แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดศรีสะเกษ
กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
ศำลำกลำงจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 4 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖3
อ้างถึง: ๑. พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
๒. แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๘
๓. แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562
4. แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ (1 : 770,000)
๑. สถานการณ์ของจังหวัด
๑ ๑. สถานการณ์ทั่วไป
(1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง
เรียกว่ำ อีสำนใต้ ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครโดยทำงรถยนต์ประมำณ 571 กิโลเมตร ทำงรถไฟ ประมำณ
551 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
พื้นที่อำเภอกันทรำรมย์ ยำงชุมน้อย รำษีไศล และอำเภอศิลำลำด
ติดกับจังหวัดอุบลรำชธำนี ยโสธร และร้อยเอ็ด โดยมีแม่น้ำชี
และพื้นที่ ทุ่งกุลำร้องไห้บำงส่วน เป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด
ทิศใต้
พื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ขุนหำญ และอำเภอภูสิงห์ ติดกับประเทศกัมพูชำ
โดยมีเทือกเขำพนมดงรักเป็นแนวเขตกั้น
ทิศตะวันออก พื้นที่อำเภอกันทรำรมย์ โนนคูณ เบญจลักษ์ และอำเภอกันทรลักษ์
ติดกับจังหวัดอุบลรำชธำนี โดยมีบำงส่วนของลำห้วยขะยูง
เป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดติดต่อกับจังหวัดอุบลรำชธำนี
ทิศตะวันตก
พื้นที่อำเภอศิลำลำด รำษีไศล บึงบูรพ์ โพธิ์ศรีสุวรรณ เมืองจันทร์ ห้วยทับทัน
ปรำงค์กู่ ขุขันธ์และอำเภอภูสิงห์ ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์
(ภาคผนวก ก)
(2) สภาพภูมิประเทศ จังหวัดศรีสะเกษ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีอำกำศร้อนจัดในฤดูร้อนและ
ค่อนข้ำงหนำวจัด ในฤดูหนำว เพรำะได้รับอิทธิพลของลมหนำวจำกประเทศจีน ส่วนฤดูฝนมักจะมีฝนตกหนัก
ในเดือนกันยำยน โดยจะตกหนักในพื้นที่ตอนกลำงและตอนล่ำงของจังหวัดเท่ำนั้น ส่วนพื้นที่ทำงตอนเหนือ
ของจังหวัดจะมีปริมำณฝนตกน้อย และไม่ค่อยสม่ำเสมอ
(3) สภาพภูมิอากาศ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้น พัดเข้ำมำกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือน
ตุลำคม ซึ่ งเป็ นช่วงฤดูฝน ลมนี้ จะพัดเอำควำมชุ่มชื้น และนำฝนมำตก เดือนที่มี ฝนตกหนักคือเดือนกันยำยน
นอกจำกนี้ยังอยู่ในเส้นทำงของพำยุดีเปรสชั่นที่ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้
(4) ลักษณะทางการปกครอง
(4.1) กำรปกครองท้องที่ จำนวน 22 อำเภอ 206 ตำบล 2,633 หมู่บ้ำน
(4.2) กำรปกครองท้องถิ่น มีหน่วยกำรปกครอง ดังนี้
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
จำนวน 1 แห่ง
เทศบำลเมือง
จำนวน 2 แห่ง
เทศบำลตำบล
จำนวน 35 แห่ง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวน 179 แห่ง

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้ำที่ 2 ของ 12 หน้ำ
(4.3) ประชำกรจังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 392,125 ครัวเรือน
ประชำกรรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,472,907 คน เป็นเพศชำย 734,358 คน เป็นเพศหญิง 738,549 คน
ที่มำ : ที่ทำกำรปกครองจังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2562)
(5) สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่เศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ถื อ เป็ น แผ่ น ดิ น ทองแห่ ง อี ส ำนใต้ เนื่ อ งจำกมี ส ภำพดิ น ที่
อุ ด มสมบู ร ณ์ โดยเฉพำะเขตที่ ร ำบลุ่ ม น้ ำมู ล และเขตที่ ร ำบลุ่ ม ตอนกลำงของจั ง หวั ด ในบริ เ วณที่ เ รี ย กว่ ำ
ดงภูดินแดง ที่มีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรำยสีแดง (จึงเรียกว่ำ ดงดินแดง หรือ ภูดินแดง ) มีควำมอุดม
สมบูรณ์สูง สำมำรถปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญได้ ภูดินแดงเป็นภูเขำไฟเก่ำที่มีพื้นที่กว้ำงขวำง อยู่ลึกเข้ำมำจำก
แนวเทือกเขำพนมดงรั ก เขตชำยแดนไทยกับกัมพูชำ เป็นรอยต่อของอำเภอเบญจลัก ษ์ อำเภอน้ำเกลี้ ยง
อำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุนหำญและอำเภอกันทรลักษ์ เขตนี้จึงเป็นย่ำนที่ปลูกพืชสวนสำคัญๆ ได้ผลดี เช่น
เงำะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะยงชิด สะตอ ยำงพำรำ ลำไย ลิ้นจี่ มะปรำงหวำน กระท้อน ส้มโอ มะม่วง
โดยเฉพำะกำรปลูกเงำะและทุเรี ยน จังหวัดศรีสะเกษ ถื อเป็นที่ผ ลิตแห่งแรก และเป็นแหล่ งใหญ่ที่สุ ดใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพื้นที่ปลูกกว่ำ 7,000 ไร่ เงำะที่ผลิตเป็นพันธุ์เงำะโรงเรียน ส่วนทุเรียน
เป็นพันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี จึงเป็นแหล่งพืชสวนและผลไม้อันเป็นผลิตผลทำงกำรเกษตรเพื่อกำรส่ งออก
แหล่งใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจำกนั้น ยังมีพืชผลอื่นๆ ที่ออกผลตลอดทั้งปี
(6) พื้นที่การเกษตร จังหวัดศรีสะเกษพื้นที่ทั้งหมด 3,309,488 ไร่ พื้นที่ปลูกข้ำว 2,954,192 ไร่
พื้นที่ป ลูกพืช ไร่ 174,164 ไร่ พื้น ที่ป ลูกไม้ยืนต้น 171,246 ไร่ พื้นที่ปลู กไม้ผ ล 9,120 ไร่ และอื่นๆ
765 ไร่ และมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน 2,951 ไร่ เงำะ 1,842 ไร่ ลำไย 1,136 ไร่ ลองกอง
208 ไร่ มังคุด 205 ไร่ มันสำปะหลัง 151,362 ไร่ หอมแดง 32,115 ไร่ กระเทียม 846 ไร่ อ้อยโรงงำน
29,053 ไร่ และพริก 20,902 ไร่
(7) การปศุสัตว์ จังหวัดศรีสะเกษ มีควำมสำคัญในกำรเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์เศษฐกิจที่สำคัญของ
จังหวัด ได้แก่ กำรเลี้ยงไก่ กำรเลี้ยงเป็ด กำรเลี้ยงสุกร กำรเลี้ยงโคเนื้อ และกำรเลี้ยงกระบือ เป็นต้น
(8) การประมง จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้ำนกำรประมง ทำกำรเลี้ยงปลำ ใน
กระชังจำนวน 3 อำเภอ เกษตรกร 96 รำย เลี้ยงปลำ 952 กระชัง พื้นที่ 14,076 ตรม. ได้แก่อำเภอ
กันทรำรมย์ อำเภอรำษีไศล และอำเภอศิลำลำด
ที่มำ : สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
(9) ข้อมูลสภาพลุ่มน้้า ผังเส้นทางน้้า แหล่งเก็บกักน้้า เขื่อน อ่างเก็บน้้า (ภาคผนวก ข)
๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ
๑.๒.๑ สถิติการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง (ปี 2560-2562)
ปี พ.ศ.

