ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 01 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดตราด
วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. สถานการณ์
๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป
๑.๑.๑ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตราด และพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย/ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยย้อนหลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
ปี ๒๕๕๘
อาเภอ
เมืองตราด

บ่อไร่

เขาสมิง

แหลมงอบ
เกาะกูด
เกาะช้าง

ตาบล
ท่ากุ่ม
วังกระแจะ
ห้วยแร้ง
แหลมกลัด
อ่าวใหญ่
เนินทราย
ด่านชุมพล
นนทรีย์
หนองบอน
บ่อพลอย
ช้างทูน
แสนตุ้ง
เขาสมิง
เทพนิมิต
สะตอ
ประณีต
คลองใหญ่
เกาะกูด
เกาะช้าง
เกาะช้างใต้

หมู่
๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘
๑ – ๘ , ๑๒
๑ – ๑๑
๓,๔,๗
๑–๖
๑–๙
๑,๒,๗
๑–๔
๑,๒,๔
๕,๖
๑ – ๔,๕,๖
๔,๖
๑,๒,๕,๗,๙
๔,๗
๑,๓ – ๕,๗,๙
๗
๑,๒,๔,๕
๒,๔,๕,๖
๒,๔
๓

ความเสียหาย
พืชสวน ๑๐ ไร่ พืชไร่ ๓ ไร่
ถนน ๒ สาย
พืชสวน ๑๐ ไร่
พืชไร่ ๓ ไร่
พืชสวน ๒ ไร่
พืชไร่ ๕ ไร่
พืชสวน ๒ ไร่
ถนน ๑ สาย
พืชสวน ๑ ไร่
พืชสวน ๒ ไร่
ท่อลอดเหลี่ยม ๑ แห่ง ถนน ๑ สาย
พืชสวน ๒ ไร่
พืชสวน ๘ ไร่
พืชสวน ๒ ไร่
พืชสวน ๗ ไร่
พืชสวน ๑๕ ไร่
ถนน ๖ สาย
สะพาน ๑ แห่ง
ถนน ๒ สาย
ถนน ๑ สาย

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 02 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ปี ๒๕๕๙
อาเภอ
เมืองตราด

ตาบล
แหลมกลัด
ท่ากุ่ม
วังกระแจะ
ท่าพริก
เนินทราย

หมู่
๑,๓,๗,๑๐
๑–๕
๑ – ๑๒
๑–๖
๑,๒

คลองใหญ่

ไม้รูด

๒,๕,๖

เขาสมิง

เขาสมิง
ประณีต
เกาะกูด

๑
๒,๓,๕,๖
๑,๒,๖

ตาบล
แหลมกลัด
ตะกาง

หมู่
๑,๒
๔,๕

เกาะกูด

ความเสียหาย
พืชไร่ ๓๗๓ ไร่
พืชสวน ๑๐๐ ไร่ สะพาน ๑ แห่ง
พืชไร่ ๑๒๐ ไร่ พืชสวน ๑๕๐ ไร่
พืชสวน ๕๐๐ ไร่
พืชไร่ ๑๐ ไร่
พืชไร่ ๒๐ ไร่ นาข้าว ๖ ไร่
ถนน ๑ สาย ฝาย ๑ แห่ง
พืชสวน ๒ ไร่
นาข้าว ๒๐๐ ไร่ พืชสวน ๑๐๐ ไร่
สะพานไม้ ๓ แห่ง

ปี ๒๕๖๐
อาเภอ
เมืองตราด

ท่ากุ่ม
เขาสมิง

ประณีต

บ่อไร่
เกาะช้าง

สะตอ
ช้างทูน
เกาะช้าง

ความเสียหาย
นาข้าว ๙๖ ไร่
ฝาย ๑ แห่ง
นาข้าว ๔๒ ไร่ พืชสวน ๑,๓๕๐ ไร่
๑,๓,๔,๕,๗
ถนน ๑ สาย สะพาน ๒ แห่ง
สวนผลไม้ ๓๐ ไร่ พืชไร่ ๖๔ ไร่
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐
พืชสวน ๑๓๐ ไร่
๑,๔,๗,๙
พืชไร่ ๑๐ ไร่
๖
ถนน ๑ สาย
๓,๔
ดินสไลด์ บ้าน ๑ หลัง เสียชีวติ ๑ คน

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 03 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

๑.๑.๒ พื้นที่ที่มีความเสี่ยง/ความเปราะบางต่อสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดตราด

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รวม ๓ อาเภอ ๑๗ ตาบล ดังนี้
๑) อาเภอเมืองตราด
๒) อาเภอบ่อไร่
๓) อาเภอเขาสมิง

จานวน ๕ ตาบล ได้แก่ ตาบลห้วยแร้ง ท่ากุ่ม ท่าพริก เนินทราย
และตาบลวังกระแจะ
จานวน ๕ ตาบล ได้แก่ ตาบลหนองบอน บ่อพลอย นนทรี ช้างทูน
และตาบลด่านชุมพล
จานวน ๗ ตาบล ได้แก่ ตาบลสะตอ เขาสมิง เทพนิมิต แสนตุ้ง วังตะเคียน
ประณีต และตาบลทุงนนทรี

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 04 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม จังหวัดตราด
พื้นที่เสี่ยงดินถล่ม รวม ๓ อาเภอ ๗ ตาบล ๑๗ หมู่บ้าน ดังนี้
๑.๑อาเภอบ่อไร่ จานวน ๓ ตาบล ๘ หมู่บ้าน ได้แก่
๑ตาบลบ่อพลอย บ้านบ่อไร่ ๓ หมู่ที่ ๑.๑.
๑ตาบลบ่อพลอย บ้านตางาม ๕ หมู่ที่ ๒.๑.
๑ตาบลบ่อพลอย บ้านตากแว้งล่าง ๗ หมู่ที่ ๓.๑.
๑ตาบลบ่อพลอย บ้านหมื่นด่าน ๘ หมู่ที่ ๔.๑.
๑ตาบลบ่อพลอย บ้านคลองยอ ๑๐ หมู่ที่ ๕.๑.
๑ตาบลนนทรีย์ บ้านนนทรีย์ ๑ หมู่ที่ ๖.๑.
๑ตาบลช้างทูน บ้านช้างทูน ๒ หมู่ที่ ๗.๑.
๑ตาบลช้างทูน บ้านหนองมาตร ๔ หมู่ที่ ๘.๑.
๒.๑อาเภอเกาะช้าง จานวน ๒ ตาบล ๖ หมู่บ้าน ได้แก่
๑ ตาบลเกาะช้าง บ้านคลองสน ๓ หมู่ที่ ๑.๒.
๑ตาบลเกาะช้าง บ้านคลองพร้าว ๔ หมู่ที่ ๒.๒.
๑ตาบลเกาะช้างใต้ บ้านบางเบ้า ๑ หมู่ที่ ๓.๒.
๑๔.๒. หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็กแบ๊ ตาบลเกาะช้างใต้
๑.๒ ๔ หมู่ที่ ๕.บ้านสลักคอก ตาบลเกาะช้างใต้
๑ตาบลเกาะช้างใต้ บ้านสลักเพชร ๕ หมู่ที่ ๖.๒.
๓.๑อาเภอเมืองตราด จานวน ๒ ตาบล ๓ หมู่บ้าน ได้แก่
๑ตาบลท่ากุ่ม บ้านเสม็ดแดง ๒ หมู่ที่ ๑.๓.
๑ตาบลท่ากุ่ม บ้านท่ากุ่ม ๓ หมู่ที่ ๒.๓.
๑ตาบลแหลมกลัด หินบ้านสะพาน ๕ หมู่ที่ ๓.๓.

