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คำนำ
ในช่ วงเดื อนพฤษภาคม ถึ ง เดื อนตุ ลาคม ของทุ กปี ในช่ วงนี้ จั งหวั ดชั ยภู มิ จะมี ฝนตกชุ ก
และติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดอุทกภัย และน้ำป่าไหลหลาก ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมาย
ลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ว่าจะเริ่มต้ นประมาณปลายสั ปดาห์ ที่ 3 ของเดือน
พฤษภาคม เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2563 โดยช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนจะมี
ฝนตกชุกหนาแน่น และมี โอกาสที่ จะเกิดพายุหมุ นเขตร้อน ส่งผลให้ มีฝนตกหนักถึงหนั กมากในหลายพื้ นที่
อาจทำให้ เกิ ดอุ ทกภั ย น้ ำท่ วมฉั บพลั น น้ ำป่ าไหลหลาก น้ ำล้ นตลิ่ ง ก่ อให้ เกิ ดอั นตรายแก่ ชี วิ ต ทรัพย์ สิ น
ของประชาชนและของรัฐ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยกลาง ได้สั่งการให้ จังหวัดทบทวน
ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ปี 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดทิศทาง
ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
เป็ น ไปอย่ า งมี ระบบ ตามแนวคิ ด การลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น ภั ย ตามหลั ก สากล
คือ “รู้รับ - ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน” (Resilience) จังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำแผนเผชิญเหตุ
อุ ท กภั ย จั งหวั ด ชั ย ภู มิ ปี 2563 ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน ครอบคลุ มตั้ งแต่
การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้ทันต่อเหตุการณ์ และลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัย
ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

(นายกอบชัย บุญอรณะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการจังหวัด
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กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
วัน.............. เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖3
อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕62
๑. สถานการณ์ของจังหวัด
1.1 สถานการณ์ทั่วไป
1.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณใจกลางของประเทศ เส้นรุ้งที่ ๑๕ องศา
เหนือเส้นแวงที่ ๑๐๒ องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล ๖๓๑ ฟุต ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์
๓๓๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒,๗๗๘.๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗,๙๘๖,๔๒๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖
ของพื้นที่ทั้งหมดของภาค และร้อยละ ๒.๕ ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีเนื้อที่ใหญ่ เป็นอันดับ ๓ ของภาค และใหญ่
เป็นอันดับ ๗ ของประเทศ
สภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมี ๓ ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้า
อากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้ง แตกต่างกัน
อย่างชัดเจนตามห้วงเวลาฤดูกาล
1.1.2 สภาพภูมิประเทศ
ประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่จังหวัด นอกนั้นเป็นที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของ
จังหวัดเป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศตะวันออก สู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาสำคัญ
ได้แก่ ภูอีเฒ่า ภูแลนคา และภูพังเหย สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ ออกได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ
(1) พื้น ที่ร าบในฝั่งแม่น้ำ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 0 - 300 เมตร ได้แก่บริเ วณ
พื้นที่ราบเรียบ ความลาดเอียงของพื้นที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0 - 2 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 13 ได้แก่พื้นที่ราบ
ลุ่มแม่น้ำชีในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า
บริเวณนี้จะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง
(2) พื้น ที่ลูกคลื่นลอนต่ำ อยู่ตอนกลางของพื้นที่จังหวัด เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ -ใต้ ตามแนว
เทือกเขา ดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 300 – 500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วน
ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอบ้านเขว้า อำเภอแก้งคร้อ อำเภอเทพสถิต อำเภอบำเหน็จณรงค์
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอบ้านแท่น
(3) พื้ น ที่ สู ง และภู เ ขา สภาพภู มิ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้น ที่ ล อนลึ ก และภู เขา ในเขตเทื อ กเขา
ดงพญาเย็ น มี ค วามสู ง ตั ้ ง แต่ 500 เมตร จากระดั บ น้ ำ ทะเลปานกลาง ได้ แ ก่ พื ้ น ที ่ บ างส่ ว นของอำเภอ
หนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอภูเขียว อำเภอแก้งคร้อ
อำเภอภักดีชุมพล อำเภอซับใหญ่ และพื้นที่ทางตอนเหนือของอำเภอเมืองชัยภูมิ
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1.1.3 ลักษณะทางการปกครอง
(๑) การปกครองท้องที่ แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ จำนวน ๑๖ อำเภอ ๑๒4 ตำบล ๑,๖20 หมู่บ้าน
ประชากรทั้งหมด 387,224 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,139,023 คน ดังนี้
(๒) การปกครองท้ อ งถิ ่ น มี ห น่ ว ยการปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น จำนวน ๑๔๓ แห่ ง
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตำบล ๓5 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล
106 แห่ง
๑.1.4 สิ่งสาธารณประโยชน์ โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ
(1) โบราณสถาน สถานที่สำคัญ ได้แก่
1) อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2) ปรางค์กู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
3) วัดพระธาตุชัยภูมิ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
(2) แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
1) อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2) มอหินขาว ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
3) อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
4) เขื่อนจุฬาภรณ์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
(3) โรงงานอุตสาหกรรม
1) โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
2) โรงงานไฮเทคชัยภูมิแอพพาเรล ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
3) โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
4) เหมืองแร่โปรแตส อาเซียน จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
๑.1.5 ข้อมูลพื้นที่การเกษตร
(1) จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ทั้งหมด 7,986,429 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 3,449,688 ไร่ (43.19 %)
ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบด้วย พื้นที่ปลูกข้าว 1,740,953 ไร่ พืชไร่ 1,430,544 ไร่ ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 269,389 ไร่
อื่นๆ 8,802 ไร่ โดยมีพื้นที่การเพาะปลูกในเขตชลประทาน จำนวน 344,159 ไร่ นอกเขตชลประทาน จำนวน 3,105,529 ไร่
(2) สถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้ม
1) ปริมาณน้ำภาพรวมจังหวัด 116.84 ล้าน ลบ.ม.
2) ปี 2562 ปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2562 รวม 778.80
มิลลิเมตร และปี 2563 ปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2563 รวม 189.5 มิลลิเมตร
3) ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดจำแนก 4 ด้าน
- อุปโภคบริโภค 22.470 ล้าน ลบ.ม.
- ระบบนิเวศน์ 22.170 ล้าน ลบ.ม.
- เกษตรกรรม 33.834 ล้าน ลบ.ม.
- อุตสาหกรรม 4.360 ล้าน ลบ.ม.
4) การใช้ประโยชน์และความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic)
- พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม 2,018,204 ไร่ ประกอบด้วย อ้อย 662,716 ไร่ ยางพารา
35,414 ไร่ มันสำปะหลัง 677,827 ไร่ นาข้าว 642,247 ไร่
- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 1,540,223 ไร่ ประกอบด้วย อ้อย 219,55 ไร่ ยางพารา
27,490 ไร่ มันสำปะหลัง 152,032 ไร่ นาข้าว 1,141,149 ไร่
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1.1.6 ข้อมูลสภาพลุ่มน้ำ ผังเส้นทางน้ำ แหล่งเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วยแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน ได้แก่
(1) แหล่งน้ำผิวดิน จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร มีลำน้ำย่อยหลายสาย ก่อให้เกิดลำน้ำสำคัญ ดังนี้
๑) ลำน้ำชี ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ในเขตอำเภอหนองบัวแดง ไหลผ่าน อำเภอหนองบัวระเหว
อำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์
๒) ลำน้ำพรม ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อเช่นเดียวกัน ไหลผ่านอำเภอคอนสาร อำเภอเกษตร
สมบูรณ์ อำเภอภูเขียว และอำเภอบ้านแท่น เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่นไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์
๓) ลำคันฉู ต้นกำเนิดที่อำเภอเทพสถิต ไหลผ่านอำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส และอำเภอเมืองชัยภูมิ
๔) ลำน้ำเชิญ ไหลผ่านอำเภอคอนสาร และอำเภอภูเขียว
๕) ลำชีลอง ต้นน้ำที่อำเภอบ้านเขว้า ไหลผ่านอำเภอบ้านเขว้า และอำเภอเมืองชัยภูมิ
๖) ลำปะทาว ต้นน้ำอ่างเก็บน้ำลำปะทาวบน และลำปะทาวล่าง ไหลผ่านอำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ผลกระทบกับชุมชนเมืองทั้งหน้าแล้งและฤดูน้ำหลาก
๗) ลำสามหมอ ไหลผ่านอำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์
๘) ลำน้ำก่ำ ไหลผ่านอำเภอคอนสวรรค์ ไปลงลำน้ำชี

แผนทีแ่ สดงเส้นทางน้ำและลำน้ำสาขาสำคัญจังหวัดชัยภูมิ
(2) แหล่งน้ำใต้ดิน ปริมาณน้ำใต้ดินของจังหวัดชัยภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๐ – ๑๐๐ แกลลอนต่อนาที พื้นที่
ที่มีคุณภาพดี ได้แก่ บางส่วนทางตอนเหนือของอำเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอบ้านแท่น
อำเภอภูเขียว และอำเภอแก้งคร้อ เป็นต้น น้ำที่ขุดได้บริเวณนี้มีคุณภาพดี แต่จะมีปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่ ที่เป็นภูเขา
ทางตอนกลางและตะวันตกของจังหวัดเฉลี่ยประมาณน้ำ ๒๐ - ๕๐ แกลลอนต่อนาที เป็นน้ำที่มีแร่ธาตุปนอยู่มาก
ส่วนบริเวณไหล่เขาจะมีน้ำน้อยเฉลี่ย ๒๐ แกลลอนต่อนาที และทางตอนล่างของจังหวัดเป็นพื้นที่ที่มีเกลือมากน้ำที่ได้
จึงเป็นน้ำเค็มอยู่ถึงร้อยละ ๙๐ ของที่ขุดได้
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(3) แหล่งน้ำชลประทาน แหล่งน้ำชลประทานที่อยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย
๑) การก่อสร้างเขื่อนเพื่อประโยชน์ด้านพลังงานและเกษตรกรรม
- เขื่อนจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอคอนสาร ความจุที่เก็บกัก ๑63 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนลำปะทาวบน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแก้งคร้อ ความจุที่เก็บกัก ๔4 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนลำปะทาวล่าง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ ความจุที่เก็บกัก 16.4 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำห้วยกุ่ม ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ความจุที่เก็บกัก
20.2 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนชีบน มีต้นน้ำอยู่ที่เขาเสียงตาล เทือกเขาภูเขียว ในเขตอำเภอหนองบัวแดง เก็บกักน้ำได้
๓๒๕ ล้าน ลบ.ม.
2) โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง (อ่างเก็บน้ำ) เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค มีจำนวน ๑3 แห่ง ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอจัตุรัส อำเภอบ้านเขว้า อำเภอภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอ
บำเหน็จณรงค์ อำเภอเทพสถิต และอำเภอซับใหญ่ รวมพื้นที่ชลประทาน ทั้งหมด ๑๘๗,๒๙๘ ไร่
3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำ) ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มีจำนวน
214 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ ๔๗.86 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับ
ประโยชน์ ๑๘๑,๙๐๙ ไร่
๔) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและแหล่งน้ำในไร่นา ได้แก่ โครงการของหน่วยงานราชการ
ที่ได้จัดสร้างแหล่งน้ำสาธารณะขนาดเล็ก ประกอบด้วยบ่อน้ำตื้ น บ่อบาดาล สระเก็บน้ำในหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภค
บริโภค รวมถึงโครงการแหล่งน้ำในไร่นา จำนวน 26,000 บ่อ ในปี 2563 มีแผนการขุด จำนวน 1,500 บ่อ กระจาย
ครบทั้ง 16 อำเภอ

๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ
๑.๒.๑ สถิติการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง 3 ปี
ปี

จำนวนพื้นที่ประสบภัย
ผลกระทบ/ความเสียหาย
หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ครัวเรือน ผู้ประสบภัย พื้นที่การเกษตร
สิ่งสาธารณประโยชน์
(คน)
(ไร่)
(แห่ง)
2560 1,100 15
17 33,745 56,718
417,033
362
2561 245
17
6
2,502 57,480
116,981
134
2562
- ไม่เกิดสถานการณ์อุทกภัย -

๑.2.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในลักษณะต่าง ๆ
(1) สภาพพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้
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โดยทั้ง 3 โซน สามารถแบ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยรุนแรง และ เสี่ยงปานกลาง ได้ดังนี้
1) พื้นที่เสี่ยงภัยรุนแรง ได้แก่ โซนที่ 2 พื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน และโซนที่ 3 พื้นที่ติดลำน้ำปะทาว-ชี
ลอง-ชี จำนวน 8 อำเภอ ดังนี้
ลุ่มน้ำชีตอนบน ได้แก่
๑. อำเภอหนองบัวแดง ได้แก่ ตำบลนางแดด ตำบลวังชมภู และตำบลคูเมือง
2. อำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นพื้นที่ติดลำน้ำลำคันฉู และอ่างเก็บน้ำลำคันฉู ได้แก่
เทศบาลตำบลบ้านเพชร ตำบลบำเหน็จณรงค์
3. อำเภอหนองบัวระเหว ได้แก่ ตำบลห้วยแย้ ตำบลโคกสะอาด และตำบลหนองบัวระเหว
4. อำเภอบ้านเขว้า ได้แก่ ตำบลชีบน ตำบลบ้านเขว้า ตำบลลุ่มลำชี และตำบลตลาดแร้ง
5. อำเภอจัตุรัส ได้แก่ ตำบลละหาน
6. อำเภอเนินสง่า ได้แก่ ตำบลกะฮาด
ลำน้ำปะทาว-ชีลอง-ชี ได้แก่
1. อำเภอเมืองชัยภูมิ
- ลุ่มน้ำลำปะทาว ได้แก่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตำบลในเมือง ตำบลหนองนาแซง
ตำบลรอบเมือง ตำบลชีลอง ตำบลบ้านเล่า ตำบลนาเสียว ตำบลนาฝาย และตำบลบุ่งคล้า
- ลุ่มน้ำชี ได้แก่ ตำบลบ้านค่าย ตำบลโนนสำราญ ตำบลหนองไผ่ และตำบลลาดใหญ่
2. อำเภอคอนสรรค์
- ลุ่มน้ำชี ได้แก่ ตำบลโนนสะอาด ตำบลหนองขาม ตำบลยางหวาย ตำบลคอนสวรรค์
และตำบลศรีสำราญ
๒) พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง เป็นพื้นที่ติดลำน้ำพรม และลำน้ำเชิญ 4 อำเภอ ได้แก่
๑. อำเภอคอนสาร ได้แก่ ตำบลคอนสาร ตำบลดงบัง ตำบลดงกลาง ตำบลห้วยยาง
และตำบลโนนคูณ
๒. อำเภอภูเขียว ได้แก่ ตำบลบ้านแก้ง ตำบลหนองคอนไทย ตำบลหนองตูม ตำบล
ผักปัง ตำบลโอโล และตำบลกุดยม
๓. อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้แก่ ตำบลโนนทอง ตำบลกุดเลาะ ตำบลบ้านเป้า ตำบล
บ้านหัน และตำบลบ้านยาง
๔. อำเภอบ้านแท่น ได้แก่ ตำบลสามสวน ตำบลบ้านแท่น และตำบลสระพัง
1.2.3 พื้นที่/สถานที่สำคัญของจังหวัดที่มีความเสี่ยง
1) พื้นที่เศรษฐกิจ ถนนสายหลักที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ถนนบรรณาการ ถนนโนนม่วง
ถนนนนทนาคร ถนนชัยประสิทธิ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร นครชัยแอร์ และบริเวณห้าแยกโนนไฮ
2) พื้นที่ชุมชน ได้แก่ ชุมชนโนนสมอ ชุมชนหนองบ่อ ชุมชนกุดแคนหัวถนน
3) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
4) โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลรวมแพทย์ (มัตสุบายาชิ) ชัยภูมิ
5) สถานทีร่ าชการ ได้แก่ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
๒. ภารกิจ
ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชัยภูมิ (กอปภ.จ.ชย.) ดำเนินการตามแนวทาง
ที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กำหนด โดยให้ผู้อำนวยการจังหวัด
ทำหน้าทีบ่ ัญชาการเหตุการณ์ เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหา ระดมสรรพกำลัง การประสานงาน การสั่งการ วางแผน
แบ่งมอบภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ และกำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มของจังหวัดให้มีความกระชับและชัดเจน
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2.1 เป้าหมาย
๑) การปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่การเกษตร และพื้นที่สำคัญของจังหวัด
๒) การปกป้องดูแล ชีวิต และทรัพย์สิน
2.2 วัตถุประสงค์
1) ลดอัตราการเสียชีวิต ลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ ลดความสูญเสียทางเศรฐกิจ และลดความ
เสียหายของสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน
2) เพิ่มยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ และเพิ่ม
จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพิ่มมากขึ้น
๓. การปฏิบัติ
๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ
3.1.1 การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดอุทกภัยขึ้น ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชัยภูมิ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีคณะทำงานติดตามสถานการณ์ในส่วนอำนวยการ จัด
ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ ด้านการพยากรณ์ การบริห ารจัดการน้ำ ตลอดจนฝ่ายปกครองในพื ้ น ที่
ทำหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสิ นใจของผู้อำนวยการแต่ละระดับ แจ้งเตือนประชาชน ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมด้านบุลากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อใช้เผชิญเหตุได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพพื้นที่
(ภาคผนวก ก)
๓.๑.2 ขอบเขต
น้ำท่วม เป็นการไหลล้นของห้วงน้ำซึ่งทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ คำว่า "น้ำเอ่อล้น" (flowing
water) ยังอาจใช้กับการไหลเข้าของกระแสน้ำ น้ำท่วมอาจเป็นผลของปริมาตรน้ำภายในแหล่งน้ำ ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.2 การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
3.2.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
(1) การเตรียมความพร้อม
๑) การติดตามสภาพอากาศ ให้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ขึ้นในส่วนอำนวยการ
ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยมีหน่วยงานด้านการพยากรณ์หน่วยงานด้านการ
บริหารจัดการน้ำ ตลอดจนฝ่ายปกครองในพื้นที่ ทำหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และ
เหตุการณ์ ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อำนวยการแต่ละระดับในการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชน ตลอดจน
การเตรีย มความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อใช้ในการเผชิญเหตุได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสภาพพื้นที่
2) การตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล สาธารณภัย
ให้มีความพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการระวัง และการแจ้งเตือนภัย อาทิ เครื่องวัด
ปริมาณน้ำฝน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ระบบเสียงตามสายในชุมชน/หมู่บ้าน
3) การระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ ให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความ
เชื่อมโยง โดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน
4) เขตชุมชนและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ ทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ
ดูดเลน ทำความสะอาดร่องน้ำ เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางออกจากทางระบายน้ำ
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5) คู คลอง แหล่งน้ำต่างๆ ทำการเร่งกำจัดพืช ขยะ สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้สามารถ
รองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ในหลายพื้นที่ขาดแคลน
ทั้งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร จึงให้หาแนวทางในการสร้างเส้นทางลำเลียงน้ำ ที่มี
การระบายไปยังพื้นที่รองรับน้ำต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในกรณีเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงด้วย
6) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่กักเก็บ/กั้นน้ำ อาทิ อ่างเก็บน้ำ พนังกั้นน้ำ
สำรวจตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
ตลอดจนสามารถรองรับกรณีมีฝนตกหนัก หรือน้ำไหลเข้า/ผ่านในปริมาณมากได้
7) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นประจำ ได้แก่
- โครงการชลประทานชัยภูมิ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมประจำทุกปี
จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 6 จุด ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และ อ.บำเหน็จณรงค์
- จุดหน้า ธกส.ชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
- จุดลำห้วยกุดจาน ตำบลในเมือง (ห้าแยกโนนไฮ - เมืองเก่า)
- จุดหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยภูมิ ถนนเส้นประมงจังหวัดชัยภูมิ
- จุดหน้าโรงเรียนเมืองพญาแลชัยภูมิ
- จุดชุมชนกุดแคน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
8) ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นประจำ ได้แก่
- จุดสะพานบายพาส (สถานีขนส่ง บ.ข.ส.ใหม่)
- จุดหน้า ธกส.ชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
- จุดลำห้วยกุดจาน ตำบลในเมือง (ห้าแยกโนนไฮ - เมืองเก่า)
9) การเก็บขยะ เตรียมชุดเฉพาะกิจออกเก็บขยะที่อุดตันตามท่อระบายน้ำเมื่อเกิด
สถานการณ์วิกฤติ หรือช่วงฝนตก
10) การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่ประสบภัยจากน้ำหลาก ได้แก่
- เฝ้าระวังพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
- เฝ้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำชี ในเขตอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอบ้านเขว้า
อำเภอคอนสาร อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส และ อำเภอเมืองชัยภูมิ
11) ตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำข้างทางบริเวณจุดเสี่ยง และจุดที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำ
หน่วยงานหลัก สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิ ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม องค์การ
สาธารณกุศลในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เครือข่ายจิตอาสา
(2) การบริหารจัดการ
1) ระบบป้องกันน้ำท่วมเมือง แหล่งเก็บกักน้ำ/แก้มลิง อาคารควบคุมน้ำในลำน้ำสาย
หลัก รวมทั้งการสนับสนุนการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศสนับสนุนการเพาะปลูกในฤดูนาปี
2) มีประตูระบายน้ำในเขตลุ่มน้ำลำปะทาว ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง จำนวน 17 แห่ง
3) การก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม ได้แก่ การก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมในลำห้วยที่ผ่าน
ตัวเมืองในเขตลำห้วยกุดแคน ห้วยเสว ห้วยกุดจาน และจุดบ่อสูบ 8 จุด บริเวณสะพานนิเวศรัตน์ ซึ่งเป็นจุด
ที่รวบรวมน้ำบริเวณตัวเมืองสูบน้ำลงสู่ห้วยเสว และการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยวิธีการวางท่อ
4) ผันน้ำจากลำปะทาวลงลำห้วยดินแดงลงลำชีลอง
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5) ผันน้ำเข้าเก็บกักในแก้มลิงสองฝั่งแม่น้ำชี
6) ระบายน้ำลงแม่น้ำชี เพื่อรองรับน้ำใหม่
7) ลดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำคันฉู และชะลอน้ำโดย ปตร.ปากจาบ
หน่วยงานหลัก โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ แขวงทางหลวงชัยภูมิ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ อำเภอทุกอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม เครือข่ายจิตอาสา
3.2.2 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมทรัพยากร
1) การเตรียมความพร้อมกำลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่
การเตรียมพร้อมใช้งานอาคารชลประทาน ของหน่วยงานทั้งหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ/องค์กรการกุศล
2) การแบ่งมอบภารกิจหน้าที่ตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
3) การจัดทำบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
3.2.3 แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งเตือนภัย
๑) คณะทำงานติดตามสถานการณ์ น ้ำ เฝ้ า ระวั ง ติ ด ตามสภาพอากาศ สถานการณ์ น ้ำ/
เหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อำนวยการ
แต่ละระดับพร้อมทั้งให้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และแจ้งข่าวเตือนภัยล่วงหน้าผ่านหน่วยงานไปยังอำเภอ/
เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนตำบล ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
๒) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความตื่น
ตระหนก หรือข่าวสารในทางลบ (การปฏิบัติการข่าวสาร Information Operation: IO) ทั้งช่องทางที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ฯลฯ
3) กรณีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้ผู้อำนวยการจังหวัดสั่งให้มีการอพยพประชาชนไปยัง
ศูนย์พักพิงชั่วคราวในทันทีก่อนเกิดภัย
การติดตามสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนประจำวัน มอบหมายให้สถานีอุตุนิยมวิทยา
ชัย ภูมิ และเครือข่ายแจ้งเตือนภัย ติดตามปริมาณน้ำฝนประจำวัน ช่องทางการแจ้งเตือน ทางกลุ่มไลน์
“กอ.ปภ.สถานการณ์น้ำ จ.ชัยภูมิ”
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ที่ทำการปกครองจังหวัด
ชัยภูมิ โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
3.2.4 แนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่
กองอำนวยการรั ก ษาความมั ่ น คงภายในจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ หน่ ว ยพั ฒ นาการเคลื ่ อ นที่ 55
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ 16 อำเภอ
3.2.5 แนวทางปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม องค์การสาธารณกุศล ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้กับมูลนิธิ/องค์กรการกุศล ตามบัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศล
มูลนิธิ สมาคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชุดกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ (ภาคผนวก ข)
3.2.6 แนวทางการกำหนดพื้นที่/ศูนย์พักพิงชั่วคราว และการอพยพ
1) ด้านประสานสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว และบัญชีที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
(ภาคผนวก ค) หน่วยงานหลัก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีหน่วยงานในสังกัด
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กระทรวงแรงงานและเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ หน่วยทหาร อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วย
สนับสนุนในการประสานการปฏิบัติ
2) ด้านประสานผู้ประสบภัย หน่วยงานหลัก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชัยภูมิ ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
3) ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยงานหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
4) ด้านบรรเทาทุกข์ หน่วยงานหลัก เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
3.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
3.3.1 องค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ก. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัด )
(2) ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
หน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อมูลทางวิชาการ สถานการณ์แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์สาธารณภัย
หน่ว ยงานหลัก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายทหาร)
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3
(3) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานกรรมการ
หน้าที่ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่าง ๆ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อเท็จจริงกับประชาชน และสื่อมวลชน
หน่วยงานหลัก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
(4) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ด้านความสังคม) เป็นประธานกรรมการ
หน้าที่ประสานงานกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคมด้านกฎหมาย ธุรการและกำลังพล
หน่วยงานหลัก สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
(5) ส่วนอำนวยการ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ด้านความมั่นคง) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
หน้าที่ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้ม แจ้งเตือนภัย ประสานข้อมูลความจำเป็น
ความต้องการในการสนับสนุนทรัพยากร และดำเนินการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
หน่ ว ยงานหลั ก สำนั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ สถานี อุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
(6) ส่วนปฏิบ ัติการ มีรองผู้ว ่าราชการจังหวัด (ด้านความสังคม) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
แบ่งออกเป็น งานปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย งานอพยพผู้ประสบภัย งานรักษาพยาบาล งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
งานส่งกำลังบำรุง งานปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หน้าที่ด้านการค้นหาและกู้ภัย การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การคมนาคม
การรักษาความสงบเรียบร้อย การประสานทรัพยากรทางทหาร การรักษาชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการควบคุม
สถานการณ์และการจัดการให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
หน่วยงานหลักสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานขนส่ง
จังหวัดชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(7) ส่ วนสนั บสนุ น มี รองผู ้ ว ่ าราชการจั งหวั ด (ด้ านเศษฐกิ จ ) เป็ น หั ว หน้ า คณะทำงาน
แบ่งออกเป็น แผนกสนับสนุน แผนกบริการ แผนกธุรการ/การเงิน
หน้าที่ ตอบสนองร้องขอในทุ ก ๆ ด้านที่จำเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุ ก เฉิ น
ดำเนิ น ไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ การสื่อสารคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การพลังงาน การเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การโยธาธิ การและซ่อมบำรุง การฟื้นฟู
เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน
หน่วยงานหลัก สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
ชัยภูมิ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
หน้าที่ ตอบสนองร้องขอในด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และการรับบริจาค
หน่วยงานหลัก สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจด้านการงบประมาณ
การเงิน การคลัง และสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ รับผิดชอบภารกิจด้านการ
รับบริจาค
โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ
(การจัดการสาธารณภัย ระดับ 2)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
(ผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ)
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
(นายราชันย์ ซุ้นหั้ว)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
(นายวิชัย ตั้งคำเจริญ)
ส่วนปฏิบัติการ
(นายราชันย์ ซุ้นหั้ว)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
- งานการจัดทำทะเบียน/ข้อมูล
- การปฏิบัติการฝนหลวง
- ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
- งานเฝ้าระวัง ป้องกัน
- งานด้านการแพทย์ และการ
สาธารณสุข
- งานการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- ฯลฯ

