถง ๓
๐-๔๓๒๔-๓๒๓๒
๐-๔๓๒๗-๓๗๗๔
0“<5^สไ<ร1ร)(ร)OfSL
๐-๔๓๔๔-๑๘๐๘
๐-๔๓๓๑-๒๕๐๕
๐-๔๓๔๔-๔๙๘-๙
๐-๔๓๒๔-๖๘๕๓
๐-๔๓๒๔-๓๘๓๐