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 05 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ ข้อมูลพื้นฐานในปี ๒๕๖๑
๑.๒.๑ ข้อมูลพื้นที่การเกษตร (นาข้าว พืชสวน พืชไร่ และพืชอื่นๆ)
ลาดับที่

ชนิดพืช

ปี ๒๕๖๑
พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน)
๑
ยางพารา
๓๔๑,๖๓๔
๒๙๑,๓๘๐
๖๔,๑๐๓
๒
ปาล์มน้ามัน
๖๒,๐๘๔
๖๑,๐๗๔
๑๔๓,๑๕๘
๓
เงาะ
๕๑,๙๐๔
๔๙,๐๒๑
๘๗,๒๕๗
๔
มังคุด
๓๘,๘๖๖
๓๖,๖๗๘
๒๖,๗๐๒
๕
ทุเรียน
๓๖,๙๐๔
๒๔,๑๙๙
๔๔,๘๔๑
๖
ลองกอง
๙,๗๐๕
๙,๑๓๗
๔,๕๖๙
๗
สัปปะรดโรงงาน
๔,๙๙๒
๔,๓๐๑
๑๕,๙๑๓
๘
สัปปะรดตราดสีทอง
๑๔,๔๒๒
๑๑,๕๗๘
๔๐,๔๐๗
๙
ข้าวนาปี
๑๖,๑๓๓
๑๖,๑๓๓
๖,๙๒๑
๑๐ ข้าวนาปรัง
๒,๑๕๒
๒,๑๕๒
๑,๑๘๕
(ที่มาข้อมูล : สานักงานเกษตรจังหวัดตราด ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
๑.๒.๒ ข้อมูลด้านปศุสัตว์ จังหวัดตราด มีเกษตรกรประกอบอาชีพปศุสัตว์ จานวน ๙,๖๙๘ ราย
ชนิดสัตว์เลี้ยง
สุกร
โคเนื้อ
ไก่
เป็ด
กระบือ
แพะ
แกะ
สุนัข
แมว
อื่นๆ

จานวน (ตัว)
๕๖,๕๖๔
๑,๕๖๕
๕๕๖,๕๖๕
๑๖,๗๒๓
๗๐๔
๕๗๒
๖๔
๑๔,๘๗๕
๘,๖๕๓
๖,๙๒๑

(ที่มาข้อมูล : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
๑.๒.๓ ข้อมูลด้านประมง การประกอบอาชีพด้านประมง
(๑) การประมงทะเล จังหวัดตราดมีครัวเรือนประมงทะเล ๔,๑๖๕ ครัวเรือน เรือประมง
จานวน ๓,๒๐๔ ลา และมีการจัดแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ ๒ แห่ง และขนาดเล็ก ๓๐ แห่ง มีธุรกิจ
ต่อเนื่องจากการประมง ได้แก่ โรงน้าแข็ง ๑๒ แห่ง โรงงานห้องเย็น ๓ แห่ง โรงงานน้าปลา ๔ แห่ง โรงงานปู
กระป๋อง ๒ แห่ง อู่ต่อเรือ ๖ แห่ง คานเรือ ๗ แห่ง ท่าเทียบเรือทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวม ๒๗ แห่ง
นอกจากนี้ ยังมีการแปรรูปผลิ ตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นบ้าน เช่น ทากะปิ กุ้งแห้งและปลาเค็ม
กระจายทั่วไปในเขตชายฝั่งทะเล

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 06 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

(๒) การประมงน้าจืด จังหวัดตราดมีครัวเรือนประมงน้าจืด ๕๑๐ ครัวเรือน ผลผลิตจากการประมง
น้าจืดค่อนข้างน้อย มีผลผลิตจากการจับสัตว์น้า จานวน ๑๐๕.๑๘ ตัน คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ ๒.๙๖ ล้านบาท
(๓) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง จังหวัดตราดมีพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีชายฝั่งทะเล
ยาว ๑๖๕ กิโลเมตร ผลผลิตส่วนใหญ่ได้จากเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาโม) ๘๔๙ ฟาร์ม ปลาทะเล ๕๕ ฟาร์ม
ปูทะเล ๗ ฟาร์ม และหอยทะเล ๓๐๙ ฟาร์ม
๑.๒.๔ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบ
(๑) พื้นที่การเกษตร
อาเภอเมืองตราด
ตวังกระแจะ.
พืช ทุเรียน ๕๕๔ ไร่ เงาะ ๒๗๐ ไร่ มังคุด ๖๑๐ ไร่
ลองกอง - ไร่ ปาล์มน้ามัน ๔๐ ไร่ ยางพารา ๗๑๑ ไร่
มะพร้าว ๒๔๐ ไร่ สับปะรด - ไร่ ข้าว 1๙๕ ไร่ พืชผัก - ไร่
ประมง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ๑๗ ไร่
พื้นที่การเลี้ยงกุ้งทะเล ๖๗๔ ไร่ ๔๗ ราย
คาดว่าได้รับผลกระทบ ๕๐ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนื้อ ๒๒๕ ตัว ๖๔ ราย เป็ด ๓๓๑ ตัว ๑๕ ราย
กระบือ ๕๑ ตัว ๑๐ ราย แพะ ๕๒ ตัว ๑๑ ราย
ไก่ ๕,๘๒๒ ตัว ๒๑๐ ราย แกะ ๗ ตัว ๑ ราย

ตห้วยแร้ง.
พืช ทุเรียน ๕๗๖ ไร่ เงาะ ๔๕๙ ไร่ มังคุด ๕๒๑ ไร่
ลองกอง - ไร่ มะพร้าว ๑๘๔ ไร่ ปาล์มน้ามัน ๓๘ ไร่
ยางพารา ๑,๗๑๙ ไร่ สับปะรด - ไร่ ข้าว ๒๓๓ ไร่
ประมง กุ้ง 13๐ ราย 1,๕๔๐ ไร่ สัตว์น้าจืด ๑๑ ราย ๔๓ ไร่
คาดว่าได้รับผลกระทบ ไร่ 500
ปศุสัตว์ โคเนือ ๓๕๓ ตัว ๑๑ ราย กระบือ ๓ ตัว ๑ ราย
สุกร ๕,๕๖๕ ตัว ๗ ราย ไก่ ๓,๗๓๘ ตัว ๑๙๙ ราย
เป็ด ๒๐๘ ตัว ๔ ราย แพะ ๖ ตัว ๑ ราย แกะ ๑ ตัว ๑ ราย

ตชาราก.
พืช ทุเรียน 87๔ ไร่ เงาะ ๒4๑ ไร่
มังคุด ๒๓๘ ไร่ มะพร้าว ๑๑๐ ไร่
ปาล์มน้ามัน - ไร่ ยางพารา ๑,๕๖๑ ไร่
สับปะรด - ไร่ ข้าว 1,๔๐๓ ไร่ พืชผัก - ไร่
ประมง กุ้ง/ปลากะพง ๓๗ ราย ๔๓๗ ไร่
สัตว์น้าจืด ๗1 ราย ๓ไร่ 5
ปศุสัตว์ โคเนือ ๓ ตัว ๑ ราย กระบือ ๘ ตัว ๕ ราย
แกะ ตัว 4ไก่ 2,๕๐๘ ตัว ๑๑๒ ราย
ตหนองคันทรง.
พืช ทุเรียน ๑๐๓ ไร่ เงาะ 1๔๔ ไร่ มังคุด ๑๙๘ ไร่
ลองกอง - ไร่ ยางพารา ๓๘๔ ไร่
สับปะรด - ไร่ ปาล์มน้ามัน 6๖ ไร่
ข้าว 1, ไร่ 899มะพร้าว ๓๒๖ ไร่
ประมง พืนที่การเลียงกุ้งทะเล ๗๓ ไร่ 5
สัตว์น้าจืด ๑ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ ๑๔ ตัว ๓ ราย สุกร ๓,๓๕๐ ตัว ๓ ราย
ไก่ 2,๗๐๑ ตัว ๑๐๖ ราย เป็ด ๘๔๔ ตัว ๑๒ ราย
แพะ ๒ตัว 6 ๑ ราย แกะ ๑ ตัว ๑ ราย
ตห้วงน้าขาว.
ประมง พืนที่การเลียงกุ้งทะเล 6๙๘ ไร่
ปศุสัตว์ 38,9๖๘ ตัว ๒๕ ราย

ตแหลมกลัด.
พืช ทุเรียน ๓๐๗ ไร่ เงาะ ๓6 ไร่
มังคุด ๑๖๖ ไร่ ปาล์มน้ามัน ๖๕๕ ไร่
มะพร้าว ๒,๓๗๕ ไร่
ยางพารา ๔2๘ ไร่ ข้าว 6๒๗ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ 5๓ ตัว ๑๖ ราย
สุกร ๕๖0 ตัว ๓ ราย
กระบือ ตัว 1 ๑ ราย
ไก่ 3,6๕2 ตัว ๑๕๒ ราย
เป็ด ๓๑3 ตัว ๘ ราย
ตอ่าวใหญ่.
ประมง พืนที่การเลียงกุ้งทะเล ๒๒๗ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ ๔๕ ตัว ๕ ราย ไก่ 1,3๐๗ ตัว ๕๗ ราย

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 07 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

