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กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕61
อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.๒๕๕๘
๑. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ตั้ ง อยู่ ท างภาคเหนื อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย
ซึ่ ง ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานครมากที่ สุ ด ในภาคเหนื อ มี ร ะยะทางประมาณ 924 กิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่ ป ระมาณ
12,681.259 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 7,969,750 ไร่ ซึ่ ง ใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ 3 ของภาคเหนื อ
และเป็นอันดับ 7 ของประเทศ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 250 กิโลเมตร กว้างประมาณ 95 กิโลเมตร
และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ลักษณะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ด้านรัฐฉานตอนใต้ รัฐคะยาบางส่วน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอเวียงแหง อาเภอเชียงดาว อาเภอแม่แตง อาเภอแม่แจ่ม อาเภอฮอดและ
อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้
ติดต่อกับ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ด้านรัฐคะยา และรัฐคอทูเล
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งสิ้นยาว
483 กิ โ ลเมตร แบ่ ง เป็ น พรมแดนทางบก ยาวประมาณ 326 กิ โ ลเมตร และพรมแดนทางน้ ายาวประมาณ
157 กิโลเมตร (ด้านแม่น้าสาละวิน ยาว 127 กิโลเมตร และด้านแม่น้าเมย ยาว 30 กิโลเมตร) ทุกอาเภอในจังหวัด
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ภูมิอากาศ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัด อากาศ
หนาวจัดในฤดูหนาว และฝนจะตกชุกในฤดูฝน นอกจากนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ทั้งนี้มีสาเหตุ
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาสูง มีพื้นที่อยู่บนที่สูงเหนือระดับ น้าทะเล ทาให้มีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวัน
เนื่ อ งจากถู ก แสงแดด ส่ ว นในตอนกลางคื น จะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลมภู เ ขา ท าให้ อ ากาศเย็ น ลงอย่ า งรวดเร็ ว
ซึ่งเมื่อความร้อนในตอนกลางวันลอยตัวขึ้นปะทะกับความชื้นของอากาศ จึงทาให้เกิดหมอกปกคลุม โดยทั่วไปในตอน
กลางคืนสภาพภูมิอากาศจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้ง 3 ฤดูกาล
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ช่วงระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคมจะมีอากาศร้อนอบอ้าว
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก เดือนตุลาคม เฉียงใต้ทาให้อากาศชุ่มชื้นฝนจะตกชุกมาก ซึ่งจะมีปริมาณมากที่สุด ในเดือนสิงหาคม
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก
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1.2 เขตการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อาเภอ 45 ตาบล 415 หมู่บ้าน และมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาบล 6 แห่ง อบต. 42 แห่ง
โดยแยกเป็นอาเภอ ดังนี้
อาเภอ
เมือง
ปาย
ปางมะผ้า
ขุนยวม
แม่ลาน้อย
แม่สะเรียง
สบเมย
รวม

ตาบล
หมู่บ้าน
ครัวเรือน
ประชากร
7
68
25,920
62,460
7
62
28,780
38,126
4
38
19,012
21,410
6
43
8,840
23,159
8
69
11,963
36,309
7
77
22,225
35,099
6
58
35,139
43,698
45
415
151,880
280,261
แผนภาพที่ 1.1: แสดงข้อมูลตาบล หมู่บ้าน ครัวเรือน และจานวนประชากร
(ข้อมูลจากที่ทาการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม2561)

