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เรือ่ ง จัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย
และดินถล่ม ปี 2561
ผนวก ข. แผนภูมกิ ารปฏิบตั กิ ารและหน่วยงานร่วมบูรณาการ
ผนวก ค. บัญชีอปุ กรณ์ เครือ่ งมือ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผนวก ง. การติดต่อสือ่ สาร โทรศัพท์สว่ นราชการ ข่ายวิทยุสอื่ สาร
ผนวก จ. ข้อมูลพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัยซ้าซาก 5 ปี (2556-2560) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผนวก ฉ. หน่วยงานทหารในพืน้ ที่

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
อ้างถึง
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560)
๑. ข้อมูลพืน้ ฐานของจังหวัด
๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การปกครองท้องทีแ่ ละท้องถิน่ ประชากร
จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย เป็นที่ราบเชิงเขามีลักษณะเป็นที่ราบ
ลูกฟูกและที่ราบลุ่มแม่น้า จากทางด้านทิศตะวันออกสุดจรดด้านตะวันตก มีแม่น้าบางปะกงเป็นแม่น้าสายหลัก
เกิดจากแม่น้าหนุมานและแม่น้าพระปรงบรรจบกันในจังหวัดปราจีนบุรี (ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดปราจีนเรียก
แม่น้าปราจีนบุรี) ไหลลงมาทางทิ ศตะวันตกแล้ววกลงทางใต้ มีแม่น้านครนายกมาบรรจบฝั่งขวาเป็นเส้นแบ่ง
เขตจังหวัดปราจีนและจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงนี้เรียกว่าแม่น้าบางปะกง มีความยาวทั้งสิ้น 122 กิโลเมตร
(นับจากจุดบรรจบจากต้นน้าถึงบริเวณปากอ่าว) ไหลผ่านอาเภอต่างๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และมีคลองที่
เป็นสาขาของแม่น้าบางปะกง ได้แก่ คลองท่าลาด ในอาเภอพนมสารคาม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของคลองระบบ
และคลองสี ยั ด และยั งมีคลองที่เชื่อมโยง ติดต่อกับกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ เช่น คลองส าโรง
คลองท่าไข่ คลองแสนแสบ หรือคลองบางขนาก คลองหลวงแพ่งและคลองประเวศบุรีรมย์ ในลุ่มแม่น้าบางปะกง
สายหลักฝั่งซ้าย ฝั่งขวาและลุ่มน้าคลองท่าลาด รวมปริมาณน้าท่ารายปีเฉลี่ยปีละ 1,043.75 ล้านลูกบาศก์เมตร
โดยลุ่มน้าคลองท่าลาดมีปริมาณน้าท่ามากที่สุด การขึ้นลงของระดับน้าขึ้นอยู่กับลมมรสุมและอิทธิพลของ
ระดับน้าทะเล ระดับน้าสูงสุดอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ถ้าปีใดมีฝนตกชุกตกหนักติดต่อกันเป็น
เวลานานหรือมีดีเปรสชั่น จะส่งผลให้เกิดน้าท่วมขังและน้าท่วมฉับพลัน อีกทั้งยังทาให้ระดับน้าในแม่น้าและ
คลองสายต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น จนเอ่อล้นตลิ่ง สร้างความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรและทรัพย์สินของประชาชนได้
ปั จ จุ บั น ฉะเชิ ง เทรามี พื้น ที่ 5,351 ตารางกิโ ลเมตร หรื อ 3,344,375 ไร่ มีอ าณาเขตติ ด ต่อ กับ จั งหวั ด
ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพฯ
จังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อาเภอ 93 ตาบล 892 หมู่บ้าน มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 109 แห่ง แบ่งออกเป็น 34 เทศบาล (2 เทศบาลเมือง 32 เทศบาลตาบล)
74 องค์การบริหารส่วนตาบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดฉะเชิงเทรามีประชากร ทั้งสิ้น 709,889 คน แบ่งเป็น เพศชาย 347,984 คน เพศหญิง
361,905 คน จานวนบ้าน 289,372 หลัง (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2560)

ตารางที่ 1 สถิติของประชากรรายอาเภอ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาปี พ.ศ. 2560
ท้องที่
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
จานวนบ้าน
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา

57,4473

60,434

117,907

47,313

อาเภอบางคล้า

14,935

15,779

30,714

11,740

อาเภอบางน้าเปรีย้ ว

35,528

36,174

71,366

20,300

อาเภอบางปะกง

26,491

27,517

54,008

23,407

อาเภอบ้านโพธิ์

21,885

23,231

45,207

18,076

อาเภอพนมสารคาม

34,051

35,861

69,912

27,901

อาเภอราชสาส์น

6,293

6,516

12,809

4,432

อาเภอสนามชัยเขต

35,340

34,986

70,326

21,595

อาเภอแปลงยาว

9,715

9,529

19,244

8,666

อาเภอท่าตะเกียบ

23,589

23,014

46,603

16,205

อาเภอคลองเขื่อน

6,375

6,690

13,065

4,163

ที่มา : www.dopa.go.th ข้อมูล ณ ธันวาคม 2560
๑.๒ สิง่ สาธารณประโยชน์ พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีส่ าคัญ
1) การประปา หน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการประปาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งหน่วยงาน
การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานการประปาส่วนท้องถิ่น (ประปาเทศบาล) โดยการประปาส่วนภูมิภาคใน
พื้นทีจ่ ังหวัดฉะเชิงเทรามีจานวน 4 แห่ง ดังนี้
ตารางข้อมูลการประปาส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา
การประปาส่วนภูมภิ าคในพื้นที่
จานวนผู้ใช้นา้
ปริมาณน้าผลิต กาลังการผลิต
ลาดับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ราย)
(ลบ.ม./ปี)
(ลบ.ม./วัน)
1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
30,274
2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
38,416
3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
25,772
4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม
15,593
ทีม่ า: ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 www.pwa.co.th/province

14,985,213
16,983,521
15,064,212
5,424,268

51,600
35,800
1,800
14,290

2) การไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 11 อาเภอมี
สถานีไฟฟ้า จานวน 15 สถานี มีสานักบริการผู้ใช้ไฟฟ้า จานวน 15 แห่ง ในปี 2558 จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 232,990 ราย มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 3,543.40 ล้านหน่วย
ตารางข้อมูลสถานการณ์มไี ฟฟ้าใช้ในพื้นทีฉ่ ะเชิงเทรา
มีไฟฟ้าใช้แล้ว (ครัวเรือน)
ที่

1

ชือ่

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยังไม่มไี ฟฟ้าใช้

ครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)

ปักเสา
พาดสาย

โซลาร์โฮม
(shs)

ทั้งหมด
(ครัวเรือน)

มีแผนงานแล้ว
(ครัวเรือน)

รอการพิจารณา
จัดเข้าโครงการ
(ครัวเรือน)

อยูใ่ นเขต
หวงห้าม

275,537

274,633

785

19

13

6

-

ทีม่ า : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2564)
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๑.๓ โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ โบราณสถานสาคัญ ฯลฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรามีโ รงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ สิ้นปี 2557
จานวน 1,700 โรงงาน ส่ วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 219 แห่ ง รองลงมาคืออุตสาหกรรม
เกษตร 188 แห่ง และอุตสาหกรรมขนส่ง 150 แห่ ง ตามลาดับ มีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ นิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอแปลงยาว นิคมอุตสากรรมเวลโกรว์และนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอบางปะกง (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561 - 2564)
๑.๔ เขตพื้นที่ชลประทาน นอกชลประทาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญคือ แม่น้าบางปะกงเป็นแม่น้าสายหลัก แบ่งพื้นที่
ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้าบางปะกงและพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้าบางปะกงพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้าบางปะกงจึงมักจะได้รับผลกระทบจากสภาวะน้าล้นตลิ่งและน้าท่วมขัง สาเหตุหลัก
เกิดจากปัญหาระบบระบายน้าไม่มีประสิทธิภาพ น้าทะเลหนุนสูง รวมทั้งการเสื่อมสภาพของคลองธรรมชาติที่มี
สภาพตื้นเขินและคดเคี้ยวเป็นอุปสรรคต่อการไหลเวียนของน้า อีกทั้งมีการถมและรุกล้าลาน้า ทาให้ความสามารถ
ระบายน้าลดลง และในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานยังก่อให้เกิดน้าป่าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลัน น้าไหลบ่า
มาตามผิวดินมากกว่าปกติ น้าปริมาณมากที่ไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนทาความเสียหายแก่พื้นที่ทาการเกษตร
และทรัพย์สินของประชาชน ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ เป็นวงกว้าง เช่น ด้านชีวิต ทรัพย์สิน พื้นที่เพาะปลูก
ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และนับวันสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย วาตภัย น้าป่าไหลหลาก มีความถี่และ
มีความรุนแรงมากขึ้น
1.4.1 พื้น ที่ฝั่งขวาแม่น้าบางปะกง : ดูแลรับผิดชอบโดยสานักชลประทานที่ ๑๑ ร่วมกับ
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาฝั่งตะวันออกตอนล่างสนับสนุนน้าช่วยเหลือจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์ ผ่านอาคารชลประทานต่างๆ ผ่าน ปตร.ปลายคลอง ๑๓ เขตหนองจอก กทม. ลงคลองลาปลาทิว และ
ระบายผ่าน ปตร.บึงฝรั่ง และ ปตร.ปลายคลอง ๑๔ ๑๕ ๑๖ และ ๑๗ เขตหนองจอก กทม. ลงคลองแสนแสบ
ช่วยเหลือพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิตและโครงการฯ รังสิตใต้ รับน้าจากแม่น้าบางปะกง
ผ่านอาคารชลประทานเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน และ/หรือ ระบายออกเพื่อป้องกันบรรเทา
อุทกภัย
1.4.2 พื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้าบางปะกง ได้รับน้าจากอ่างเก็บน้าคลองสียัด บริหารจัดการน้าโดย
(1) โครงการฯคลองสี ยั ด จะระบายน้ าจากอ่ า งฯ คลองสี ยั ด และส่ ง น้ าเข้ า ระบบ
ชลประทาน คลองส่งน้าสายใหญ่ (สียัด)
(2) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ระบายน้าจากอ่างฯ คลองระบม ส่งน้าผ่านฝาย
ท่าลาดไปตามคลองท่าลาด ส่งน้าเข้าระบบชลประทานคลองส่งน้าสายใหญ่ (ท่าลาด) และระบายออกสู่แม่น้า
บางปะกง
1.5 ข้อมูลพื้นที่การเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สาคัญของภาคกลาง และกรุงเทพมหาหนคร ประชากร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ผลผลิตสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัด คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 33,000 ล้ านบาทต่ อปี และผลผลิ ตที่สร้างชื่ อเสี ยงให้ จั งหวัด ได้แก่ ข้าว มะพร้ าว มะม่วง
มันสาปะหลัง และยางพารา ( ที่มา : เว็ปไซต์สนง.พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา http : pcoc.moc.go.th/ )
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ด้านการประมง จานวนผู้ประกอบการทั้งหมด 8,059 ราย จานวนฟาร์ม 8,050 แห่ง เนื้อที่
เลี้ยงรวม 130,389.65 ไร่ โดยอาเภอที่มีจานวนผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้าสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อาเภอบาง
คล้า อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอาเภอบ้านโพธิ์ ตามลาดับ (สานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ
วันที่ 12 ตุลาคม 2558)
ด้านการปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์สูงสุด 3 อันดับ (คิดตามมูลค่า) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ การ
เลี้ยงไก่ไข่ สุกร และไก่เนื้อ ตามลาดับ
1.6 ผังเส้นทางน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