อาเภอเมืองตราด (ต่อ)
ตเนินทราย.
พืช ทุเรียน ๑๘๕ ไร่ เงาะ ๑๕9 ไร่
มังคุด 8๘๘ ไร่ มะพร้าว ๒๓๘ ไร่

ต.หนองโสน
พืช ทุเรียน ๑๐๗ ไร่ เงาะ ๘๖ ไร่
มังคุด ๑๗๑ ไร่ ลองกอง - ไร่
ยางพารา ๑,4๙9 ไร่ สับปะรด - ไร่
ปาล์มน้ามัน - ไร่ ข้าว 1,3๒๒ ไร่
ประมง กุ้งทะเล ๓๓๒ ไร่
สัตว์น้าจืด ๕.๕ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ ๓๐ ตัว ๑๒ ราย
กระบือ ๑๘ ตัว ๖ ราย

ปาล์มน้ามัน ๕๕๒ ไร่ ยางพารา ๑,๔๘0 ไร่
สับปะรด - ไร่ ข้าว 1,03๙ ไร่
ประมง กุ้ง ๓๒ ราย ๖๐๑ ไร่
สัตว์น้าจืด 1๓ ราย ๑๐ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ 9๒ ตัว ๑๔ ราย
กระบือ ๘๖ ตัว ๑๓ ราย
สุกร 3,๑5๐ ตัว ๓ ราย
ไก่ 5๐,6๐๖ ตัว ๒๒๗ ราย
เป็ด ๒๙๙ ตัว ๒๓ ราย

ตท่ากุ่ม.
พืช ทุเรียน ๓๗๑ ไร่ เงาะ ๑๑๖ ไร่
มังคุด ๓๒๖ ไร่ ปาล์มน้ามัน ๑ 78ไร่
ยางพารา ๙๒๙ ไร่ สับปะรด - ไร่
ข้าว ๑,๐๖๑ ไร่ พืชผัก - ไร่
ประมง กุ้ง 5๔ ราย 93๖ ไร่
สัตว์น้าจืด ๒๒ ราย ๓๑ ไร่
คาดว่าได้รับผลกระทบ ไร่ 10
ปศุสัตว์ โคเนือ 2๖๓ ตัว ๒๔ ราย
กระบือ ๕๒ ตัว ๘ ราย

เป็ด ๑๐๖ ตัว ๓ ราย
ไก่ 1๗,๖๖๕ ตัว ๑๖๐ ราย
ตตะกาง.
พืช ทุเรียน ๑๗๘ ไร่ เงาะ ๑๐ ไร่
มะพร้าว ๑๘๖ ไร่ มังคุด ๒๒๐ ไร่
ยางพารา ๔๗๒ ไร่ สับปะรด375 ไร่
ข้าว 14.๓๑ ไร่ ปาล์มน้ามัน ๑๐๖ ไร่
ประมง กุ้ง ๑๗ ราย 2๐๑ ไร่
สัตว์น้าจืด ๒ ราย ๑.25 ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ 3๕ ตัว ๖ ราย
แกะ ตัว 5๑ ราย
เป็ด ตัว 3๑ ราย
ไก่ ๓,๘๔๗ ตัว ๑๔๕ ราย
กระบือ ๔๑ ตัว ๙ ราย
สุกร ๑๓ ตัว ๑ ราย
แพะ ๔๑ ตัว ๒ ราย

ตหนองเสม็ด.
พืช ทุเรียน ๓๘ ไร่ เงาะ ๖๖ ไร่
ลองกอง - ไร่ ยางพารา ๔๙๕ ไร่
สับปะรด - ไร่ ปาล์มน้ามัน ๔๒ ไร่
ข้าว 1,๔๔๒ ไร่ มังคุด ๑๖๐ ไร่
ประมง พืนที่การเลียงกุ้งทะเล ๑๒๑ ไร่
สัตว์น้าจืด 10 ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ ๒ ตัว ๑ ราย
กระบือ ๓ ตัว ๒ ราย
ไก่ 15,๗๒๘ ตัว ๘๗ ราย
เป็ด 2๓๙ ตัว ๓ ราย

ต.ท่าพริก
พืช มังคุด ๗ ไร่ ลองกอง - ไร่ ข้าว 2,๗๑๑ ไร่
ยางพารา 6๔๓ ไร่ ปาล์มน้ามัน ๔๐๘ ไร่
พืชไร่ - ไร่ มะพร้าว ๕๖ ไร่ ทุเรียน ๑ ไร่
ประมง พืนที่เพาะเลียงสัตว์น้าจืด ไร่ 4
พืนที่การเลียงกุ้งทะเล ๔๘๙ ไร่ ๑๔ ราย
ปศุสัตว์ โคเนือ 3๗ ตัว ๗ ราย กระบือ ๖ตัว 7 ๖ ราย
สุกร 13๔ ตัว ๑ ราย ไก่ 7,2๘๘ ตัว ๑๕๖ ราย
เป็ด 2,๒๖๗ ตัว ๘ ราย

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 08 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

อาเภอเขาสมิง
ตประณีต.
พืช ทุเรียน ๒๘๕ ไร่ เงาะ ๑๒0 ไร่ ยางพารา ๒๓๑ ไร่
มังคุด ๒๑๗ ไร่ ลองกอง - ไร่ สับปะรด 3๖๕ ไร่
ปาล์มน้ามัน 1,๗๐ ข้าว ไร่ 5๔ ไร่ 8
ประมง กุ้ง ๗๓๙ ไร่ สัตว์น้าจืด ๕๓ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ ๒๑ ตัว ๔ ราย กระบือ ๗ ตัว ๑ ราย
สุกร 1,๖๙๖ ตัว ๒ ราย เป็ด ๕๙ ตัว ๓ ราย
ไก่ ๑๘2,๕๓๗ ตัว ๗๑ ราย

ตสะตอ.
พืช ทุเรียน ๖๕ ไร่ เงาะ 1,๐๐5 ไร่ มังคุด 3๖8 ไร่
ลองกอง 5๒ ไร่ ยางพารา ๔๙๒ ไร่ สับปะรด - ไร่
ปาล์มน้ามัน ๕๑๕ ไร่ ข้าว ๕๑ ไร่ พืชผัก ๓๕ไร่ 0
ประมง สัตว์น้าจืด 1๑๙ ราย ๑๔๓ ไร่
คาดว่าได้รับผลกระทบ ไร่ 50
ปศุสัตว์ โคเนือ5 ตัว ๑ ราย กระบือ ๓ ตัว ๒ ราย สุกร 1,735 ตัว ๘ ราย

ไก่ ๔,0๕1 ตัว ๑๐๒ ราย เป็ด ๓4๘ ตัว ๑๘ ราย แพะ ๓ ตัว ๑ ราย
ตวังตะเคียน.
พืช ทุเรียน ๓๐ ไร่ เงาะ ๘๓ ไร่
มังคุด ๙๐ ไร่ ลองกอง - ไร่
ยางพารา ๑๓๕ ไร่ สับปะรด ๓๖ ไร่
ปาล์มน้ามัน ๓๙๗ ไร่ ข้าว ไร่ 82
พืชผัก
ไร่ 100

ตเทพนิมิต.
พืช ทุเรียน - ไร่ เงาะ ๒๒๐ ไร่ ลองกอง - ไร่
มังคุด ๑๔๐ ไร่ ยางพารา ๓๐ ไร่
ปาล์มน้ามัน ๒๑๗ ไร่ สับปะรด – ไร่
ประมง สัตว์น้าจืด ๓๘ ราย ๕๘ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ ๑๑ ตัว ๓ ราย
กระบือ ๒ ตัว ๑ ราย
สุกร 4,500 ตัว ๓ ราย
เป็ด ๕๖๕ ตัว ๙ ราย
ไก่ 1๕๓,๒๙๓ ตัว ๖๙ ราย

ประมง สัตว์น้าจืด ๓๐ ไร่
คาดว่าได้รับผลกระทบ ๒๐ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ 10๘ ตัว ๔ ราย
กระบือ 1๓ ตัว ๑ ราย
สุกร 3,700 ตัว ๒ ราย
ไก่ ๒,๖9๐ ตัว ๖๘ ราย
เป็ด 1๕๘ ตัว ๑๐ ราย
แพะ ๕๖ ตัว ๔ ราย

ต แสนตุ้ง.
พืช ปาล์มน้ามัน ๔๒๐ ไร่ ข้าว ๓๑ ไร่
ประมง กุ้ง ๓๙ ราย 1,๓๗๒ ไร่
สัตว์น้าจืด ๙ ราย 1๑ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ 1๕ ตัว ๔ ราย
กระบือ 1๔๘ ตัว ๔ ราย
สุกร ๓1,๘๓๔ ตัว ๒๐ ราย