๑.3 แหล่งน้าที่สาคัญ
แหล่งน้าธรรมชาติ
จากสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาและป่าไม้ ทาให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งกาเนิดแม่น้าหลาย
สายโดยมีแม่น้าสายสาคัญ เช่น น้าของ น้าแม่สะงา นอกจากนี้ยังมีลาน้าอื่นๆ2 สาย คือแม่น้าปายและแม่น้ ายวม
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด โดยพื้นที่ลุ่มน้าทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้าสาละวิน และแม่น้าสุรินท์ แม่ละมาด
แหล่งน้าชลประทาน
แหล่งน้าชลประทานที่มีอยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วยแหล่งน้าตามโครงการขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนและโครงการขนาดเล็ก
ปัจจุบันมีโครงการชลประทาน รวม 309 โครงการ มีพื้นที่ชลประทานปัจจุบัน 141,581 ไร่
ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดกลาง จานวน 2 อ่าง ความจุที่ระดับเก็บกัก 1.27 ล้าน
ลบม. ปริมาณน้าในอ่างฯ ปัจจุบัน 1.16 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 91.33)
ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก จานวน 29 อ่างความจุที่ระดับเก็บกัก 11.05 ล้าน
ลบม. ปริมาณน้าในอ่างฯปัจจุบัน 8.07 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 73.03)
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2. แนวความคิ ด ในการเผชิ ญ เหตุ ในกรณี เ กิ ด หรื อ คาดว่ า จะเกิ ด ภาวะอุ ท กภั ย (จากภาวะฝนตกหนั ก หรื อ
การระบายน้าเพิ่มเติม)
2.๑ การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน / กอ.ปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัย
น้ าป่ า ไหลหลากและดิ น โคลนถล่ ม ประจ าปี 2561 ขึ้ น โดยมี ภ ารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบในด้ า นการเตรี ย มความพร้ อ ม
การกากับ ควบคุมและสั่งการแก่หน่วยปฏิบัติ หน่วยสบทบ หน่วยสนับสนุน เพื่อป้องกันและให้ความช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝนประจาปี 2561 พร้อมแจ้งให้มิสเตอร์เตือนภัยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง
2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนฯนี้ ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดสถานการณ์ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
จั ง หวั ด แม่ ฮ่ องสอน ปี 2561 ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการป้ อ งกันและช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ยโดยมอบหมายให้
มี บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ เ พี ย งพอ พร้ อ มทั้ ง มอบหมายภารกิ จ ให้ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งครอบคลุ ม ในทางปฏิ บั ติ
ให้ เ น้ น ภารกิ จ ด้ า นการป้ อ งกั น ก่ อ นเกิ ด สถานการณ์ ใ ห้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นภารกิ จ เป็ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
หรือบรรเทาภัยขณะเกิดภัย และปรับเปลี่ยนภารกิจเป็นการ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังการเกิดภัยได้
2.2.2 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนปฏิบัติขณะเกิดภัย ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจฯ ปรับเปลี่ยนภารกิจด้าน
การป้องกัน เป็นการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหรือบรรเทาภัย (ลดอันตรายจากภัยให้เกิดความสูญเสียขึ้นน้อย
ที่สุด) ขณะเกิดภัยพิบัติ
2.2.3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติในการฟื้นฟูบูรณะ ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจฯปรับเปลี่ยน
ภารกิจในด้านการป้องกัน เป็นภารกิจด้านฟื้นฟูบูรณะ ผู้ประสบภัย หลังการเกิดภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
2.3 การแบ่งมอบบุคลากร พื้นที่รับผิดชอบ และทรัพยากร ให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดและหน่วยงาน
หลักที่เกี่ยวข้องมีบทบาทในการป้องกันและจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยอิงอานาจหน้าที่จะแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2558 (บทที่ 3) โดยแบ่งเขตรับผิดชอบ เป็นโซนพื้นที่รับผิดชอบ
2 โซน แยกเป็นดังนี้
2.3.1 โซนที่ 1 (โซนเหนือ) ประกอบด้วย อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อาเภอปาย อาเภอปางมะผ้า
อาเภอขุนยวม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอนคนที่ 1 เป็นประธานคณะทางาน หัวหน้าส่วนราชการ
ที่อยู่ในการกากับดูแลของรองผู้ว่าราชการจัง หวัดคนที่ 1 สานักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อาเภอดัง กล่าว
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานันผู้ใหญ่บ้าน เป็นคณะทางาน
2.3.2 โซนที่ 2 (โซนใต้) ประกอบด้วย อาเภอแม่ลาน้อย อาเภอแม่สะเรียง และอาเภอสบเมย
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนที่ 2 เป็นประธานคณะทางาน หัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ในการกากับดูแล
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2 สานักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อาเภอดังกล่าว รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กานันผู้ใหญ่บ้าน เป็นคณะทางาน