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้ำน

เสียชีวิต
(คน)

2560
2561
2562

20
3
11

144
5
65

1127
17
409

6
4

บำดเจ็บ
(คน)

-

ควำมเสียหำย
บ้ำนเรือน
พื้นที่
(หลัง)
กำรเกษตร(ไร่)

423
541

253,075
500
73,370

สิ่งสำธำรณ
ประโยชน์
(แห่ง)

6
-

ที่มำ : สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูลกำรประกำศภัยพิบัติฯ)

มูลค่ำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ(บำท)

258,088,820.75
-

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้ำที่ 3 ของ 12 หน้ำ
๑.2.2 พืน้ ที่เสี่ยงอุทกภัย
- พื้ น ที่ เ สี่ ย งน้ ำป่ ำ ไหลหลำก ท่ ว มบ้ ำ นเรื อ น พื้ น ที่ ก ำรเกษตร และสิ่ ง สำธำรณประโยชน์
ของรำษฎร ในพื้นที่ต้นน้ำบำงพื้นที่ของอำเภอ ได้แก่ อำเภอภูสิงห์ และอำเภอขุนหำญ
- พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำไหลเอ่อล้นตลิ่ง ท่วมบ้ำนเรือน พื้นที่กำรเกษตร และสิ่งสำธำรณประโยชน์
ของรำษฎรในพื้นที่กลำงน้ำ และพื้นที่ปลำยน้ำ ดังนี้
(1) ลำน้ำห้วยสำรำญ ได้แก่ อำเภอภูสิงห์ ขุขันธ์ ปรำงค์กู่ อุทุมพรพิสัย วังหิน และอำเภอเมืองศรีสะเกษ
(2) ลำน้ำห้วยทำ ได้แก่ อำเภอขุนหำญ ไพรบึง ศรีรัตนะ และอำเภอพยุห์
(3) ลำน้ำห้วยขะยุง ได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ เบญจลักษ์ โนนคูณ และอำเภอน้ำเกลี้ยง
(4) ลำน้ำมูล ได้แก่ อำเภอศิลำลำด รำษีไศล ยำงชุมน้อย และอำเภอกันทรำรมย์
(5) ลำน้ำห้วยทับทัน ได้แก่ อำเภอห้วยทับทัน เมืองจันทร์ โพธิ์ศรีสุวรรณ และอำเภอบึงบูรพ์
(ภาคผนวก ค)
๑.๒.๓ พื้นที่/สถานที่ส้าคัญของจังหวัด ที่มีความเสี่ยง เช่น สถำนบริกำรสำธำรณสุข สถำนศึกษำ
วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ โบรำณสถำน ฯลฯ (ภาคผนวก ง)
๒. ภารกิจ
กองอำนวยกำรป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด ศรีส ะเกษ มีห น้ำที่ในกำรบริห ำรจัดกำร
ภัยพิบัติในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อมในกำรรั บมือจำกสถำนกำรณ์อุทกภัย วำตภัย และดินถล่ม
รวมทั้งกำรให้ ควำมช่ว ยเหลื อและบรรเทำควำมเดือดร้อ นแก่ผู้ ประสบภัย ตลอดจนกำรประสำนและกำร
สนับสนุนกำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์ จึงกำหนดแผนเผชิญเหตุอุทกภัย
วำตภัย และดินถล่ม ปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้น
2.1 เป้า หมาย ลดควำมเสี่ ย งต่อกำรเกิ ดสถำนกำรณ์อุทกภัย วำตภัย และดินถล่ ม อย่ำงยั่งยื น
โดยมุ่งเน้นกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ และเฝ้ำระวังในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รวมทั้งวำงแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่ำงรวดเร็วและทันต่อควำมต้องกำรของประชำชน
2.2 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อป้ องกัน ลดควำมเสี่ ยง และบรรเทำผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิ นของประชำชน
ที่เกิดจำกอุทกภัย วำตภัย และดินถล่ม ได้อย่ำงเร่งด่วนและทันต่อสถำนกำรณ์
(2) เพื่อให้กำรดำเนินกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(3) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเตรียมกำรป้องกันและประสำนกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่ วยปฏิบั ติหลั ก และหน่วยสนั บสนุนกำรปฏิ บัติ เพื่ อให้ สำมำรถดำเนินกำรและแก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยและพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภำวะปกติโดยเร็ว
๓. การปฏิบัติ
๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ
๓.๑.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ของจังหวัด
ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น จะต้องอำศัยกำรเตรียมกำรไว้ให้พร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดภัย
เพื่อสำมำรถกำหนดแนวทำงในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อ ย่ำงทันท่วงทีเมื่อเกิดภัย โดยกำหนดรูปแบบ
วิธีกำรป้องกัน เช่น ระบบกำรแจ้งเตือนภัยเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจำกภัย กำรจัดแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
กำรอำนวยกำร กำรสั่งกำร กำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคไว้ล่วงหน้ำ เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบที่เป็นอันตรำย และ
เป็นกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้ งภำครัฐและของประชำชน และต้องอำศัยระยะเวลำและควำมร่วมมือจำก
ประชำชนเป็นหลักเพื่อให้กำรขับเคลื่อนแผนงำนต่ำงๆ นั้นเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ดังนั้นวิธีสร้ำงควำมร่วมมือ
ของประชำชนที่ได้ผลมำกที่สุด จึงอยู่ที่แนวทำงปฏิบัติที่มุ่งเน้นกำรเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมำกที่สุ ด มีควำม
ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
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3.1.2 ขอบเขตสาธารณภัย
(1) อุทกภัย หมำยถึง ภัยหรืออันตรำยที่เกิดจำกน้ำท่วมหรืออันตรำยอันเกิดจำกสภำวะ
น้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำ ลำธำรหรือทำงน้ำ เข้ำท่วมพื้นที่ซึ่งปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ำหรือเกิดจำกกำรสะสม
ของน้ำบนพื้นที่ซึ่งระบำยออกไม่ทัน ทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำ นับเป็นภัยธรรมชำติที่ก่อให้เกิดควำม