ตทุ่งนนทรี.
พืช ทุเรียน ๔๒ ไร่ เงาะ ๑๕๘ ไร่
มังคุด ๒๑๐ ไร่ สับปะรด 9๒ ไร่
ปาล์มน้ามัน ๓๔๐ ไร่ ลองกอง - ไร่
ประมง กุ้ง 16ราย 17๓ ไร่
สัตว์น้าจืด ๒๔ ราย ๑๘ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ 3๔ ตัว ๓ ราย
กระบือ ๒๗ ตัว ๑ ราย
สุกร ๓,๗๗๑ ตัว ๒๒ ราย

ไก่ 20,๒๙๒ ตัว ๕๕ ราย
เป็ด ๗๕๙ ตัว ๑๑ ราย

ตท่าโสม.
พืช
ทุเรียน - ไร่ เงาะ - ไร่ มังคุด - ไร่
ลองกอง - ไร่ ยางพารา - ไร่ สับปะรด - ไร่
ปาล์มน้ามัน - ไร่ พืชผัก - ไร่
ประมง กุ้ง ๓ 58ราย ๑,๐๔๘ ไร่ สัตว์น้าจืด 1 ราย4 . 5ไร่
ปศุสัตว์ สุกร 2,8๕๒ ตัว ๑๔ ราย ไก่ ๑,๒๖๒ ตัว ๓๕ ราย
เป็ด ๑๙ ตัว ๑ ราย โคเนือ 2๕ ตัว ๒ ราย
แพะ ๓ ตัว 8๒ ตัว แกะ ๕๑ ตัว ๓ ราย

ไก่ ๔,๗๘๘ ตัว ๗๑ ราย
เป็ด ๒1๒ ตัว ๗ ราย
แกะ ๘ ตัว ๑ ราย
ตเขาสมิง.
พืช
ทุเรียน ๗๐ ไร่ เงาะ ๖๐ ไร่ มังคุด ๓๕๐ ไร่
ลองกอง 1๐๐ ไร่ ยางพารา - ไร่ สับปะรด - ไร่
ปาล์มน้ามัน 1๐๐ ไร่ พืชผัก - ไร่
ประมง กุ้ง 1๙ ราย25 ๖ ไร่ สัตว์น้าจืด ๒ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ ๓๕ ตัว ๒ ราย สุกร 1, ตัว 500๑ ราย
ไก่ 23,๔๔๖ ตัว ๔๒ ราย เป็ด ๑๕๖ ตัว ๕ ราย
แกะ ตัว 44 ๑ ราย

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 09 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

อาเภอบ่อไร่
ตหนองบอน.
พืช
ทุเรียน ๑๕ ไร่ เงาะ - ไร่
มังคุด ๑๕ ไร่ ลองกอง - ไร่
ปาล์มน้ามัน ๕ ไร่ ยางพารา ๔๐ ไร่
สับปะรด ๕ ไร่
ประมง พืนที่เพาะเลียงสัตว์น้าจืด ๑๗ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ ๙ ตัว ๑ ราย สุกร ๒ ตัว ๑ ราย
ไก่ 2,9๘๒ ตัว ๑๕๖ ราย เป็ด ๒๕๓ ตัว ๓๐ ราย
แพะ ๗ ตัว ๑ ราย

ตช้างทูน.
พืช ทุเรียน - ไร่ เงาะ - ไร่
มังคุด - ไร่ ลองกอง - ไร่
ปาล์มน้ามัน ๑๐ ไร่ ยางพารา ๑๘ ไร่
ข้าว - ไร่ สับปะรด - ไร่ พืชผัก - ไร่
ประมง พืนที่เพาะเลียงสัตว์น้าจืด ไร่ 3
ปศุสัตว์ โคเนือ ๑๐๕ ตัว ๑๒ ราย กระบือ ๒ ตัว ๒ ราย
สุกร 11๐ ตัว ๔ ราย ไก่ 9๕๔ ตัว ๖๐ ราย
เป็ด ๗๐ ตัว ๘ ราย
ตบ่อพลอย.
พืช ข้าว - ไร่ ทุเรียน - ไร่ เงาะ - ไร่
มังคุด 1๐ ไร่ ลองกอง - ไร่
ปาล์มน้ามัน ๓๐ ไร่ ข้าว - ไร่ พืชผัก - ไร่
ยางพารา ๑๕ ไร่ สับปะรด - ไร่
ประมง พืนที่เพาะเลียงสัตว์น้าจืด ๗๙ ไร่
คาดว่าได้รับผลกระทบ ไร่ 20
ปศุสัตว์ โคเนือ ๘๘ ตัว ๖ ราย กระบือ ๑๔ ตัว ๒ ราย
สุกร ๙๐๑ ตัว ๔ ราย ไก่ ๔๖,๒๔๑ ตัว ๑๗๓ ราย
เป็ด ๒๕๒ ตัว ๑๕ ราย แพะ ๔ ตัว ๑ ราย

ตหนองบอน.
ตช้างทูน.
ตบ่อพลอย.

ตนนทรีย์.

ตด่านชุมพล.

ตนนทรีย์.
พืช
ทุเรียน - ไร่ เงาะ - ไร่ มังคุด - ไร่
ลองกอง - ไร่ ปาล์มน้ามัน ข้าว ไร่ 10- ไร่
ยางพารา ๓๐ ไร่ สับปะรด พืชผัก ไร่ 25-ไร่
ประมง พืนที่เพาะเลียงสัตว์น้าจืด ๙ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ ๔๘ ตัว ๒ ราย สุกร ๗,๕๐๐ ตัว ๑ ราย
ไก่ ๑,๕๐๔ ตัว ๔๗ ราย เป็ด ๑๐๐ ตัว ๑ ราย

ตด่านชุมพล.
พืช
ทุเรียน เงาะ ไร่ 6- ไร่ มังคุด -ไร่
ลองกอง - ไร่ ปาล์มน้ามัน 3๕ ไร่
ยางพารา ๕๕ ไร่ สับปะรด ๔๕ ไร่
ข้าว - ไร่ พืชผัก - ไร่
ประมง พืนที่เพาะเลียงสัตว์น้าจืด 3๕ ไร่
คาดว่าได้รับผลกระทบ 3๕ ไร่
ปศุสัตว์ โคเนือ ๑๖๙ ตัว ๑๑ ราย กระบือ ๘๗ ตัว ๓ ราย
สุกร ๒,๗๙๐ ตัว ๑ ราย ไก่ ๓,๐๑๙ ตัว ๘๔ ราย
เป็ด ๒๔๕ ตัว ๖ ราย แพะ ๓ ตัว ๒ ราย

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 10 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

อาเภอเกาะช้าง

ต เกาะช้าง.
พืช
ทุเรียน ๑๐ ไร่ เงาะ – ไร่ มังคุด - ไร่
ลองกอง - ไร่ ส้มโอ - ไร่ มะพร้าว - ไร่
ยางพารา ๒ไร่
ประมง พืนที่การเพาะเลียงกุ้งทะเล ๑๗๐ ไร่
ปศุสัตว์ ไก่ ๒,๐๙๓ ตัว ๑๐๘ ราย เป็ด ๒๒๗ ตัว ๑๒ ราย

ตเกาะช้าง.

ตเกาะช้างใต้.