ชุดที่
หน้าที่

ของ
ของ

ชุด
หน้า

2.4 หน่วยทหารในจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
แม่ ฮ่ อ งสอน ประสานการปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตนร่ ว มกั บ
หน่วยทหารในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
(1) ในการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยทหาร ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงระหว่าง
จั งหวั ดกั บกรมทหารราบที่ 17 (อ าเภอเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน อ าเภอขุ น ยวม ) กองพั น ทหารราบที่ 5 (อ าเภอปาย
อาเภอปางมะผ้ า ) กรมทหารพรานที่ 36 หน่ ว ยงานพัฒนาการเคลื่ อนที่ ที่ 36 (อาเภอแม่ สะเรี ยง อาเภอสบเมย
อาเภอแม่ลาน้อย ) ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารภัย พ.ศ.2550
(2) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นให้ดาเนินการเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่จัดทาขึ้น
(3) เมื่อมีการประกาศกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีคาสั่งจากผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ หรื อ มี ค าสั่ ง จากรองผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะปรับสภาพเป็นศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ส่วนหลังจังหวัด
และขึ้นทางยุทธการกับฝ่ายทหาร
2.5 แนวทางปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ ภาคประชาสั ง คม เอกชน และองค์ ก รสาธารณกุ ศ ล การปฏิ บั ติ เ มื่ อ
เกิดสาธารณภัยเป็นการขจัดหรือลดความรุนแรงของภัย รวมทั้งการรักษาขวัญกาลังใจของประชาชนและความเป็น
ระเบี ย บในการปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ แ ละอาสาสมั ค รให้ ค งไว้ ซึ่ ง เป็ น งานที่ ทุ ก ฝ่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน
และประชาชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันดาเนินการเพื่อให้สภาวะภัยหมดสิ้นโดยเร็วจึงจาเป็นต้องใช้กาลังอาสาสมัคร
มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศลเข้าช่วยเหลือโดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
(1) จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ องค์ ก ารสาธารณกุ ศ ลในเขตจั ง หวั ด พร้ อ มสถานที่ ตั้ ง รายชื่ อ ผู้ ติ ด ต่ อ
ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ และทรัพยากรที่สามารถให้การสนับสนุนได้
(2) ให้องค์การสาธารณกุศลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตลอด พร้อมอุปกรณ์และกาลังคนที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 24 ชั่วโมง
(3) เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ถ้ า เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารสาธารณกุ ศ ลไปถึ ง พื้ น ที่ ป ระสบภั ย ก่ อ น
ให้กั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย พร้อมทั้ง แจ้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดาเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย
(4) กรณีที่ได้รับการประสานจากส านักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด แม่ฮ่อ งสอน
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ตารวจ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่
เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ
(5) ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ
และพื้นที่รองรับการอพยพ
(6) ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย
พร้อมทั้งลาเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
(7) อพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาคราชการพลเรือน ทหาร ภาคเอกชน มูลนิธิมาร่วมบูรณาการให้การ สาธารณกุศล และองค์การ อาสาสมัคร/
ซึ่งจะต้องมีการประสานการปฏิบัติอย่า ปฏิบัติการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้งเป็นระบบและเกื้อกูลกัน โดยมี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยประสานแผนงาน โครงการและบูรณาการปฏิบัติการป้องกันและ/
38 วน
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งแผนฉบับนี้ได้กาหนดโครงสร้างการ บรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่
บังคับบัญชาและการประสานการปฏิบัติในภาวะปกติ
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3. การเตรียมความพร้อม
3.1 พื้นที่การเกษตร พื้นที่ลุ่มต่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีพื้นที่ลุ่มต่าเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา
และลาดชัน
3.2 การแจ้ ง เตื อ น เป็ น การให้ ข้ อ มู ล หรื อ แจ้ ง สถานการณ์ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ภั ย อั น ตราย
หรือเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ผู้ที่ไ ด้รับผลกระทบหรือคาดว่าได้รับผลกระทบ
เพื่อให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และสามารถอพยพ เคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัย ได้ทันเวลา
3.2.1 การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เป็นการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์
ที่อาจส่ง ผลให้ เกิด สาธารณภัย รวมทั้งทาหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ประชาชน โดยมีส่วนราชการ
และหน่วยงานเกี่ยวข้องที่มี ความรู้ และเครื่องมื อทางเทคนิ ค มีหน้าที่เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ปฏิ บั ติ ง าน