2. สถานการณ์อุทกภัย 2561
จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้ว 4 อาเภอ 5 ตาบล 21 หมู่บ้าน เพื่อให้ท้องถิ่นในพื้นที่สามารถใช้
เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ จานวน 6 ครั้ง มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,842 ครัวเรือน จานวน
5,802 คน ทาให้เกิดความเสียหาย อาทิ บ้าน 267 หลังคาเรือน ถนน 6 สาย โรงเรียน 2 แห่ง และสะพาน
3 แห่ง พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเดือดร้อน 131 ไร่ บ่อปลาได้รับผลกระทบ 5 บ่อ
3. แนวความคิดในการเผชิญเหตุ ในกรณีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภาวะอุทกภัย
3.1 การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ยจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา (กอปภ.จ.ฉะเชิง เทรา)
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น
โดยมี ผู้ อ านวยการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ สั่ ง การ ควบคุ ม และบั ญ ชาการ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การ
สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางใน
การระดมสรรพกาลังและทรัพยากรจากกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อสนับสนุนและจัดการสาธารณภัยให้แก่กองอานวยกา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
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รูปที่ 2 : โครงสร้างศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการจังหวัด (ผูว้ า่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

ที่ปรึกษา/ผูเ้ ชีย่ วชาญ

ศูนย์ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์รว่ ม

1. ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ
ฯลฯ

1. สนง.ประชาสัมพันธ์จงั หวัด
2. สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิ

ฯลฯ

1. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
3. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนปฏิบตั ิการ

ส่วนอานวยการ

- รอง ผวจ. (ด้านการเมือง การปกครอง)
- หน่วยงานทหารในพื้นที่ (สนง.ทหารพัฒนา
ภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,
พล.ร.11, ช.พัน. 2 รอ.)
- กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
-ทีท่ าการปกครองจังหวัด
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
- โรงพยาบาลทุกแห่ง
- ท้องถิน่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
- เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
- โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
- โครงการส่งน้าและบารุงรักษาคลองสียดั ,
เขือ่ นบางปะกง, ชลหารพิจติ ร, รังสิตใต้,
บางพลวง
- อาเภอทุกอาเภอ
- ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
- แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
- แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สนง.ทสจ.ฉะเชิงเทรา
- การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดฉะเชิงเทรา
- โทรศัพท์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
- ศูนย์ อปพร.จังหวัด
- กูภ้ ยั ฉะเชิงเทรา, กูภ้ ยั พนมสารคาม

- รอง ผวจ. (ด้านเศรษฐกิจ)
- กอรมน.จ.ฉะเชิงเทรา
- ทีท่ าการปกครองจังหวัด
- สานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
- คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ศูนย์ ปภ.เขต. 3 ปราจีนบุรี
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
- สนง.เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
- สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
- สานักงานประมงจังหวัด
- สานักงานพาณิชย์จงั หวัด
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
- ท้องถิน่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- อาเภอทุกอาเภอ
- สนง.ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สนง.สวัสดิการคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
- สนง.แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สนง.จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สนง.ประชาสัมพันธ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
- สถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนสนับสนุน
- สนง.ทหารพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา, พล.ร.11, ช.พัน.2รอ.
- ทีท่ าการปกครองจังหวัด
- คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
- สานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
- เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ท้องถิน่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- สานักงานขนส่งจังหวัด
- สานักงานทีด่ นิ จังหวัด
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
- สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
- แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
- แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- สนง.เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
- สนง.เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1,2
- สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
- วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
- สถานีวิทยุกกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
- บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
- การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัด
- การประปาภูมภิ าค
- กูภ้ ยั ฉะเชิงเทรา, กูภ้ ยั พนมสารคาม
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3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ
๑) กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย น้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ความรุนแรงอยู่ใน ระดับ ๑ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายตาบล ผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ เข้าควบคุมสถานการณ์
ตามลาดับ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ เป็นหน่วยเผชิญเหตุเบื้องต้น และให้อาเภอรายงานเหตุการณ์ให้
จังหวัดทราบ ดังนี้
- ภายใน ๑ ชั่วโมงหลังเกิดภัย ให้รายงานพื้นที่ที่เกิด อุทกภัย วาตภัย น้าป่าไหลหลาก และดินโคลน
ถล่ม ในพื้นที่ หมู่บ้าน/ตาบล
- ภายใน ๓ ชั่วโมงหลังเกิดภัย ให้รายรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยตามแบบและหรือรายงานความ
เสียหายเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงบริเวณที่เกิดภัย และความเสียหายที่เกิด
2) กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย น้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ความรุนแรงอยู่ในระดับ ๒ ซึ่งขยาย
เป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายตาบลหรือหลายอาเภอ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ และอาเภอได้
วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพในการป้องกัน ลดความเสี่ยง และลดผลกระทบ จากอุทกภัย วาตภัย น้าป่าไหลหลาก
และดิ น โคลนถล่ ม ในพื้ น ที่ แ ล้ ว หากเห็ น ว่ า เกิ น ศั ก ยภาพ หรื อ ขี ด ความสามารถของผู้ อ านวยการท้ องถิ่ น หรื อ
ผู้อานวยการอาเภอที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยลาพัง ให้ผู้อานวยการอาเภอ ขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจาก
ผู้อานวยการจั งหวัด เพื่อพิจ ารณาเข้าควบคุมสถานการณ์และให้ โ อนการบังคับบัญชาจาก ผู้ อานวยการท้องถิ่น
ผู้อานวยการอาเภอ ไปขึ้นกับผู้อานวยการจังหวัด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับ สนุนการปฏิบัติการเผชิญ
เหตุในแต่ละด้านอย่างเร่งด่วน ภายใต้การสั่งการจากผู้อานวยการจังหวัด ตามกรอบโครงสร้างของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
3) การตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย
แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยให้ผู้บัญชาการหรือผู้อานวยการใช้
เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณา
เกณฑ์/เงือ่ นไข

ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข
พื้นที่ใช้สอยในลักษณะต่างๆ ทีไ่ ด้รับผลกระทบและความเสียหาย
พื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์
พื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ
พื้นที่อยู่อาศัย (จานวนหลังคาเรือน)
พื้นที่ทางธรรมชาติ

พื้นที่

-

ประชากร

- จานวนผู้ที่ได้รับผลกระทบและลักษณะของประชากรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
- จานวนผู้อพยพ
- จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
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เกณฑ์/เงือ่ นไข
ความซับซ้อน

-

ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข
ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซ้อน และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ์
ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย การเกิดภัยต่อเนื่อง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานที่สาคัญ และเส้นทาง
การให้ความช่วยเหลือ
การคาดการณ์การขยายตัวของภัย พื้นที่ที่จะเสียหายต่อไป ระยะเวลาที่การ
ดาเนินกิจกรรมปกติที่ต้องหยุดชะงัก ระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ และระยะเวลาที่ต้องช่วยฟื้นฟูเบื้องต้น

ศักยภาพด้านทรัพยากร

- ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร
- กาลังคน ทั้งของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน พร้อมทั้งอาสาสมัคร
หน่วยต่างๆ
- เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ ที่ต้องใช้ตามแต่
ลักษณะทางเทคนิคของภัย
- ปัจจัยยังชีพสาหรับแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบของหน่วยงานหลัก
และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก
- แหล่งที่มาและจานวนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นที่

การพิจารณาตัดสินใจของ
ผูบ้ ญ
ั ชาการ/ ผูอ้ านวยการ

- ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณ์จากเงื่อนไขต่างๆ
- ขอบเขตการปกครอง
- การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย

หมายเหตุ
 ระดับ 1 สู่ระดับ 2 โดยให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพื้นที่/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพด้าน
ทรัพยากร และดุลยพินิจของผู้อานวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์ โดยให้เน้นไปที่
ศักยภาพด้านทรัพยากร และดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจของผู้อานวยการจังหวัด
 ระดับ 2 สู่ระดับ 3 หรือ 4 โดยให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพื้นที่ /ประชากร/ความซับซ้อน/
ศักยภาพด้านทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อานวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบ
กันเป็นเกณฑ์ในการนาเสนอผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจ
ในการประกาศยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ ( ระดับ 3 ) และการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
(ระดับ 4)
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รูปที่ 1 : ขัน้ ตอนการเผชิญเหตุอทุ กภัย
กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรงระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง)
ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์อาเภอ
ผู้อานวยการอาเภอ (นายอาเภอ)
เกินขีดความสามารถ ร้องขอการสนับสนุน

(ควบคุม บัญชาการ สัง่ การ)

สัง่ การ

ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จังหวัด
ผู้อานวยการจังหวัด (ผูว้ า่ ราชการจังหวัด)
(ควบคุม บัญชาการ สัง่ การ)

หน่วยเผชิญเหตุ
(เข้าช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย)
การปฏิบตั ิ นาเครือ่ งมือ-อุปกรณ์
ยานพาหนะ กาลังคน เข้าประสานพืน้ ที่
และเข้าช่วยเหลือประชาชนในพืน้ ที่
ประสบอุทกภัย ผูบ้ าดเจ็บ ค้นหาผูส้ ญ
ู
หาย และเข้าดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อย หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบมีดงั นี้
1.กองทหารราบที่ 11
2.กองพันทหารช่างที่ 2 รอ.
3.สนภ.1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
4.กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา(รักษาความสงบเรียบร้อย)
5.แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
6.แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา
7. โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
8.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
9 สานักงานทางหลวงที่ 13
10.สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
11.โรงพยาบาลประจาอาเภอ
12. องค์การปกครองส่วนท้องถิน่
13. ศูนย์ อปพร.จังหวัด
14. กูภ้ ยั ฉะเชิงเทรา
15. กูภ้ ยั พนมสารคาม