ต.เกาะช้างใต้
พืช
ทุเรียน ๖ ไร่ เงาะ – ไร่ มังคุด - ไร่
ลองกอง - ไร่ ส้มโอ - ไร่ มะพร้าว - ไร่
ยางพารา ๔ ไร่
ประมง ปศุสัตว์ ไก่ ๑,๐๕๓ ตัว ๔๗ ราย เป็ด ๙ ตัว ๑ ราย
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(๒) พื้ น ที่ชุมชนหรื อพื้ นที่เศรษฐกิจ ที่เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะน้าท่ว มขั ง ได้แ ก่ พื้นที่ ในเขต
เทศบาลเมืองตราดและพื้นที่โดยรอบเทศบาลเมืองตราด ประกอบด้วย ตาบลวังกระแจะและตาบลหนองเสม็ด
(๓) พื้นที่เสี่ยงที่สาคัญอื่นๆ ได้แก่ เส้นทางหลวงหมายเลข ๓ สายสุขุมวิท กม.ที่ ๓๘๘+๕๐๐
ถึง กม.ที่ ๓๙๙ (บ้านหนองบัว ตาบลวังกระแจะ อาเภอเมืองตราด) และถนนตราด – แหลมงอบ กม.ที่ ๔ ถึง
กม.ที่ ๕ (ตาบลหนองเสม็ด อาเภอเมืองตราด)
๑.๒.๕ ระบบการกักเก็บน้าของชลประทาน มีอ่างเก็บน้าขนาดกลาง ๗ แห่ง คือ อ่างเก็บน้าเขาระกา
อ่างเก็บน้าบ้านมะนาว อ่างเก็บน้าด่านชุมพล อ่างเก็บน้าห้วยแร้ง อ่างเก็บน้าวังปลาหมอ อ่างเก็บน้าคลองโสน
และอ่างเก็บน้าคลองสะพานหิน สามารถรับน้าได้ทั้งสิ้น ๑๘๔.๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒. ภารกิจ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตราดทาหน้าที่สั่งการ อานวยการประสานงาน
และสนับสนุนการปฏิบัติของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอ รวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัด ตราด ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติของกองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดใกล้เคียง เมื่อได้รับการร้องขอ
๒.๑ การปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร และพื้นที่สาคัญของจังหวัด มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าในพื้นที่ โดยขุดลอกท่อระบายน้า ดูดเลน ทาความสะอาดร่องน้า
เพื่อกาจัดสิ่งกีดขวางออกจากทางระบายน้า และรองรับน้าฝนที่ตกลงมาได้ พร้อมทั้งพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้า
และเจ้าหน้าทีป่ ระจาจุดเสี่ยงเพื่อ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาตลอดฤดูฝน
๒.๑.๒ เพิ่มพื้นที่รองรับน้า โดยการเร่งกาจัดวัชพืช ขยะ ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้าอื่นๆ ในคู คลอง
แหล่งน้าต่างๆ โดยเฉพาะที่เป็นเส้นทางระบายน้าลงสู่แม่น้า เพื่อให้คู คลอง แหล่งน้าต่างๆ สามารถรองรับ
น้าฝนและน้าจากท่อระบายน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๒.๑.๓ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้า หากพบความผิดปกติ ให้เร่งปรับปรุงแก้ไขโดยทันที
๒.๒ การปกป้องดูแล ชีวิต และทรัพย์สิน เป็นหน้าที่ของตารวจภูธรจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ในการ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรม การลักขโมย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒.๓ การบริหารจัดการน้าในพื้นที่
๒.๓.๑ โครงการชลประทานตราด ควบคุมปริมาณการไหลโดยกักน้าไว้ในอ่างเก็บน้าหรือแหล่งเก็บกักน้า
เพื่อควบคุมปริมาณน้าไม่ให้ไหลมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงน้าท่วม และดาเนินการระบายน้าออกจากลาน้าที่มี
สภาพวิกฤต เช่น การใช้เครื่องสูบน้า ไปยังพื้นที่รองรับน้า
๒.๓.๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ดูแลการวางผังเมือง ควบคุมสิ่งปลูกสร้าง ไม่ให้ไปกีดขวาง
ทางน้าที่ใช้ในการระบายน้าออกจากเขตชุมชน
๒.๓.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดมเครื่องจักรกลเร่งระบายน้าและเปิดทางน้าในพื้นที่ที่มีน้าท่วมขัง
หรือพื้นที่ลุ่มต่า ไปยังพื้นที่รองรับน้า
๓. การปฏิบัติ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด มีหน้าที่สั่งการ อานวยการ ประสานงาน
และสนับสนุนการปฏิบัติ ของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
อาเภอ รวมถึงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ตามที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการช่ วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดตราดร้องขอการสนับสนุน
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ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดใกล้เคียง เมื่อได้รับ
การร้องขอ โดยมีเป้าหมายในการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อปัญหา
อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรง รวมทั้งเพื่อฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมในระยะเวลาอันสั้น
๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ
๑. การดาเนินการของกองอานวยการป้องกันและสาธารณภัยจังหวัด
ก. สั่งการให้กองอานวยการป้องกันและสาธารณภัยอาเภอ กองอานวยการป้องกันและสาธารณภัย
เทศบาล กองอานวยการป้องกันและสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สภาพอากาศและการคาดหมายลักษณะอากาศและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการจัดเวรเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น
พร้อมให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดเตรียมทรัพยากรและกาลังพลให้พร้อมในการออกเผชิญเหตุ
และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบภัยพิบัติ
ข. จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการอุทกภัย วาตภัย และ
ดินโคลนถล่ม ที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบอานวยการ ควบคุม
ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับ การดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด
พร้ อมทั้งเป็น ศูนย์ กลางในการระดมสรรพกาลั ง และทรัพยากรเพื่อบริห ารจัดการสาธารณภัยจากน้าและ
อุทกภัย อานวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล รวมทั้งเป็นองค์กรปฏิบัติในการเชื่อมโยงกับองค์การบริหาร
จัดการน้าและอุทกภัยแห่งชาติ
ค. ประสานและจัดเตรียมทรัพยากรจากหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมถึงกาลังคน วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งข่ายหลักและข่ายสารอง ยานพาหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้า
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ให้พร้อมใช้การได้ทันทีที่ได้รับการร้องขอ
ง. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์ ฉุกเฉินเพื่อเป็น
การสร้างความพร้อม โดยการสารองอาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉิน สร้างแนวป้องกัน พร้อมทั้ง
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตลม ฟ้า อากาศ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
พฤติ ก รรมของสั ต ว์ ตลอดจนเชื่ อ ฟั ง ค าเตื อ นและพร้ อ มปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงอั นตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากสภาวะน้าท่วมขังในบริเวณชุมชน
เช่น อันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร รวมทั้งระมัดระวังป้องกันมิให้เด็กพลัดตกน้า หรือลงเล่นน้า
ในช่วงที่มีสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้น
จ. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือคาเตือนจากกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ อย่างใกล้ชิด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อมูลปริมาณน้าฝน ระดับน้าในแม่น้า ระดับน้าทะเลหนุน รวมทั้งบริเวณพื้นที่ลุ่มที่มักจะเกิดน้าท่วมขังในพื้นที่
อย่างใกล้ชิด โดยให้ติดตามสถานการณ์ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ แผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์กลุ่มฝน
ปริมาณน้าในลุ่มน้าสายหลัก สายรอง ฯลฯ จากข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมชลประทาน ฯลฯเพื่อใช้ป ระโยชน์ ในการวิเคราะห์ และประเมิน รวมทั้งประสานกับหน่ว ยงานอื่นๆ (
และคาดการณ์แนวโน้มสาธารณภั สถานการณ์ยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
๒) ขั้นตอนการปฏิบัติที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมในพื้นที่จะต้องปฏิบัติ
ทั้งที่เป็นการใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง โดยจังหวัดมีนโยบายเน้นการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ผู้ประสบภัยเป็นลาดับแรก
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ก .ช่วงระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง (ด้านการอพยพ การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต)
๑) สั่งการกาชับแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ติดป้ายเตือนวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร/ ในสายทางและบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้าท่วมสูง น้าป่า
ไหลหลากกัดเซาะคอสะพานขาดน้าท่วมผิวจราจรในระดับสูง ที่ไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวจราจรได้ เพื่อให้
ประชาชนผู้ใช้สายทางสัญจรดังกล่าวทราบและใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น
๒) จัดเจ้าหน้าที่ตารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (.อปพร)และอาสาสมัครกู้ชีพ – กู้ภัย
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และอานวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตรายดังกล่าว
๓) กรณีมีผู้สูญหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว โดยสนธิกาลังจากทุกภาคในพื้นที่
ส่วนทั้งหน่ว ยทหาร ตารวจ อาสาสมัครกู้ชีพ – กู้ภัย เข้าไปร่วมกู้ภัย ค้นหาผู้ สูญหายและผู้ติดค้างในพื้นที่
ผู้ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
ขด้านการรักษา ด้านการดารงชีพ การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ) ชั่วโมง ๔๘ ช่วงระยะเวลา .
(ความสงบเรียบร้อยโดยการ
๑) ประสานงานมูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล เพื่อให้การสนับสนุนในเรื่องการประกอบเลี้ยงและ
ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อาทิ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ยามยาก (ภาฯ) เหล่ากาชาด
จังหวัด หน่วยอาสาสมัคร องค์กรการกุศล และภาคเอกชนในพื้นที่ จัดอาหาร น้าดื่ม (ปรุงสาเร็จพร้อมบริโภค)
เครื่องยังชีพที่จาเป็น ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยให้ทั่วถึง และเพียงพอ
๒) จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ราษฎรที่บ้านเรือนเสียหาย และช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัย
ทั้งอาหาร น้าดื่ม เครื่องนอน เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และยารักษาโรค
๓) กรณีมีผู้สูญหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว โดยสนธิกาลังจากทุกหน่วยงาน
ทั้งฝ่ายทหาร ตารวจ อาสาสมัครกู้ชีพ – กู้ภัย เข้าไปร่วมกู้ภัย ค้นหาผู้สูญหายและผู้ติดค้างในพื้นที่ผู้ประสบภัย
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
๔) พื้นที่วิกฤติที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ได้ให้ประสานขอรับ
การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยทหารหรือตารวจในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงสาหรับเดินทางเข้าไปในพื้นที่
วิกฤติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
ค .ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๗๒ ชั่วโมง ด้านการบริหารศูนย์พักพิง การให้ความช่วยเหลือด้านดารงชีพ)