เสียหำยให้แก่ประเทศมำกที่สุด ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน และทำงรำชกำร
ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติเป็น อย่ ำงมำก อุทกภัย น้ำป่ำไหลหลำก และดินโคลนถล่ ม เป็นภัยที่รุนแรง
แตกต่ำงกันไปตำมสภำพพื้นที่ ซึ่งกำรดำเนินกำรป้องกันภัยที่มีระบบสมบูรณ์ย่อมจะป้องกันและบรรเทำภัย
รวมทั้งฟื้นฟูบูรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) วำตภัย หมำยถึง ภัยที่เกิดขึ้นจำกพำยุลมแรงจนทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่อำคำร
บ้ำนเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ สำหรับในประเทศไทย วำตภั ยหรือพำยุลมแรง มีสำเหตุมำจำกพำยุ
หมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสชั่น พำยุโซนร้อน พำยุไต้ฝุ่น เป็นต้น
(3) ดินถล่ม หรือโคลนถล่ม หมำยถึง ปรำกฏกำรณ์ที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจำกพื้นที่
สูงสู่พื้นที่ต่ำกว่ำภำยใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และกำรมีน้ำเป็นตัวกลำงท้ำให้มวลวัสดุเกิดควำมไม่มี
เสถียรภำพอัตรำกำรไถลเลื่อนดังกล่ำวข้ำงต้นอำจช้ำหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ ควำมลำดชัน สภำพ
สิ่งแวดล้อม และปริมำณน้ำฝน ในบำงกรณีแผ่นดินถล่มอำจเกิดจำกแผ่นดินไหวหรือภูเขำไฟระเบิด กำรเคลื่อน
ตัวของวัสดุดังกล่ำวอำจพัดพำต้นไม้ บ้ำนเรือน รถยนต์ สิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ ชำรุด หรือพังทลำย และยังอำจทำให้
ช่องเปิ ดของสะพำนและแม่ น้ ำล ำคลองอุดตันจนเป็นสำเหตุให้ เกิดอุทกภัยขึ้นได้ในเส้ นทำงกำรเคลื่ อนตัว
ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวเป็นอันตรำยต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน และสิ่งแวดล้อม
3.2 การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
3.2.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
(1) ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ
(1.1) ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ประเมินควำมเสี่ยง จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยให้
เป็นปัจจุบัน จัดทำข้อมูล พื้นที่รองรับกำรอพยพ/จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่ว ครำว รวมทั้งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนทรำบโดยทั่วกัน
(1.2) เตรียมกำรป้องกันด้ำนโครงสร้ำง โดยกำรออกสำรวจหรือปรับปรุงแหล่งน้ำ
หรือเส้นทำง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
(1.3) จัดทำฐำนข้อมูลกำลัง เจ้ำหน้ำที่ อำสำสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์กำรกู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้พร้อมเรียกใช้งำนได้ทันทีเมื่อเกิดภำวะฉุกเฉิน
(1.4) เสริมสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนักแก่ประชำชน นักเรียน นักศึกษำ และ
เยำวชน เกี่ยวกับกำรป้องกันและกำรปฏิบัติตนอย่ำงถูกต้องและปลอดภัยจำกอุทกภัย
(2) ด้านการเตรียมความพร้อม
(2.1) ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปั จ จุ บั น ครอบคลุ ม ตั้งแต่ก ำรเตรี ยมควำมพร้อมกำรจัด กำรในภำวะฉุ กเฉินและกำรสนับสนุ น
ในด้ำนต่ำง ๆ
(2.2) ด ำเนิ น กำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งจำกสำธำรณภั ย โดยอำศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐำน
(Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) เน้นกำรอำศัยชุมชนเป็นศูนย์กลำงในกำร
ป้องกันแก้ไข บรรเทำ และฟื้นฟูควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัยโดยให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
ตัดสินใจ กำหนดแนวทำงแก้ปัญหำในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงจำกสำธำรณภัย เพื่อลดควำมเสี่ยงภัยของชุมชน
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้คนในชุมชนมีศักยภำพในกำรระงับบรรเทำภัยได้ด้วยตนเอง
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(2.3) กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เป็นกำรสร้ำงควำมพร้อมและเพิ่ม
ศักยภำพของหน่วยงำนและบุคลำกร รวมทั้งเป็นกำรทดสอบกำรประสำนงำนและกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ทำให้ทรำบจุดบกพร่อง และช่องว่ำงในกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุงแผนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยแต่ละระดับ
3.2.2 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมทรัพยากร
(1) จัดทำบัญชีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งจักรกลสำธำรณภัย
(2) ตรวจสอบควำมพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในกำรเฝ้ำระวัง และกำรแจ้งเตือนภัย
ให้พร้อมใช้งำน เป็นต้น
(ภาคผนวก จ)
3.2.3 แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งเตือนภัย
(1) การแจ้งเตือนภัย มี 2 รูปแบบ ดังนี้
(1.1) แจ้งเตือนผ่ำนหน่วยงำนโดยรูปแบบหนังสือรำชกำร
ส่วนรำชกำรในจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอ ทุกอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1.2) แจ้งเตือนประชำชนโดยตรงผ่ำนช่องทำง
- สถำนีวิทยุกระจำยเสียง/วิทยุชุมชน
- หอกระจำยข่ำว/เสียงตำมสำย
โทรศัพท์มือถือ/ไซเรนแบบมือหมุน
วิทยุสมัครเล่น
(1.3) ระดับของระบบการเตือนภัย มีความหมายของสีในการเตือนภัย ดังนี้