หน่วยอพยพ
(อพยพผูป้ ระสบภัย
ไปยังพืน้ ทีป่ ลอดภัย)
การปฏิบตั ิ นารถบรรทุก เรือท้องแบน
กาลังคน เข้าขนย้าย อพยพ
ผูป้ ระสบภัยในพืน้ ทีเ่ กิดอุทกภัย นาไป
ไว้ยงั พืน้ ทีป่ ลอดภัย(ศูนย์พกั พิง)
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบมีดังนี้
1.กองทหารราบที่ 11
2.กองพันทหารช่างที่ 2 รอ.
3.สนภ.1 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
4.แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
5.แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
6. โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
7. สานักงานทางหลวงที่ 13
8. ปกครองจังหวัด,อาเภอ
9. องค์การปกครองส่วนท้องถิน่
หมายเหตุ ทุกหน่วยรายงาน
สถานการณ์และการปฏิบตั ไิ ปยังศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์จงั หวัด

ศูนย์พกั พิง
(พืน้ ทีป่ ลอดภัย)

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

การปฏิบตั ิ เข้าดูแลผูอ้ พยพให้เป็น
ระบบ จัดเตรียมเครือ่ งอุปโภคบริโภค อาหาร น้าดืม่
ทีพ่ กั อาศัย ห้องน้า ระบบไฟฟ้า
สารอง ให้เพียงพอ พร้อมจัด
ระเบียบ การรักษาความปลอดภัย
ภายในศูนย์พกั พิง หน่วยงานที่
รับผิดชอบมีดงั นี้
1.พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จงั หวัดฯ
2.สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฯ
3.สาธารณสุขจังหวัดฯ(จัดตัง้
หน่วยปฐมพยาบาล สนาม)
4.กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
4.ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
5.ปกครองอาเภอ
6.องค์การปกครองส่วนท้องถิน่
หมายเหตุ ทุกหน่วยรายงาน
สถานการณ์และการปฏิบตั ไิ ปยัง
ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัด

การปฏิบตั ิ
-จัดตัง้ ศูนย์
ประชาสัมพันธ์
-ประมวลข่าว
สถานการณ์อทุ กภัย
และสรุปข่าวให้ผวู้ า่
ราชการจังหวัดแถลง
ข่าวต่อสือ่ มวลชน
และแจ้งสถานการณ์
ต่อประชาชน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบมีดงั นี้
1.ประชาสัมพันธ์
จังหวัดฯ
2.ปกครองอาเภอ
3.องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
หมายเหตุ
ทุกหน่วยรายงาน
สถานการณ์และการ
ปฏิบตั ไิ ปยังศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด

หมายเหตุ ทุกหน่วยรายงานสถานการณ์และการ
ปฏิบัตไิ ปยังศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัด

หมายเหตุ กรณีถา้ สาธารณภัยมีความรุนแรงระดับ 3 -4 ให้ปรับเปลีย่ นศูนย์บญ
ั ชาการ
เหตุการณ์จงั หวัดเป็นศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์สว่ นหน้า
เป็นศูนย์บญ
ั ชาการณ์เหตุการณ์สว่ นหน้า
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3.3 การแบ่งมอบบุคลากร พื้นที่รับผิดชอบ และทรัพยากร
3.3.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รองผู้อานวยการจังหวัด
ตามองค์ประกอบของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเกิดอุทกภัยความ
รุนแรงระดับ 2 มีหน้าที่ดังนี้
1) ติดตามประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ เสนอผู้อานวยการจังหวัด นาเป็นข้อมูล
เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา บัญชาการ สั่งการ
2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยทหารทั้งภาคเอกชน และมูลนิธิ ในการขอรับการสนับสนุน ทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย
หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการจังหวัด ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจที่รับผิดชอบ เกิดอุทกภัยความรุนแรงระดับ 2 ในการเผชิญเหตุ มีดังนี้
1.หัวหน้าสานักงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้
1) จัดตั้ง ศูน ย์ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อเป็นศูนย์ก ลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
ระหว่างส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชนและสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ และจัดระบบผู้สื่อข่าวในการ
จัดทาข่าวในพื้นที่ประสบภัย
2) กาหนดมาตรการป้องกันตอบโต้ข่าวลือข่าวอันเป็นเท็จและข้อมูลที่จะสร้างความ
ตระหนกแตกตื่นและหวาดกลัวให้แก่ประชาชน
3) ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น
ให้ความรู้ ความเข้าใจ และเรียกร้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รวมทั้ง
การ สร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัย
4) ประมวลข่าว สรุปประเด็นข่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงข่าวตอสื่อมวลชน
2. หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ดังนี้
1) ประสานการปฏิ บั ติ กั บ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ในการขอสนั บ สนุ น กาลั ง คน
เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย
2) รวบรวมข้อมูล สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ให้กับผู้อานวยการจังหวัดเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ นาไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา สั่งการ บัญชาการ
3) สรุปสถานการณ์ ประจาวัน
3. ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีหน้าที่ดังนี้
1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าขึ้นเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของตารวจ ควบคุม
กากับดูแล อานวยการประสานงานการปฏิบัติ จนกระทั่งสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
2) ด าเนิ นการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย ความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พ ย์ สิ นของ
ประชาชนและให้บริการทางสังคมในพื้นที่ประสบอุทกภัย
3) จัดระบบจราจรกรณีเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดหรือมีสิ่งกีดขวางให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และดาเนินการให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดอุทกภัย
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4) สนั บสนุนกาลั งเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะแก่กองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ประสบอุทกภัย
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
1) นาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่บาดเจ็บ หรือ
เคลื่อนย้ายผู้พิการ ผู้บาดเจ็บ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย
2) จัดตั้งหน่วยพยาบาลสนาม หน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ เข้าดูแลช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพื้นที่เกิดอุทกภัย
5. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทราและผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา
1) นาทีมเคลื่อนที่ ตรวจสอบระดับน้าบนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และรายงาน
ข้อมูลให้ผู้อานวยการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับทราบ
2) ติดป้ายแจ้งเตือนระดับน้าท่วมถนน และวางที่กั้นบริเวณแนวขอบถนนที่น้าท่วม
เพื่อแจ้งเตือนรถยนต์ที่สัญจรไปมาได้ ระมัดระวังไม่ให้ตกถนน
3) เตรียมการและจัดให้มีเส้นทางสารอง หรือทาทางชั่วคราว ในกรณีเส้นทางถูกน้า
ท่วมสูง
4) สนับสนุนยานพาหนะ และทรัพยากร สาหรับการอพยพ
๓.๓.๒ หน่วยทหารในจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย และหมายเลขการประสานงาน
(1) ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารในการบรรเทา
สาธารณภัย
(๒) ดาเนินการติดต่อสื่อสารและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดระหว่างพลเรือนกับ
ทหารในพื้นที่โดยจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับ
หน่วยงานทางทหารในพื้นที่ กรณีการเกิดเหตุภัยพิบัติในเขตทหารเมื่อผู้บังคับบัญชาในเขตพื้นที่ทหารร้องขอ
มายังจังหวัด และการดาเนินการของทหารเมื่อจังหวัดร้องขอให้ดาเนินการนอกเขตทหาร ซึ่งมีหน่วยงานทาง
ทหารที่ทาบันทึกข้อตกลง ดังนี้
2.1 กองพลทหารราบที่ 11 รับผิดชอบพื้นที่อาเภอบางคล้า (ยกเว้น ตาบลบางคล้า
ต าบลหั ว ไทร ต าบลบางกระเจ็ ด และต าบลปากน้ า)อ าเภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา (ยกเว้ น เขตเทศบาลเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา)อาเภอคลองเขื่อนอาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอแปลงยาว อาเภอบางปะกง
2.2 สานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
รับผิดชอบพื้นที่อาเภอท่าตะเกียบอาเภอสนามชัยเขตอาเภอพนมสารคามอาเภอราชสาส์นอาเภอบางคล้ า
(เฉพาะตาบลหัวไทร ตาบลบางกระเจ็ด และตาบลปากน้า)
2.๓ กองพั น ทหารช่า งที่ ๒ รั กษาพระองค์ อาเภอเมื อ งฉะเชิ งเทรา (เฉพาะเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา) อาเภอบ้านโพธิ์
๓.๓.๓ การแบ่งจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์และทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย
การดาเนินการเป็นไปตามโครงสร้างของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด (ตามผังโครงสร้าง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด) ตามภารกิจที่ผู้อานวยการจังหวัดมอบหมาย เครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงาน
(ภาคผนวก)
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๓.๔ ข้อมูลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิ สมาคม กูภ้ ยั ฯลฯ
การติดต่อประสานงาน (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ รายนามองค์การสาธารณ
กุศล มูลนิธิ สมาคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีชุดกู้ชีพ กู้ภัย ประเภท จานวน อุปกรณ์พิเศษฯ อาจ
เพิ่มเติมเป็นตารางในภาคผนวก )
3.4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามที่
ระบุไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อานวยการจังหวัด
3.4.2 การปฏิบัติงานของและพื้นที่รับผิดชอบของ อาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเทรา อาสาสมัครกู้ภัย
พนมสารคาม
ขั้นตอนในการปฏิบัติ
เมื่อเกิด เหตุการณ์อุทกภัย ในพื้ นที่ ผู้ อานวยการอาเภอร้องขอกาลั งจากผู้ อานวยการจังหวั ด
เนื่องจากมีผู้ประสบภัย ผู้บาดเจ็บ ผู้สูญหายและผู้เสียชีวิต จานวนมาก ผู้อานวยการจังหวัดจะดาเนินการร้อง
ขอการสนับสนุนกาลังจากหน่วยอาสาสมัครกู้ภัย ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสั่งการสาธารณสุ ขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประสานไปยังศูนย์สั่งการ กู้ชีพ กู้ภัย( 1669) ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ให้หน่วยอาสาสมัครกู้ภัย จะดาเนินการส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เกิด
เหตุ โดยมีการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
หน่วยอาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเทรา รับผิดชอบพื้นที่ 6 อาเภอ ได้แก่ 1. อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2. อาเภอ บางน้าเปรี้ยว 3. อาเภอคลองเขื่อน 4. อาเภอบ้านโพธิ์ 5. อาเภอบางปะกง 6. อาเภอบางคล้า
หน่ว ยอาสาสมัครกู้ภัย พนมสารคาม รับผิดชอบพื้นที่ 5 อาเภอ ได้แก่ง 1. อาเภอแปลงยาว
2. อาเภอพนมสารคาม 3. อาเภอราชสาส์น 4. อาเภอสนามชัยเขต 5. อาเภอท่าตะเกียบ
4. การเตรียมความพร้อม
4.1 พื้นที่เสียงของจังหวัด
4.1.1 พื้ น ที่ เ กษตรกร พื้ นที่ ลุ่ มต่ า (ณ วั นที่ 11 ตุ ล าคม 2559 ส านั ก งานเกษตรจัง หวั ด
ฉะเชิงเทรา)
(1) ด้านนาข้าว จานวน 105,036 ไร่ อยู่ในพื้นที่ 9 อาเภอ
(2) ด้านพืชไร่ จานวน 37,439 ไร่ 4 อยู่ในพื้นที่ 4 อาเภอ
(3) ด้านพืชสวน จานวน 38,568 ไร่ อยู่ในพื้นที่ 5 อาเภอ
4.1.2 พื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่เศรษฐกิจ เสียงต่อการเกิดน้าท่วมขัง/หน้าหลาก 6 อาเภอ 22
ตาบล 155 หมู่บ้าน (ภาคผนวก)
๔.๒ การแจ้งเตือนภัย
(๑) ขั้นตอนการแจ้งเตือนภัย กระบวนการ ระดับการเตือนภัย สีสัญญลักษณ์ (ระบุหน่วยงานที่
รับผิดชอบ หน่วยงานทาหน้าที่แจ้งข่าวสารแก่ประชาชน และสื่อมวลชน เครื่องมือที่ใช้ในการแจ้งข่าวสาร
ช่องทางต่างๆ) เป็นโครงสร้าง และระบบสื่อสารที่ช่วยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณภัย และการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง
รวดเร็วไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน ซึ่งมีความหมายของสีในการแจ้งเตือน 5 ระดับ ดังนี้
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สีแดง
สีส้ม