ชั่วคราว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย(
๑) ประสานงานมูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล เพื่อให้การสนับสนุนในเรื่องการประกอบเลี้ยง
ผู้อพยพและให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อาทิ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ยามยาก (ภาฯ)
เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยอาสาสมัคร องค์กรการกุศล และภาคเอกชนในพื้นที่ จัดอาหาร (ปรุงสาเร็จพร้อมบริโภค)
น้าดื่ม เครื่องยังชีพที่จาเป็น ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยให้ทั่วถึง และเพียงพอ
๒) จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ราษฎรที่บ้านเรือนเสียหาย และช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัย
ทั้งอาหาร น้าดื่ม เครื่องนอน เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และยารักษาโรค
๓) กรณีมีผู้สูญหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว โดยสนธิกาลังจากทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ทั้งหน่วยทหาร ตารวจ อาสาสมัครกู้ชีพ – กู้ภัย เข้าไปร่วมกู้ภัย ค้นหาผู้สูญหายและผู้ติดค้างในพื้นที่
ผู้ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
๔) พื้นที่วิกฤติที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ได้ให้ประสานขอรับ
การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยทหารหรือตารวจในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงสาหรับเดินทางเข้าไปในพื้นที่
วิกฤติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
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๕) สนธิกาลังทั้งหน่วยทหาร ตารวจ อาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(.อปพร) อาสาสมัครกู้ชีพ – กู้ภัย ในการดูแล เฝ้าระวัง และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่พักอาศัย
ชั่วคราว และศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เปิดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยของตนเองได้
๖) ในกรณีที่คาดว่าสถานการณ์อาจจะยืดเยื้อ มอบหมายให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตราดร่วมกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว
ตามจุดและแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดที่กาหนดไว้
๓.๒ การเตรียมความพร้อม
๓.๒.๑ การเตรียมความพร้อมกาลังเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์ เครื่องจักรกล ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย มอบหมายให้ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตารวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มูลนิธิ/องค์กรสาธารณกุศล
และอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดและที่ได้รับมอบหมายภารกิจเป็นการเฉพาะ เตรียมความพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง
สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์หรือมีการร้องขอ
ส าหรั บ การสั่ ง ใช้อ าสาสมั ค รขององค์ ก ารสาธารณกุ ศลในพื้ นที่ จัง หวัด ตราดได้ กาหนดให้
หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน ร้องขอผ่านคณะทางานอาสากู้ชีพ – กู้ภัยจังหวัดตราด โดยมี
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานคณะทางาน เพื่อพิจารณาจัดกาลังพลและ
มอบหมายให้อาสากู้ชีพ – กู้ภัยร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนให้แก่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ร้องขออย่าง
เป็นระบบ
๓.๒.๒ การแจ้งเตือนภัย โดยการติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝน ช่องทางการแจ้งเตือน และการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้
ก. ระดับการแจ้งเตือนภัย มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบทาหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยระดับ
จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สีแดง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่
ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีสม้
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่กาลังควบคุม
สถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่สถานการณ์ จะ
รุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคาแนะนา
สีน้าเงิน
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิดทุก ๒๔ ชั่วโมง
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจา
ข. กระบวนการแจ้งเตือนภัย ประกอบด้วย
๑) การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เป็นการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์
ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้งทาหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ประชาชน โดยมีส่วนราชการ
และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ และเครื่องมือทางเทคนิค เช่น สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด โครงการ
ชลประทานจังหวัดตราด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ที่ทาการปกครองจังหวัด/อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เฝ้า
ระวังและติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยให้ที่ทาการปกครองจังหวัดตราด เป็นหน่วยจัด
วางระบบสื่อสาร รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารสาหรับเชื่อม
กับระบบสื่อสารให้เพียงพอและใช้การได้ตลอดเวลาโดยให้ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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จังหวัดตราด แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับ
สาธารณภัย ดังนี้
(๑) การติดตามสภาพภูมิอากาศประจาวัน มอบหมายให้สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด รับผิดชอบ
ติดตามสภาพภูมิอากาศ ช่องทางการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ โทรสาร Application Line และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(๒) การติดตามปริมาณน้าฝนประจาวัน มอบหมายให้ที่ทาการปกครองจังหวัดตราด
โครงการชลประทานตราด และเครือข่าย อส.ปภ. ติดตามปริมาณน้าฝนประจาวัน ผ่านช่องทางการแจ้งเตือน
ด้วยโทรศัพท์ โทรสาร Application Line และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(๓) การแจ้งเตือนหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนด้วยโทรศัพท์ โทรสาร Application Line
(๔) การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนทางวิทยุกระจายเสียงและสื่อมวลชน มอบหมายให้
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด กาหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ คือ สถานีวิทยุกระจายเสียง และ
สื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือนภัย และวิธีปฏิบัติตนแก่ประชาชน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกตัดขาดจากข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
(๕) การประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน มอบหมายให้อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่องทางการแจ้งเตือน คือ เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวของตาบล หมู่บ้าน ชุมชน
๒) การแจ้งเตือนล่วงหน้า เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัย
ขึ้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลาสาหรับการแจ้งเตือน
ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยปกติควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัยไม่ต่ากว่า
๑๒๐ ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เป็นหน่วยประสานงานกลาง
ร่วมกับสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การ
แจ้งเตือนล่วงหน้าที่มีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อการรับทราบและทาความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับ
๓) การแจ้งเตือนภัย เป็นการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่าร้อยละ ๖๐
และเป็นการแจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการ หน่วยงาน กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยให้มี
การแจ้งเตือนภัยไม่ต่ากว่า ๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ได้แก่
(๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
(๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา)
(๓) แนวทางการปฏิบัติตนของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน
(๔) การเตรียมความพร้อมรับมือ เช่น อาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค เป็นต้น
ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด จัดวางแนวทางมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติ
ร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยเพื่อการสั่งการไปยัง กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ พร้อมทั้งให้สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ร่วมกับที่ทาการปกครองจังหวัดตราด กาหนด
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แจกจ่าย ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยให้กับผู้ปกครองท้องที่
และประชาชนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีการปฏิบัติเพื่อเตรียมรับ
สถานการณ์ เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด และให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
รายงานผลการปฏิบัติ ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง
นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัยเพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two - way Communication)
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๓.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สถาปนาศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรณีเกิดเหตุขนาดใหญ่หรือเกิดเหตุ
ในหลายอาเภอพร้อมกัน พร้อมสั่งการอาเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลัง และอานวยการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร
องค์กรสาธารณกุศล และภาคประชาสังคมอื่น เพื่อเข้าเผชิญเหตุหรือรับมือต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยมอบหมายให้
หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังนี้
๑) การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มอบหมายสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เป็นหน่วยดาเนินการ
๒) การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอ มอบหมายที่ทาการ
ปกครองอาเภอ เป็นหน่วยดาเนินการ
๓) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับท้องถิ่น มอบหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยดาเนินการ
๔) โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้เป็นไปตามแผนภาพต่อไปนี้
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ร่วม
ส่วนปฏิบัติการ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ส่วนอ้านวยการ

