กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

แผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดยโสธร
อ้างถึง
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕8
3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง ปี 2562)
4. พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2563
1.ข้อมูลพื้นฐาน
๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การปกครองท้องที่และท้องถิ่น ประชากร
1.1.1 จังหวัดยโสธรตั้งอยู่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นแวงที่
104 และ 105 องศาตะวันออก และเส้นรุ่งที่ 15 และ 16 องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทาง
รถยนต์ ประมาณ 531 กิ โ ลเมตร (ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 1, 2, 202) และอยู่ ในกลุ่ มจั งหวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
สูงสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น อยู่เหนือจากระดับน้ำทะเลประมาณ 227 ฟุต มีเนื้อที่ประมาณ 4,161 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 2,601,040 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของพื้นที่ทั่วประเทศ (321 ล้านไร่) และคิดเป็นร้อยละ
12.89 ของพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั งหวั ด มี แ หล่ งสถานที่ ส ำคั ญ ของจั งหวั ด คื อ วั ด มหาธาตุ พระธาตุ ก่ อ งข้ าวน้ อ ย
หอไตรวั ด สระไตรนุ รั ก ษ์ สวนสาธารณะพญาแถน หมู่ บ้ า นทำหมอนขิ ด บ้ านศรี ฐ าน แหล่ ง โบราณสถาน
บ้านสงเปือย สภาพพื้นที่หรือลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยโสธร มีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงไป
ทางทิศตะวันออกพื้น ที่ทางตอนเหนือส่ วนใหญ่ เป็นที่ราบสู งสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น มี สภาพเป็นป่าโปร่ง
และมีแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้แก่ ห้วยลิงโจน ห้วยสะแบก ลำโพง ลำเซบาย ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้
เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม ต่ ำ สลั บ ซั บ ซ้ อ นกั บ สั น ดิ น ริ ม น้ ำ มี แ หล่ ง น้ ำ ขนาดใหญ่ ได้ แ ก่ แม่ น้ ำ ชี ลำน้ ำ ยั ง ลำทวน
ไหลผ่าน ลักษณะดินส่วนมากเป็น ดินทรายและดินเค็ม มีหนอง บึง ลำห้วย และแหล่งน้ำขนาดเล็กอยู่ทั่วไป
พื้นที่อยู่ในลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล มีลักษณะภูมิอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว ในปี พ.ศ. 2560
มีฝนตก 82 วัน ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,460.9 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียสในเดือนมีนาคม
เมษายน และพฤษภาคม อุณ หภูมิต่ำสุด 11 องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดร้อยเอ็ด
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แผนที่จังหวัดยโสธร

1.1.2

ลักษณะทางการปกครอง
(1) การปกครองท้ องที่ จังหวัดยโสธร แบ่ งตามเขตลั ก ษณะการปกครองท้ อ งที่
จำนวน 9 อำเภอ แบ่งเป็นตำบล จำนวน 78 ตำบล แบ่งเป็นหมู่บ้าน จำนวน 885 หมู่บ้าน ดังนี้
(1.1) อำเภอเมืองยโสธร มีตำบลจำนวน 17 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 190 หมู่บ้าน
(1.2) อำเภอเลิงนกทา มีตำบลจำนวน 10 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 145 หมู่บ้าน
(1.3) อำเภอไทยเจริญ มีตำบลจำนวน 5 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 48 หมู่บ้าน
(1.4) อำเภอกุดชุม
มีตำบลจำนวน 9 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 128 หมู่บ้าน
(1.5) อำเภอทรายมูล มีตำบลจำนวน 5 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 54 หมู่บ้าน
(1.6) อำเภอป่าติ้ว
มีตำบลจำนวน 5 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 57 หมู่บ้าน
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(1.7) อำเภอคำเขื่อนแก้ว มีตำบลจำนวน 13 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 115 หมู่บ้าน
(1.8) อำเภอมหาชนะชัย มีตำบลจำนวน 10 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 103 หมู่บ้าน
(1.9) อำเภอค้อวัง
มีตำบลจำนวน 4 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 45 หมู่บ้าน
(2) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3
รูปแบบ จำนวน 88 แห่ง แยกเป็น
(2.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน
1
แห่ง
(2.2) เทศบาลเมือง
จำนวน
1
แห่ง
(2.3) เทศบาลตำบล
จำนวน
23 แห่ง
(2.4) องค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน
63 แห่ง
(3) ประชากรและโครงสร้างประชากร
1) ข้อมูลประชากรจังหวัดยโสธร ย้อนหลัง 5 ปี (2558 – 2562) (ตารางที่ ๑.1)
ที่

พ.ศ.

เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน)

1
2558
271,109 269,073
2
2559
270,748 269,067
3
2560
270,412 269,130
4
2561
269,705 269,024
5
2562
242,034 240,581
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ

540,182
539,815
539,542
538,729
496,615

2) จำนวนประชากรจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร มีประชากรทั้งสิ้น 492,615
คน (ปี 2561 มีจำนวน 538,729 คน) เป็นชาย 242,034 คน และหญิง 240,581 คน มีอัตราการ
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 118 คน/ตารางกิโลเมตร (ตารางที่ ๑.2)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

เมืองยโสธร
17
190
เลิงนกทา
10
145
คำเขื่อนแก้ว
13
115
มหาชนะชัย
10
103
กุดชุม
9
128
ป่าติ้ว
5
57
ทรายมูล
5
54
ค้อวัง
4
45
ไทยเจริญ
5
48
รวม
78
885
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
54,535 53,910
108,445
44,919 45,068
89,987
31,330 31,087
62,417
26,067 25,888
51,955
31,109 30,505
61,615
16,101 16,092
32,193
12,361 12,272
24,633
10,337 10,465
20,802
15,275 15,294
30,569
242,034 240,581
492,615
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1.2 สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ฉบับ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า จังหวัดยโสธร ในปี 2560 โครงสร้างการผลิตตามมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดยโสธร จำนวน 19 สาขา มีมูลค่า 26,039 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น1,141
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีมูลค่าอยู่ 24,898 ล้านบาท และลดลง 362 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
2559 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 26,401 ล้านบาท) จัดเป็นลำดับที่ 17 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลำดับที่ 3 ของ
กลุ่มจังหวัด และลำดับที่ 71 ของประเทศ
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
1.3 ข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
จังหวัดยโสธรมีโรงพยาบาลขนาด 370 เตียง จำนวน 1 แห่ง,ขนาด 120 เตียง จำนวน 1 แห่ง
,ขนาด 60 เตียง จำนวน 1 แห่ง, ขนาด 30 เตียง จำนวน 5 แห่ง ขนาด 20 เตียง จำนวน 1 แห่ง
รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 720 เตียง และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต. ) จำนวน 112 แห่ง
ดังตารางที่ 5
จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ แยกรายอำเภอ จังหวัดยโสธร
โรงพยาบาล

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (แห่ง)

แห่ง

จำนวนเตียง

เมืองยโสธร

21

1

370

ทรายมูล

9

1

30

กุดชุม

13

1

30

คำเขื่อนแก้ว

16

1

60

ป่าติ้ว

7

1

30

มหาชนะชัย

16

1

30

ค้อวัง

6

1

30

เลิงนกทา

18

1

120

ไทยเจริญ

6

1

20

112

9

720

อำเภอ

รวม
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
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ประเภทบุคลากร แยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดยโสธรปี 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน

ประเภทบุคลากร
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

สัดส่วนต่อ
ประชากร

สสจ.
3
2
8
5
44
36
7
14
0
0
119

รพท.
73
16
29
316
8
85
44
44
337
57
1009

รพช.
64
30
44
326
21
142
47
26
296
76
1072

สสอ.+รพ.สต.
0
0
0
189
143
91
1
1
256
44
725

รวม
140
48
81
836
216
354
99
85
889
177
2925

(จ.ยโสธร)

สัดส่วนต่อ
ประชากร
(ประเทศ ปี
2559)

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2563

2. การเตรียมความพร้อมรับมือและมาตรการดำเนินการ
ขอบเขตสาธารณภัย
โรคติดต่ออันตราย หมายถึง โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว
ชื่อและอาการสำคัญ ของโรคติดต่ออันอันตราย คือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019(COVID-19))เป็นโรคติดต่ออั นตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อยหรือมีอาการปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดิน
หายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต
ระดับการจัดการสาธารณภัย
ในระดับความรุนแรงของภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มีการ
จั ด การสาธารณภั ย ในประเทศไทย แบ่ ง เป็ น 4 ระดั บ ทั้ ง นี้ ขึ้ น กั บ พื้ น ที่ ประชากร ความซั บ ซ้ อ น
หรือความสามารถในการจั ดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพ ยากร ที่ผู้ มีอำนาจตามกฎหมาย
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้
ระดับ
การจัดการ
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก
2
3
4

ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น และ/หรือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และสั่งการ
สาธารณภัยขนาดกลาง
ผู้อำนวยการจังหวัด หรือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
ควบคุมและสั่งการ
สาธารณภัยขนาดใหญ่
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
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2.๑ การเตรียมความพร้อม
2.1.1 สำนั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด ยโสธรจั ด ทำแผนเผชิ ญ เหตุ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง
สาธารณสุข
2.๑.2 ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
2.1.3 มอบหมายส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเตรียมกำลังคน
วัส ดุ อุป กรณ์ ให้ มีความพร้อมปฏิ บั ติงานตลอดเวลา พร้อมทั้งประสานความร่ว มมือกับ ภาคเอกชนองค์กร
สาธารณกุศลที่มีศักยภาพ
2.1.4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือน ตลอดจนคำแนะนำในการปฏิบัติแก่ประชาชนในทุก
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม
1. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมและจำนวนบุคลากรที่จะสามารถให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยแบ่งเป็นประเภท
ดังนี้
- การปฏิบัติงานภาคสนาม
- การสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงาน
- การมาปฏิบัติงานประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด หรือศูนย์ บัญชาการเหตุการณ์ส่วน
หน้าของจังหวัด
2. การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
ให้ทุกหน่วยงานสำรวจ ตรวจสอบจำนวนยานพาหนะ/เครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ์ ในการ
สนับสนุนป้องกันและแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้ ดังนี้
- เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ที่ใช้ปฏิบัติงานประจำหน่วย
- เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ที่สามารถสนับสนุนศูนย์ บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน และแก้ไขโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในการแก้ไขปัญหา
3. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัย
ก. ระดับการแจ้งเตือนภัย
ระดับการแจ้งเตือนภัย มีความหมายของสัญญลักษณ์สีในการเตือนภัย ดังนี้
สีแ ดง หมายถึง สถานการณ์ อยู่ในภาวะอันตรายสู งสุ ด ให้ อาศัยอยู่แต่ในสถานที่
ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ ม หมายถึ ง สถานการณ์ อยู่ ในภาวะเสี่ ย งอั น ตรายสู ง เจ้ าหน้ าที่ กํ าลั งควบคุ ม
สถานการณ์ ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่สถานการณ์
จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ
สีนํ้าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิด ทุก ๆ 24 ชั่วโมง
สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ
ข. กระบวนการแจ้งเตือนภัย
การแจ้ ง เตื อ น การแจ้ งหรื อ บอกให้ รู้ ล่ ว งหน้ า ถึ งภั ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยบุ ค คลหรื อ
หน่วยงานที่มีหน้าที่คือผู้แจ้งข่าว เตือนภัยต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบคือผู้รับข่าวเตือนภัย
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ขั้นตอนการแจ้งเตือน
1) ส่ งประกาศแจ้งเตือนให้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองยโสธร ตามเหตุแห่งสถานการณ์ทางโทรสารของ
อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) นำข้อมูลแจ้งเตือนลงทาง Web site จังหวัดยโสธร www.yasothon.go.th
3) แจ้งเตือนผ่านทางระบบ Line ในกลุ่ม “ศูนย์สาธารณภัยจังหวัดยโสธร”
4) ส่ ง ประกาศแจ้ ง เตื อ นให้ ส ำนั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด และให้ ส ำนั ก งาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดส่งให้วิทยุชุมชนทุกแห่งในจังหวัดยโสธร เพื่ออ่านประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับ
ทราบ
2.2 การเผชิญเหตุ
2.2.1 อำเภอจัดทำแผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และจัดตั้งศูนย์
บัญชาการอำเภอ
2.2.2 สำนั กงานประชาสั มพันธ์จังหวัด ยโสธรร่วมกับกลุ่ มภารกิจสื่ อสารความเสี่ ยง ของศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดยโสธร จัดทำข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ออกประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ของโรค
ผ่านช่องทางต่าง ๆ และตรวจสอบข่าวลือ
2.2.3 สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด เฝ้ าระวั ง ติ ด ตาม วิ เคราะห์ ประเมิ น สถานการณ์ และ
ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุด้านสาธารณสุขโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดยโสธร
2.2.4 สำนั กงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมแผนปฏิบัติการของหน่ วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวเพื่อสนับสนุนการจัดการ
2.2.5 ประสานการปฏิบัตินำจิตอาสาเข้ามาปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์
2.2.6 จัดตั้งและบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม กำหนดพื้นที่ควบคุมต่าง ๆ
2.2.7 รักษาความสงบเรียบร้อยและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน จัดทำแผนบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
2.2.8 จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน โดยประสานงานกับศูนย์อำนวยการใหญ่พระราชทานจิตอาสา
พระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) บริหารจัดการโรงครัวพระราชทาน กับ มทบ.ภาค และฝ่ายสนับสนุน
และส่งกำลังบำรุง ศอญ.จอส.904
2.2.9 จัดทำแผนและให้บริการขนส่งสาธารณะเส้นทางพิเศษ เพื่อบริการผู้เจ็บป่วยที่เคยมาใช้
บริการที่ รพ.สนาม ไปยังโรงพยาบาลชุมชน ที่กำหนดไว้ในแผนของ PHEOC
2.2.10 ดูแลผู้ที่ได้ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้ดำรงชีพได้อย่างปกติ
2.2.11 จัดทำข้อมูลและความต้องการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ประสานในการขอรับการสนับสนุนเพื่อใช้
ในปฏิบัติงานและส่งกลับทรัพยากรหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
2.2.12 จั ดตั้ งระบบสื่ อสารช่อ งทางต่างๆ ในศู นย์ บั ญ ชาการ ภายใน 24 ชั่ ว โมงหลั งประกาศ
ยกระดับการจัดการเหตุการณ์
2.2.13 จั ด หา/จั ด ทำอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คล Personal Protective Equipment (PPE)
สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการฯ
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องค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ก. โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยโสธร (ศบก.จ.ยส.)
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยโสธร
(การจัดการสาธารณภัย ระดับ 2)