ตลอด 24 ชั่ ว โมง โดยให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเป็ นหน่ วยจั ดวางระบบสื่ อสาร รวมทั้ งให้ ทุ กภาคส่ วนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จัดเตรียมจัดหา อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อ สารส าหรั บเชื่อ มกับระบบสื่อ สารให้เพียงพอและใช้ก ารได้ ตลอดเวลา
โดยให้กองอานวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์
เพื่อตัดสินใจในการเตรียม รับมือกับสาธารณภัย
3.2.2 การแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณ
ภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ
ระดับและประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลาสาหรับการแจ้ง
เตือนล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยปกติควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิด สาธารณภัยไม่ต่ากว่า
120 ชั่วโมง ให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยประสานงานกลางร่วมกับ สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานที่
มีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การแจ้ง เตือน
ล่วงหน้าที่มีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อการรับทราบและทาความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับ
3.2.3 การแจ้ ง เตื อ นภั ย เป็นการยื นยั นข้ อมู ลว่ ามีโอกาสเกิ ดสาธารณภั ยมากกว่ าร้ อยละ 60
และเป็นการแจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการ หน่วยงาน กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยให้มีการแจ้งเตือนภัย
ไม่ต่ากว่า 72 ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ได้แก่
(1) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
(2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา)
(3) แนวทางการปฏิบัติตนของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน
(4) การเตรียมความพร้อมรับมือ เช่น อาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค เป็นต้น
ให้ กองอ านวยการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวั ด แม่ ฮ่ องสอน จั ดวางแนวทาง
มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยเพื่อการสั่ง การไปยัง กองอานวยการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แต่ ล ะระดั บ ศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต พร้ อ มทั้ ง ให้ ส านั ก งาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับที่ทาการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กาหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเตือนภัย
ให้ กั บ ผู้ ป กครองท้ อ งที่ แ ละประชาชนเพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า ประชาชนได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว
โดยมีการปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับรายงานผลการปฏิ บัติให้
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับแจ้
63งการ
เตือนภัยเพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Communication way - Two)
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3.2.5 การรับมือและการอพยพ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
พิจารณากาหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติสาหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชนในการรับมือกับ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดทาแผนอพยพและการฝึกอพยพ โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเป็น
หน่ ว ยงานสนับ สนุนทรั พยากร เครื่ อ งมื อ พิเ ศษ ทั้ ง นี้ หากเกิ น ศั ก ยภาพที่ จ ะรับ มื อกั บสถานการณ์ ไ ด้ ใ ห้รายงาน
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบทันที
3.3 การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การจัดเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวต้องมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีการจัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว ประกอบด้วย ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่ง มี
ทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ การบริหารจัดการข้ อมู ล
ผู้อพยพจะต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จาเป็นไว้ด้วย
เมื่อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ใดและในพื้นที่นั้นมีผู้อยู่อาศัย จะก่อให้เกิดอันตรายหรือ
กีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ผู้อานวยการอาเภอหรือผู้อานวยการท้องถิ่น
จัดเตรียมสถานที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ประสบภัย
(1) จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย ประชาชนและเจ้าหน้าที่
โดยจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัวหรือแต่ละชุมชน กาหนดสถานที่อพยพที่มีความมั่นคง
แข็งแรง เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น
(2) สารวจและจัดกลุ่มผู้ประสบภัยโดยแบ่งประเภทบุคคลตามดับเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพล
ภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรีตามลาดับ
(3) เตรียมจัดการด้านสุขาภิบาลในศูนย์พักพิง เช่นสุขา การกาจัดขยะมูลฝอยและอื่นๆ