ส่วนอำนวยการ
(นายประทีป ศิลปเทศ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
- งานกำหนดนโยบาย
- วิเคราะห์ แนวโน้ม
และติดตามสถานการณ์
- งานวางแผนการใช้น้ำ
- การสั่งการ
- งานธุรการ/เลขานุการ
- งานวางแผน
- งานประสานข้อมูล
- งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
- ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
(นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
- งานสื่อสาร
- งานเสบียง
- งานรับบริจาค
- งานการเงิน บัญชี
- งานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา
- งานพลังงาน
- งานการฟื้นฟูและชุมชน
- งานระเบียบ กฎหมาย
- ฯลฯ
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3.3.2 แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์
ก. การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)
การบัญชาการเหตุการณ์โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์คนเดียว (Single Incident Command)
กำหนดให้ผู้อำนวยการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550เป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ในแต่ละระดับ (จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยในระดับ
พื้นที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น อำเภอ ที่มีผู้รับผิดชอบการจัดการสาธารณภัยตามกฎหมายอย่างชัดเจน
และไม่การซ้ำซ้อนของระเบียบ กฎหมาย หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ควรใช้ผู้บัญชการเหตุการณ์คนเดียว เพื่อความเป็น
เอกภาพในการกำหนด วัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ และการจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการสนับสนุนทรัพยกร และการมอบหน้าที่ภารกิจในการเผชิญเหตุแก่ชุดปฏิบัติงาน
ข. การบัญชาการเหตุการณ์ร่วม (Unified Command)
การบัญชาการเหตุการณ์ร่วม โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมหลายคน (Unified Command)
แนวทางการประสานงาน การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย มีความ
แตกต่างในด้านภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถประสานงาน วางแผนปฏิบัติในภารกิจร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน
สิ่งที่ผู้บัญชาการหรือการบัญชาการร่วม ต้องตระหนักถึงเสมอในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 5
ประการ ได้แก่
1) เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ การกระทำใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ จะต้องเรียก
เข้าดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ซึ่งถือเป็นความสำคัญสูงสุด ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ต้องเข้าจัดการกับเรื่องหรือประเด็นต่าง ๆ ทันที ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะอาจลุกลามขยายตัวจน
กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ยากต่อการแก้ไขได้
2) เหตุการณ์ การจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น วัตถุประสงค์ที่กำหนดมีความเป็นไปได้
หรือไม่ ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้มีเพียงพอในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติหรือไม่
3) หัวหน้า (ผู้บังคับบัญชา) ทุกๆ คน มีหัวหน้า และหัวหน้าจำเป็นต้องรับรู้สถานการณ์
ที ่ เ ป็ น ปั จ จุ บ ั น ดั ง นั ้ น การแจ้ ง ข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์ ท ี ่ ส ำคั ญ ให้ ก ั บ หั ว หน้ า ของตน เพื ่ อ รั บ รู ้ ส ถานการณ์
ที่เป็นปัจจุบันที่สุด เป็นเรื่องสำคัญ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องสร้างกลไก กระบวนการที่ตนเองจะสามารถ
รับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นทางการ
4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ทั้งผู้ประสบภัย กลุ่มการเมืองทุกระดับ
ผู้ได้รับผลกระทบ ฯลฯ ทุกกลุ่มควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ต้องสร้างช่องทาง การสื่อสาร แบบ 2 ทาง กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ รับทราบ
ข้อกังวล ความห่วงใย ความสงสัย และชี้แจงประเด็นต่างๆ ให้เป็นที่เข้าใจร่วมกัน จะป้องกันข่าวลือ ข่าวเท็จ
อันนำไปสู่การต่อต้างการปฏิบัติงานได้ในทีสุด
5) สื ่ อ มวลชน สื ่ อ มวลชนทุ ก แขนงเป็ น หน้ า ต่ า งสู ่ ส าธารณชนทั ่ ว ไป นอกเหนื อ จาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ จึงต้องมีความเข้าใจการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน
จุดสนใจ และมีทักษะในการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินเป็นอย่างดี
3.3.3 การเผชิญเหตุอุทกภัย
จั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ ใช้ ก ลไก การขั บ เคลื ่ อ นการบริ ห ารน้ ำ ตามการประเมิ น สถานการณ์ ข อง
คณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของจังหวัด โดยใช้ข้อมูล การพยากรณ์อากาศ จากสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ และการคาดการณ์สถานการณ์น้ำจากโครงการชลประทานชัยภูมิ เพื่อพิจารณา
ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
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(1) การบริหารจัดการน้ำ
1) ตรวจสอบ คาดการณ์รายงานพยากรณ์อากาศ การคาดหมายปริมาณน้ำฝนให้จังหวัด
ทราบเป็นระยะ หน่วยงานหลัก สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ
2) เร่งรัดการขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา ขยะมูลฝอย และพร่องน้ำ
แหล่งน้ำในพื้นที่ เปิดช่องทางน้ำตามแนวถนน จัดทำขอบเขตก่อสร้าง / ป้ายเตือน / จุดสังเกตุที่มองเห็น
ได้ชัดเจนบริเวณก่อสร้างรางคอนกรีตรับน้ำ เพื่อป้องกัน คนหรือรถ พลัดตกลงไปหากมีน้ำท่วมขัง และประเมิน
สถานการณ์ฝนตกโดยรวมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมเร่งรัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกนอกพื้นที่
หน่วยงานหลัก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ให้ตรวจสอบโครงสร้างพนังกั้นน้ำ คันคลองชลประทาน อาคารระบายน้ำ ตลอดจน
เส้นทางระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ หากชำรุดให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ หน่วยงานหลักโครงการ
ชลประทานชัยภูมิ
4) ให้ตรวจสอบท่อระบายน้ำต่าง ๆ กำจัดวัชพืช ขุดลอกทางน้ำ ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ให้เหมาะสมกับสภาพ หากเกิดชำรุดหรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
หน่วยงานหลัก แขวงทางหลวงชัยภูมิ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
5) สนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการขุดลอกคูคลองระบายน้ำ หน่วยงานหลัก
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ แขวงทางหลวงชัยภูมิ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
6) เร่งดำเนินการการระบายน้ำเข้าทุ่ง การเปิดทางน้ำ การทำ แนวป้องกัน การวางกระสอบ
ทราย การผลักดันน้ำ ฯลฯ หน่วยงานหลัก อำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการสำรวจเส้นทางน้ำ หากเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่
กรณีน ้ำท่ วมขั งพื ้นที่ ชุ มชน (กรณีฝนตกหนั ก) พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขั งเป็ นประจำ
ในเขตเทศบาล และบริเวณโดยรอบ ดำเนินการบริหารจัดการโดยผู้อำนวยการท้องถิ่น ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เพื่อเร่งการระบายไว้ทุกจุด หากเกิดขีดความสามารถให้ร้องขอผู้อำนวยการอำเภอ และผู้อำนวยการจังหวัด
พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
กรณีแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่ง ดำเนินการ ดังนี้
1. การปิด-เปิด ประตูระบายน้ำ หน่วยงานหลัก โครงการชลประทานชัยภูมิ
2. การทำแนวป้องกัน การวางกระสอบทราย การอพยพ หน่วยงานหลัก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ แขวงทางหลวง
ชัยภูมิ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
3. การสูบน้ำ หน่วยงานหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการชลประทานชัยภูมิ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
(2) การอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม
และการจราจร กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย หรือถูกน้ำท่วมจนประชาชนไม่สามารถสัญจรได้
พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
1) จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร แนะนำเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย
2) จัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
3) ซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุด/ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว
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(3) การดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
มอบหมายให้สำนักงานสาธารสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ให้ดำเนินการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ การจัดชุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และการป้องกัน
ควบคุมโรคจากอุทกภัย รวมถึงการดูแลผู้ประสบภัย พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
(๔) การดูแลรักษาความปลอดภัย
1) สถานีตำรวจภูธร ออกตรวจจุดที่ประชาชนน้าสิ่งของมาพักไว้และอพยพอยู่อาศัย
เช่น เต็นท์ ศาลาริมทาง เพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ และเหตุร้ายอื่น ๆ ตามวงรอบการตรวจ
2) ฝ่ายปกครองร่วมกับชุดทหารรักษาความสงบในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ฯลฯ จัดเวร
ยามเฝ้าระวังเหตุร้ายประจำจุดที่พักพิงผู้อพยพ
3) การจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
ที่ประชาชนอพยพออกจากบ้านเรือน หรือกรณีที่ประชาชนไม่ขออพยพ ก็มีแผนการจัดเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความ
ปลอดภัย ส่งเสบียงให้ประชาชนตามบ้านเรือน พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
(๕) การดูแลรักษาสถานที่สำคัญ
1) การป้องกันเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการป้องกันสถานพยาบาลทุกแห่ง หน่วยงาน
หลัก ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ แขวงทางหลวงชัยภูมิ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ หน่วยงานสนับสนุน
องค์การสาธารณกุศลในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
2) ด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม แจ้งให้ผู้บริหารโรงพยาบาล
พิจารณาใช้แผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
หน่วยงานหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และผู้บริหารโรงพยาบาล
3) ด้ า นสาธารณู ป โภค ประปา ไฟฟ้ า และโทรคมนาคม ให้ พ ิ จ ารณาพื ้ น ที ่ ส ำรอง
การบริการประชาชนตามแผนของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร
(๖) การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
1) วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น สถานการณ์ แ ละรายงานผลการดำเนิ น การทุ ก ระยะ
เพื่อวางแผนปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2) ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบการดำเนิ น การของจั ง หวั ด อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง
เพื่อป้องกันการตื่น ตระหนก หรือข่าวสารในทางลบ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดำเนินการให้ความช่วยเหลื อ
ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประสบภัย
3.3.4 การบรรเทาทุกข์
(1) การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบภัย มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามตารางแสดง
หน่วยงานปฏิบัติการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ส่วนฟื้นฟูบูรณะ รวมทั้ง องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น
และอาชีว ะ ดำเนิ น การซ่อ มแซมบ้า นเรือ นที่ไ ด้รับ ความเสีย หาย โดยให้ป ฏิบัติ ตามระเบีย บ หลั ก เกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) การแจกจ่ายถุงยังชีพ จังหวัด/อำเภอเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจั ดทำ
แผนการแจกจ่ายถุงยังชีพให้สอดคล้องกับพื้นที่ จำนวนผู้ประสบภัย เพื่อให้การแจกจ่ายเป็นไปอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม ป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
(3) การฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ประกาศเขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชาติ พ.ศ. 2558
2) การประกาศเขตการให้ ความช่ วยเหลื อผู ้ ประสบภั ยพิ บ ั ต ิ กรณี ฉ ุ กเฉิ น ตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕62 ผู้ว่าราชการ
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จังหวัด ร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ฯ ตามข้อ 20 (2) ของระเบียบระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรองฯ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 (ด้านการดำรงชีพ/ด้านสังคมสงเคราะห์/ด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุข/ด้านการเกษตร/ด้านบรรเทาสาธารณภัย/ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย)
3) ให้ส ่ว นราชการที่เ กี่ ยวข้อ ง องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ ่น มูล นิธิ และภาคเอกชน
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้สาธารณสุขจังหวัดเตรียมความพร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ
3.3.5 การประกาศกรณีพื้นที่ประสบอุทกภัย
(1) การประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย
เมื่อผู้อำนวยการจังหวัด ได้รับรายงานการเกิดสาธารณภัยจากอำเภอ ให้จัดประชุมกอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ (กอปภ.จ.ชย.) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และประเมิน
สถานการณ์ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็น “สาธารณภัย” ตามคำนิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารภัย พ.ศ.2550 และมีความจำเป็นต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือไม่
หากพิจารณาแล้วเห็นว่า การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสาธารณภัย
ในเขตพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการจังหวัดออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
(2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น อำเภอรายงานเหตุด่วนแจ้งจังหวัดและประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เพื่อขอมติให้จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ เมื่อจังหวัด
ได้รับรายงานจาก ก.ช.ภ.อ. แล้ว ให้จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์ ประกอบกับ รายงานจาก ก.ช.ภ.อ. และหากพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ และเห็ นว่ าการประกาศเขตพื ้ นที ่ ให้ การช่ ว ยเหลื อผู ้ ประสบภั ยพิ บ ั ติ กรณี ฉ ุ กเฉิ น
จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการจังหวัดออกประกาศเขตพื้นที่ ให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
4. การสนับสนุน
๔.1 ด้านงบประมาณ
4.๑.1 งบประมาณของหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.2 งบประมาณจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
4.1.3 การสนับสนุนสิ่งของ เงินบริจาค มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาด ภาคเอกชน และภาคประชาชน
4.2 แนวทางการขอรับการสนับสนุนทรัพยากร
เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ สั่งใช้เครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ก่อน หากไม่เพียงพอให้ขอรับ
การสนับสนุนทรัพยากรมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาณรณภัยจังหวั ดชัยภูมิ (กอปภ.จ.ชย.)
โดยได้จัดทำบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (ภาคผนวก ง)
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4.3 การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
4.3.1 ตามทำเนียบหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานรับผิดชอบจังหวัดชัยภูมิ
เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ภาคผนวก จ)
4.3.2 การติอต่อสื่อสารกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2563 โทรศัพท์ 0 - 4481 - 3323, 0 - 4481 - 3325 สายด่วนนิรภัย 1784 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
dpm_chaiyaphum@hotmail.com และทางไลน์กลุ่ม กอปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยภูมิ
4.3.3 การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ใช้ข้อมูลตามทำเนียบ
หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชัยภูมิ

ลงนาม

ผู้เสนอแผน

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา)
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการและเลขานุการ กอปภ.จังหวัดชัยภูมิ

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน
(

)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการจังหวัด

ภาคผนวก
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-23. ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center)
3.1 ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
ประธานคณะทางาน
3.2 ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
3.3 หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ คณะทางาน
3.4 นายอาเภอทุกอาเภอ
คณะทางาน
3.5 ผู้อานวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ คณะทางาน
3.6 ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
คณะทางานจังหวัดชัยภูมิ
3.7 ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
3.8 ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
3.9 จ่าจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
3.10 ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางานและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านสาธารณภัย ในการให้ความช่วยเหลือ ให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องทันเหตุการณ์และต่อเนื่อง
2. เป็ น ศู น ย์ ก ลางแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ าวสาร ระหว่ า งส่ ว นราชการ ภาคเอกชน และ
สื่อมวลชนประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
กาหนดมาตรการป้องกัน ตอบโต้ข่าวลือ ข่าวอันเป็นเท็จ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพ
3. ดาเนินการจัดสถานที่และทาการจัด แถลงข่าว รายงานผลการปฏิบัติการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ประชาชนทราบเป็นประจาทุกวันอย่างต่อเนื่อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ศูนย์ประสานการปฏิบัติ (Coordination Center)
4.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ด้านสังคม)
ประธานคณะทางาน
4.2 ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
4.3 หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
4.4 ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
4.5 นายอาเภอทุกอาเภอ
คณะทางาน
4.6 หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ คณะทางานและเลขานุการ
4.7 เจ้าหน้าที่สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ประสานกับหน่วยงานภาครัฐทั้งพลเรือน ทหาร ตารวจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่จังหวัด ในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
2. จัดทาบัญชีข้อมูลบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-35. ส่วนอานวยการ (Directing Section)
5.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ด้านความมั่นคง)
ประธานคณะทางาน
5.2 รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายทหาร) คณะทางาน
5.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
5.4 ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
5.5 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
5.6 ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
5.7 หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
5.8 ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
5.9 ผู้อานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ
คณะทางาน
5.10 ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ
คณะทางาน
5.11 ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
5.12 สถิติจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
5.13 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ
คณะทางาน
5.14 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
คณะทางาน
5.15 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
คณะทางาน
5.16 ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13
คณะทางาน
5.17 ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้าพรม-เชิญ คณะทางาน
5.18 ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้าชีตอนบน คณะทางาน
5.19 หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์
คณะทางาน
5.20 สารวัตรบารุงทาง แขวงชุมทางบัวใหญ่ การรถไฟแห่งประเทศไทย คณะทางาน
5.21 หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ คณะทางาน
และเลขานุการ
5.22 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
คณะทางานและ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
5.23 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
คณะทางานและ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
5.24 หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
คณะทางานและ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. อานวยการ ควบคุม กากับดูแล การปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ
2. ประสานและติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ ายต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้
เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของผู้อานวยการศูนย์
3. บริหารจัดการงานธุรการ และงานประชุมต่าง ๆ
4. วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานผลทุกระยะจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
5. ประสานการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน
6. รับเรื่องราวร้องทุกข์ และปฏิบัติหน้าอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-45.1 คณะทางานติดตามสถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563 องค์ประกอบ ดังนี้
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ประธานคณะทางาน
2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ด้านสังคม)
รองประธานคณะทางาน
3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
4) รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
5) ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
6) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7) หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
8) ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
9) เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
10) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
11) ผู้อานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ
คณะทางาน
12) ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้าพรม-เชิญ คณะทางาน
13) ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้าชีตอนบน คณะทางาน
14) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
15) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ
คณะทางาน
16) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
คณะทางาน
17) ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
18) ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
19) ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ
คณะทางาน
20) ผู้อานวยการสานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 5
คณะทางาน
21) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ คณะทางาน
22) ผู้แทนจากสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ภาค 3
คณะทางาน
23) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน
คณะทางาน
24) หัวหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนห้วยประทาว
คณะทางาน
25) หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์
คณะทางาน
26) นายอาเภอทุกอาเภอ
คณะทางาน
27) นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
คณะทางาน
28) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
29) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ทุกสาขาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ คณะทางาน
30) หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ คณะทางานและ
เลขานุการ
31) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
คณะทางานและ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ติดตามพยากรณ์อากาศ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และบริหารจัดการน้าอย่างใกล้ชิด
2. จัดประชุมติดตามสถานการณ์น้าเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
3. วิเคราะห์ พื้นที่เสี่ยงน้าที่ประสบปัญหาน้าท่วมขัง เอ่อล้นตลิ่งในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งลง
พื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไข วิธีการดาเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัย

-54. ให้การสนับสนุนทรัพยากร เครื่องจักรกล และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
5. ประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทั้งพลเรือน ทหาร ตารวจ หน่วยงาน
ภาคเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว
6. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อประสานข้อมูลด้านสาธารณภัยกับ
ส่วนต่าง ๆ ร่วมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
7. ปฏิบัติหน้าอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2 คณะทางานข้อมูลปริมาณน้าฝนจังหวัดชัยภูมิ
1) ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
ประธานคณะทางาน
2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หรือผู้แทน
ที่ปรึกษา
3) ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
4) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
5) เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
6) ผู้อานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ
คณะทางาน
7) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ คณะทางาน
8) ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ
คณะทางาน
9) หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางานและ
เลขานุการ
10) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัตกิ าร สานักงานป้องกันและบรรเทา คณะทางานและ
สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
11) ป้องกันจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
12) เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชัยภูมิ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
13) ผู้อานวยการกองช่าง เทศบาลตาบลลาดใหญ่
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้าฝน
2. วิเคราะห์และกาหนดรูปแบบและวางระบบการรายงานข้อมูล ประมวลผลข้อมูลปริมาณน้าฝน
ที่วัดได้
3. กาหนดรูบแบบและวางระบบการรายงานข้อมูล
4. รวบรวม/วิเคราะห์ ข้อมูลปริมาณน้าฝนที่ได้รับจากท้องถิ่นและอาเภอ แล้วทาการประมวลผล
เพื่อนาเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์
5. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านปริมาณน้าฝน เป็นข้อมูลกลางของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ศูนย์
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมเผยแพร่ทาความเข้าใจต่อประชาชน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยได้แบ่งคณะทางานติดตามเป็นคณะย่อย โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. คณะทางานตรวจติดตามการติดตั้งเครื่องวัดและการรายงานปริ มาณน้าฝน ชุดที่ 1 ได้แก่
เขตพื้นที่อาเภอภูเขียว อาเภอเกษตรสมบูรณ์ อาเภอคอนสาร อาเภอบ้านแท่น และอาเภอแก้งคร้อ
1.1 ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
ประธานคณะทางาน
1.2 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน

-61.3 ผู้อานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ
1.4 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอภูเขียว
1.5 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอเกษตรสมบูรณ์
1.6 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอคอนสาร
1.7 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอบ้านแท่น
1.8 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอแก้งคร้อ
1.9 ป้องกันจังหวัดชัยภูมิ

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและ
เลขานุการ
1.10 ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเเลขานุการ
2. คณะทางานตรวจติดตามการติดตั้งเครื่องวัดและการรายงานปริมาณน้าฝน ชุดที่ 2 ได้แก่
เขตพื้นที่เมืองชัยภูมิ อาเภอหนองบัวแดง อาเภอคอนสวรรค์ อาเภอบ้านเขว้า อาเภอเนินสง่าและอาเภอหนองบัวระเหว
2.1 หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะทางาน
2.2 ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ คณะทางาน
2.3 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอเมืองชัยภูมิ
คณะทางาน
2.4 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอหนองบัวแดง
คณะทางาน
2.5 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอคอนสวรรค์
คณะทางาน
2.6 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอบ้านเขว้า
คณะทางาน
2.7 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอเนินสง่า
คณะทางาน
2.8 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอหนองบัวระเหว
คณะทางาน
2.9 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สานักงานป้องกัน
คณะทางานและ
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
เลขานุการ
2.10 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สานักงานป้องกัน
คณะทางานและ
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะทางานตรวจติดตามการติดตั้งเครื่องวัดและการรายงานปริมาณน้าฝน ชุดที่ 3 ได้แก่
เขตพื้นที่อาเภอจัตุรัส อาเภอเทพสถิต อาเภอบาเหน็จณรงค์ อาเภอภักดีชุมพล และอาเภอซับใหญ่
3.1 ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
ประธานคณะทางาน
3.2 เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
3.3 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอจัตุรัส
คณะทางาน
3.4 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอเทพสถิต
คณะทางาน
3.5 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอบาเหน็จณรงค์
คณะทางาน
3.6 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอภักดีชุมพล
คณะทางาน
3.7 ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง อาเภอซับใหญ่
คณะทางาน
3.8 ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ
คณะทางานและ
เลขานุการ
3.9 เจ้าหน้าที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้าฝนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. ติดตามการรายงานข้อมูลปริมาณน้าฝนในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน

-76. ส่วนปฏิบัติการ (Operation Section)
6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ด้านสังคม)
ประธานคณะทางาน
6.2 รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายทหาร) คณะทางาน
6.3 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
6.4 ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
6.5 ผู้อานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ
คณะทางาน
6.6 ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
6.7 ผู้อานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ
คณะทางาน
6.8 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
6.9 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
6.10 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ
คณะทางาน
6.11 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
คณะทางาน
6.12 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕
คณะทางาน
6.13 ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 21
คณะทางาน
6.14 สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง ๖ กองกากับการ ๖
คณะทางาน
6.15 หัวหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้าห้วยประทาว
คณะทางาน
6.16 นายอาเภอทุกอาเภอ
คณะทางาน
6.17 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
6.18 นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
คณะทางาน
6.19 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง
คณะทางาน
6.20 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน
คณะทางาน
6.21 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรทอง
คณะทางาน
6.22 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
คณะทางาน
6.23 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
คณะทางาน
6.24 ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดชัยภูมิ คณะทางาน
6.25 มูลนิธิ และองค์กรการกุศลทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
6.26 หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ คณะทางานและ
เลขานุการ
6.27 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
คณะทางานและ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
6.28 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
คณะทางานและ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
6.29 หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
คณะทางานและ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ดาเนินการค้นหา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อพยพผู้ประสบภัยไปสู่พื้นที่ปลอดภัย
2. ให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ
3. รักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่รองรับการอพยพ
4. บริหารจัดการผู้เสียชีวติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเรียบร้อย
5. จัดระบบส่งกาลังบารุงเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-87. ส่วนสนับสนุน (Logistics Section)
7.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ด้านเศรษฐกิจ)
ประธานคณะทางาน
7.2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.3 ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 21
คณะทางาน
7.4 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.5 ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา คณะทางาน
7.6 หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.7 คลังจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.8 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.9 ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ คณะทางาน
7.10 ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.11 ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
คณะทางาน
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.12 พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.13 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.14 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ
คณะทางาน
7.15 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
คณะทางาน
7.16 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕
คณะทางาน
7.17 แรงงานจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.18 จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.19 ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
คณะทางาน
7.20 ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.21 พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.22 ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.23 อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.24 เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.25 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.26 ประมงจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.27 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.28 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ
คณะทางาน
7.29 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
คณะทางาน
7.30 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.31 ประธานคณะกรรมการสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.32 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ – ๓ คณะทางาน
7.33 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ คณะทางาน
7.34 พลังงานจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.35 เสมียนตราจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.36 นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
คณะทางาน
7.37 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
7.38 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคพื้นที่จังหวัดชัยภูมิทุกสาขา
คณะทางาน
7.39 โทรศัพท์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
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ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ)
รองผู้อำนวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
ผู้รับผิดชอบ..สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานตอบโต้การข่าว

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนสนับสนุน

(นายราชันย์ ซุ้นหั้ว)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

(นายประทีป ศิลปเทศ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

(นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

คณะทำงานติดตาม
สถานการณ์

กลุ่ม
ภารกิ
จ ้ภยั
- งานปฏิบัตกิ ารค้นหาและกู
พื้นที่

- งานอพยพผูป้ ระสบภัย
- งานรักษาพยาบาลและ
การแพทย์ฉกุ เฉิน
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
- งานส่งกำลังบำรุง
- งานปฏิบัตกิ ารช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
-

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ

หน่วยทรัพยากร
หน่วยเอกสาร
หน่วยแจ้งเตือนภัย
ผู้รับผิดชอบ สถานี
อุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ
- งานติดตามและประเมิน
สถานการณ์
- งานเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัย
- งานประสานการพยากรณ์
อากาศและอุทกศาสตร์

- งานธุรการ
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
- งานจัดกำลังสนับสนุน
- งานศูนย์สั่งการ
- งานประสานการตรวจเยีย่ ม
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานประสานการช่วยเหลือ
- งานการเงินหน่และบั
วยรัญบชีบริจาค
ผู้รับผิดชอบ.สนง.คลัง
จังหวัดชัยภูมิ
- งานตั้งศูนย์รับ
บริจาค
- งานจัดสรรเงินและ
สิ่งของบริจาค
- งานจัดทำบัญชี
รับ-จ่ายสิ่งของ
บริจาค
หน่วยฟื้นฟูบูรณะ
ผู้รับผิดชอบ.สนง. ปภ.จังหวัด
ชัยภูมิ
- งานประเมินความเสียหาย
และความต้องการ
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- งานจัดหาปัจจัยสี่ทจี่ ำเป็น
- งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
และเส้นทางคมนาคม
- งานรื้อถอนซากปรักหักพัง
ทำความสะอาด
- งานฟืน้ ฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย

แผนภูมิแสดงโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ.ที่ทำการ
ปกครองจังหวัดชัยภูมิ
- วางระบบสื่อสาร
- วางระบบสารสนเทศ

หน่วยรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ผู้รับผิดชอบ.ตำรวจภูธร
จังหวัดชัยภูมิ
- งานป้องกันการ
โจรกรรม
- งานรักษาความ
ปลอดภัย
- งานการจราจร

บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพืนที่จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับ
1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

