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ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นา้
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สารบาญ
หน้า
แผนการจัดการก่อนเกิดอุทกภัย
กลุ่มที่ ๑ รับผิดชอบอาคารส้านักงานกองฯ อาคารพัสดุ โรงจอดรถและรถยนต์ราชการ
กลุ่มที่ ๒ รับผิดชอบอาคารที่ท้าการ ศพก.ปทุมธานี โรงเรือน โรงเพาะฟัก และเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า
กลุ่มที่ ๓ รับผิดชอบบ่อดิน บ่อซีเมนต์ และโรงสูบน้า
กลุ่มที่ ๔ รับผิดชอบบ้านพักข้าราชการ
แผนผังสรุปการเตรียมความพร้อมต่ออุทกภัย
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แผนเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
แผนเตรียมความพร้อมต่ออุทกภัย กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐
กองวิจัย และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า เป็นหน่วยงานที่มีห น้าที่รับผิ ดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒ นา
เทคโนโลยีทางพันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์ การเก็บรักษาเชือพันธุ์ การตรวจรับรองฟาร์มสัตว์น้าให้ด้าเนินการตาม
หลักพันธุศาสตร์ และให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านพันธุกรรม เพื่อพัฒนาให้ได้สัตว์น้าและพันธุ์ ไม้น้าที่มี
คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของเกษตรกรและตลาด ซึ่งกองฯ ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการด้าเนินกิจกรรม
เหล่านีให้มีความต่อเนื่อง แม้จะอาจมีปัจจัยจากภายในและภายนอกมากระทบจนท้าให้อาคารสถานที่ เอกสาร
เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนสัตว์น้าและพันธุ์ไม้น้าเกิดความเสียหาย ด้วยเหตุนี คณะท้างาน PMQA กองฯ จึงได้
ท้าการวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อน้าไปสู่การจัดท้า แผนการเตรียม
ความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อน้าไปถ่ายทอดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและซักซ้อม เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจากผลของภัยพิบัติและสถานการณ์ และส่ งผลให้ การด้าเนินกิจกรรมของกองฯ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและกู้คืนระบบการท้างานสู่สภาพเดิมหลังภัยพิบัตืผ่านพ้นไป ซึง่ จากการวิเคราะห์ประเมินความรุนแรงของ
ภัยพิบัติฯ พบว่า อุทกภัย เป็นภัยพิบัติที่มีคะแนนรวมสูงสุด ประกอบกับกองฯ ได้เคยประสพเหตุมหาอุทกภัย
ในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารสถานที่ เอกสาร อุปกรณ์เครื่องมือ สัตว์น้า และ
พันธุ์ไม้น้า ของกองฯ มาก่อน ดังนัน กองฯ จึงได้เลือกภัยพิบัตินีมาเพื่อจัดท้าแผนเตรียมความพร้อมต่อไป
กองฯ ได้จัดประชุมบุคลากร พร้อมทังได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และก้าหนดผู้รับผิดชอบไว้ ดังนี
กลุ่มที่ ๑ รับผิดชอบอาคารที่ท้าการกอง อาคารพัสดุ โรงจอดรถและรถยนต์ราชการ (นายถาวร จีนหมิก)
กลุ่มที่ ๒ รับผิดชอบอาคารที่ท้าการ ศพก.ปทุมธานี โรงเรือนและโรงเพาะฟัก (นายคงภพ อ้าพลศักดิ์)
กลุ่มที่ ๓ รับผิดชอบบ่อดิน บ่อซีเมนต์ และโรงสูบน้า (นายสมบูรณ์ สุนทรโชติ)
กลุ่มที่ ๔ รับผิดชอบบ้านพักราชการและบ้านพักรับรอง (นายคงภพ อ้าพลศักดิ์)
โดยมีแผนการด้าเนินการดังต่อไปนี
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แผนการจัดการก่อนเกิดอุทกภัย
๑. ส้ารวจคันดินและระบบระบายน้ารอบกองฯ เพื่อหาจุดที่ต้องปรับปรุง (ถมดิน วางถุงทราย ลอกคูคลอง
ซ่อมท่อ ฯลฯ) (ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม)
๒. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี (เดือน มิถุนายน เป็นต้นไป)
 สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี (๐ ๒๕๒๙ ๐๙๓๙)
 โครงการชลประทานปทุมธานี (๐ ๒๕๓๑ ๙๓๙๕)

๒

๓.
๔.
๕.
๖.

 ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี (๐ ๒๕๘๑ ๗๑๑๙)
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอคลองหลวง (๐ ๒๕๙๘ ๗๔๘๙)
 กู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน (๑๖๖๙)
 ฉุกเฉิน ต้ารวจ รถดับเพลิง และรถพยาบาล (๑๙๑)
 เทศบาลอ้าเภอคลองหลวง (๐ ๒๕๒๔ ๐๓๖๐)
 สถานีต้ารวจภูธรคลองหลวง (๐ ๒๕๒๔ ๐๖๑๐)
 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (๐ ๒๕๘๑ ๖๔๕๔)
 ส้านักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี (๐ ๒๕๘๑ ๔๕๒๖)
 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี (๐ ๒๙๐๒ ๗๐๑๖)
ติดตามข้อมูลปริมาตรน้าไหลผ่านเฉลี่ยและระดับน้า ณ สถานีวัดน้า C๑๒ จ.นครสวรรค์ และสถานีวัดน้า
C๑๓ เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
ประเมินสถานการณ์น้าจากการประสบภัยน้าท่วมของพืนที่ต้นน้าภายในระยะเวลา ๒-๓ เดือน อันได้แก่
สถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
เฝ้าสังเกตมาตรวัดระดับน้า ที่ประตูระบายน้าบริเวณทางเข้าด้านหน้ากองฯ
ติดตามการเกิดพายุในภูมิภาค จากรายงานพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
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กลุ่มที่ ๑ รับผิดชอบอาคารสานักงานกองฯ อาคารพัสดุ โรงจอดรถ และรถยนต์ราชการ
แผนก่อนเกิดอุทกภัย
๑. กลุ่มฯ ฝ่ายฯ รวบรวมสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานใส่กล่องและติดฉลากบอกรายละเอียดสิ่งของที่บรรจุ วางกล่อง
รวมไว้เตรียมขนย้ายเมื่อเกิดเหตุวิกฤต (ผู้รับผิดชอบ นางรัญทม คงทรัตน์ น.ส.สุพรรณี จิตมั่น น.ส.สุวรักษ์
วงษ์โท นางศิริพร จีนหมิก น.ส.สุรีย์พร เย็นสุวรรณ)
๒. ติดตามสถานการณ์อุทกภัย หากประเมินแล้วคาดว่าน้ามีปริมาณเพิ่มมากขึน ให้ขนย้ายสิ่งของขึนอาคาร
ส้ า นั ก งานกองฯ ชั น ๒ และ ๓ ทุ ก รายการ โดยแบ่ ง เขตรั บ ผิ ด ชอบ และเก็ บ ของให้ เ ป็ น ระเบี ย บ
(ผู้รับผิดชอบ นายถาวร จีนหมิก นางรัญทม คงทรัตน์ นายพลชาติ ผิวเณร นางอนงค์ นิ่มละมัย)
๓. ย้ายชันเพาะเลียงเนือเยื่อและต้นไม้น้าพ่อแม่พันธุ์ที่มีความส้าคัญ และถังบรรจุเชือพันธุ์สัตว์น้า ไปตัง ณ
ห้องปฏิบัติการ ศพก.ปทุมธานี (ผู้รับผิดชอบ นายณัฐพงษ์ เชือดารา นายอ้านาจ ใจปทุม)
๔. เตรียมรถยนต์ทุกคันให้อยู่ในสภาพที่พร้อมขนย้าย ขับไปจอดในที่สูงพ้นจากน้าท่วม ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรี จ.เพชรบุรี (ผู้รับผิดชอบ นายประหยัด มีสวัสดิ์)