สีเหลือง

สีน้าเงิน
สีเขียว

หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุดให้อาศัย
อยู่แต่ในสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการ
หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ใ นภาวะเสี่ ย งอั น ตรายสู ง
เจ้าหน้าที่กาลังควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่
ที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายมีแนวโน้มที่
สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้นให้จัดเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ และปฏิบัติตามคาแนะนา
หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ใ นภาวะเฝ้ า ระวั ง ให้ ติ ด ตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ 24 ชั่วโมง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจา

กระบวนการแจ้งเตือนภัย ประกอบด้วย
๑) การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เป็นการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่
อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้งทาหน้าที่เฝ้าระวังให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ประชาชน โดยส่วนราชการและ
หน่ ว ยงานที่มีความรู้ และเครื่ องมือทางเทคนิค และให้ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องมีห น้าที่เฝ้ าระวัง และติดตาม
สถานการณ์ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารสาหรับเชื่อมกับ
ระบบสื่อสารให้เพียงพอและสามารถใช้ได้ตลอดเวลา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และ
ประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
๒) การแจ้งเตือนล่วงหน้า เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัย
ขึ้น ในเขตพื้นที่เสี่ย งภัย โดยหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา/อาเภอ/องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เพื่อให้ติดตามข้อมูล ข่าวสารและความเคลื่ อนไหวอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลาสาหรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยปกติควรมีการ
แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัยไม่ต่ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง
๓) การแจ้งเตือนภัย เป็นการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่าร้อยละ ๖๐ และ
เป็นการแจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับ ส่วนราชการ หน่วยงาน กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด / อาเภอ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดย
ให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ากว่า ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเกิดภัย และต้องมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ได้แก่ คาดการณ์
ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และความยาวนานของภัย แนว
ทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน และการเตรียมความพร้อมรับมือ เช่น อาหาร น้าดื่ม
ยารักษาโรค
การแจ้งเตือนระดับจังหวัด/อาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน มูลนิธิ อปพร.
ประชาชน แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ทางราชการและ
เอกชน เช่น วิทยุกระจายเสียงวิทยุสื่อสาร โทรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัด และช่องทางอื่นๆ
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กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ฉะเชิงเทรา /อาเภอ/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รายงานผลการปฏิบัติให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบ ภายใน ๒๔
ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัยเพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two – way Communication)
๔) การรั บ มื อ และการอพยพ กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา/อาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณากาหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติสาหรับส่วน
ราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชนในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดทาแผนอพยพและ
การฝึกอพยพ โดยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนทรัพยากร และ
เครื่องมือพิเศษ ทั้งนี้ หากเกินศักยภาพที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้ให้ รายงานกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกลางทราบทันที
(๒) แนวทางการการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบการดาเนินการของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ป้องกันความตื่นตระหนก หรือข่าวสารในทางลบ (การปฏิบัติการข่าวสาร Information Operation : IO)
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรามี ศู น ย์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ร่ ว ม ตามโครงสร้ า งศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ประกอบด้ ว ย
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ฉะเชิงเทรา สื่อสารจังหวัด สื่อวิทยุ สื่อชุมชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการเป็น
หน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของจังหวัด ฉะเชิงเทรา กรณีเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ
๑) จังหวัดฉะเชิงเทรา มีศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สื่อสารจังหวัด สื่ อท้องถิ่น วิทยุชุมชนในพื้นที่ร่วมกันบูรณาการข้อมูลให้ ประชาชนได้รับทราบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพร่วมกัน
2) หากเกิดสถานการณ์ที่มีผ ลกระทบรุนแรง และสถานการณ์อาจส่ งผลกระทบยาวนาน
ต่อเนื่อง ให้จัดตั้งชุดประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจ้งให้ประชาชนทราบถึงความ
คืบหน้าของสถานการณ์ และข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อลดความตระหนกจากการรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนสื่อออนไลน์
๔.๓ แผนการอพยพ
(๑) เส้นทางการอพยพ ยานพาหนะที่ใช้ (ระบุหน่วยงาน)
จังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมความพร้อมในการประสานหน่วยงาน ทหาร และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจั ดเตรี ยมรถขนย้ายผู้อพยพในพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์ ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการ
ลาเลียงผู้ประสบปัญหาน้าท่วมขังพื้นผิวจราจร โดยการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการนารถของ
ทหาร อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบริการ รับ – ส่ง ประชาชนเข้าซอยเมื่อมีน้าท่วมขังจากฝน
ตกหนักต่อเนื่องยาวนาน
(๒) จุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิงชั่วคราว (จานวน จุด จุดที่ตั้ง จานวนที่สามารถรองรับได้ คน
ยานพาหนะ ผู้รับผิดชอบ)
จังหวัดฉะเชิงเทรา สารวจพื้นที่จุดอพยพรองรับเมื่อเกิดสถานการณ์ กระจายทั่วพื้นที่ 11
อาเภอ มีจานวน 109 แห่ง โดยมีห้องสุขา ไฟฟ้า และประปารองรับสถานการณ์สาหรับผู้อพยพ องค์กรหลักที่
ดาเนินการอพยพ ได้แก่
1) กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ท าหน้ า ที่
อานวยการ ควบคุม สนับสนุนการปฏิบัติของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อานวยการจังหวัด ทาหน้าที่ผู้บัญชาการและบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด
2) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอทุกอาเภอ ทาหน้าที่ดาเนินการ
ในส่ ว นที่เกี่ย วข้องกั บ การอพยพประชาชนและส่ ว นราชการ ตั้งแต่ยามปกติ ได้แก่ จั ดหาก าลั งเจ้ าหน้า ที่
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สนับสนุนการปฏิบัติการอพยพประชาชนในระดับอาเภอ ซักซ้อมการปฏิบัติในการอพยพประชาชนและส่วน
ราชการ เพื่อให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
3) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่ งพื้นที่ ทาหน้าที่อพยพ
ประชาชนและส่วนราชการในเขตความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติตามการสั่งการของกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชั้นเหนือขึ้นไป
๔.๔ การจัดตั้งศูนย์พักพิง และการบริหารจัดการศูนย์พักพิง
๑) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอปภ.จ.ฉะเชิงเทรา) ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดเตรียมสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยจะต้องเป็นสถานที่ที่มีความพร้อม อาจเป็น
สถานที่ของหน่วยงานราชการ หรือสถานที่ของเอกชนที่ให้การสนับสนุน เช่น วัด โรงเรียน หอประชุมเทศบาล/
ตาบล
๒) สานักงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาแผนบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ภายใต้องค์ประกอบดังนี้
การคัดเลือกสถานที่ตั้งศูนย์พักพิง (Site Selection) โดยคานึงถึงความปลอดภัย ต้องมีการ
คมนาคมสะดวก มีความพร้อมของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น
สภาพของสถานทีต่ งั้ ศูนย์พกั พิง (Conditions) จาต้องมีปัจจัยพื้นฐานขั้นต่าที่จาเป็น
ประกอบด้วย
(๑) มีทรัพยากรในปริมาณที่เพียงพอ (availability of resources) โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค หลักเกณฑ์ 1 คนประมาณ ๑๕ – ๒๐ ลิตรต่อวัน
(๒) ขนาดของพื้นที่ (size) โดยทั่วไปแล้วผู้อพยพ จาเป็นต้องใช้พื้นที่ในการใช้ชีวิต ๓๐ ตร.ม./คน
(๓) สภาพทางกายภาพของพื้นที่ตั้ง (geology and topography) ควรเป็นพื้นที่ลาดเอียง
เล็กน้อย เพื่อการระบายน้า
(๔) ต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆ (trees and vegetation) ไม่ควรทาลายหรือถอนทิ้ง เพราะ
ต้นไม้และพืชต่างๆ จะช่วยให้ร่มเงา ลดการพังทลายของหน้าดิน
(๕) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (environmental and disease risks) ไม่ควรตั้ง
ศูนย์อพยพในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ
๔.๕ แผนการจัด หาด้า นงบประมาณ และการเงิ น เพื่ อสนับ สนุ นการปฏิ บัติ ของทุ กหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยทหารในการปฏิบัติหน้าที่ (ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ และวิธีการ)
๑) แหล่งที่มาของงบประมาณ
งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของจังหวัด ฉะเชิงเทรา มี จานวน ๒
แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย
(๑) งบประมาณรายจ่า ยประจาปี (งบรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น/
จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด (Area)/ส่วนราชการจังหวัด (Function)
(๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืองบกลางรัฐบาล) โดยมี
แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้