แผนภาพ โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
๔) แผนผังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้เป็นไปตามแผนภาพต่อไปนี้

ส่วนสนับสนุน

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 17 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดตราด
ส่วนสนับสนุน

ผูบ้ ัญชาการเหตุการณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด(ตราด)

คณะที่ปรึกษา
- ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
จานวน ๑๘ คน
ผู้อานวยการเขตพืน้ ที่การศึกษาตราด -

ฝ่ายอานวยการ
ผู้รับผิดชอบ สานักงาน ปภ.
จังหวัดตราด
งานธุรการ วิเคราะห์ งานข่าวกรอง ข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
งานจัดกาลังสนับสนุน งานศูนย์สงั่ การ งานประสานการตรวจเยี่ยม งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ -งานประสานการช่วยเหลือ
งานการเงินและบัญชี -

ฝ่ายสือ่ สาร
ผู้รับผิดชอบ.สานักงาน
ปภจังหวัดตราดและ .
สานักงานจังหวัดตราด
-วางระบบสื่อสาร
วางระบบสารสนเทศ -

ฝ่ายแจ้งเตือนภัย
ผู้รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์
จังหวัดตราด
-งานติดตามและประเมิน
สถานการณ์
งานเฝ้าระวังและ แจ้งเตือนภัย
-งานประสานการพยากรณ์
อากาศและอุทกศาสตร์
- งานระบบสื่อสาร

ฝ่ายรับบริจาค
ผู้รับผิดชอบ.สานักงาน ปภ.
จังหวัดตราด
งานตัง้ ศูนย์รับบริจาค งานจัดสรรเงินและ สิ่งของบริจาค
-งานจัดทาบัญชี รับ จ่ายสิ่งของบริจาค

ศูนย์ปฏิบัตกิ ารส่วนหน้า

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัตกิ าร
ผู้รับผิดชอบ สานักงาน ปภ.
จังหวัดตราด
- งานปฏิบัตกิ ารค้นหาและกู้ภัย
งานอพยพผู้ประสบภัย - งานรักษาพยาบาลและ
การแพทย์ฉุกเฉิน
งานบริหารจัดการผู้เสียชีวติ งานส่งกาลังบารุง -

ฝ่ายรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ผูร้ ับผิดชอบ.ตารวจภูธร
จังหวัดตราด
งานป้องกันการ โจรกรรม
งานรักษาความ ปลอดภัย
งานการจราจร -

โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

จังหวัด -จันทบุรี
ระยอง ชลบุรี
-ศูนย์ ปภ เขต.๑๗ จันทบุรี
-ตราดมูลนิธิ
-สโมสรโรตารี
- อาสากู้ชพี – กู้ภัยจังหวัดตราด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ..สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดตราด
งานประชาสัมพันธ์ งานตอบโต้การข่าว -

ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ
ผู้รับผิดชอบ.สานักงาน ปภจังหวัดตราด .
งานประเมินความเสียหาย และความต้องการ
งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย งานจัดหาปัจจัยสี่ที่จาเป็น งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และเส้นทางคมนาคม
งานรือ้ ถอนซากปรักหักพัง ทาความสะอาด
งานฟื้นฟูบูรณะพืน้ ที่ประสบภัย -
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ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
 กรณีเป็นภัยขนาดเล็ก (ภัยระดับ 1) (ผู้อานวยการท้องถิ่นและผู้อานวยการอาเภอเข้าควบคุมสั่งการ)
๑) เมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ อุ ท กภั ย และดิ น โคลนถล่ ม ขึ้ น ในพื้ น ที่ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จัดเจ้าหน้าที่ เข้า เผชิญเหตุ สาธารณภัยโดยเร็ว และระดมทรัพยากรต่างๆ จาก หน่วยงานในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตารวจ และองค์ก ารสาธารณกุศล พร้อมแจ้งผู้อานวยการอาเภอ
ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผู้อานวยการจังหวัดทราบทันที
โดยให้นายอาเภอในฐานะผู้อานวยการอาเภอให้การสนับสนุน อานวยการ ประสานงานการจัดการ
สาธารณภัยแก่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสูภาวะปกติ และ
ให้จังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์ สนับสนุน ช่วยเหลือ อานวยการ ประสานงาน การจัดการสาธารณภัยของ
อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
สาหรับกรณีที่สาธารณภัยที่มีความรุนแรงเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกว้าง
และสาธารณภัยยุติได้โดยเร็ว ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นเป็นผู้เข้าควบคุมสั่งการ
๒) กรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ให้เร่งระบายน้าในพื้นที่ท่วมขังหรือพื้นที่ลุ่มต่า มอบหมายให้อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานหน่วยงานฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตารวจ และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
ระดมเครื่องจักรกลในพื้นที่ของทุกฝ่ายที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ร่วมกันดาเนินการเปิดทางน้าและกาจัดสิ่งกีดขวางทางน้า
เร่งระบายน้าให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
๓) กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย มอบหมายให้อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสานและบูรณาการทุกหน่วยงาน ในการจัดทีมช่างในพื้นที่ให้เป็นทีมประชารัฐตาบล/อาเภอ ทั้งหน่วยทหาร
ตารวจ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยชุมชน และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมใช้การได้ตามปกติโดยเร่งด่วน
๔) กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย มอบหมายให้ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสานหมวดทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่เร่งซ่อมแซมสายทาง
ที่ชารุดและถูกตัดขาดเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติโดยเร็วและให้จัดยานพาหนะสาหรับบริการ
และอานวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย
๕) มอบหมายให้อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานสานักงานสาธารณสุขอาเภอ กิ่งกาชาด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่/จังหวัด จัดชุดปฏิบัติเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านดารงชีพ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน เช่น ด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ
โดยอย่าให้เกิดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน สาหรับประชาชนที่ไม่ได้อพยพออกจากพื้นที่
ให้สนับสนุนถุงยังชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง
๖) มอบหมายให้สถานีตารวจภูธรในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยพื้นที่ประสบภัย
๗) กรณีมีความจาเป็นต้องอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว มอบหมายให้
อาเภอ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เป็นหน่ว ยงานดาเนินงานและประสานหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เพื่อดาเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนเผชิญเหตุของอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่อาเภอ ให้นายอาเภอ เป็นผู้อานวยการอาเภอ ตามระบบ
Single Command เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหา ระดมสรรพกาลังหน่วยงานต่างๆ การประสานงาน การสั่งการ
และวางแผน การกาหนดมาตรการในการรับมืออุทกภัยและดิน โคลนถล่มในระดับอาเภอให้เป็นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ”
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 กรณีเป็นภัยขนาดปานกลาง (ภัยระดับ ๒) (ผู้อานวยการจังหวัด เข้าควบคุมสั่งการ)
๑) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาเภอได้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้านทรัพยากร
ความซับซ้อนของสาธารณภัยที่เกิดในพื้นที่ แล้ว เห็ นว่า เกินขีดความสามารถของผู้อานวยการท้องถิ่นและ
ผู้อานวยการอาเภอ ที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ ให้ผู้อานวยการอาเภอรายงานขอรับการสนับสนุนจาก
ผู้อานวยการจังหวัด เพื่อพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์โดยเร็ว และยกระดับความรุนแรงของสาธารณภัย
เป็นระดับ ๒ โดยให้อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับข้อสั่งการจากผู้อานวยการจังหวัดไปปฏิบัติ
พร้อมทั้งระดมสรรพกาลัง อานวยการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตารวจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศล ตลอดจนจัดตั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารสารอง เพื่อบูรณาการการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่ภาวะปกติ
โดยเร็ว มอบหมายให้คณะกรรมการตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตราด โดยให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตราดในฐานะฝ่ายเลขานุการ เป็น
หน่วยงานประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
๒) มอบหมายให้ตารวจภูธรจังหวัดตราด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยและ
ความสงบเรียบร้อยพื้นที่ประสบภัย
๓) กรณี มีค วามจ าเป็ น ต้อ งอพยพประชาชนไปอยู่ ในพื้น ที่ ปลอดภั ยในศูน ย์ที่ พั กพิ งชั่ ว คราว
มอบหมายให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตราด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตราด ร่วมกันบริหาร
จัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดตามหลักสากล สถานที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวตามที่
กาหนดไว้ในแผนฯ ข้างต้น
๔) สั่งการกาชับแขวงทางหลวงตราด แขวงทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่มีสถานการณ์อุทกภัย น้าป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานขาดน้าท่วมผิวจราจรในระดับสูง และไม่สามารถ
มองเห็นพื้นผิวจราจรได้จัดทาและติดป้ายเตือน พร้อมวางแผนปิดกั้นช่องจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
และป้องกันการเกิดเหตุซ้าซ้อนในจุดอันตรายดังกล่าว
๕) กรณีรับแจ้งมีผู้สูญหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ให้สนธิกาลังจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยทหาร ตารวจ
อาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าไปกู้ภัย และค้นหาผู้สูญหายและผู้ติดค้างในพื้นที่
ผู้ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน หากมีความจาเป็นต้องการกาลังคนและทรัพยากรพิเศษ
ให้ร้องขอจากหน่วยงานสนับสนุนภายนอกจังหวัด อาทิ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี
๖) พื้นที่วิกฤติที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ได้ให้ประสานขอรับการสนับสนุน
ยานพาหนะพิเศษ หรือ เฮลิคอปเตอร์จากหน่วยทหารหรือตารวจในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลโดยด่วน
“การบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อานวยการจังหวัด
ตามระบบ Single Command ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหา ระดมสรรพกาลังหน่วยงานต่างๆ
การประสานงาน การสั่งการ วางแผน และกาหนดมาตรการในการรับมืออุทกภัยและดิน โคลนถล่มใน
จังหวัดให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ”
๓.๓.๑ กาลังพลและการแบ่งพื้นทีร่ ับผิดชอบ
๑) การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของฝ่ายพลเรือน
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตราด คนที่ ๑ กากับดูแลพื้นที่ประสบภัยในท้องที่ ๓ อาเภอ
ประกอบด้วย อาเภอเมืองตราด อาเภอคลองใหญ่ และอาเภอบ่อไร่
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(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คนที่ ๒ กากับดูแลพื้นที่ประสบภัยในท้องที่ ๔ อาเภอ
ประกอบด้วย อาเภอเขาสมิง อาเภอแหลมงอบ อาเภอเกาะช้าง และอาเภอเกาะกูด
(๓) รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) สนับสนุนด้านการข่าวกรอง
ให้คาแนะนาด้านการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประสานการ
ปฏิบัติระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร รวมถึงการประสานและสั่งการให้กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย
เข้าร่วมในการดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยในระหว่างเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
(๔) ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ดูแลการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และการจัดการ
ข่าวสารตั้งแต่เกิดสถานการณ์ จนสถานการณ์ยุติ รวมถึงขั้นการฟื้นฟูและเยียวยา (หากมี)
(๕) คลังจังหวัดตราด ดูแลมาตรการด้านการเงินและการคลังที่สนับสนุนการดาเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกาหนดเกีย่ วกับระเบียบเงินทดรองราชการ
(๖) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยเมื่อเกิด
สาธารณภัยแก่นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัย
(๗) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์
แก่ผู้ประสบภัยและดูแลช่วยเหลือเด็กกาพร้าคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ประสบภัย วางแผนและฟื้นฟูด้านสังคม
และจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้ประสบปัญหาทางสังคม และรับผิดชอบในการเตรียมการและบริ หารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๘) เกษตรจังหวัดตราด จัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่
ที่เกิดภัยในอดีต ติดตามสถานการณ์ภัยและแจ้งเกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และสารวจและประเมิน
ความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ
(๙) ปศุสัตว์จังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์งาน ที่อาจจะ
หรือได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
(๑๐) ผู้อานวยการโครงการชลประทานตราด ร่วมประสานการปฏิบัติด้านการพัฒนาพื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นที่ชลประทาน เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(๑๑) แขวงทางหลวงตราด สนับ สนุ น การอพยพเคลื่ อนย้า ยประชาชนออกจากพื้ น ที่
ประสบภัยหรือเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย สนับสนุนข้อมูลเส้นทางสัญจร
เส้นทางเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ประสบภัยสาหรับประชาชน และบูรณะฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม/สายทาง
ที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว
(๑๒) แขวงทางหลวงชนบทตราด ให้การสนับสนุนงานด้านการจราจรในเส้นทางรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
(๑๓) หัวหน้าสานักงานจังหวัดตราด อานวยการและประสานการปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟื้นฟูและบูรณะสภาพพื้นที่ประสบภัยในกรณีที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่
ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง
(๑๔) ปลัดจังหวัดตราด สั่งการและประสานให้ที่ทาการปกครองจังหวัด ที่ทาการปกครองอาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และพื้นที่ข้างเคียงหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
(๑๕) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ดาเนินการตามมาตรการด้านผังเมืองเพื่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 21 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