ันธ

ุกร

รม

สัต

ว์น

้ำ

๓

๕. เตรียมอุปกรณ์ของใช้จ้าเป็น เช่นข้าวสาร อาหารแห้ง น้าดื่ม ไฟฉาย เทียนไข ยาสามัญประจ้าบ้าน ถุงมือ
รองเท้าบู้ต ชุดกันน้า ฯลฯ (ผู้รับผิดชอบ นางรัญทม คงทรัตน์ นายถาวร จีนหมิก)
๖. เตรียมเรือพาย ๒ ล้า เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ท้าย ๑ ล้า และรถยนต์ที่สามารถลุยน้าท่วมได้ เพื่อใช้
เดินทางและขนส่งสิ่งของในกรณีเกิดน้าท่วม (ผู้รับผิดชอบ นายแดง งามนิล)
๗. ออกค้าสั่งจัดเวรยามเพิ่มเติม เพื่อสังเกตการณ์และเฝ้าระวังสถานการณ์น้าท่วม (ผู้รับผิดชอบ นายถาวร
จีนหมิก)
ขณะเกิดอุทกภัย
๑. ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและพัสดุ ย้ายมาใช้ที่ห้องประชุมกองฯ ชัน ๒ เป็นสถานที่ท้างาน ให้
กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชือพันธุ์ ย้ายมาใช้ห้องนักวิชาการประมงฝั่งห้องปฏิบัติการ ศพก.ปทุมธานี
เป็นสถานที่ท้างาน (ผู้รับผิดชอบ นางรัญทม คงทรัตน์ นายพลชาติ ผิวเณร)
๒. ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังระดับน้า (ผู้รับผิดชอบ นายถาวร จีนหมิก)
๓. จัดเวรยามเพิ่มเติมเพื่อดูแลทรัพย์สินของกองฯ (ผู้รับผิดชอบ นายถาวร จีนหมิก)
หลังเกิดอุทกภัย
๑. เมื่อระดับน้าท่วมลดลงจนพืนบริเวณชัน ๑ อาคารส้านักงานกองฯ แห้ง มอบหมายให้บุคลากรของกองฯ
ล้างท้าความสะอาดอาคาร โรงจอดรถ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (ผู้รับผิดชอบ นายถาวร จีนหมิก น.ส.
สุจิตรา เพชรคง นางศรีจรรยา เข็มกลัด นายพลชาติ ผิวเณร)
๒. มอบหมายเจ้าหน้ารับผิดชอบท้าความสะอาด ซ่อมบ้ารุงและเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์ราชการ และ
น้ารถกลับไปจอด ณ โรงจอดรถ (ผู้รับผิดชอบ นายประหยัด มีสวัสดิ์)
๓. ส้ารวจความเสียหายอาคารส้านักงาน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และจัดท้าบันทึกความเสียหายรายงาน
ผู้ อ้ า นวยการกองฯ (ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ นายถาวร จี น หมิก น.ส.สุ จิ ตรา เพชรคง นางศรี จ รรยา เข็ ม กลั ด
นายพลชาติ ผิวเณร)
๔. เมื่อระดับน้าลดจนแห้งและเข้าสู่สภาวะปกติ ให้ขนย้ายของกลับสู่ที่เดิม ท้าการกู้คืนระบบไฟฟ้า ประปา
สื่อสารและอินเตอร์เน็ตเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน (ผู้รับผิดชอบ นางรัญทม คงทรัตน์ น.ส.สุจิตรา เพชรคง นางศรี
จรรยา เข็มกลัด นายพลชาติ ผิวเณร นายถาวร จีนหมิก)
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กลุ่มที่ ๒ รับผิดชอบ อาคารที่ทาการ ศพก.ปทุมธานี โรงเรือน โรงเพาะฟัก และเครื่องปั่นไฟฟ้า
ก่อนเกิดอุทกภัย
๑. ติดตามสถานการณ์อุทกภัย หากประเมินแล้วคาดว่าน้ามีปริมาณเพิ่มมากขึน ให้ ขนย้ายเอกสาร อุปกรณ์
และเครื่ องมือ ในห้ องปฏิบั ติงานชัน ๑ ไปเก็บไว้ ณ ชัน ๒ อาคารที่ท้าการศูนย์ฯ (ผู้ รับผิดชอบ นาย
ประจักษ์ บัวเนียม)