14

๒) แนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกับหน่วยทหารในพืน้ ที่
ดาเนินการติดต่อสื่อสารและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดระหว่างพลเรือนกับทหารใน
พื้นทีโ่ ดยจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงาน
ทางทหารในพื้นที่ กรณีการเกิดเหตุภัยพิบัติในเขตทหารเมื่อผู้บังคับบัญชาในเขตพื้นที่ทหารร้องขอมายังจังหวัด
และการดาเนินการของทหารเมื่อจังหวัดร้องขอให้ดาเนินการนอกเขตทหาร ซึ่งมีหน่วยงานทางทหารที่ทา
บันทึกข้อตกลง
๓) แนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกับภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพืน้ ที่
จังหวัดฉะเชิงเทราดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มูลนิธิร่วมกตัญญู กาชาดจังหวัดนนทบุรี และเครือข่ายภาค
ประชาชน กานัน ผู้ใหญ่ทุกแห่ง
๕. การจัดการภาวะฉุกเฉิน
๕.๑ โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
(๑) การบัญชาการเหตุการณ์ร่วม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดาเนินการจัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอทุกอาเภอ และจัดตั้งกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมในการอานวยการ ปฏิบัติการ และ
สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
(2) การเผชิญเหตุ โดยการแบ่งมอบหน้าที่ให้กับส่วนปฏิบัติการ ให้ดาเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ
ที่เกิดเหตุ และให้การสนับสนุนพื้นที่ที่เกิดเหตุที่อื่นในพื้นที่ใกล้เคียง
5.2 แผนการอานวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร
(1) มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางคมนาคม ได้แก่ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา แขวง
ทางหลวงชนบทฉะเชิงทรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ
ซ่อมบารุง ไฟสัญญาณ ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบอกทางเลี่ยง-ทางลัด ป้ายบังคับในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
(2) มอบหมายให้ ต ารวจภูธ รจัง หวัดฉะเชิงเทราและหน่ว ยงานในสั งกั ด หน่ ว ยอาสาสมัค ร
อานวยความสะดวกในการจราจรบนเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้อพยพ และดูแลความปลอดภัยในศูนย์พักพิง
(3) ส านั กงานขนส่ งจั งหวัดฉะเชิงเทรา ประสานภาคเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนในการ
เคลื่อนย้าย กรณียานพาหนะของทางราชการไม่เพียงพอ และดูแลความปลอดภัยในศูนย์พักพิง
(4) กรณีน้าท่วมขังและมีแนวโน้มท่วมขังนาน ดาเนินการประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วย
ทหาร ตารวจ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ทั้งกาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ
๕.๓ แผนการดูแลรักษาสถานที่สาคัญที่ต้องให้บริการประชาชนในการดารงชีพ
มอบหมายให้ส่วนปฏิบัติการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างคันกั้นน้าเพื่อป้องกันสถานที่เสี่ยง
ต่อการเกิดน้าท่วม เช่น โรงพยาบาล สถานีไฟฟ้าย่อย และกาหนดจุดแจกจ่ายถุงยังชีพที่ปลอดภัยในพื้นที่เกิดเหตุ
๕.๔ แผนการประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน แจ้งเตือนประชาชนในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์
โดยออกประกาศจังหวัดแจ้งเตือน ชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือผ่านสื่อส่วนกลาง สถานีวิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว และสื่อบุคคลต่างๆ
5.5 แผนรักษาความปลอดภัย มอบหมายให้ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ดาเนินการตามแผนรักษา
ความปลอดภัยด้านอาชกรรมและความมั่นคงที่ได้จัดทาไว้ โดยให้เน้นเพิ่มในพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย
5.6 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์พักพิงประจาอาเภอ หรือศูนย์พักพิงที่ไม่มสถานพยาบาลอยู่ใกล้ โดยถ้ามีผู้ป่วยที่
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ภาคผนวก

ผนวก ก.
แผนที่แสดงพืน้ ทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา
แผนที่แสดงเส้นทางน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
คาสัง่ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ 1266/2561
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการร์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้านการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2561

ภาคผนวก ก แผนทีแ่ สดงเส้นทางน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคผนวก ก

ผนวก ข.
แผนภูมิการปฏิบัตกิ ารและหน่วยงานร่วมบูรณาการ

ภาคผนวก ข : แผนภูมกิ ารปฏิบตั ิการและหน่วยงานร่วมบูรณาการ
นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ความรุนแรงระดับ 4)
ระด
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ

สมช.

ผบ.ปภ.ชาติ
(รมว.มท.)
ประสานงาน
หรือ ผอ.กลาง (อ.ปภ.)
ผอ.จังหวัด (ผว.จ.)
แผน ปภ.จว./ แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และ
ดินถล่ม / แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ
ระดับท้องถิ่น/อาเภอ
(ความรุนแรงระดับ 1)
หน่วยปฏิบตั กิ ารหลัก
อบต./เทศบาล/อาเภอ
(นายก อบต./นายกเทศมนตรี/
นายอาเภอ)
หน่วยปฏิบตั กิ าร
- โรงพยาบาล/ ให้บริการทางการแพทย์
สถานีอนามัย และสาธารณสุข
- ศูนย์บริการ ข้อมูลความเสียหาย
เทคโนโลยีเกษตรตาบล
-สถานีตรวจอากาศ ติดตามสภาพอากาศ
- อปพร.
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
- องค์กร/มูลนิธ/ิ องค์การสาธารณกุศล
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ฯลฯ

การลดความเสีย่ ง
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
การฟืน้ ฟู
หน่วยบรรเทาทุกข์และฟืน้ ฟู
- อบต./เทศบาล/อาเภอ/อบจ.
- สนง.ปภ.จังหวัด
- สนง.สาธารณสุข จว.
- สนง.พัฒนาสังคมฯ จว. - สนง.ประมง จว.
- สนง.เกษตร จว.
- สนง.ปศุสัตว์ จว.
- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จว.
- เหล่ากาชาด จว.
- มูลนิธ/ิ องค์การสาธารณกุศล
ฯลฯ

สั่งการ

รายงาน
จัดตั้ง

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ความรุนแรงระดั
สั่งการบ 2)

ช่วยเหลือ
รายงาน
ร้องขอ

วยปฏิบตั กิ ารหลัก
ช่วยเหลือ/สัหน่่งการ
จัดทา
จังหวัด
หน่วยปฏิบตั กิ ารหลัก
- สนง.ปภ. จว.
บริหารจัดการ ป้องกัน/เตรียมพร้อม
- อบจ.
เตรียมการ
สนับสนุนบุคลากร/เครื่องจักรกล
- สนง.สาธารณสุข จว.
ดูแลสุขภาพอนามัย
ปฏิบ-ัตสนง.ประชาสั
ิการ
มพันธ์ จว.
ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข่าวสาร
- ที่ทาการปกครอง จว.
สนับสนุน/ประสานงานอาเภอ
- สนง.ท้องถิน่ จว. ให้ความช่วยเหลือ
ประสาน อปท.
ร้องขอ
- สนง.เกษตร จว.
ดูแลด้านพืช
- สนง.ประมง จว.
ดูแลด้านประมง
สนับสนุน
- สนง.ปศุสตั ว์ จว.
ดูแลการปศุสัตว์
- อปพร.
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
- มูลนิธ/ิ องค์กรการสาธารณกุศล
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ฯลฯ

หน่วยสนับสนุน
- กระทรวงพลังงาน
้ง/สัน่งเชื
การ้อเพลิงแลพลังงาน
สนัจัดบตัสนุ
- สภากาชาดไทย
ให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข/สนับสนุนปัจจัยสี่
- มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯ
ช่วยเหลือด้านปัจจัยสี่
- องค์การสาธารณกุศล
อปพร. / ทีมกู้ชีพกู้ภัย
ฯลฯ

หน่วยร่วมปฏิบตั กิ าร
ปฏิบัติการ
- ศูนย์อตุ นุ ยิ มวิทยาภาค
เฝ้าระวังแจ้งเตือนสภาพอากาศ
- ศูนย์ ปภ.เขต
กู้ภัย/เครื่องจักรกล/ปัจจัยสี่
- กรมส่งเสริมการเกษตร
ดูแลด้านพืช/ข้อมูลความเสียหาย
- กรมประมง
ดูแลด้านประมง
- กรมปศุสตั ว์
ดูแลการปศุสัตว์
- กรมควบคุมโรค
เฝ้าระวังโรคระบาด
- กรมส่งเสริมคุณภาพ สิง่ แวดล้อม
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ฯลฯ

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
ระดับชาติ
(ความรุนแรงระดับ 3)
หน่วยปฏิบตั กิ ารหลัก
ปภ.
หน่วยปฏิบตั กิ าร
- กระทรวงมหาดไทย
สั่งการ/ประสานจังหวัดและอปท./
ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติ
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
ดูแลสภาพอากาศการสื่อสาร/
การแจ้งเตือน
- กระทรวงสาธารณสุข
บริการด้านการแพทย์ และ
สาธารณสุข
- กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
สงเคราะห์/ฟื้นฟูผปู้ ระสบภัย
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เฝ้าระวัง/ดูแลพืน้ ที่เกษตรที่ได้รับ
ความเสียหาย
ฯลฯ

ผนวก ค.
บัญชีอุปกรณ์ เครือ่ งมือ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาคผนวก ค
รายการเครื่องจักรกล ยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์
ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุกทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เครือ่ งจักรกล เครือ่ งมือ อุปกรณ์
1.เรือ
2.เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์

3.เรือท้องแบน

4.เรือไฟเบอร์

หน่วยงาน
1.อาเภอบางคล้า
- อบต.เสม็ดเหนือ = 10 ลา
รวม
1. อบจ.
2. อาเภอเมืองฯ
- ทต.เมืองฉะเชิงเทรา= 1 ลา
- อบต.คลองเปรง = 1 ลา
3. อาเภอบางปะกง
- ทต.ท่าสะอ้าน = 1 ลา
- ทต.หอมศีล = 1 ลา
-อบต.บางเกลือ = 1 ลา
4. อาเภอบ้านโพธิ์
- อบต.เกาะไร่ = 1 ลา
5. อาเภอท่าตะเกียบ = 3 ลา
6. ส่วนราชการ
- รพ.บางน้าเปรี้ยว = 1 ลา
รวม
1.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-ทต.คลองแสนแสบ = 1 ลา
2.อาเภอบางปะกง
-ทต.ท่าสะอ้าน = 1 ลา
3.อาเภอบางคล้า
-ทต.บางคล้า = 2 ลา
-อบต.บางกระเจ็ด = 19 ลา
4.มูลนิธิ
-สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา=4 ลา
รวม
1.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-อบต.หมอนทอง = 5 ลา
2.อาเภอบางคล้า
-อบต.หัวไทร = 1 ลา
3.อาเภอพนมสารคาม
-อบต.เกาะขนุน = 2 ลา
รวม

5.เรือยางพร้อมเครื่องยนต์

1.อาเภอเมืองฯ
-ทต.เมืองฉะเชิงเทรา = 1 ลา
รวม

จานวน
หมายเลขโทรศัพท์
10 ลา 0-3856-8921
10 ลา
๑ ลา 0-3809-3711-5ต่อ615
2 ลา 0-3881-4434 ต่อ
110,111
0-3850-5367
3 ลา