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
(ผู้อำนวยการจังหวัด)
รอง ผวจ.ยส. ทั้ง 2 ท่าน/ นายก อบจ.ยส.
(รองผู้บัญชาการเหตุการณ์)
ศูนย์ประสานงานจิตอาสาพระราชทาน --------------

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
(สำนักงาน ปภ. จังหวัด )

(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)

ส่วนปฏิบัติการ

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนสนับสนุน

รองผวจ.ยส.

ปลัดจังหวัด.ยส.

- ด้านการคมนาคมและขนส่ง

- ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์

- ด้านการผจญเพลิง
- หน่วยทหารในพื้นที่
- ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- ด้านการค้นหาและกู้ภยั
- ด้านการอพยพ
- ด้านการรักษาความปลอดภัย
- โรงครัวพระราชทาน
- ฯลฯ

และติดตามสถานการณ์
- การแจ้งเตือนภัย
- ด้านการวางแผน
- ด้านทรัพยากร
- ด้านการประสานข้อมูล
- ด้านหน่วยเอกสาร/เลขานุการ
- ฯลฯ

- ด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา
- ด้านพลังงาน
- ด้านการฟื้นฟูและบูรณะ
- ด้านการเกษตร/ประมง/ปศุสตั ว์
- ศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ด้านการสื่อสาร
- ด้านการรักษาพยาบาล(จนท.ศบก.)
- ด้านเสบียง
- ด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ppe)
- ด้านการรับบริจาค
- ด้านธุรการ/การเงินและบัญชี
- ด้านกฎหมาย - ฯลฯ

รองผวจ.ยส

มายเหตุ : โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดย
ยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
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ข. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
นำยกรัฐมนตรี
กรณี เกิ ดสำธำรณภัยร้ำยแรงอย่ำงยิ่ ง
กองบัญชำกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ
ผบ.ปภ.ช./ รอง ผบ.ปภ.ช.(รมว.มท. /ป.มท.)
กองอำนวยกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง
ผอ.กลำง (อ.ปภ.)
กองอำนวยกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
ผู้อำนวยกำรจังหวัด
(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)
รองผู้อำนวยกำรจังหวัด
(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด)

2.3 การฟื้นฟูบูรณะ
ให้อำเภอที่เกิดภัย ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายต่าง ๆ ให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วดังนี้
(1) กรณีที่มีผู้ได้รับอันตรายต่อสุขภาพ ให้มีการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมจนเป็นปกติ
(2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำรงชีพ เข้าให้ความช่วยเหลือการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือฟื้นฟู
อาชีพราษฎร และอื่นๆ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร

3. การสนับสนุน
3.1 การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
1) โทรศัพท์หมายเลข 0 4571 2244
4. ภาคผนวก
4.1 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)จังหวัดยโสธร (รายละเอียดตามภาคผนวก : ก)
4.3 แผนเผชิญเหตุด้านสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดยโสธร (รายละเอียด
ตามภาคผนวก : ข)

ลงนาม

ผู้เสนอแผน

(นายชยุต วงศ์วณิช)
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
ลงนาม

ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นายสมเพชร สร้อยสระคู)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน
(นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดยโสธร
ผู้อำนวยการจังหวัด