๔

๒. ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ต้นพันธุ์ไม้น้า จากโรงเรือนไม้น้าและโรงเรือนไฮโดรโพนิกส์ ไปเลียงในตู้กระจกและ
ในกระบะพลาสติก บริเวณอาคารที่ท้าการกองฯ ชัน ๓ (ผู้รับผิดชอบ นางมัลลิกา ทองสง่า)
๓. ขนย้ายอุปกรณ์เพาะพันธุ์ ฟักไข่และอนุบาลปลา ยาและสารเคมี ไปเก็บ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ ชัน ๒
อาคารส้านักงานกองฯ (ผู้รับผิดชอบ นายสมบูรณ์ สุนทรโชติ)
๔. จั ด หาเจ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลให้ เ ครื่ อ งปั่ น ไฟฟ้ า พร้ อ มใช้ ง าน และจั ด ส้ า รองน้ า มั น ส้ า หรั บ ใช้ ง าน
(ผู้รับผิดชอบ นายสุภาพ บุญชู)
ขณะเกิดอุทกภัย
๑. ให้ฝ่ายธุรการ ศพก.ปทุมธานี ย้ายขึนมาท้างานที่ห้องนักวิชาการประมง ชัน ๒ อาคารส้านักงาน ศพก.
ปทุมธานี (ผู้รับผิดชอบ นายคงภพ อ้าพลศักดิ)์
๒. ตรวจสอบดูแลอาคารที่ท้าการศูนย์ฯ และโรงเพาะฟัก เป็นประจ้าทุกวัน และถ่ายรูปบันทึกเป็นหลักฐาน
(ผู้รับผิดชอบ นายวิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์)
๓. เปิดเดินเครื่องปั่นไฟฟ้า ในกรณีฉุกเฉิน (ผู้รับผิดชอบ นายสุภาพ บุญชู)
หลังเกิดอุทกภัย
๑. ส้ารวจความเสียหายในบริเวณอาคารที่ท้าการศูนย์ฯ และโรงเพาะฟัก จดบันทึกและถ่ายรูปเป็นหลักฐาน
(ผู้รับผิดชอบ นายอุดม สาระชาติ)
๒. ระดมเจ้าหน้าที่ของ ศพก.ปทุมธานี ท้าความสะอาดอาคารที่ท้าการศูนย์ฯ และโรงเพาะฟัก (ผู้รับผิดชอบ
นายประจักษ์ บัวเนียม)
๓. ท้าบันทึกรายงาน สรุปถึง ผอ.กองฯ (นายอุดม สาระชาติ)

กอ

งวิจ

ัยแล

ะพ

ัฒน

าพ

ันธ

ุกร

กลุ่มที่ ๓ รับผิดชอบบ่อดิน บ่อซีเมนต์ และโรงสูบนา
ก่อนเกิดอุทกภัย
๑. ขนย้ายอุปกรณ์การเลียงและเพาะพันธุ์ปลา ไปเก็บ ณ บ้านพักรับรอง เลขที่ ๓๙/๒ (ผู้รับผิดชอบ นาย
ศุภณัฐ รัตนานุกูล)
๒. ขนย้ า ยอาหารปลา ยา และสารเคมี ไปไว้ บ นอาคารเก็ บ วั ส ดุ ข้ า งโรงเรื อ นบ่ อ ซี เ มนต์ ข องศู น ย์ ฯ
(ผู้รับผิดชอบ นายพิพัฒน์ ผารัตน์)
๓. ขนย้ายถังไฟเบอร์ ตู้ปลา ไปเก็บรวมกันที่อาคารเก็บวัสดุของศูนย์ฯ (ผู้รับผิดชอบ นายนภดล ถนอมงาม)
๔. การจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลา (ผู้รับผิดชอบ นายอุดม สาระชาติ นายสมบูรณ์ สุนทรโชติ น.ส.ศุภพร สุขสว่าง
นายอ้านาจ ใจปทุม)
 จัดตู้ปลา ถังไฟเบอร์ และวางกระชังปลาบริเวณบ่อพักน้าหน้ากองฯ และในบ่อดิน
 ท้าการขนย้ายพ่อแม่พันธุ์ปลาที่มีความส้าคัญลงตู้ปลา ถังไฟเบอร์ และกระชัง