สีแดง หมายถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะอันตรำยสูงสุด ให้อำศัยอยู่แต่ในสถำนที่ปลอดภัย
และปฏิบัติตำมข้อสั่งกำร
สีสม้
หมายถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะเสี่ยงอันตรำยสูง เจ้ำหน้ำที่กำลังควบคุมสถำนกำรณ์
ให้อพยพไปยังสถำนที่ปลอดภัย และปฏิบัติตำมแนวทำงที่กำหนด
สีเหลือง หมายถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะเสี่ยงอันตรำย มีแนวโน้มที่สถำนกำรณ์จะรุนแรงมำกขึ้น
ให้จัดเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ และปฏิบัติตำมคำแนะนำ
สีน้าเงิน หมายถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะเฝ้ำระวัง ให้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงใกล้ชิด
ทุกๆ 24 ชั่วโมง
สีเขียว หมายถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะปกติ ให้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเป็นประจำ
(2) ขั้นตอนแจ้งเตือนภัย ประกอบด้วย
(2.1) การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
กำรติดตำมข้อมูลควำมเคลื่อนไหวของเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลให้เกิดสำธำรณภัย
รวมทั้งทำหน้ำที่เฝ้ำระวัง ให้ข้อมูลและข่ำวสำรแก่ประชำชน โดยมีส่วนรำชกำรและหน่วยงำนเกี่ยวข้องที่มี
ควำมรู้และเครื่องมือทำงเทคนิค เช่น สถำนีอุตุนิยมวิทยำจังหวัดศรีสะเกษ โครงกำรชลประทำนศรีส ะเกษ
และสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น มีหน้ำที่เฝ้ำระวัง และติดตำมสถำนกำรณ์
ปฏิบั ติงำน ตลอด 24 ชั่ว โมง โดยให้ บริษัท ทีโ อที จำกัด (มหำชน) จังหวัดศรีส ะเกษ และบริษัท กสท.
โทรคมนำคม จ ำกั ด (มหำชน) จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป็ น หน่ ว ยจั ด วำงระบบสื่ อ สำรรวมทั้ ง ให้ ทุ ก ภำคส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียม จัดหำอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสำรสำหรับเชื่อมกับระบบสื่อสำรให้เพียงพอและใช้กำรได้
ตลอดเวลำ
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(2.2) การแจ้งเตือนล่วงหน้า
กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด ดำเนินกำรแจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรที่บ่งชี้ว่ำมีแนวโน้มที่จะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในพื้นที่ ที่มีควำมเสี่ยงภัยไปยังส่วนรำชกำร กองอำนวยกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแต่ละระดับ และประชำชนเพื่อให้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหว
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ระยะเวลำสำหรับกำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำขึ้นอยู่กับสำธำรณภัยแต่ละประเภท โดยปกติมีกำรแจ้ง
เตือนล่วงหน้ำก่อนเกิดสำธำรณภัยไม่ต่ำกว่ำ 3 วัน
3.2.4 แนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ (แบ่งมอบหน่วยงาน)
กำรปฏิ บั ติ ใ นกำรป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย ร่ ว มระหว่ ำ งพลเรื อ นกั บ ทหำร
ตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 รวมทั้งภำคประชำสังคม
องค์กำรสำธำรณกุศล ประชำชนจิตอำสำ ในกำรบรรเทำทุกข์ ได้แก่
(1) ปฏิบัติกำรเร่งให้ ควำมช่ว ยเหลื อด้ำนกำรดำรงชีพแก่ประชำชนที่ประสบภัยตำม
วงรอบอย่ำงต่อเนื่อง
(2) กรณีบ้ำนเรือนประชำชนได้รับควำมเสียหำย ให้ดำเนินกำรบูรณำกำรร่วมกัน จัดตั้ง
เป็นทีมประชำรัฐเร่งซ่อมแซมบ้ำนเรือนประชำชนโดยเร็ว เป็นต้น โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ ดังนี้
อ้าเภอ
กันทรลักษ์ ศรีรัตนะ ไพรบึง ขุขันธ์ เบญจลักษ์
ขุนหำญ ภูสิงห์ โนนคูณ

เมื อ งศรี ส ะเกษ กั น ทรำรมย์ พยุ ห์ ปรำงค์ กู่
ห้ ว ยทั บ ทั น วั ง หิ น โพธิ์ ศ รี สุ ว รรณ น้ ำเกลี้ ย ง
ยำงชุมน้อย
อุ ทุ ม พรพิ สั ย รำษี ไ ศล ศิ ล ำลำด เมื อ งจั น ทร์
บึงบูรพ์

หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่
ระดับอ้าเภอ
- มณฑลทหำรบกที่ 25
- หน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนที่ 23
- ตชด.224
- ที่ทำกำรปกครองอำเภอ (อส.)
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
- ประชำชนจิตอำสำ
- กรมทหำรปืนใหญ่ที่ 6
- ที่ทำกำรปกครองอำเภอ (อส.)
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
- ประชำชนจิตอำสำ
- มณฑลทหำรบกที่ 25
- หน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ 53
- ที่ทำกำรปกครองอำเภอ (อส.)
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ำชนจิตอำสำประช -