ประจาอยู่ที่
เบอร์
ชื่อเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
จานวน
หมายเหตุ
หน่วยงาน
อาเภอ
โทรศัพท์
ประเภท
165
ประเภทรถบรรทุกนา
รถสูบนาระยะไกล
2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา
รถผลิตนาดื่ม
2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา
5
รถบรรทุกนา ขนาด 6,000 ลิตร
4 ศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา
1 อบต. ห้วยไร่
คอนสวรรค์
0 4482 0005
รถบรรทุกนา ขนาด 12,000 ลิตร
7
1 ทต. หนองบัวโคก จัตรุ ัส
0 4480 2095
1 ทต. หนองสังข์
แก้งคร้อ
0 4488 3070
1 ทต. ลุม่ ลาชี
บ้านเขว้า
0 4481 0423
1 อบต. หนองตูม
ภูเขียว
0 4481 0609
1 ทต. หลวงศิริ
หนองบัวแดง 0 4487 2379
1 อบต. ท่าใหญ่
หนองบัวแดง 0 4482 3990
1 ถาวัวแดง
หนองบัวแดง 0 4482 3194
รถบรรทุกนา ขนาด 10,000 ลิตร
41
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
1 ป้องกันจังหวัดชัยภูมิ
1 โครงการชลประทานชัยภูมิ
กองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ (มีพร้อมสนับสนุน)
6 แขวงทางหลวงชัยภูมิ (ประจาหมวด 6 หมวด)
4 แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ (ประจาหมวด 4 หมวด)
2 ทต. หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 0 4489 7013
1 ทต. บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
0 4489 1097
1 ทต. ภูเขียว
ภูเขียว
0 4486 1556
1 ทต. บ้านแก้ง
ภูเขียว
0 4481 0619
1 ทต. บ้านเพชรภูเขียว ภูเขียว
0 4487 8066
1 ทต. นาหนองทุ่ม
แก้งคร้อ
0 4488 3070
1 ทต. บ้านเดือ่
เกษตรสมบูรณ์ 0 4412 3095
1 ทต. บ้านเป้า
เกษตรสมบูรณ์ 0 4486 6141
2 ทต. บ้านเพชร
บาเหน็จณรค์ 0 4485 9336
2 ทต. บาเหน็จณรงค์ บาเหน็จณรค์ 0 4412 7161
1 ทต. หนองบัวแดง หนองบัวแดง 0 4487 2140
1 ทต. บ้านแท่น
บ้านแท่น
0 4488 7021
1 ทต. วะตะแบก
เทพสถิต
0 4485 5301
1 อบต ห้วยต้อน
เมืองชัยภูมิ
0 4413 6008
1 อบต. บ้านยาง
เกษตรสมบูรณ์ 0 4484 7193

ชื่อเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
จานวน
ประเภท
1
1
1
1
1
1
1
1.6 รถบรรทุกนา ขนาด 8,000 ลิตร
4
1
1
1
1
1.7 รถบรรทุกนา ขนาด 6,000 ลิตร
69
3
7
2
3
7
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ลาดับ

ประจาอยู่ที่
หน่วยงาน
อาเภอ
อบต. บ้านหัน
เกษตรสมบูรณ์
อบต. บ้านโสก
คอนสวรรค์
อบต. โป่งนก
เทพสถิต
อบต. โนนคูณ
คอนสาร
อบต. ทุ่งพระ
คอนสาร
อบต. นางแดด
หนองบัวแดง
อบต.ซับใหญ
ซับใหญ่

เบอร์
โทรศัพท์
0 4486 3023
0 4484 8584
0 4481 0151
0 4481 0315
0 4473 8000
0 4482 3208
0 4473 1049

อบต. นาเสียว
อบต. หนองแวง
อบต. ภูแลนคา
อบต. บ้านกอก

0 4488 4111
0 4412 2555
0 4481 0393
0 4484 0207

เมืองชัยภูมิ
หนองบัวแดง
บ้านเขว้า
จัตรุ ัส

โครงการชลประทานชัยเมืภูมอิ งชัยภูมิ
0 4481 1945
เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
0 4481 1656
แขวงทางหลวงชนบทชัยเมืภูอมงชัิ ยภูมิ
0 44821990
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
อบจ.
เมืองชัยภูมิ
0 4482 1838
ทต. โคกสูง
เมืองชัยภูมิ
0 4405 2049
ทต. ชีลอง
เมืองชัยภูมิ
0 4405 1101
ทต. ลาดใหญ่
เมืองชัยภูมิ
0 4480 1171
ทต. บ้านเพชรภูเขียว ภูเขียว
0 4487 8066
ทต. หนองบัวโคก จัตรุ ัส
0 4480 2095
ทต. หนองบัวใหญ่ จัตรุ ัส
0 4484 0771
ทต. บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
0 4489 1097
ทต. ทุ่งทอง
บ้านเขว้า
0 4483 9836
ทต. แก้งคร้อ
แก้งคร้อ
0 4488 2890
ทต. นาหนองทุ่ม
แก้งคร้อ
0 4488 3070
ทต. บ้านแท่น
บ้านแท่น
0 4488 7021
ทต. บ้านเต่า
บ้านแท่น
0 4405 3049
ทต. บ้านเพชร
บาเหน็จณรค์ 0 4484 2964
อบต. บ้านเล่า
เมืองชัยภูมิ
0 4483 3628
อบต. รอบเมือง
เมืองชัยภูมิ
0 4483 6145
อบต. นาฝาย
เมืองชัยภูมิ
0 4412 4053
อบต. ห้วยบง
เมืองชัยภูมิ
อบต. กุดตุม้
เมืองชัยภูมิ
0 4488 5059
อบต. ผักปัง
ภูเขียว
0 4486 2174
อบต. บ้านเพชร
ภูเขียว
0 4481 0624-5
อบต. บ้านแก้ง
แก้งคร้อ
0 4481 0037

หมายเหตุ

ชื่อเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
จานวน
ประเภท
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.8 รถบรรทุกนา ขนาด 5,500 ลิตร
1
1.9 รถบรรทุกนา ขนาด 5,000 ลิตร
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.10 รถบรรทุกนา ขนาด 4,000 ลิตร
9
1

ลาดับ

ประจาอยู่ที่
หน่วยงาน
อาเภอ
อบต. หนองไผ่
แก้งคร้อ
อบต. ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
อบต. หลุบคา
แก้งคร้อ
อบต. บ้านขาม
แก้งคร้อ
อบต. โคกกุง
แก้งคร้อ
อบต. หนองข่า
เกษตรสมบูรณ์
อบต. บ้านบัว
เกษตรสมบูรณ์
อบต. สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
อบต. โนนทอง
เกษตรสมบูรณ์
อบต. กุดนาใส
จัตรุ ัส
ทต. หนองบัวแดง หนองบัวแดง
อบต. กุดชุมแสง
หนองบัวแดง
อบต. วังชมภู
หนองบัวแดง
อบต. หนองแวง
หนองบัวแดง
อบต. บ้านแท่น
บ้านแท่น
อบต. สามสวน
บ้านแท่น
อบต. สระพัง
บ้านแท่น
อบต. หนองคู
บ้านแท่น
อบต. บ้านเพชร
บาเหน็จณรค์
อบต. วังตะเฆ่
หนองบัวระเหว
ทต. เทพสถิต
เทพสถิต
อบต. กะฮาด
เนินสง่า
อบต. แหลมทอง
ภักดีชุมพล
อบต. ช่องสามหมอ คอนสวรรค์

เบอร์
โทรศัพท์
0 4488 0018
0 4413 2500-2
0 4482 3659
0 4481 0035
0 4413 1135
0 4482 3984
0 4486 9556
0 4412 9081
0 4482 2926
0 4484 0544
0 4487 2140
0 4482 3873
0 4482 3210
0 4412 2555
0 44886570
0 4486 5014
0 4488 6309
0 4405 3055
0 4484 2964
0 4481 0184
0 4485 7020
0 4481 0557
0 4481 0392
0 4405 2508

ทต. บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เมืองชัยภูมิ
ทต. ตลาดแล้ง
บ้านเขว้า
ทต. จัตรุ ัส
จัตรุ ัส
อบต. ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
ทต. บาเหน็จณรงค์ บาเหน็จณรค์
อบต. หนองคอนไทย ภูเขียว
อบต. โนนสะอาด คอนสวรรค์
อบต. โคกมั่งงอย
คอนสวรรค์
อบต. คอนสวรรค์ คอนสวรรค์
อบต. ชีบน
บ้านเขว้า
อบต. นายางกลัก เทพสถิต
อบต.บ้านเจียง
ภักดีชุมพล

04489 9247
0 4483 9832
0 4485 1359
0 4488 2626
0 4485 9336
0 4481 0626
0 4481 0388
0 4484 8695
0 4484 8563
0 4481 0311
0 4487 4130
0 4481 0431

ทต. จัตรุ ัส

0 4485 1359

จัตรุ ัส

หมายเหตุ

ลาดับ

1.11

1.12
1.13
2

2

ชื่อเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
จานวน
ประเภท
1
1
1
1
1
1
1
1
รถบรรทุกนา ขนาด 3,000 ลิตร
5
1
1
1
1
1
1
รถบรรทุกนา ขนาด 2,500 ลิตร
1
รถบรรทุกนา ขนาด 2,000 ลิตร
ประเภท รถหัวลากพร้อมเทรลเลอร์
6
1
1
4
ประเภทรถกูภ้ ัยเคลื่อนที่เร็ว (รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน) 38
1
1
6
1
1
1
1
ประเภทรถกูภ้ ัยเคลื่อนที่เร็ว (รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน) 1
(ต่อ)
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2

ประจาอยู่ที่
หน่วยงาน
อาเภอ
ทต. เทพสถิต
เทพสถิต
ทต. ทุ่งลุยลาย
คอนสาร
อบต. กวางโจน
ภูเขียว
อบต. กุดยม
ภูเขียว
อบต. บ้านดอน
ภูเขียว
อบต. โคกสะอาด ภูเขียว
อบต. ห้วยยาง
คอนสวรรค์
อบต. ตาเนิน
เนินสง่า

เบอร์
โทรศัพท์
0 4485 7020
0 4412 9453
0 4487 8210
0 4481 0606
0 4487 8004
0 4488 1298
0 4412 0052
0 4484 6254

อบต. โพนทอง
อบต. หนองบัวโคก
อบต. หนองฉิม
อบต. วังทอง
อบต. ท่ากูบ
อบต. บุ่งคล้า
อบต. บ้านไร่

0 4485 4095 ต่อ 11

เมืองชัยภูมิ
จัตรุ ัส
เนินสง่า
ภักดีชุมพล
ซับใหญ่
เมืองชัยภูมิ
เทพสถิต

0 4480 2095
0 4484 6255
0 4413 3134
0 4487 0800
0 4487 1161
0 4489 0106

นพค.55
เกษตรสมบูรณ์ 0 4486 9971
อบจ.จังหวัดชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
0 4481 2098ต่อ119
สนง.ทช.จังหวัดชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
0 4482 1990
อบต.วังชมภู
อบต.ท่าใหญ่
อ.เมืองชัยภูมิ
ทต.บาเหน็จณรงค์
อบต.บ้านตาล
อบต.หัวทะเล
อบต.โคกเริงรมย์
ทต.หนองบัวระเหว
ทต.โคกสะอาด
ทต.ห้วยแย้
อบต.วังตะเฆ่
ทต.ทุ่งทอง
อ. เกษตรสมบูรณ์
ทต.จัตรุ ัส
ทต.หนองบัวใหญ่
อบต.กุดนาใส
อบต.หนองโดน
อ. คอนสาร

หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
เมืองชัยภูมิ
บาเหน็จณรงค์
บาเหน็จณรงค์
บาเหน็จณรงค์
บาเหน็จณรงค์
หนองบัวระเหว
หนองบัวระเหว
หนองบัวระเหว
หนองบัวระเหว
บ้านเขว้า
เกษตรสมบูรณ์
จัตรุ ัส
จัตรุ ัส
จัตรุ ัส
จัตรุ ัส
คอนสาร

0 4481 0488
0 4482 3990
0 4481 1898 ต่อ 14

0 4412 7220
0 4485 9588
0 4412 4012
0 4486 4175
0 4489 7153
0 4481 0152
0 4481 0306
0 4483 9836
0 4486 9268
0 4485 1409 ต่อ 12