รม

สัต

ว์น

้ำ

๕

 ท้าการขนย้ายพ่อแม่พันธุ์ปลาและกุ้งก้ามกรามส่วนหนึ่งไปยังสถานที่ปลอดภัยจากน้าท่วม ได้แก่
ศพก.เพชรบุรี ศพจ.ราชบุรี ศพจ.เพชรบุรี
 พ่อแม่พันธุ์ปลานิลที่ผลิตเพื่อแจกจ่ายและจ้าหน่วย ให้ กางอวนลากล้อมบ่อซีเมนต์ และเลียงใน
กระชังแขวนลอยในน้า
 จดบันทึกข้อมูลชนิดจ้านวนพ่อแม่พันธุ์ปลาในแต่ละบ่อและกระชัง
๕. เตรียมเครื่องให้อากาศและเครื่องปั๊มน้าให้พร้อมใช้งาน (ผู้รับผิดชอบ นายอุดม สาระชาติ)
๖. เตรียมเครื่องสูบน้าบริเวณประตูน้าด้านหน้ากองฯ ให้พร้อมใช้งาน ส้ารองน้ามัน และมอบผู้รับผิดชอบการ
สูบน้าและดูแลเครื่อง (ผู้รับผิดชอบ นายถาวร จีนหมิก)
ขณะเกิดอุทกภัย
๑. มอบหมายเจ้าหน้ารับผิดชอบดูแลและให้อาหารปลาพ่อแม่พันธุ์ในบ่อซีเมนต์และในกระชัง และเปิดเครื่อง
ให้อากาศและปั๊มสูบน้าในกรณีฉุกเฉิน (ผู้รับผิดชอบ นายศุภณัฐ รัตนานุกูล น.ส.ศุภพร สุขสว่าง นาย
อ้านาจ ใจปทุม)
๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและเปิดเครื่องสูบน้าในกรณีจ้าเป็น (ผู้รับผิดชอบ นายไวพจน์ ใจปทุม)
๓. ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร โรงเพาะฟัก บ่อซีเมนต์และบ่อดิน เป็นประจ้าทุกวัน (ผู้รับผิดชอบ
นายสมบูรณ์ สุนทรโชติ)
๔. ถ่ายรูปบันทึกเป็นหลักฐาน (ผู้รับผิดชอบ นายสมบูรณ์ สุนทรโชติ)
หลังเกิดอุทกภัย
๑. ส้ ารวจความเสี ย หายในบริ เ วณอาคาร โรงเพาะฟัก บ่อ ซีเมนต์ และบ่อ ดิน จดบันทึกและถ่ายรูปเป็ น
หลักฐาน (ผู้รับผิดชอบ นายอุดม สาระชาติ)
๒. ท้าความสะอาดอาคารโรงเพาะฟัก ห้องนักวิชาการประมง ห้องพนักงานราชการ และอาคารเก็บวัสดุ
(ผู้รับผิดชอบ นายคงภพ อ้าพลศักดิ์)
๓. ท้าความสะอาดและถ่ายน้าบ่อซีเมนต์ (ผู้รับผิดชอบ นายศุภณัฐ รัตนานุกูล)
๔. สู บ น้ า ออกและตากบ่ อ ดิ น และโรยปู น ขาว เติ ม น้ า เข้ า บ่ อ ปรั บ สภาพน้ า ให้ พ ร้ อ มส้ า หรั บ เลี ยงปลา
(ผู้รับผิดชอบ นายวิชัย อุ่นอ่อน)
๕. ขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือ และพ่อแม่พันธุ์ปลา มาลงไว้ ณ ที่เดิม (ผู้รับผิดชอบ นายสมบูรณ์ สุนทรโชติ)
๖. ท้าบันทึกรายงาน สรุปถึง ผอ.กองฯ (ผู้รับผิดชอบ นายวิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์)
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๖

กลุ่มที่ ๔ รับผิดชอบบ้านพักข้าราชการ
ก่อนเกิดอุทกภัย
๑. แจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบถึงสถานการณ์อุทกภัย เพื่อเตรียมเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ขึนชัน ๒ และจัดหา
เจ้าหน้าที่ช่วยขนย้ายในกรณีเจ้าบ้านร้องขอ (ผู้รับผิดชอบ นายคงภพ อ้าพลศักดิ์)
๒. มอบเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัดไฟฟ้าในบ้านพัก ณ จุดที่คาดว่าน้าจะท่วมถึง (ผู้รับผิดชอบ นายสุภาพ บุญชู)
๓. มอบเจ้าหน้าที่รับผิดชอบขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในบ้านพักรับรองไปเก็บบนชัน ๒ ของบ้านแต่ละ
หลัง (ผู้รับผิดชอบ นายแดง งามนิล)
ขณะเกิดอุทกภัย
๑. มอบเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลบ้านพักที่ไม่มีผู้พักอาศัยและบ้านพักรับรอง (ผู้รับผิดชอบ นายเกษดา อินทุ
เศรษฐ์)
๒. ถ่ายรูปบันทึกเป็นหลักฐาน (ผู้รับผิดชอบ นายประจักษ์ บัวเนียม)
หลังเกิดอุทกภัย
๑. ส้ารวจความเสียหายของบ้านพักราชการและบ้านพักรับรอง (ผู้รับผิดชอบ นายประจักษ์ บัวเนียม)
๒. แจ้ งให้ ผู้ พักอาศัย บ้ านพักแต่ล ะหลังรับผิ ดชอบท้าความสะอาดบ้านพักราชการ และจัดหาเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีเจ้าบ้านร้องขอ และมอบเจ้าหน้าที่รับผิดชอบท้าความสะอาดและต่อ
กระแสไฟฟ้าบ้านพักรับรอง (ผู้รับผิดชอบ นายถาวร จีนหมิก)
๓. ท้าบันทึกรายงาน สรุป ถึง ผอ.กองฯ (ผู้รับผิดชอบ นายคงภพ อ้าพลศักดิ์)
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แผนผังสรุปการเตรียมความพร้อมต่ออุทกภัย
1. ก่อนเกิดอุทกภัย
ติดตามพยากรณ์อากาศ และ
สถานการณ์นา
หากประเมินแล้วคาดว่านามี
ปริมาณเพิ่มขึน ให้ขนย้ายและ
เก็บวัสดุอุปกรณ์ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