หมายเหตุ

3.2.5 แนวทางการก้าหนดพื้นที่/ศูนย์พักพิงชั่วคราว และการอพยพ
(1) การดู แ ลผู้ ป ระสบภั ย ในศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้
(1.1) กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
(1.2) ด้ำนดูแลสุขภำพอนำมัย สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
(1.3) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย กองบังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
(1.4) ด้ำนกำรสุขำภิบำล จัดเก็บขยะมูลฝอย
เทศบำลเมือง เทศบำลตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทุกแห่ง

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้ำที่ 7 ของ 12 หน้ำ
(1.5) ด้ำนบริกำรยำนพำหนะ เครื่องจักรกล
ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ แขวงทำงหลวงศรีสะเกษ ที่ 1 แขวงทำงหลวงศรีสะเกษ ที่ 2
แขวงทำงหลวงชนบทศรีสะเกษ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
(1.6) ด้ำนน้ำอุปโภคบริโภค กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำศรีสะเกษ
(1.7) ด้ำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดศรีสะเกษ
(1.8) ด้ำนระบบกำรสื่อสำร โทรศัพท์จังหวัดศรีสะเกษ
(1.9) ด้ำนสำรวจ ตรวจสอบ จำนวนผู้อพยพ/ลงทะเบียน/จัดผู้อพยพเข้ำที่พัก
อำเภอ และอปท. ในพื้นที่
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติในการอพยพ ประกอบด้วย
(2.1) จัดลำดับควำมสำคัญของผู้อพยพ โดยแบ่งกลุ่มผู้อพยพที่ต้องได้รับกำรดูแล
เป็นพิเศษ (กลุ่มเปรำะบำง) เช่น กลุ่มผู้ป่วยทุพพลภำพ คนพิกำร คนชรำ เด็ก สตรี ควรได้รับกำรพิจำรณำ
ให้อพยพไปก่อน เป็นต้น กรณีเด็ก บิดำและมำรดำควรอพยพไปด้วยกันทั้งครอบครัว และควรอพยพเป็นกลุ่ม
(2.2) จั ดให้ มีส ถำนที่ปลอดภัยและที่พักพิ งชั่ว ครำวแก่ผู้ อพยพและเจ้ำหน้ำ ที่
โดยจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เหมำะสมเป็นสัดส่วน
(2.3) จัดระเบียบกำรจรำจรชั่วครำวในพื้ นที่ที่เกิดสำธำรณภัย และพื้นที่ใกล้เคียง
รวมทั้งจัดระเบียบกำรจรำจรในพื้นที่พักพิงชั่วครำวเพื่อรองรับกำรอพยพ
(2.4) ให้ ควำมช่ว ยเหลื อผู้ อพยพในกำรขนย้ ำยทรัพย์ สิ นของใช้ในพื้นที่ ที่เกิ ด
สำธำรณภัยและพื้นที่ใกล้เคียงตำมที่ได้รับกำรร้องขอ
(2.5) ให้มกี ำรจัดทำทะเบียนเพื่อตรวจสอบจำนวนผู้อพยพและผู้ที่ยังติดค้ำงในพื้นที่
(2.6) จัดให้มีกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขในพื้นที่อพยพ
(2.7) จัดให้มีระบบกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของพื้นที่รองรับกำรอพยพโดยจัด
กำลังเจ้ำหน้ำที่ตำรวจและอำสำสมัครตำมควำมเหมำะสม
(2.8) จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อจัดกำลังดูแล
บ้ำนเรือนและทรัพย์สินของผู้อพยพเป็นระยะ ๆ หำกกำลังเจ้ำหน้ำที่ตำรวจไม่เพียงพอให้ประสำน ขอกำลัง
สนับสนุนจำกหน่วยอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหำอำสำสมัครจำกประชำชน แต่หำก
สถำนกำรณ์ล่อแหลมเสี่ยงต่อกำรสูญเสียชีวิตห้ำมเจ้ำหน้ำที่ /อำสำสมัครออกปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่เสี่ยงโดย
เด็ดขำดจนกว่ำสถำนกำรณ์จะบรรเทำควำมรุนแรงลงและสำมำรถเข้ำไปตรวจในพื้นที่ได้โดยไม่มีควำมเสี่ยง
พร้อมทั้งให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้อพยพทรำบสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง
(3) แผนการอพยพ
(3.1) เส้ น ทำงกำรอพยพ ยำนพำหนะที่ ใ ช้ ให้ ห น่ ว ยทหำรในเขตพื้ น ที่ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยสนับสนุนกำรอพยพ ภำยใต้กำรสั่งกำรของผู้อำนวยกำรจังหวัด ผู้อำนวยกำร
อำเภอ ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น และเจ้ำพนักงำนที่ได้รับมอบหมำย ตำมลำดับ แล้วแต่กรณี และขั้นตอนกำรปฏิบัติ
(3.2) จุ ดอพยพ จุดปลอดภัยที่พักพิงชั่วครำว ตำมที่ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น และ
ผู้อำนวยกำรอำเภอกำหนด
3.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
3.3.1 องค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
(ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า)
(1) กรณีส ถำนกำรณ์ภัย พิบั ติใ นพื้น ที่มี บริ เวณกว้ ำง เกิน อ ำนำจหน้ำ ที่ข องศูน ย์
บัญชำกำรเหตุกำรณ์อำเภอ โดยยกระดับสำธำรณภัย จำกระดับ 1 เป็นสำธำรณภัย ระดับ 2 จังหวัดต้องเข้ำ
ควบคุมสถำนกำรณ์โดยให้จัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัด ณ สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดศรีสะเกษ

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้ำที่ 8 ของ 12 หน้ำ
(2) หำกสถำนกำรณ์มีควำมรุนแรง และซับซ้อนมำกขึ้น และสำธำรณภัยอำจจะขยำย
พื้น ที่ เป็ น วงกว้ำงจ ำเป็ น ต้ องติ ดต่อ ประสำนงำนกับ จังหวัดข้ ำงเคียงและรับ กำรสั่ งกำรจำกจำกส่ ว นกลำง
(สำธำรณภัย ระดับ 3 -4) ให้ปรับโครงสร้ำงศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัด เป็นศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์
ส่วนหน้ำจังหวัดขึ้น ณ ศำลำกลำงจังหวัดศรีสะเกษ

3.3.2 แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์
ก. การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)
(๑) เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยในพื้นที่ ให้กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยจังหวัด กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ จัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์แต่ละระดับ
และกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งพื้ นที่ (เทศบำล/องค์กำรบริ หำรส่วนตำบล) จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรระดมสรรพกำลัง และทรัพยำกรในกำรจัดกำรสำธำรณภัยจำกทุก
หน่วยงำน รวมทั้งอำนวยกำรและประสำนกำรปฏิบัติระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งฝ่ำยพลเรือนและฝ่ำยทหำร และ
องค์กำรสำธำรณกุศลในพื้นที่ ได้อย่ำงมีเอกภำพ รวดเร็ว และทั่วถึง รวมถึงกำรอ้ำนวยกำรและประสำนกำรเผชิญเหตุ
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งฝ่ำยพลเรือนและฝ่ำยทหำร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กำรสำธำรณ
กุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่ำงมีเอกภำพและประสิทธิภำพ โดยกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัด จัดตั้ง ณ สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรกำรกุศล และอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือนในพื้นที่ เป็นเครือข่ำยประสำนกำรปฏิบัติในกำรช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบภัย
(3) ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบภัย เป็นหน่วยเผชิญเหตุ
รับผิดชอบ ในกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ภัยพิบัติในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้ำที่ 9 ของ 12 หน้ำ
ข. การบัญชาการเหตุการณ์ร่วม (Unified Command)
กำรจั ดกำรภัยพิบัติที่มีห น่วยงำนตั้งแต่ 2 หน่วยงำนขึ้นไปโดยมีหน้ำที่รับผิ ดชอบ
ตำมกฎหมำยตำมภำรกิจ หรือมีควำมรับผิดชอบในพื้นที่ที่ต่อเนื่องหรือทับซ้อนกัน ซึ่งจะต้องร่วมกันปฏิบัติงำน
ประสำนแผนกำรทำงำน และประสำนทรัพยำกรในที่เกิดเหตุร่วมกัน ซึ่งอำจมีผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ได้หลำยคน
สำมำรถตัดสินใจให้ดำเนินกำร โดยมีกำรกำหนดควำมมุ่งหมำยในกำรปฏิบัติ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และยุทธวิธี
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรจัดกำรภัยพิบัตินั้นๆ ให้สถำนกำรณ์สิ้นสุดโดยเร็ว ถึงแม้ว่ำจะมี
หน่วยงำนเข้ำร่วมปฏิบัติงำนหลำยหน่วยงำนก็ตำม ซึ่งหมำยควำมว่ำแต่ละหน่วยงำนจะต้องรักษำไว้ซึ่งเอกภำพ
ในกำรบังคับบัญชำโดยมีผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์สูงสุด ดังนี้
ล้าดับ พื้นที่ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน
1 เขตพื้นที่เทศบำลเมือง

2

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์
2.นำยกเทศมนตรีเมือง หรือนำยอำเภอ เป็นรองผู้บัญชำกำรฯ
3. หัวหน้ำ สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ช่วยฯ
เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. นำยอำเภอแห่งพื้นที่ เป็นผู้บัญชำกำรฯ
2. นำยกเทศมนตรีตำบล/นำยก อบต. เป็นรองผู้บัญชำกำรฯ
3. ปลัดอำเภอผู้ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยฯ

3.3.3 การเผชิญเหตุอุทกภัย
(1) การบริหารจัดการน้้า เมื่อมีกำรจัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัด ศรีสะเกษ
(อุทกภัย) ขึ้น สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด จะมีหน้ำที่ประสำนและรวบรวมข้อมูลในเรื่ อง
ของกำรบริ หำรจั ดกำรน้ ำจำกโครงกำรชลประทำนจังหวัด เมื่อนำข้อมูลมำพิจำรณำเพื่อกำหนดนโยบำย
ในกำรบริหำรจัดกำรเมื่อเกิดสำธำรณภัยในกำรแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะได้รับผลกระทบจำกกำรปิด เปิด
กำรระบำยน้ำ เพื่อให้ประชำชนในแต่ละพื้นที่ได้หำแนวทำงในกำรป้องกันน้ำท่วม โดยแต่ละพื้นที่จะขอรับกำร
สนับสนุนกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เพื่อเตรียมควำมพร้อม และอพยพไปยังสถำนที่ปลอดภัย ซึ่งจังหวัด
จะมอบหมำยโครงกำรชลประทำนจังหวัด ดูแลเรื่องกำรบริหำรจัดกำรน้ำ หน่วยทหำรดูแลเรื่องกำรบริหำร
กำลังพลของเจ้ำหน้ำที่ เครื่องมือ เครื่องจักร ยำนพำหนะ หน่วยงำนของท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะดูแลรับผิดชอบในเรื่องของกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่และทำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่ของตน
ในกรณีที่ต้องมีกำรระบำยน้ำเข้ำพื้นที่กำรเกษตรเมื่อเกิดกรณีจำเป็น
(2) การอ้านวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร
(2.1) จุดเสี่ยง เส้นทำงที่มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรจรำจร กำรติดตั้งป้ำย สัญญำณเตือน
ตำมถนนเส้นทำงต่ำงๆ กำรจัดทำแผนผังเส้นทำงคมนำคมที่สำคัญ ให้แขวงทำงหลวงศรีสะเกษ ที่ 1 แขวงทำงหลวง
ศรีสะเกษ ที่ 2 แขวงทำงหลวงชนบทศรีสะเกษ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น ในพื้ นที่ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบ พร้ อ มทั้ ง จั ด ท ำป้ ำ ยประชำสั ม พั น ธ์ แจ้ ง ให้ ผู้ ใ ช้ ร ถใช้ เ ส้ น ทำงทรำบ
ตำมจุดต่ำงๆ ที่เป็นทำงร่วม ทำงแยก และติดตั้งสัญญำณไฟจรำจร บริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่
ประสบอุทกภัย กำรจัดชุดอำนวยควำมสะดวกช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรจรำจรและกำรคมนำคม จัดให้มี
กำรเตรียมยำนพำหนะในกำรสัญจรทำงบก ทำงน้ำ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ในกำรอำนวยควำมสะดวก รวมทั้งจัดให้มี
ช่ำงซ่อมบำรุงเมื่อเกิดกรณีเครื่องยนต์เกิดควำมเสียหำย รวมทั้งจัดเจ้ำหน้ำที่คอยอำนวยควำมสะดวกเรื่อง
เส้นทำงตำมจุดบริกำรประชำชนตำมที่จังหวัดกำหนด