0 4484 0516
0 4484 0544
0 4487 5022
0 4487 6596

หมายเหตุ

ชื่อเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
จานวน
ประเภท
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 ประเภทเรือ
80
เรือกาจัดวัชพืช
8
6
2
เรือท้องแบน/เครื่องยนต์
70
10

ลาดับ

ประจาอยู่ที่
หน่วยงาน
อาเภอ
อบต.ทุ่งพระ
คอนสาร
อบต.ดงบัง
คอนสาร
อบต.ศรีสาราญ
คอนสวรรค์
ทต. แก้งคร้อ
แก้งคร้อ
อบต.ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
ทต. ลาดใหญ่
เมืองชัยภูมิ
อบต. ห้วยบง
เมืองชัยภูมิ
อบต. ลาดใหญ่
เมืองชัยภูมิ
อบต. นาเสียว
เมืองชัยภูมิ
อบต. รอบเมือง
เมืองชัยภูมิ
ทต. บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เมืองชัยภูมิ

เบอร์
โทรศัพท์
08 6459 1427

หมายเหตุ

0 4481 0633
0 4488 2890
0 4413 2500-2
0 4480 1171
08 0002 6258
0 4480 1157
0 4488 4111
0 4483 6154 ต่อ 12

0 4489 9247

โครงการชลประทานชัยภูมิ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
0 4481 3320-5

3
1
1
1

ปภ. จังหวัดชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
อบจ. ชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
ทม. ชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
นพค. 55
เกษตรสมบูรณ์
กฟภ. จังหวัดชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
ทต. บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เมืองชัยภูมิ
ทต. ชีลอง
เมืองชัยภูมิ
อบต. บ้านค่าย
เมืองชัยภูมิ
อบต. หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ
อบต. โพนทอง
เมืองชัยภูมิ

2

อาเภอเกษตรสมบูรณ์

เกษตรสมบูรณ์

0 4486 9268

1

ทต. นาหนองทุ่ม

.แก้งคร้อ

0 4488 3070

1

ทต. แก้งคร้อ

.แก้งคร้อ

0 4488 2890

2

ทต.จัตุรัส

จัตุรัส

0 4485 1409 ต่อ 12 ไม่มีเครื่องยนต์

1

ทต.ทุ่งทอง

บ้านเขว้า

0 4483 9836

6

อบต.ตลาดแร้ง

บ้านเขว้า

0 4483 9832

1

อบต.ชีบน

บ้านเขว้า

0 4481 0311

2

อบต.ลุ่มลาชี

บ้านเขว้า

0 4481 0423

2
2
6
1
4

ทต.บาเหน็จณรงค์
ทต.หนองบัวระเหว
อบต.คอนสวรรค์
อบต.หนองขาม
อาเภอคอนสาร

บาเหน็จณรงค์
หนองบัวระเหว
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
คอนสาร

0 4412 7220
0 4489 7153
0 4484 8563
0 4481 0043
0 4487 6596

10
2
1
1
5

ยืม ศปภ. เขต 5 นม

0 4481 2098ต่อ119 ไม่มีเครื่องยนต์
0 4481 1234
0 4486 9971
0 4485 4122

0 4489 9247
0 4480 1171
0 4480 0162 ต่อ 15
0 4481 7710 ต่อ 111

0 4485 4095 ต่อ 11

ชื่อเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
จานวน
ประเภท
2
1
1
เรือไฟเบอร์
7
5
2
เรือยาง/เครื่องยนต์
2
1
1
เรือยนต์เร็วกู้ชีพ
1
4 ประเภทเครื่องสูบนา
161
เครื่องสูบนาขนาด 30 นิว
1
1
เครื่องสูบนาขนาด 26 นิว
1
1
เครื่องสูบนา ขนาด ๓, ๒ ๑/๒ นิว
28
3
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
6
2
2
2
เครื่องสูบนา ขนาด ๘, ๑๐, ๑๒ นิว ติดตังบนเทรลเลอร์
53
3

ลาดับ

ประจาอยู่ที่
หน่วยงาน
อาเภอ
อบต.โนนคูณ
คอนสาร
อบต.ทุ่งพระ
คอนสาร
อบต.ดงบัง
คอนสาร
ทต.บ้านเพชร
ทต.จัตรุ ัส

เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ

08 6459 1427

บาเหน็จณรงค์ 0 4485 9336
จัตรุ ัส
0 4485 1409 ต่อ 12

อบต.ตลาดแร้ง
บ้านเขว้า
0 4483 9832
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ 0 4486 9268
ทต.บ้านเพชร
บาเหน็จณรงค์ 0 4485 9336

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
อ.เกษตรสมบูรณ์
อ.เนินสง่า
อ.บ้านแท่น
อ.เทพสถิต

เกษตรสมบูรณ์
เนินสง่า
บ้านแท่น
เทพสถิต
ทต. บาเหน็จณรงค์
บาเหน็จณรงค์
ทต. ภูเขียว
ภูเขียว
ทต. บ้านเพชรภูเขียว ภูเขียว
ทต. จัตรุ ัส
จัตรุ ัส
ทต. บ้านเพชร
บาเหน็จณรงค์
อบต. หัวทะเล
บาเหน็จณรงค์
อบต. บ้านโสก
คอนสวรรค์
อบต. ยางหวาย
คอนสวรรค์
อบต. บ้านขาม
จัตรุ ัส
อบต. บ้านค่าย
เมืองชัยภูมิ
ทต. บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เมืองชัยภูมิ

0 4486 9268
0 4484 6021
0 4488 7051
0 4412 7220
0 4487 8066
0 4486 1556
0 4485 1409 ต่อ 12 ขนาด 2 นิว

0 4485 9336
เครื่องคูโบต้า
0 4412 4012
0 4484 8584
0 4412 0050-52
0 4412 6607-8
0 4480 0162
0 4489 9247

โครงการชลประทานชัยภูมิ
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพรม-เชิญ
โครงการส่งนาและบารุงรักษาชี-บน
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
4 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
21 สานักทรัพยากรนาภาค 4 ขอนแก่น
1 อ.บ้านแท่น
บ้านแท่น
0 4488 7051

ชื่อเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
จานวน
ประเภท
2
1
1
1
1
1
7
1
3
2
1
24
เครื่องสูบนาท่อพญานาค ขนาด ๔,๖ นิว
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
4
3
2
1
เครื่องสูบนาดับเพลิง แบบหามหาบ
52
2
2
2
1
1
1
20
13
10
5 เครื่องจักรกลขุดเจาะบ่อบาดาล
2
2

ลาดับ

ประจาอยู่ที่
หน่วยงาน
อาเภอ
อ. คอนสาร
อาเภอคอนสาร
อ. ซับใหญ่
ซับใหญ่
ทต. ลาดใหญ่
เมืองชัยภูมิ
ทต. บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เมืองชัยภูมิ
ทต. หนองบัวแดง หนองบัวแดง
ทต.หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
ทต. ทุ่งทอง
บ้านเขว้า
อบต. หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ
อบต. ช่องสามหมอ คอนสวรรค์
อบต. โนนสะอาด คอนสวรรค์
อบต. กุดนาใส
จัตรุ ัส

เบอร์
โทรศัพท์
0 4487 6596
0 4484 6021

0 4481 7710 ต่อ 111

0 4405 2508
0 4421 0388
0 4484 0544

0 4483 6154 ต่อ 12

อ.เกษตรสมบูรณ์
ทต. หนองบัวแดง
ทต. ภูเขียว
ทต. บ้านเพชรภูเขียว
ทต. ชีลอง
ทต. ลาดใหญ่
อบต. ถาวัวแดง
อบต. ช่องสามหมอ
อบต. คอนสวรรค์

0 4486 9268
0 4487 2085
0 4486 1556
0 4487 8066
0 4405 1101
0 4480 1171
0 4482 3194
0 4405 2508
0 4484 8563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ดีเซล

0 4489 9247
0 4487 2085
0 4489 7153
0 4483 9836

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อ.เกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์
ทต. จัตรุ ัส
จัตรุ ัส
ทต. จัตรุ ัส
จัตรุ ัส
อบต. รอบเมือง
เมืองชัยภูมิ
อบต. โพนทอง
เมืองชัยภูมิ
อบต. หนองแวง
หนองบัวแดง
อบต. วังชมภู
หนองบัวแดง
อบต. นางแดด
หนองบัวแดง
อบต. คอนสวรรค์ คอนสวรรค์
อบต. บ้านกอก
จัตรุ ัส
ทต. บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เมืองชัยภูมิ
อบต. หนองไผ่
เมืองชัยภูมิ
อบต. โพนทอง
เมืองชัยภูมิ
อบต. รอบเมือง
เมืองชัยภูมิ
เกษตรสมบูรณ์
หนองบัวแดง
ภูเขียว
ภูเขียว
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
หนองบัวแดง
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์

หมายเหตุ

0 4486 9268

ขนาด 6 นิว
0 4485 1409 ต่อ 12 ขนาด 4 นิว
0 4485 1409 ต่อ 12

0 4483 6145
0 4485 4095
0 4412 2555
0 4481 0488
0 4482 3208
0 4484 8563
0 4484 0207
0 4489 9247
0 4412 0660
0 4485 4095 ต่อ 11

บัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศล จังหวัดชัยภูมิ
ที่
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

ชื่อองค์การ
สาธารณกุศล
มูลนิธิสว่างคุณธรรม

พื้นที่รับผิดชอบ

- อำเภอเมืองชัยภูมิ
- อำเภอจัตุรัส
- อำเภอเนินสง่า
- อำเภอบ้านเขว้า
- อำเภอหนองบัวระเหว
- อำเภอคอนสวรรค์
- อำเภอเกษตรสมบูรณ์
- อำเภอหนองบัวแดง
- อำเภอภักดีชุมพล
- อำเภอคอนสาร
มูลนิธิสว่างพุทธธรรมสถาน อำเภอแก้งคร้อ
แก้งคร้อ
มูลนิธิร่วมกตัญญู
อำเภอเมืองชัยภูมิ
อำเภอจัตุรัส
อำเภอคอนสวรรค์
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
อำเภอบ้านแท่น
อำเภอหนองบัวแดง
อำเภอคอนสาร
มูลนิธิชัยภูมิสามัคคี
อำเภอเมืองชัยภูมิ
สงเคราะห์
มูลนิธิพุทธธรรมฮุก 31
อำเภอเทพสถิต
นครราชสีมา (หน่วยกู้ภัย
ฮุก 31) จุดอำเภอเทพสถิต
มูลนิธิพุทธธรรมฮุก 31
อำเภอบำเหน็จณรงค์
นครราชสีมา (หน่วยกู้ภัย
ฮุก 31)
จุดอำเภอบำเหน็จณรงค์
หน่วยกู้ภัยคุณธรรม
อำเภอคอนสาร
“เต็กก่า” คอนสาร

ความเชี่ยวชาญ

หมายเลข
โทรศัพท์

ด้านกู้ชีพกู้ภัย
สงเคราะห์
ผู้ประสบภัย
ประชาสัมพันธ์

044-811037

“

044-882885
081-2265151

“

085-2082552
087-2447755

“

044-811043,
044-816620

“

084-8232123

“

044-842362
089-9478215

“

095-6709941

ภาคผนวก ฉ

บัญชีที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
ที่

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน/ชุมชน

ชื่อสถานที่

ชื่อ-สกุล
ผู้ประสาน

หมายเลข
โทรศัพท์

200
15,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
600

นายฉลอง ประสิทธิ์

044-811234

2,500
2,000
1,500
1,500
1,500
200
200
100
50

นายทนงศักดิ์ เจริญทัพ
นายบัณฑิตย์ สุรฤทธ์พงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน
นายช่วง สมัตรชัย
ผู้ใหญ่บ้าน
ผอ.โรงเรียน/กำนัน
คณะอาจารย์/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำทางศาสนา/กำนัน
ผู้นำทางศาสนา/ผู้ใหญ่บ้าน

089-280-4901
062-110-2281

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไฟฟ้า ประปา สุขา(ห้อง) อื่นๆ
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
2
2
8 ห้อง
อาคาร อาคาร
มี
มี
มี
มี
มี
30 ห้อง -

085-638-1191

มี

มี

25 ห้อง

-

-

มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี

-

รองรับผู้อพยพ
ได้จำนวน(คน)

1.
2.
3.