กอ

งวิจ

จดบันทึกรายการและจานวน
ของที่ขนย้าย

ัยแล

ะพ

จัดเตรียมเครื่องสูบนาและเครื่อง
ปั่นไฟฟ้า ให้พร้อมใช้งาน

2. ขณะเกิดอุทกภัย

แจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์
อุทกภัย
ติดตามพยากรณ์อากาศและเฝ้า
ระวังระดับนา
จัดเวรยามเพิ่มเติมเพื่อดูแล
ทรัพย์สินและเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์นาท่วม
เก็บบันทึกหลักฐาน (ภาพถ่าย,
บันทึก ฯลฯ)

มอบหมายหน้าที่ดูแลการขนย้าย
กองฯ กลุ่มฯ ฝ่ายฯ พัสดุ โรงจอดรถ
- วัสดุ เอกสาร อุปกรณ์ เครื่องมือส้านักงาน
- วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบตั ิการ
- ตัวอย่างสัตว์น้า ไม้น้า ถังบรรจุเชือพันธุ์สัตว์น้า
- รถยนต์ราชการ
ศพก.ปทุมธานี โรงเพาะฟัก โรงเรือนและโรงเพาะฟัก
- วัสดุ เอกสาร อุปกรณ์ เครื่องมือส้านักงาน
- วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือห้องปฏิบตั กิ าร
- วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือโรงเพาะฟักและเพาะเลียงฯ
บ่อดิน บ่อซีเมนต์ และโรงสูบน้า
- ยา สารเคมี อุปกรณ์การเพาะเลียงสัตว์น้า
- พันธุ์สัตว์น้าและไม้น้า
บ้านพัก
- อุปกรณ์เครื่องใช้ ภายในบ้านพักรับรอง

ัฒน

าพ

ันธ

การดาเนินการ
กองฯ กลุ่มฯ ฝ่ายฯ พัสดุ โรงจอดรถ
- ฝ่ายบริหารฯ การเงินและพัสดุ ย้ายไปท้างานห้องประชุม
กองฯ ชัน ๒
- กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชือพันธุ์ ย้ายไปท้างานห้อง
นักวิชาการประมงฝั่งห้องปฏิบัติการ ศพก.ปทุมธานี
ศพก.ปทุมธานี โรงเรือนและโรงเพาะฟัก
- ฝ่ายธุรการย้ายมาท้างาน ห้องนักวิชาการประมง ชัน ๒
- ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เพาะเลียงสัตว์น้า

ุกร

รม

สัต

ว์น

้ำ

บ่อดิน บ่อซีเมนต์ และโรงสูบน้า
- ขนย้ายพันธุ์สัตว์น้าไปเลียงในตู้ กระชัง และสถานที่
ปลอดภัยจากน้าท่วม และจดบันทึกชนิดและจ้านวนพันธุ์
สัตว์น้าที่ขนย้าย
บ้านพัก
- ติดตามดูแลบ้านพัก
- ถ่ายรูปบันทึกเป็นหลักฐาน

๘

3. หลังเกิดอุทกภัย
สารวจความเสียหาย
ทาความสะอาดอาคาร สถานที่
โรงเรือน วัสดุอุปกรณ์
ขนย้ายเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
สัตว์นาและไม้นา กลับที่เดิม

กอ

ซ่อมบารุงรถยนต์ราชการ
อุปกรณ์เครื่องมือ กู้คืนระบบ
ไฟฟ้า ประปา สื่อสาร และ
อินเตอร์เน็ต

งวิจ

ัยแล

ะพ

ตรวจเช็คจานวนและความ
เรียบร้อยในการจัดวางอุปกรณ์
ทาบันทึกรายงานสรุปถึง
ผู้อานวยการกองฯ

ัฒน

าพ

ันธ

ุกร

รม

สัต

ว์น

้ำ