(4) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
3.4 แผนการอพยพ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยในพื้นที่ใดและในพื้นที่นั้นมีผู้อยู่อาศัยจะก่อให้เกิดอันตรายหรือกีดขวาง
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการ
ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอานาจสั่งอพยพผู้อยู่ในพื้นที่นั้นออกไปเฉพาะเท่าที่จาเป็น และเมื่อได้รับ
แจ้งเตือนภัยจาเป็นต้องอพยพ ให้อาเภอ เป็นหน่วยงานหลักในการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ ยงภัย ท้องถิ่น/
หน่วยทหารในพื้นที่และหน่วยงานในพื้นที่เป็นหน่วยสนับสนุนการอพยพ ภายใต้การสั่งการของผู้อานวยการจังหวัด
ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ไ ด้รับมอบหมาย ตามลาดับ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติ
หน้าที่ตามแผนอพยพ ดังนี้
3.4.1 จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย ประชาชน และเจ้าหน้าที่
โดยจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน
3.4.2 จัดกลุ่มผู้ประสบภัยโดยแบ่งประเภทของบุคคลตามลาดับเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วย ทุพลภาพ คนพิการ
คนชรา เด็ก และสตรีตามลาดับ และดาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กาหนดไว้แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559
3.4.3 การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ อันตราย ให้อพยพประชาชนและสั ตว์ เ ลี้ยงไปสู่ พื้ น ที่
ปลอดภัย ดาเนินการเท่าที่จาเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ให้พึงระมัดระวังมิให้เกิดผลเสียหายทางด้านจิตวิทยา
มวลชนด้วย
3.4.4 การอานวยความสะดวกในสถานที่อพยพ ให้จัดระเบียบสถานที่อพยพและอานวยความปลอดภัย
และจัดเวรยามรักษาการณ์ อันประกอบไปด้วย ตารวจ อาสาสมัคร (อปพร.) หรือกาลังจากอาสาสมัครจากผู้อพยพ
3.4.5 จัดให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
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3.4.6 จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบจานวนผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
3.4.7 จัดให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อพยพ
3.4.8 การอานวยการความสะดวกผู้อพยพ เช่น อานวยความสะดวกด้านเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่จาเป็น การปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารน้าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะจัด
สัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
3.4.9 การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ ของประชาชน
ผู้ประสบภัย
3.4.10 แจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้ผู้อพยพทราบเป็น
ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล
3.4.11 การอพยพกลับ เมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อานวยการจังหวัด หรือผู้ที่ไ ด้รับ
มอบหมายประกาศยุติสถานการณ์ภัยให้รีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป
3.5 การจัดตั้งศูนย์พักพิง และการบริหารจัดการศูนย์พักพิง การสนับสนุนด้านอาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค
และ สาธารณูปโภค (หน่วยงานรับผิดชอบจุดใด) ให้มีการพิจารณากาหนดสถานที่จัดตั้ง ศูนย์พักพิง ชั่วคราวขนาดใหญ่
ตั้ง แต่ ๕๐๐ คนขึ้นไป สิ่งอานวยความสะดวก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยประสานงาน หน่วยสนับสนุนด้านต่างๆ
แผนผัง เส้นทางหลัก สารอง ในการอพยพ สาหรับพื้นที่ รองรับขั้นต้นความนาไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเฉพาะภัย
3.6 แผนการจัดหาด้านงบประมาณ และการเงิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และหน่วยทหารในการปฏิบัติหน้าที่ (อ้างอิงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2558 )
4. การจัดการภาวะฉุกเฉิน
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัดจะจัดตั้ง
องค์กรปฏิบัติเพื่อรับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัย ในพื้นที่ วางแผนและบูรณาการหน่วยงาน ต่างๆ ในพื้นที่
ให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันและรับมือกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
4.1 เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ขนาดเล็ ก (ความรุ น แรงระดั บ 1) ให้ ป ฏิ บั ติ ดั ง นี้ เมื่ อเกิ ดอุ ทกภั ย วาตภั ย
และดินถล่มที่มีสถานการณ์สาธารณภัยขนาดเล็ก 1 ความรุนแรงระดับ) ซึ่งอาจมีผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่
หลายตาบล ผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ เข้าควบคุมสถานการณ์ ตามลาดับ
4.2 กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง (ความรุนแรงระดับ 2) ผู้อานวยการจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์
4.2.1 เมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มมีความรุนแรงของสาธารณภัยขนาดกลาง (ความรุนแรง
ระดับ2) ขยายเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายตาบลหรืออาเภอ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาเภอ
ได้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจากทรัพยากร
ในแต่ ล ะด้ า นที่ มี อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ จ นผ่ า นพ้ น สถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ แ ล้ ว เกิ น ขี ด ความสามารถของผู้ อ านวยการท้ องถิ่ น