0-3853-0146
0-3857-1746
0-3883-0393

1 ลา

0-3852-5574
0-3850-82455-6

3 ลา
0-3858-1284
1 ลา
11 ลา
1 ลา
0-3852-4050
1 ลา
0-3853-0146
21 ลา
08-7717-9633
0-3808-6161
4 ลา
0-3851-1410
27 ลา
5 ลา
0-3858-2090 ต่อ 16
0-3858-1108 ต่อ 18
1 ลา
2 ลา

0-3856-8254
0-3855-3690 ต่อ 15

8 ลา
1 ลา
0-3881-4434ต่อ
110,111
1 ลา

-2เครือ่ งจักรกล เครือ่ งมือ อุปกรณ์
6.เรือยาง

7.เรือพาย

หน่วยงาน
1.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-ทต.ดอนเกาะกา = 47 ลา
2.ส่วนราชการ
-ช พัน 2 รอ. = 2 ลา
รวม
1.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-ทต.ศาลาแดง = 2 ลา
-อบต.ศาลาแดง = 2 ลา
2.อาเภอบางคล้า
-อบต.ท่าทองหลาง = 30 ลา
3.อาเภอแปลงยาว
-อบต.แปลงยาว = 1 ลา
4.อาเภอพนมสารคาม
-อบต.คู้ยายหมี = 1 ลา
5.อาเภอท่าตะเกียบ
-อบต.คลองตะเกรา = 1 ลา
รวม

8.เรือพร้อมเครื่องยนต์

1.อาเภอเมืองฯ
-ทต.นครเนื่องเขต = 1 ลา
2.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-อบต.หมอนทอง = 2 ลา
รวม

9.เรือพลาสติก

1.อบจ.
2.อาเภอสนามชัยเขต
-ทต.สนามชัยเขต = 2 ลา
3.ส่วนราชการ
-ช พัน 2 รอ. = 3 ลา
รวม

10.เรือพลาสติกหัวแหลมท้ายตัด

11.เรือเร็วตรวจการณ์

1.อาเภอเมืองฯ
-อบต.คลองหลวงแพ่ง = 2 ลา
2.อาเภอราชสาส์น
-อบต.ดงน้อย = 5 ลา
รวม
1.ส่วนราชการ
-สนง.เจ้าท่าสาขาฉะเชิงเทรา = 1 ลา
รวม

จานวน
47 ลา

หมายเลขโทรศัพท์
0-3850-2086

2 ลา
0-3851-0115
49 ลา
4 ลา
0-3813-2054
0-3813-2054
30 ลา
0-3882-7264
1 ลา
0-3855-2556
1 ลา
0-3850-2205
1 ลา
0-3850-8153 ต่อ 18
37 ลา
1 ลา
0-3859-2035 ต่อ 111
2 ลา
0-3858-2090 ต่อ 16
0-3858-1108 ต่อ 18
3 ลา
116 ลา 0-3809-3711-5ต่อ615
2 ลา
0-3859-7794
0-3859-7021
3 ลา
0-3851-1018
0-3851-1333
121 ลา
2 ลา
0-3851-3120
5 ลา
0-3856-3202
7 ลา
1 ลา
0-3851-1101
0-3851-3861
1 ลา

-3เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์
12.เรือตรวจการณ์กู้ภยั ทางทะเล

13.เรือเร็วอลูมเิ นียม

14.เรือเหล็ก

หน่วยงาน
1.ส่วนราชการ
-โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
เขื่อนบางปะกง = 2 ลา
รวม
1.มูลนิธิ
-สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา(กู้ภัย
ฉะเชิงเทรา) = 1 ลา
รวม
1.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-ทต.ดอนเกาะกา = 20 ลา
-อบต.สิงโตทอง = 2 ลา
-อบต.หมอนทอง = 10 ลา
รวม

15.เรือบรรทุก
16.รถมอเตอร์เกรดเดอร์

1.อาเภอบางคล้า
-อบต.บางกระเจ็ด = 1 ลา
รวม
1.อบจ = 4 คัน
รวม

17.รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ

18.รถบรรทุกติดตั้งเครน

1.อบจ
2.อาเภอเมืองฯ
-อบต.บางตีนเป็ด = 1 คัน
3.อาเภอบ้านโพธิ์
-อบต.สนามจันทร์ = 1 คัน
4.ส่วนราชการ
-โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา = 1 คัน
รวม
๑.อบจ. = ๒ คัน
๒.อาเภอแปลงยาว
-อบต.แปลงยาว = ๑ คัน
๓.ส่วนราชการ
-แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา = ๑ คัน
-สนง.ทรัพยากรน้าภาค ๖ = ๒ คัน
๔.รัฐวิสาหกิจ
-การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค อ.บางปะกง
= ๓ คัน
-การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค อ.พนมสารคาม
= ๓ คัน
-โรงไฟฟ้าบางปะกง = ๓ คัน
รวม

จานวน
2 ลา

หมายเลขโทรศัพท์
0-3809-3743

2 ลา
1 ลา

0-3851-1410

1 ลา
32 ลา
0-3850-2086
0-3850-2232 ต่อ 11
0-3858-2090 ต่อ 16
0-3858-1108 ต่อ 18
32 ลา
1 ลา
0-3808-6161
1 ลา
4 คัน
4 คัน
1 คัน
1 คัน

0-3809-3711-5ต่อ615
0-3809-3711-5ต่อ615
0-3882-4173

1 คัน
0-3858-8384
1 คัน
0-3858-7093-4
4 คัน
2 คัน
1 คัน

0-3809-3711-5ต่อ615
0-3855-2556

3 คัน
08-9757-6766
0-3808-6289
9 คัน
0-3853-1011
0-3835-2064
0-3855-2011
0-38554069
0-3857-3420-8-7ต่อ
2565-2
15 คัน
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19.รถบรรทุกเทท้าย

20.รถบรรทุกดั๊มพ์

หน่วยงาน
1.อาเภอเมืองฯ
-ทต.เมืองฉะเชิงเทรา = 4 คัน
2.อาเภอบางคล้า
-ทต.บางคล้า = 2 คัน
3.ส่วนราชการ
-แขวงทางหลวงชนบท ฉะเชิงเทรา = 1 คัน
4.รัฐวิสาหกิจ
-โรงไฟฟ้าบางปะกง = 3 คัน
5.หน่วยงานราชการ
-เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน = 1 คัน
รวม
1.อาเภอเมือง
-ทต.เมืองฉะเชิงเทรา = 1 คัน
รวม

21.รถบรรทุก 6 ล้อ

1.อาเภอเมืองฯ
-ทต.เมืองฉะเชิงเทรา = 1 คัน
2.อาเภอบ้านโพธิ์
-ทต.ลาดขวาง = 1 คัน
3.อาเภอบางคล้า
-ทต.บางคล้า = 1 คัน
4.ส่วนราชการ
-สนง.ทรัพยากรน้าภาค 6 กรมทรัพยากรน้า
= 1 คัน
5.รัฐวิสาหกิจ
-โรงไฟฟ้าบางปะกง = 8 คัน

22.รถแม็คโครล้อยาง

-องค์กรสุรา = 19 คัน
รวม
1.อาเภอเมืองฯ
-ทต.เมืองฉะเชิงเทรา = 2 คัน
รวม

23.รถแบ็คโฮล

1.อาเภอบางคล้า
-ทต.บางคล้า = 1 คัน
รวม

จานวน
4 คัน

หมายเลขโทรศัพท์
0-3881-4434 ต่อ
110,111

2 คัน
08-7717-9633
1 คัน
3 คัน
081-9313826
1 คัน
0-3850-2001
11 คัน
1 คัน
0-3881-4434 ต่อ
110,111
1 คัน
1 คัน
0-3881-4434 ต่อ
110,111
1คัน
0-3857-8042
1 คัน
1 คัน
08-7717-9633
27 คัน
0-3857-3420-7 ต่อ
2561-2
0-3854-4004ต่อ2292
31 คัน
2 คัน
0-3881-4434 ต่อ
110,111
2 คัน
1 คัน
08-7717-9633
1 คัน
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24.รถบรรทุกเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
25.รถบรรทุกเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน
ขับเคลื่อน 4 ล้อ

26.รถกู้ชีพกู้ภัย (รถฉุกเฉิน)

หน่วยงาน
1.อาเภอบ้านโพธิ์
-อบต.สิบเอ็ดศอก = 1 คัน
รวม
1.อาเภอเมืองฯ
-อบต.คลองอุดมชลขจร = 1 คัน
-อบต.ท่าไข่ = 1 คัน
-อบต.บางขวัญ = 1 คัน
-อบต.บ้านใหม่ = 1 คัน
2.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-ทต.บางน้าเปรีย้ ว = 1 คัน
-อบต.โยธะกา = 1 คัน
3.อาเภอบางปะกง
-ทต.บางปะกง = 1 คัน
-ทต.บางวัวคนารักษ์ = 1 คัน
-อบต.บางเกลือ = 1 คัน
5.อาเภอพนมสารคาม
-อบต.เมืองเก่า= 1 คัน
6.เอกชน
-รพ.จุฬารัตน์ 11 = 2 คัน
รวม
1.อาเภอบางปะกง
-ทต.ท่าข้าม = 1 คัน

1 คัน
4 คัน
0-3809-3908
0-3850-2003
0-3885-6669
0-3885-6694
2 คัน
0-3858-1302
0-3858-1206
3 คัน
0-3853-1352
0-3853-9707-8
0-3883-0393
1 คัน
0-3855-1299
2 คัน
0-3850-0300
12 คัน
1 คัน
0-3857-3411
0-3857-3999
1 คัน

3.อาเภอพนมสารคาม
-อบต.หนองยาว = 1 คัน

1 คัน

4.อาเภอสนามชัยเขต
-อบต.ท่ากระดาน = 1 คัน
5.เอกชน
-บจก.อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ = 1 คัน

1 คัน

1.มูลนิธิ
สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา
(กู้ภัยฉะเชิงเทรา) = 1คัน

หมายเลขโทรศัพท์
0-3858-8692

2.อาเภอแปลงยาว
-ทต.วังเย็น = 1 คัน

รวม
27.รถอุปกรณ์กู้ภัยส่องแสงสว่าง

จานวน
1 คัน

0-3858-9626
0-3858-9444
0-3855-2550
0-3855-4175
0-3808-6273
1 คัน
0-3883-2135
0-8140-07778
5 คัน
1 คัน
0-3851-1410
1 คัน