บำเหน็จณรงค์
ภักดีชุมพล
แก้งคร้อ

บ้านชวน
เจาทอง
นาหนองทุ่ม

บ้านชวน
บ้านเจาทอง
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 8

4.

เมืองชัยภูมิ

ในเมือง
นาฝาย
ห้วยต้อน

25 ชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ม.ราชภัฏชัยภูมิ
บ้านชีลองเหนือ
บ้านชีลองกลาง

รอบเมือง

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 3

หอประชุมอำเภอบำเหน็จณรงค์
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
1.โรงเรียนบ้านโคกงาม
2.วัดบ้านโคกงาม
1.โรงเรียนบ้านหนองรวก
2.วัดบ้านหนองรวก
วัดบ้านนกเขาทอง
วัดบ้านหนองรวก
1.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
2.วัดบ้านหนองไผ่ล้อม
1.โรงเรียนบ้านโคกล่าม
2.วัดบ้านโคกล่าม
ศูนย์เยาวชน และอาคารเอนกประสงค์
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
อาคารหอประชุมเอนกประสงค์
โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ
วัดบ้านชีลองเหนือ
โรงเรียนบ้านชีลองกลาง
วัดบ้านชีลองกลาง
โรงเรียนบ้านโนนกอก
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านกกบก
วัดบ้านโนนกอก
วัดบ้านกกบก

หมู่ที่ 4
ที่

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน/ชุมชน

5.

เนินสง่า

ตาเนิน

6.

คอนสวรรค์

5
11
12
หมู่ 1,2,13
หมู่ 3,12
หมู่ 1,13
บ้านห้วยไร่
บ้านหลุบเพ็ก
บ้านห้วยยาง
บ้านชนแดน ม.5
บ้านหนองแดงม.1
บ้านโสกหาด ม.2
บ้านภูทอง ม.7
บ.หนองหว้า ม.3
บ.หนองหญ้าขาว ม.4
บ.สายบัวแดง ม.6
ม.1 บ.ยางหวาย
ม.1 บ.ยางหวาย
ม.2 บ.ยางหวาย

ทต.คอนสวรรค์
โคกมั่งงอย
ห้วยไร่

ช่องสามหมอ

ยางหวาย

วัดธรณีสว่างธรรมบ้านมอดินแดง
ชื่อสถานที่
โรงเรียนตาเนิน
โรงเรียนบ้านหนองขาม
วัดบึงบริบูรณ์
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12
ร.ร.ชุมชนบ้านจอก
ร.ร.คอนสวรรค์
วัดเทพธรรมคุณ
ร.ร.ห้วยไร่วิทยานุกลู
ร.ร.หลุบเพ็ก-ซับม่วงไข่
ร.ร.บ้านห้วยยาง
อบต.ช่องสามหมอ
ร.ร.บ้านหนองแดง
วัดสว่างคีรีวัน ม.8
อบต.ช่องสามหมอ
ร.ร.บ้านหนองหว้า-หนองหญ้าขาว

ที่ทำการ อบต.ยางหวาย
วัดม่วง บ้านยางหวาย
วัดศาลาลอย บ.ยางหวาย

50

ผู้นำทางศาสนา/ผู้ใหญ่บ้าน

ชื่อ-สกุล
ได้จำนวน(คน)
ผู้ประสาน
300
200
300
100
100
100
1,000
จ.อ.เฉลิมพล พิมอุบล
1,000
จ.อ.เฉลิมพล พิมอุบล
800
จ.อ.เฉลิมพล พิมอุบล
3,000
นายคาน วงษ์อามาตร
5,000
นายอุได ต่อชีพ
10,000 นายอรุณ อาพาส
300
นายเสกสรร จอสูงเนิน
500
นางรุ่งฤดี สุภักดี
400
นายคณิต แสงชัยภูมิ
300
นางทองตา ใจสบาย
400
พ.ต.ท.ณัฐพล สิงหปุรางกูล
ส.อ.นิรันดร์ คลังเงิน

รองรับผู้อพยพ

150
200
150

นายก อบต.ยางหวาย
นายบุญส่ง สิงห์ชัย
นายนพพล ชัยศัตรา

-

มี
หมายเลข
โทรศัพท์

085-028-0029
085-028-0029
085-028-0029
085-028-8324
086-867-4882
085-305-8403
081-548-6581
087-249-9645
081-390-1431
044-052-510
044-882-606
085-304-4556

มี

มี

-

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไฟฟ้า ประปา สุขา(ห้อง) อื่นๆ
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
6 ห้อง
มี
มี
6 ห้อง
มี
มี
10 ห้อง มี
มี
13 ห้อง มี
มี
32 ห้อง มี
มี
10 ห้อง
มี
มี
13 ห้อง
มี
มี
10 ห้อง -

044-120-050-2 มี
085-754-5809 มี
081-063-8290 มี

มี
มี
มี

8 ห้อง
10 ห้อง
6 ห้อง

-

บัญชีรายชื่อการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนราชการ/หน่วยงาน

มือถือ

ที่ทำงาน

โทรสาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

089-2030402

044-811574

044-811574

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

089-2031949

044-821709

044-811572

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

089-2031395

044-821709

044-811572

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

081-8454315

044-821709

044-811572

ปลัดจังหวัดชัยภูมิ

089-2809851

044-811438

044-811438

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

081-8144991

044-811242

044-816970

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดชัยภูมิ

-

044-811690

044-811691

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดชัยภูมิ

081-7534566

044-821445

044-821445

สำนักงานสัสดีจังหวัดชัยภูมิ

081-4598979

044-811254

044-811254

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5

084-1586101

044-869971

044-869971

สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

089-2034048

044-816903

044-811718

ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ

081-8315861

044-811438

044-811438

กลุ่มงานความมั่นคงจังหวัดชัยภูมิ

089-5783724

044-821433

044-821433

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

084-8740624

044-811272

044-811578

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

089-9696726

044-813320-4

044-813325

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ

081-8788330

044-816242

044-811422

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

089-2802113

044-822203

044-822203

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

087-9443324

044-830223

044-830224

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

089-9499748

044-812117

044-811138

สำนักงานปศุสตั ว์จังหวัดชัยภูมิ

089-8454664

044-812334

044-812334

สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

081-8646322

044-811943

044-817760

โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ

084-8746166

044-812863

044-811945

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯจังหวัดชัยภูมิ

081-9996169

044-811466

044-813178

อุทยานแห่งชาติตาดโตน

081-9056987

044-853333

044-835332

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

089-2289988

044-056191

044-056191

อุทยานแห่งชาติไทรทอง

081-9282804

-

-

เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียว

081-7373847

-

-

ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชัยภูมิ

089-7220406

044-822498

-

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

089-9676744

ส่วนราชการ/หน่วยงาน

มือถือ

044-836826
ที่ทำงาน

044-822195
โทรสาร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

081-5473366

044-837100

044-822365

สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ

084-8757367

044-811178

044-812398

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

084-4399475

044-811598

044-821409

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ

089-2802498

044-830702

044-830703

081-8765403

044-811483

044-821330

089-8443707
089-2031087
093-2869569
081-8340916

044-815111
044-811343
044-811158
044-821990

044-815116
044-811343
044-822127
044-821990

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

091-9483202

044-811810

044-822507

สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ

092-2460112

044-811698

044-811698

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

094-4554515

044-811316

044-821828

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
กองวิชาการพิสูจน์หลักฐาน กก.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดชัยภูมิ
สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ
บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชัยภูมิ

081-1747902
089-2033953
092-2468326
092-2468526
084-8256600

044-812388
044-811004
044-822502
044-822489
044-816218
044-822457
044-817256
044-811378
044-854118
044-854110
044-861669
044-811890
044-821556
044-811993

044-812388
044-811004
044-822502
044-822489
044-816316

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ

081-8763336
098-7896546
081-7904740
089-9493909
081-2673582
081-7300535
091-9284352
091-7717903

044-821864
044-854321
044-854542
044-861668
044-811890
044-822112
044-811993

ภาคเอกชน
ภาคเอกชน
เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชัยภูมิ

ความถี่วทิ ยุ

นามเรียกขาน

มือถือ
-

ที่ทำงาน
044-811558
044-811511

089-9474548

-

นาม
เรียก
อำเภอ
ขาน
เมืองชัยภูมิ เฟือ่ งฟ้า
ภูเขียว
ช่อม่วง
จัตุรัส
พลับพลึง
แก้งคร้อ
ซ่อนกลิ่น
เกษตรสมบูรณ์ พวงแสด
หนองบัวแดง ปทุม
บำเหน็จณรงค์ ชงโค
บ้านเขว้า
อัญชัญ
หนองบัวระเหว บงกช
คอนสาร
ลำดวน
คอนสวรรค์ บานเย็น
เทพสถิต

ชวนชม

บ้านแท่น

บัวตอง

ภักดีชุมพล

โสน

ความถี่
หลัก

อำเภอ
รอง

มือถือ

โรงพยาบาล
ที่ทำงาน

ที่ทำงาน

สถานีตำรวจ
มือถือ

ที่ทำงาน

162.200 155.200 081-8670825 044-811898 044-837100 081-9779678 044-811318
162.200 155.500 081-8670852 044-861000 044-844740 081-6836657 044-822489
162.200 156.450 081-8670887 044-851409 044-851200 081-9554266 044-816218
162.200 155.650 081-8670841 044-882917 044-882741 087-9640909 044-816223
162.200 155.950 081-8670859 044-869115 044-869137-8 081-7757165 044-812088
162.200 155.600 081-8670865 044-872670 044-871021 089-7699036 044-817833
162.200 155.800 081-8670891 044-127232 044-859099 081-9449812 044-816223
162.200 155.450 081-8670866 044-891101 044-839797
0892858632 044-822489
162.200 155.450 081-8670918 044-897144 044-897022 080-4678464 044-822502
162.200 155.700 081-8670861 044-876596 044-876409 091-6596535 044-822502
162.200 156.055 081-8670829 044-889013 044-889022 088-5826156 044-867568
162.200 155.800 081-8670894 044-887105 044-855097
080-3536622 044-812088
162.200 155.300 081-8670845 044-879051 044-886297
088-5820345 044-816532

เนินสง่า

162.200 157.075 081-8670925 044-828111
ดาวเรือง 162.200 156.450 081-8670946 044-846019

ซับใหญ่

ชบา

162.200 156.450 081-8670959 044-731052

044-133133-3

089-5825449

044-822489

044-846314

081-9997678

044-816218

044-731045

081-7180081

044-731501