ผู้อานวยการ อาเภอ ที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ โดยล าพัง หรือโดยเร็ วให้ ผู้อ านวยการอ าเภอ ขอรั บ การสนับสนุน
จากผู้อานวยการ จังหวัด เพื่อพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์
4.2.2 กรณีผู้อานวยการจัง หวัดเข้าควบคุมสถานการณ์ ให้โอนการบังคับบัญ ชาจากผู้อานวยการ
ท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ ไปขึ้นกับผู้อานวยการจังหวัด
4.2.3 เมื่อผู้อานวยการจัง หวั ดเข้า ควบคุ มสถานการณ์ ให้จัง หวัดสนับสนุนการปฏิ บั ติ ในการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยแต่ละด้านอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติ
(1) ให้ ก องอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ จั ง หวั ด ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ศู น ย์
บัญชาการสั่งการ ควบคุมสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มตามแนวทางการปฏิบัติที่กาหนดไว้ ในแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2559
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(2) หน่วยงานหลักประจาฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ฝ่ายแจ้งเตือนภัย เป็นต้น
รายงานผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ฝ่ายอานวยการทราบและให้ฝ่ายอานวยการสรุปและรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสั่งการต่อไป
(3) ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งความต้องการรับ
การสนับสนุน (ถ้ามี) และรายงานให้กองอานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทราบทุกวันจนกว่าสถานการณ์ภัยจะยุติ
4.3 แผนการประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
จัดแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ผ่านสื่อต่างๆ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน
สื่อมวลชน และประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ภัยทุกวัน เป็นระยะๆ เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนก
จนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แถลงข่าว
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท . จังหวัด
แม่ฮ่องสอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ วิทยุกระจายเสียงหมู่บ้าน ชุมชน
5. การสนับสนุน / การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
(1) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ สื่ อ สารและจั ด ให้ มี ร ะบบสื่ อ สารหลั ก ระบบสื่ อ สารรองและระบบสื่ อ สารอื่ น ๆ
ที่จาเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ปกติโดยเร็วทั่วถึงทุกพื้นที่
(2) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหลัก โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5.1 การสื่อสารหลัก ได้แก่
(5.1.1) โทรศัพท์ / โทรสาร 053-614-313
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(5.1.2) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ CALL CENTER ระบบรับแจ้งเหตุ ฯลฯ
5.2 การสื่อสารรองได้แก่
(5.2.1) วิทยุสื่อสารข่ายต่างๆ เช่น ระบบ HF/SBB ฯลฯ
(5.2.2) รถสื่อสารเคลื่อนที่ เช่น รถยนต์ติดตั้งวิทยุสื่อสาร ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5.2.3) สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุชุมชน ระบบกระจายเสียงตามสาย
(5.2.4) วิทยุกระจายเสียง AM/FM
(5.2.5) ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ฯลฯ
5.3 ระบบสื่ อ สารส ารอง ได้ จั ด เตรี ย มระบบสื่ อ สารส ารองไว้ ใ ช้ ท ดแทนในกรณี ร ะบบสื่ อ สารหลั ก
ไม่ ส ามารถใช้ ก ารได้ เ ช่ น โทรศั พ ท์ โทรสาร โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และเครื อ ข่ า ยวิ ท ยุ ส มั ค รเล่ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน
5.4 ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้า เครื่องผลักดันน้า
ฯลฯ
ของหน่วยงานในพื้นที่ ผู้รับผิดชอบ และแนวทางการขอรับการสนับสนุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ
(ภาคผนวก ก)
5.5 การประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐ เพื่อรับรองการเกิดเหตุสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ (หน้า ๗๐) เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.6 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชุดที่
หน้าที่

ของ
ของ

ชุด
หน้า

6. ภาคผนวก
6.1 ตามค าสั่ ง กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ที่ 903 / 2561
เรื่อง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญ หาอุทกภัย น้าป่าไหลหลากและดิน
โคลนถล่ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจาปี 2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
6.2 ผังการสื่อสาร
6.3 พื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลงนาม

ผู้เสนอแผน

(นายเรืองฤทธิ์ ผลดี)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ให้ความเห็นชอบ

ลงนาม

(นายประจวบ อาจารพงษ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ว่า

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน
(นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้อานวยการจังหวัด