(2.2) กำรขนย้ำย เคลื่อนย้ำย ช่วยเหลือประชำชนโดยรถ เรือ จัดกำลังเจ้ำหน้ำที่
พร้ อมยำนพำหนะในกำรขนย้ำย เคลื่อนย้ำยทรัพย์สิ นต่ำงๆของประชำชน เมื่อมีกำรร้องขอ รวมทั้งเบอร์
ชุดที่
ของ
ชุด
โทรศัพท์ในกำรประสำนกำรติดต่อเมื่อขอรับกำรสนับสนุน ยำนพำหนะต่ำงๆ
หน้ำที่ 10 ของ 12 หน้ำ
(2.3) กรณีกำลังเกิดหรือใกล้เกิดอุทกภัย
(1) กรณีเกิดอุทกภัยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยโดยใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
(2) กรณีเกิดอุทกภัยหลำยพื้นที่ในเขตอำเภอใด ให้อำเภอนั้นๆ จั ดตั้งศูนย์
บัญชำกำรเหตุกำรณ์อำเภอ (ศบก.อ.) กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย (ในกรณีจำเป็น) กรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นเป็นวงกว้ำง
ครอบคลุมหลำยพื้นที่ในจังหวัด และค่ำใช้จ่ำยเกินอำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถขอใช้วงเงิน
ทดรองรำชกำรฯ ได้ โดยจะต้ องประกำศเขตกำรให้ ควำมช่ ว ยเหลื อ ผู้ ประสบภั ยพิ บั ติ กรณี ฉุ กเฉิ น และ
เข้ำหลักเกณฑ์ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรฯ พ.ศ. 2562
(2.4) กรณีที่น้ำท่วมขังแล้ว และมีแนวโน้มท่วมขังนำน
(1) มอบหมำยหน่วยงำนหลัก สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัด ประสำนทุกหน่วยงำนเพื่อบูรณำกำรร่วมกันลงพื้นที่ในกำรปฏิบัติเพื่อสรุปข้อมูลปัญหำต่ำงๆในพื้นที่
และหำแนวทำงแก้ไขพร้อมทั้งรำยงำนให้จังหวัดทรำบเพื่อขอรับกำรช่วยเหลือ
(2) กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกรณีจำเป็นมอบหมำยให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในเบื้องต้นในกำรช่วยเหลื อประชำชน และค่ำใช้จ่ำยเกินอำนำจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สำมำรถขอใช้วงเงิน ทดรองรำชกำรฯ ได้ โดยจะต้องประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน และเข้ำหลักเกณฑ์ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรฯ พ.ศ. 2562
(3) การดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กำรดูแลผู้ประสบภัยจำกอุทกภัย จัดหน่วยบริกำรรักษำพยำบำลเบื้องต้นประจำ
ณ จุดอพยพ โดยมีเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และ อสม. หมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง และตั้งโรงพยำบำลเคลื่อนที่
จัดทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็วโดยมี อสม. และผู้นำชุมชน เป็นแกนหลักให้กำรช่วยเหลือประชำชนในกลุ่มเสี่ยง
จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมทีมสุขภำพจิตให้บริกำร หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
(๔) การดูแลรักษาความปลอดภัย ในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย อำชญำกรรม และ
ควำมมั่นคง หน่วยงานหลัก ได้แก่ กองบังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
(5) การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร จัดแถลงข่ำว
และสรุ ปสถำนกำรณ์อุ ทกภัยผ่ ำนสื่ อต่ำงๆ ให้ หน่วยงำนทุ กภำคส่ วน สื่ อมวลชน และประชำชนได้รั บทรำบ
สถำนกำรณ์ภัยทุกวัน เป็นระยะๆ เพื่อมิให้เกิดควำมสับสนและตื่นตระหนกจนกว่ำสถำนกำรณ์ภัยจะคลี่คลำย
หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงำนสนับสนุน ได้แก่ ที่ทำกำรปกครอง
จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.5 การประกาศกรณีพื้นที่ประสบอุทกภัย
(1) การประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย เมื่อเกิดสำธำรณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด
อัน เป็ น สำธำรณภัย ตำมพระรำชบั ญญัติ ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผ ลกระทบต่ อ
สำธำรณชนและก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของประชำชน
ในพื้น ที่ดัง กล่ ำ ว เพื่อ ประโยชน์ ในกำรจัดกำรสำธำรณภั ยในพื้นที่ ให้ ยุ ติโ ดยเร็ ว และเพื่อให้ ส่ ว นรำชกำร
หน่วยงำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนที่ผู้มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้อง และภำคเอกชน สำมำรถให้ควำม
ช่วยเหลือ ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในพื้นที่ประสบสำธำรณภัยได้ตำมกฎหมำย ระเบียบ คำสั่ง
ประกำศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ให้ผู้อำนวยกำรจังหวัดประกำศเขตพื้นที่ประสบภัยสำธำรณภัยได้
ตำมดุลพินิจ โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้

