ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 1 ของ 7 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
วัน 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6๒
แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปรับปรุงแผน ๒๕๖๒)
๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๕ องศา
๒๔ ลิปดาถึง ๑๖ องศา ๑๙ ลิปดาและเส้นแวงที่ ๑๐๓ องศา ๑๗ ลิปดาถึง ๑๐๔ องศา ๒๒ ลิปดาอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๕๑๒ กิโลเมตรมีพื้นที่ ๘,๒๙๙.๔๖ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ๕,๑๘๗,๑๕๖ ไร่
คิดเป็นร้อยละ ๕.๑ ของภาค จัดเป็นลาดับที่ ๑๐ ของภาค และลาดับที่ ๒๓ ของประเทศและมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้
ติดต่อจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง ๑๓๐ – ๑๖๐ เมตร
ซึ่งสภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถแบ่งได้ ดังนี้
๑) พื้นที่ทางตอนเหนือ ของจังหวัดในพื้นที่อาเภอหนองพอก อาเภอโพธิ์ชัย อาเภอโพนทอง และ
อาเภอเมยวดี มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยๆ และพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้าของลาน้ายัง สภาพพื้นที่ลาดเท จาก
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเข้าหาลาน้ายัง
๒) พื้นที่ตอนกลาง ในเขตท้องที่อาเภอเสลภูมิ อาเภออาจสามารถ อาเภอเมืองสรวง อาเภอธวัชบุรี
อาเภอจตุรพักตรพิมาน อาเภอเมืองร้อยเอ็ด อาเภอศรีสมเด็จ อาเภอจังหาร อาเภอเชียงขวัญ และอาเภอทุ่งเขาหลวง
เป็นพื้นที่ราบสูง สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นมีแม่น้าชีไหลผ่าน สภาพพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันตก
ไปทางทิศเหนือและตะวันออกเข้าหาแม่น้าชี
๓) พื้นที่ทางตอนล่าง ในเขตท้องที่อาเภอสุวรรณภูมิ อาเภอเกษตรวิสัย อาเภอปทุมรัตต์
อาเภอพนมไพร อาเภอโพนทราย และอาเภอหนองฮี เป็นที่ราบต่ารูปกระทะที่เรียกว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นแหล่ง
ผลิตข้าวหอมมะลิขนาดใหญ่ สภาพพื้นที่ลาดเทจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เข้าหาแม่น้ามูล
มีล้าน้้าเสียวใหญ่และล้าน้้าเสียวน้อยไหลผ่านและมีลาพลับพลาเป็นเส้นเขตแดนกับจังหวัดสุรินทร์
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๑.๓ สถานการณ์ทั่วไป
เนื่องจากประเทศไทยได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
จะพัดปกคลุ มประเทศไทยเป็ นระยะ ท้าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่
ต่อจากนั้นอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวจัด ซึ่งท้าให้พื้นที่
จังหวัดร้ อยเอ็ดมีส ภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัด ประกอบกับมีลั กษณะภูมิประเทศโดยทั่ว ไปเป็นที่ราบสู ง
และมีภูเขาเตี้ยๆ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลางประมาณ ๑๓๐ - ๑๖๐ เมตร
ท้าให้ประชาชนต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นเป็นจ้านวนมาก ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน
2. ภารกิจ
ให้ กองอานวยการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัดร้อยเอ็ด (กอปภ.จ.) ทาหน้าที่สั่ งการ
อานวยการประสานงานและ สนับสนุนการปฏิบัติของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยให้ผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อควบคุมแก้ไข
ปัญหา ระดมสรรพกาลัง การประสานงาน การสั่งการ วางแผน โดยการปฏิบัติงานต้องค้านึงถึงความปลอดภัย
ทั้งของผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่เป็นล้าดับแรก และต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
๓. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖2 – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕6๓
๔. การปฏิบัติ
๔.๑ ช่วงการเตรียมความพร้อม
๔.๑.1 แต่ง ตั้ง คณะท างานติ ดตามสถานการณ์ ภ ายใต้ก องอานวยการป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ทาหน้าที่ติดตามสภาวะอากาศ การคาดหมายพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด
เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ซึ่งมีองค์ประกอบจากหน่วยงานในพื้นที่
ได้แก่ ที่ทาการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดร้อยเอ็ ด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๔.๑.2 ติดตามสภาพอากาศและการพยาการณ์อากาศล่วงหน้า โดยการประสานงานกับสถานี
อุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด
๔.๑.3 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลประชากร และพื้นที่ที่อาจประสบภัยหนาว โดยประสานการปฏิบัติ
กับกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอและกองอานวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
๔.๑.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังอัคคีภัยจากสภาพอากาศแห้งและอุบัติเหตุจาก
การเดินทาง เนื่องจากหลายพื้นที่มักมีหมอกเกิดขึ้น รวมทั้งให้ดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ยากไร้และเด็กเล็ก ซึ่งอาจเจ็บป่วยจากภาวะอากาศหนาวเย็น
๔.๑.5 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที เมื่อ
เกิดภัย
๔.๑.6 จัดทาฐานข้อมูลกาลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครเครื่องกันหนาว เพื่อเตรียมความพร้ อม ใช้
งานได้ทันที
๔.๑.7 ประสานและซักซ้อมหน่วยราชการ มูลนิธิ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการ
ช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาว ผ้าห่ม เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภค/บริโภค ตามความเหมาะสม
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๔.๑.8 กรณีที่ความกดอากาศสูงกาลังแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แผ่อิทธิพลลงมาปกคลุม
พื้นที่ประเทศไทย ทาให้พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัด ให้รีบแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ โดยแบ่งระดับ
การแจ้งเตือนภัย ดังนี้
สีแดง
หมายถึง พื้นที่ประสบภัยรุนแรง ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่ปลอดภัย
และปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่กาลัง
ควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย
และปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายมีแนวโน้มที่สถานการณ์
จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
และปฏิบัติตามคาแนะนา
สีน้าเงิน
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เป็นประจ้า
4.๒ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดภัย)
เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เป็นองค์กร
ปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ แบ่งเป็น
4.๒.1 กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทม./ทต./อบต.) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินท้องถิ่นเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นโดยมีผู้อานวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพื่อทาหน้าที่ จัดการ
สาธารณภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จนกว่ า สถานการณ์ จ ะกลั บ เข้ า สู่ ภ าวะปกติ พร้ อ มทั้ ง ประสานกั บ ส่ ว นราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัย
ทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลาพัง ให้ขอรับการสนับสนุน
จากกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
4.๒.๒ ศู น ย์ บั ญชาการเหตุก ารณ์อาเภอ (ศบก.อ.) ให้ กองอานวยการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อาเภอ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมี
ผู้อานวยการอาเภอเป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพื่อทาหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์
จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรในการจัดการ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยอานวยการและประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4.๒.3 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นโดยมีผู้อานวยการจังหวัด
เป็นผู้สั่งการ ควบคุม และบัญชาการเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดจนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรในการจัดการ
สาธารณภัยจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้แก่กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมทั้งอานวยการและประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่าง ๆทั้งฝ่ายพลเรือนและ
ฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การ สาธารณกุศลในพื้นที่