-6เครือ่ งจักรกล เครือ่ งมือ อุปกรณ์
28.รถยนต์ตรวจการณ์

หน่วยงาน
1.อาเภอเมืองฯ
-ทต.ฉะเชิงเทรา = 2 คัน
2.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-ทต.ดอนเกาะกา = 1 คัน
-อบต.สิงโตทอง = 1 คัน
-อบต.บึงน้ารักษ์ = 1 คัน
3.อาเภอบางปะกง
-ทต.ท่าข้าม = 1 คัน
-ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ = 1 คัน
-ทต.หอมศีล = 1 คัน
-ทต.บางผึ้ง = 1 คัน
-ทต.บางสมัคร = 2 คัน
4.อาเภอบ้านโพธิ์
-ทต.บ้านโพธิ์ = 1 คัน
-ทต.ลาดขวาง = 1 คัน
5.อาเภอพนมสารคาม
-ทต.พนมสารคาม = 1 คัน

จานวน
2 คัน

0-3881-4434 ต่อ
110,111
3 คัน
0-3850-2086
0-3850-2232
0-3850-2182
6 คัน
0-3857-3411
0-3857-3999
0-3853-3152
0-3857-1746
0-3809-0581
0-3884-3050-3ต่อ104
2 คัน
0-3858-7308ต่อ
109,110
0-3857-8042
3 คัน
0-3855-1881
0-3855-1551
0-3855-1099
0-3859-5222 ต่อ 13
0-3855-2550
0-3855-4175

-ทต.เขาหินซ้อน= 1 คัน
-อบต.หนองยาว = 1 คัน

29.รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว

30.รถกระบะตอนเดียวติดไฟฉุกเฉิน

6.อาเภอสนามชัยเขต
-อบต.ท่ากระดาน = 1 คัน
7.รัฐวิสาหกิจ
-การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอาเภอบางปะกง
= 2 คัน
รวม
1.อาเภอสนามชัยเขต
-ทต.สนามชัยเขต = 1 คัน
2.อาเภอท่าตะเกียบ
-อบต.คลองตะเกรา = 1 คัน
-อบต.ท่าตะเกียบ = 1 คัน
รวม
1.อาเภอบางปะกง
-ทต.พิมพา = 1 คัน
รวม

หมายเลขโทรศัพท์

1 คัน
0-3808-6264
2 คัน
0-3853-1011
0-3853-2064
19 คัน
1 คัน
0-3859-7794
0-3859-7021
2 คัน
0-3850-8153 ต่อ 18
0-3850-8151
3 คัน
0-3857-0555
1 คัน
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31.รถปิคอัพ

32.รถกระบะ

33.รถยนต์บรรทุกแบบแคป

34.รถยนต์บรรทุกแบบดับเบิลแคป

35.รถยนต์บรรทุก

หน่วยงาน
1.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-ทต.คลองแสนแสบ = 2 คัน
2.อาเภอบางคล้า
-ทต.บางคล้า = 5 คัน
3.อาเภอแปลงยาว
-อบต.แปลงยาว = 1 คัน
-อบต.หนองไม้แก่น = 2 คัน
รวม
1.อาเภอบางปะกง
-อบต.สองคลอง = 1 คัน
2.อาเภอบ้านโพธิ์
-อบต.เกาะไร่ = 1 คัน
3.อาเภอบางคล้า
-ทต.บางคล้า = 2 คัน
-อบต.เสม็ดใต้ = 2 คัน
4.อาเภอสนามชัยเขต
-ทต.สนามชัยเขต = 3 คัน

จานวน
2 คัน

หมายเลขโทรศัพท์
0-3852-4050

5 คัน
08-7717-9633
3 คัน
0-3855-2556
0-3850-2501 ต่อ 12
10 คัน
1 คัน
0-3852-8613
1 คัน
0-3852-5574
4 คัน
08-7717-9633
0-3858-4130
3 คัน
0-3859-7794
0-3859-7021

รวม
1.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-อบต.โพรงอากาศ = 1 คัน

9 คัน
1 คัน

2.อาเภอราชสาส์น
-อบต.บางคา = 1 คัน
รวม
1.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-อบต.โพรงอากาศ = 1 คัน

1 คัน

2.อาเภอบ้านโพธิ์
-อบต.สนามจันทร์ = 1 คัน
3.อาเภอราชสาส์น
-อบต.บางคา = 1 คัน
รวม
1.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-อบต.หมอนทอง = 2 คัน

1 คัน

2.รัฐวิสาหกิจ
-การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค อ. บางปะกง
= 2 คัน
รวม

2 คัน

0-3858-2328
0-3858-2326 ต่อ 13
0-3859-1084
2 คัน
1 คัน
0-3858-2328
0-3858-2326 ต่อ 13
0-3858-8384
1 คัน
0-3859-1084
3 คัน
2 คัน
0-3858-2090 ต่อ 16
0-3858-1108 ต่อ 18
0-3853-1011
0-3853-2064
4 คัน
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36.รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล

37.รถดูดทาความสะอาดท่อระบายน้า

38.รถยนต์ 4 ประตู

39.รถยนต์ตู้

หน่วยงาน
1.อาเภอบางคล้า
-ทต.บางคล้า = 1 คัน
รวม
1.อาเภอบางคล้า
-ทต.บางคล้า = 1 คัน
รวม
1.อาเภอบางปะกง
-อบต.เขาดิน = 4 คัน
2.อาเภอบางคล้า
-อบต.สาวชะโงก = 1 คัน
3.อาเภอพนมสารคาม
-อบต.เกาะขนุน = 1 คัน
4.อาเภอราชสาส์น
-อบต.เมืองใหม่ = 2 คัน
5.อาเภอคลองเขื่อน
-อบต.บางโรง = 1 คัน
รวม
1.อาเภอบางคล้า
-ทต.บางคล้า = 2 คัน
2.อาเภอสานามชัยเขต
-ทต.สนามชัยเขต = 2 คัน
3.เอกชน
-รพ.จุฬารัตน์ 11 = 1 คัน
รวม

40.รถขนย้ายผู้ป่วย 1669

41.รถกรองน้าดื่ม

1.อาเภอบางคล้า
-อบต.เสม็ดใต้ = 1 คัน
รวม
1.อาเภอบางปะกง
-ทต.ท่าข้าม = 1 คัน
รวม

42.รถบรรทุกน้าดื่ม

1.อาเภอบางปะกง
-ทต.บางสมัคร = 2 คัน
รวม

43.รถบรรทุกขนาด 2 1/2 ตัน FTS

1.ส่วนราชการ
-กองพลทหารราบที1่ 1 = 28 คัน
รวม

จานวน
1 คัน

หมายเลขโทรศัพท์
08-7717-9633

1 คัน
1 คัน
08-7717-9633
1 คัน
4 คัน
0-3813-4025
1 คัน
08-7717-9633
1 คัน
0-3855-3690 ต่อ 15
2 คัน
0-3855-1913
1 คัน
0-3850-9137
9 คัน
2 คัน
08-7717-9633
2 คัน
0-3859-7794
0-3859-7021
1 คัน
0-3850-0300
5 คัน
1 คัน
0-3858-4130
1 คัน
1 คัน
0-3857-3411
0-3857-3999
1 คัน
2 คัน
2 คัน
28 คัน

0-3884-3050-3 ต่อ
104
0-3898-1702

28 คัน
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44.รถบรรทุก 10 ตัน เทท้าย

หน่วยงาน
1.ส่วนราชการ
-ช พัน 2 รอ. = 3 คัน
รวม

45.รถบรรทุกขนาดใหญ่ 12 ตัน 10 ล้อ 1.อบจ.
2.อาเภอเมืองฯ
-ทต.เมืองฉะเชิงเทรา = 1 คัน

46.รถยนต์กภู้ ัยเอนกประสงค์

47.รถยนต์กภู้ ัยเคลื่อนที่เร็ว

จานวน
3 คัน

หมายเลขโทรศัพท์
0-3851-1018
0-3851-1333

3 คัน
2 คัน
1 คัน

0-3809-3711-5ต่อ615
0-3881-4434 ต่อ
110,111

3.อาเภอบางปะกง
-ทต.บางวัว = 1 คัน
5.ส่วนราชการ
-กก.2บก.กฝ.บช.ตชด. ค่ายพระยาสุรสีห์
= 1 คัน
รวม
1.อาเภอเมืองฯ
-ทต.เมืองฉะเชิงเทรา = 2 คัน

1 คัน

2.อาเภอบางปะกง
-ทต.บางปะกง = 1 คัน
3.อาเภอสนามชัยเขต
-อบต.ทุ่งพระยา = 1 คัน
4.เอกชน
-บริษัทโตโยต้าฯโรงงานเกตเวย์ = 1 คัน

1 คัน

รวม
1.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-ทต.บางน้าเปรีย้ ว = 1 คัน
-อบต.บางน้าเปรีย้ ว = 1 คัน
2.อาเภอบางปะกง
-ทต.ท่าสะอ้าน = 1 คัน
-ทต.บางปะกง = 1 คัน
-ทต.บางวัว = 1 คัน
-ทต.บางสมัคร = 1 คัน
-อบต.หนองจอก = 1 คัน

5 คัน
2 คัน

3.อาเภอพนมสารคาม
-ทต.พนมสารคาม = 1 คัน

1 คัน

4.มูลนิธิ
-กู้ภัยพนมสารคาม = 1 คัน
รวม

1 คัน

0-3853-9444
1 คัน
0-3858-9112
5 คัน
2 คัน
0-3881-4434 ต่อ
110,111
0-3853-1352
1 คัน
0-3808-6273
1 คัน
0-3854-4000
0-3854-4401
0-3858-1302
0-3858-2034
5 คัน
0-3853-0146
0-3853-1352
0-3853-9444
0-3884-3050-3ต่อ104
0-3857-8703
0-8654-7528
0-3855-1881
0-3855-1551
0-3855-1099
0-3883-6693
9 คัน
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48.รถยนต์อานวยการสื่อสารแบบ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ
49.รถบรรทุกขนาด 6 ตัน ติดตั้งเครื่อง
สูบน้า 12 นิ้ว

50.รถครัวสนาม

51.รถเสบียง

52.รถสุขาเคลื่อนที่
53.เครื่องสูบน้าขนาด 12 นิ้ว ติดตั้งบน
เทรลเลอร์

หน่วยงาน
1.มูลนิธิ
-กู้ภัยพนมสารคาม = 4 คัน
รวม
1.อาเภอเมืองฯ
-อบต.บางขวัญ = 1 คัน
2.อาเภอบางปะกง
-อบต.บางเกลือ= 1 คัน
รวม
1.ส่วนราชการ
-ช พัน 2 รอ. = 1 คัน
-สนง.ทหารพัฒนา ภาค 1 = 1 คัน
รวม
1.ส่วนราชการ
-สนง.ทหารพัฒนา ภาค 1 = 1 คัน
รวม
1.ส่วนราชการ
-สนง.ทหารพัฒนา ภาค 1 = 1 คัน
รวม
๑.อาเภอสนามชัยเขต = 1 เครื่อง
รวม