(1.1) เมื่อเกิดเหตุสำธำรณภัยในพื้นที่ใดให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบข้อเท็จ จริงและรำยงำนสถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่เกิดขึ้น ให้กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยจังหวัดทรำบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจประกำศเขตพื้นที่ประสบสำธำรณภัย
ชุดที่
ของ
ชุด
หน้ำที่ 11 ของ 12 หน้ำ
(1.2) เมื่ อเกิด สำธำรณภัย ขึ้น และส่ ง ผลกระทบต่ อสำธำรณชน และก่ อให้ เ กิ ด
อันตรำย ต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของประชำชนในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยกำร
จังหวัดประกำศเขตพื้นที่ประสบภัยสำธำรณภัยตำมดุลพินิจ โดยมีแนวทำงกำรประกำศ ดังนี้
(1.2.1) ระบุประเภทสำธำรณภัย
(1.2.2) สำเหตุกำรเกิดสำธำรณภัย
(1.2.3) ช่วงเวลำ ที่เกิดสำธำรณภัย
(1.2.4) พื้นที่ที่เกิดสำธำรณภัย
(1.2.5) ผลกระทบต่ อ สำธำรณชนและก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรำยต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชำชน
(2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(2.1) เมื่ อเกิด สำธำรณภัย ขึ้น และส่ ง ผลกระทบต่ อสำธำรณชน และก่ อให้ เ กิ ด
อันตรำย ต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของประชำชนในพื้นที่ ให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด ประกำศเขตกำรให้ ควำมช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตำมดุลพินิจ โดยมีแนวทำงกำร
ประกำศ ตำมแบบรำยงำนเหตุด่วนสำธำรณภัยอำเภอ โดยมีแนวทำงกำรประกำศ ดังนี้
(2.1.1) ระบุประเภทสำธำรณภัย
(2.1.2) สำเหตุกำรเกิดสำธำรณภัย
(2.1.3) ช่วงเวลำ ที่เกิดสำธำรณภัย
(2.1.4) พื้นที่ที่เกิดสำธำรณภัย
(2.1.5) ผลกระทบต่อสำธำรณชนและก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชำชน
(2.1.6) มติ คณะกรรมกำร กชภจ.
(2.2) กรณีเกิดสำธำรณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแล้ ว
หำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ได้มีกำรประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถใช้งบประมำณของตนเองไปช่วยเหลือประชำชนได้ต้องรำยงำนอำเภอ จังหวัด
เพื่อขอใช้เงินทดรองรำชกำร
4. การสนับสนุน
๔.1 ด้านงบประมาณ
เมื่อเกิดภัยพิบั ติขึ้น ในพื้น ที่ใด ให้จังหวัดใช้วงเงินทดรองรำชกำร เพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติ
ในกรณีฉุกเฉินให้ถูกต้องตำมวิธีกำรและหลักเกณฑ์ที่กำหนด แหล่งที่มำของงบประมำณ
1. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เงินบริจำค
3. งบประมำณ อื่นๆ
- งบกลำง
- เงินทดรองรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
4.2 การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน

(๑) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ สื่ อ สำรจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ และจั ด ให้ มี ร ะบบสื่ อ สำรหลั ก ระบบสื่ อ สำรรอง และ
ระบบสื่ อสำรอื่น ๆ ที่จ ำเป็ น ให้ ใช้งำนได้ตลอด 24 ชั่ว โมง ให้ ส ำมำรถเชื่อมโยงระบบสื่ อสำรดังกล่ ำวกั บ
หน่วยงำนอื่นได้ปกติโดยเร็ว ทั่วถึงทุกพื้นที่
ชุดที่
ของ
ชุด
หน้ำที่ 12 ของ 12 หน้ำ
(๒) ใช้โครงข่ำยสื่อสำรทำงโทรศัพท์ โทรสำร และวิทยุสื่อสำรเป็นหลัก
(๓) ให้กองบังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้ำภำพหลักร่วมกับหน่วยงำน ได้แก่ ที่ทำกำร
ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงำนจังหวัดศรีสะเกษ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) จังหวัดศรีสะเกษ และ
สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดศรีสะเกษ จัดวำงระบบสื่อสำรหลัก และระบบสื่อสำรสำรอง
ในภำวะฉุกเฉิน
(๔) ศูนย์สื่อสำรจังหวัดศรีสะเกษ
(๔.๑) หมำยเลขโทรศัพท์หลัก ณ สำนักงำน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ
- โทรศัพท์หมำยเลข 0-4561-7956-8
- โทรสำรหมำยเลข 0-4561-2589
(๔.2) คลื่นวิทยุสื่อสำรในภำวะฉุกเฉิน
ควำมถีก่ ลำงในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
- ควำมถี่หลัก
161.200 Mhz นำมเรียกขำน ศูนย์ ปภ.ศรีสะเกษ
- ควำมถี่รอง
152.725 Mhz นำมเรียกขำน (191)
- ควำมถี่สำรอง 1 152.850 Mhz นำมเรียกขำน (โพธิ์ทอง)
- ควำมถี่สำรอง 2 162.125 Mhz นำมเรียกขำน (ชัยพฤษ)
(ภาคผนวก ฉ)
ลงนำม

ผู้เสนอแผน
(นำยบุญประสงศ์ นวลสำยย์)
หัวหน้ำสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดมุกดำหำร รักษำรำชกำรแทน
หัวหน้ำสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร กอปภ.จังหวัดศรีสะเกษ
ลงนำม

ผู้ให้ควำมเห็นชอบ
(นำยสำรวย เกษกุล)
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ
รองผู้อำนวยกำรจังหวัด

ลงนำม

ผู้อนุมัติแผน
(นำยวัฒนำ พุฒิชำติ)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อำนวยกำรจังหวัด

ภาคผนวก
๘๕

ภำคผนวก ก : แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ/แผนที่ลุ่มน้ำสำคัญ
ภำคผนวก ข : แผนที่อ่ำงเก็บน้ำ
ภำคผนวก ค : พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง และน้ำป่ำไหลหลำก)
ภำคผนวก ง : สถำนที่สำคัญที่มีควำมเสี่ยง
๙๑
ภำคผนวก จ : ทรัพยำกร
ภำคผนวก ค : ระบบสื่อสำร

……………………………

๙๑