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ ๔ ของ 7 หน้า
4.๒.4 โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด (ศบก.) แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดร้อยเอ็ด
(กรณียกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 3-4)
กรณียกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ ๓-๔)

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อานวยการจังหวัด
(การจัดการสาธารณภัย ระดับ ๒)

แปรสภาพ
เมื่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ
นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจ ยกระดับ การจัดการสาธารณภัยจาก
ระดับ 4 -เป็นระดับ 3 2

กรณียกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ ๓-๔)

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วม
- ประชาสัมพันธ์จงั หวัดร้อยเอ็ด
- ผอ. สวท. จังหวัดร้อยเอ็ด
- นายอ้าเภอทุกอ้าเภอ

ส่วนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
- งานด้านการเผชิญเหตุ
- งานด้านการค้นหาและกู้ภัย
- งานด้านรักษาความสงบ
- งานด้านสนับสนุนทรัพยากร
- งานที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนอานวยการ
รับผิดชอบ
- ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์
- การแจ้งเตือนภัย
- รวบรวมและประสานข้อมูล
- ให้ค้าปรึกษาแนวทางปฏิบัติ
- งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย

ส่วนสนับสนุน
รับผิดชอบ
- ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี
- งานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
- งานด้านสวัสดิการ
- งานด้านงบประมาณและการ
บริจาค
- งานที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ : โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4.2.๕ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารภัยในเขตพื้นที่ ให้มีการออกประกาศเขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัยได้ตามดุลยพินิจ เมื่อประชาชนได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาว เพื่อให้
ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ ๕ ของ 7 หน้า
ระดับ
การจัดการ
๑. สาธารณภัยขนาดเล็ก
๒. สาธารณภัยขนาดกลาง
3. สาธารณภัยขนาดใหญ่
๔.

สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

ผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
ผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย

4.๒.๖ การตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย
แนวทางในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ให้ผู้บัญชาการหรือ
ผู้ อ านวยการจั ง หวั ด ใช้ เ กณฑ์ ห รื อ เงื่ อ นไขดั ง ต่ อ ไปนี้ ปั จ จั ย ทางด้ า นพื้ น ที่ / ประชากร/ความซั บ ซ้ อ นหรื อ
ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย/ศักยภาพด้านทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อานวยการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์ในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
5. การบรรเทาทุกข์
5.1 ให้มีการฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินได้บรรเทาลง โดยให้มีการสารวจตรวจสอบ
ความเสียหาย หรือผลกระทบในด้านต่างๆ ตลอดจนความต้องการแก้ไขหรือลดความเสี่ยง โดยให้ความสาคัญ
กับความต้องการของชุมชนเป็นหลัก เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม โดยให้พิจารณา
ถึงความจาเป็นเร่งด่วนเป็นสาคัญ
5.2 ให้การสงเคราะห์สาหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมงและ
ด้านอื่นๆ โดยให้เน้นผู้มีฐานะยากจน เป็นอันดับแรก ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการที่กาหนดไว้
5.3 ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
5.4 การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาดทั้งคนและสัตว์
5.5 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
5.6 รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารต่อสาธารณชนได้รับทราบสถานการณ์เป็นระยะ ๆ
5.7 วิเคราะห์ผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์ รวมทั้งการ
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น สุขภาพอนามัย ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะที่พักพิง เป็นต้น
5.8 การสนั บสนุ น สิ่ งของเงินบริจาค จากส่ว นราชการ มูล นิธิ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยต้องมีการจัดทาบัญชีรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคให้ถูกต้อง และจัดเก็บรักษาสิ่งของที่ได้รับบริจาค และจัดส่ง
สิ่งของที่ได้รับบริจาคตามที่ผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) มอบหมาย
6. การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
6.1 จัดตั้งศูนย์สื่อสารจังหวัด และจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ
ที่จาเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ปกติทั่วถึงทุกพื้นที่
6.2 ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหลัก

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ ๖ ของ 7 หน้า
หน่วยงานหลัก ที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ ส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์หมายเลข 0 4351 2955
โทรสารหมายเลข 0 4351 3097
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่
- ที่ท้าการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์หมายเลข 0 4351 1601 , 0 4351 4613
โทรสารหมายเลข 0 4351 1242 , 0 4351 6613
- สานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์หมายเลข 0 4351 9165 , 0 4351 9164
โทรสารหมายเลข 0 4351 1353
- สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์หมายเลข 0 4351 1210
โทรสารหมายเลข 0 4351 1210
6.3 คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
ความถี่หลัก ๑๖1.4๗๕ MHz นามเรียกขาน ปภ.ร้อยเอ็ด
ความถี่รอง ๑๕๐.150 MHz นามเรียกขาน ปภ.ร้อยเอ็ด

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอแผน
(นายเกรียงไกร จิตธรรม)
วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงชื่อ...............................................................ผู้เห็นชอบแผน
(นายเลิศบุศย์ กองทอง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมัติแผน
(นายวันชัย คงเกษม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