54.เครื่องสูบน้าขนาด 8 นิ้ว ติดตัง้ บน
เทรลเลอร์
55.เครื่องสูบน้าแบบหอยโคร่ง
56.รถเครื่องกาเนิดไฟฟ้า

57.ชุดดาน้าพร้อมอุปกรณ์
58.เสื้อชูชีพ

1.อบจ.
๒.อาเภอท่าตะเกียบ= 1 คัน
รวม
1.อาเภอสนามชัยเขต
-อบต.ท่ากระดาน = 1 เครื่อง
รวม
๑.มูลนิธิ
-กู้ภัยพนมสารคาม = 1 คัน
รวม
๑.อบจ.
รวม
๑.อบจ
๒.อาเภอเมือง
-อบต.คลองหลวงแพ่ง = ๑๐ ตัว
รวม

จานวน
4 คัน

หมายเลขโทรศัพท์
0-3883-6693

4 คัน
1 คัน
0-3885-6669
1 คัน
0-3883-0393
2 คัน
2 คัน
0-3851-0115
0-3855-2881
2 คัน
1 คัน
0-3855-2881
1 คัน
1 คัน
0-3855-2881
1 คัน
1 เครื่อง 0-3859-7008
๑ เครื่อง
๒ เครื่อง 0-3809-3711-5ต่อ615
๑ เครื่อง 0-3850-82455-6
๓ เครื่อง
๑ เครื่อง
0-3808-6273
๑ เครื่อง
๑ คัน
0-3883-6693
๑ คัน
๒ ชุด 0-3809-3711-5ต่อ615
๒ ชุด
46 ตัว
๑๐ ตัว
๕๖ ตัว

-๑๑เครือ่ งจักรกล เครือ่ งมือ อุปกรณ์
59.เลื่อยโซ่ยนต์ เลื่อยยนต์

หน่วยงาน
1.อาเภอเมืองฯ
-ทต.เมืองฉะเชิงเทรา= 3 เครื่อง
-อบต.บางเตย= 1 เครื่อง
-อบต.บางแก้ว= 1 เครื่อง
2.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-อบต.โพรงอากาศ = 1 เครื่อง
3.อาเภอบางปะกง
-ทต.บางวัวคณารักษ์= 1 เครื่อง
4.อาเภอบางคล้า
-ทต.บางคล้า = 1 เครื่อง
-อบต.สาวชะโงก = 1 เครื่อง
5.อาเภอคลองเขื่อน
-อบต.คลองเขื่อน = 1 เครื่อง
6.ส่วนราชการ
-ช พัน 2 รอ. = 2 เครื่อง
-สนง.ทหารพัฒนาภาค1 = 2 เครื่อง
7.มูลนิธิ
-สมาคมสงเคราะห์การกุศลเชิงเทรา
(กู้ภัยฉะเชิงเทรา)= 3 เครื่อง
8.เอกชน
-บริษัทโตโยต้าฯ โรงงานเกตเวย์ = 3 เครื่อง
รวม

60.สายยางขนาด 20 ซม.
61.ท่อดูดเครื่องสูบน้า

๑.อาเภอบ้านโพธิ์
-อบต.หนองบัว = 4 เส้น
รวม
๑.เอกชน
-บริษัทโตโยต้าฯ โรงงานเกตเวย์ = ๔ ชุด
รวม

62.เครื่องส่งท่อสูบน้า

๑.เอกชน
-บริษัทโตโยต้าฯ โรงงานเกตเวย์ = ๑ เครื่อง
รวม

63.เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

๑.อาเภอเมือง
-อบต.คลองหลวงแพ่ง = ๒ ชุด
รวม

จานวน
5 เครื่อง

หมายเลขโทรศัพท์
0-3881-4434 ต่อ
110,111
0-3856-5000
0-3850-2258

๑ เครื่อง
0-3858-2328
0-3858-2326 ต่อ 13
๑ เครื่อง
0-3853-9707-8
๒ เครื่อง
08-7717-9633
0-3858-4124
๑ เครื่อง
0-3850-9137
๔ เครื่อง
0-3851-1018
0-3851-1333
0-3855-2881
๓ เครื่อง
0-3851-1410
๓ เครื่อง
0-3854-4000
0-3854-4401
๒๐ เครื่อง

๔ เส้น
0-3858-7646
๔ เส้น
๔ ชุด
0-3854-4000
0-3854-4401
๔ ชุด
๑ เครื่อง
0-3854-4000
0-3854-4401
๑ เครื่อง
๒ ชุด
0-3851-3120
๒ ชุด

-๑๒เครือ่ งจักรกล เครือ่ งมือ อุปกรณ์
64.เครื่องสูบน้า

หน่วยงาน
๑.อาเภอเมือง
-อบต.บ้านใหม่ = ๑ เครื่อง
-อบต.วังตะเคียน = ๑ เครื่อง
๒.อาเภอบางปะกง
-ทต.บางว้ว = ๑ เครื่อง
๓.อาเภอบางคล้า
-ทต.บางคล้า = ๓ เครื่อง
๔.อาเภอพนมสารคาม
-ทต.พนมสารคาม = ๑ เครื่อง

จานวน
๒ เครื่อง

หมายเลขโทรศัพท์
0-3885-6694
0-3884-7342

๑ เครื่อง
0-3853-9444
๓ เครื่อง
08-7717-9633
๒ เครื่อง
0-3855-1881
0-3855-1551
0-3855-1099
0-3855-1882

-ทต.เกาะขนุน = ๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๕.อาเภอท่าตะเกียบ
-อบต.คลองตะเกรา = ๑ เครื่อง
๖.ส่วนราชการ
-สนง.ทรัพยากรน้าภาค 6 = ๓๒ เครื่อง
๗.เอกชน
-บริษัทโตโยต้าฯ โรงงานเกตเวย์ = 2 เครื่อง
รวม
65.วิทยุสื่อสาร

1.อาเภอเมือง
-อบต.คลองหลวงแพ่ง = 8 เครือ่ ง
2.อาเภอบ้านโพธิ์
-ทต.บ้านโพธิ์ = 1 เครื่อง
-ทต.เทพราช = 5 เครื่อง
3.อาเภอบางคล้า
-ทต.บางคล้า = 10 เครื่อง
4.อาเภอแปลงยาว
-ทต.ทุ่งสะเดา = 1 เครื่อง
-ทต.แปลงยาว = 5 เครื่อง
-ทต.วังเย็น = 5 เครื่อง

0-3850-8153 ต่อ 18
๓๒
เครื่อง 08-9757-6766
๒ เครื่อง
0-3854-4000
0-3854-4401
๔๓
เครื่อง
8 เครื่อง
0-3851-3120
6 เครื่อง
0-3858-7308 ต่อ
109 , 110
0-3859-5633
10
เครื่อง
17
เครื่อง

08-7717-9633
0-3858-9425-6
0-3858-9422
0-3858-9626
0-3858-9444
0-3850-2501 ต่อ 12

-อบต.หนองไม้แก่น = 6 เครื่อง
5.อาเภอคลองเขื่อน
4 เครื่อง
-อบต.คลองเขื่อน = 4 เครื่อง
0-3850-9137
6.เอกชน
10
-บริษัทโตโยต้าฯ โรงงานเกตเวย์ = 10 เครื่อง เครื่อง 0-3854-4000
0-3854-4401
รวม
55
เครื่อง

-๑๓เครือ่ งจักรกล เครือ่ งมือ อุปกรณ์
66.เครื่องรับส่งวิทยุ
67.ระบบกระจายเสียง ชนิดใช้คลื่น
ความถี่วิทยุ เชื่อมโยงสัญญาณ
68.สัญญาณเตือนภัย แบบมือหมุน

69.ชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
70.เครื่องปั๊มน้า

๗๑.เครื่องปั่นไฟ

72.เครื่องผลิตน้าดื่ม

73.โคมไฟสว่าง 1500 วัตต์

74.เครื่องกาเนิดไฟฟ้า 30 กิโลวัตต์

75.โครงไฟฟ้าส่องสว่าง 100 วัตต์
76.ชุดขุดเจาะอเนกประสงค์
77.เครื่องสารองไฟฟ้า

หน่วยงาน
1.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-ทต.ดอนเกาะกา = 5 เครื่อง
รวม
1.อาเภอบ้านโพธิ์
-อบต.บางกรูด = 1 ชุด
รวม
1.อาเภอพนมสารคาม
-อบต.เกาะขนุน = 1 เครื่อง
รวม
1.อาเภอท่าตะเกียบ
-อบต.ท่าตะเกียบ = 1 ชุด
รวม
๑.อาเภอคลองเขื่อน
-อบต.คลองเขื่อน = ๑ เครื่อง
๒.เอกชน
-บริษัทโตโยต้าฯโรงงานบ้านโพธิ์ = ๓ เครื่อง
รวม
๑.อาเภอคลองเขื่อน
-อบต.คลองเขื่อน = ๑ เครื่อง
รวม
๑.ส่วนราชการ
-ช พัน 2 รอ. = ๑ คัน

จานวน
๕ เครื่อง

รวม

๑ คัน
1 ชุด

1.ส่วนราชการ
-สนง.ทหารพัฒนา ภาค = 1 ชุด
รวม
1.ส่วนราชการ
-สนง.ทหารพัฒนา ภาค = 1 ชุด
รวม
1.ส่วนราชการ
-สนง.ทหารพัฒนา ภาค = 1 ชุด
รวม
1.ส่วนราชการ
-สนง.ทหารพัฒนา ภาค = 1 ชุด
รวม
๑.รัฐวิสาหกิจ
-การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอาเภอพนมสารคาม
= ๒ เครื่อง
รวม

หมายเลขโทรศัพท์
0-3860-2086

๕ เครื่อง
๑ ชุด
0-3813-1854
๑ ชุด
1 เครื่อง
0-3855-3690 ต่อ 15
๑ เครื่อง
1 ชุด
0-3850-8151
๑ ชุด
๑ เครื่อง
0-3850-9137
๓ เครื่อง
4 เครื่อง
๑ เครื่อง
0-3850-9137
๑ เครื่อง
๑ คัน
0-3851-1018
0-3851-1333
0-3855-2881
๑ ชุด
1 ชุด
0-3855-2881
๑ ชุด
1 ชุด
0-3855-2881
๑ ชุด
1 ชุด
0-3855-2881
๑ ชุด
๒ เครื่อง 0-3855-2011
0-3855-4069
0-3855-4070
๒ เครื่อง

ผนวก ง.
การติดต่อสือ่ สาร โทรศัพท์ส่วนราชการ
ข่ายวิทยุสื่อสาร

ผนวก จ.
ข้อมูลพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัยซ้าซาก 5 ปี (2556-2560)
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผนวก ฉ.
หน่วยงานทหารในพืน้ ที่