๒) การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยทหารในจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้บัญชาการกองกาลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ใน
ส่วนของฝ่ายทหารในพื้นที่จังหวัดตราด โดยให้พิจารณาแบ่งมอบภารกิจและพื้นที่ดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดตราด ดังนี้
หน่วยงาน
กองก้าลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โดย
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

พื้นที่รับผิดชอบหลัก
พื้นที่รับผิดชอบรอง
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
๒ อาเภอ
อาเภอที่เหลือ
คลองใหญ่ ๓ ตาบล ๒๐ หมู่บ้าน ซึ่งนอกเหนือจาก
เมืองตราด ๑๔ ตาบล ๙๘ หมู่บ้าน อาเภอที่รับผิดชอบหลัก

ส้านักงานพัฒนาภาคที่ ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
โดย
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔

๒ อาเภอ
บ่อไร่

๕ ตาบล

เขาสมิง

๘ ตาบล

ทัพเรือภาคที่ ๑
โดย
ฐานส่งกาลังบารุงทหารเรือตราด

๑ อาเภอ
แหลมงอบ

๔ ตาบล

อาเภอที่เหลือ
๓๓ หมู่บ้าน ซึ่งนอกเหนือจาก
อาเภอที่รับผิดชอบหลัก
๖๖ หมู่บ้าน
อาเภอที่เหลือ
๒๗ หมู่บ้าน ซึ่งนอกเหนือจาก
อาเภอที่รับผิดชอบหลัก

๓.๓.๒ การปฏิบัติร่ วมกับภาคประชาสังคมและองค์การสาธารณกุศล การสั่ งใช้อาสาสมัครของ
องค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ จังหวัดตราดได้กาหนดให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน ร้องขอ
ผ่านคณะทางานอาสากู้ชีพ – กู้ภัยจังหวัดตราด โดยมีรองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร)
เป็นประธานคณะทางาน เพื่อพิจารณาจัดกาลังพลและมอบหมายให้อาสากู้ชีพ – กู้ภัยร่วมปฏิบัติงานสนับสนุน
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ร้องขออย่างเป็นระบบ (ตามคาสั่งจังหวัดตราดที่ ๗๗๙/๒๕๖๑ ลงวันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานอาสากู้ชีพ – กู้ภัยจังหวัดตราด)
๓.๓.๓ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว หากเกิดสถานการณ์รุนแรง ให้อพยพผู้ประสบสาธารณภัยไปยัง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมอบหมายสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราวและประสานงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน ยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค
๑) จุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิงชั่วคราว โดยพิจารณาใช้สถานที่ราชการ ที่ว่าการอาเภอ
ทุกแห่ง โรงเรียน ที่ทาการเทศบาล/อบต. และวัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย โดยแยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 22 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

อาเภอบ่อไร่
ที่
ตาบล
๑ บ่อพลอย
๒ นนทรี
๓ ด่านชุมพล
๔ ช้างทูน
๕ หนองบอน
๕ ตาบล

จานวนจุดอพยพ
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๘ จุด

สถานที่อพยพ
วัดบ่อพลอย
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
วัดด่านชุมพล
โรงเรียนบ้านด่านชุมพล
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ตาบลหนองบอน
ศาลเจ้าหนองบอน ตาบลหนองบอน
วัดหนองบอน ตาบลหนองบอน
๘ แห่ง

รองรับผู้อพยพ (คน)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๕,๓๐๐

สถานที่อพยพ
วัดคลองใหญ่ ตาบลคลองใหญ่
ด่านศุลการกรคลองใหญ่
วัดหาดเล็ก
วัดคลองมะขาม
วัดไม้รูด
โรงเรียนบ้านไม้รูด
๖ แห่ง

รองรับผู้อพยพ (คน)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๔,๐๐๐

อาเภอคลองใหญ่
ที่
ตาบล
๑ คลองใหญ่
๒ หาดเล็ก
๓ ไม้รูด
๓ ตาบล

จานวนจุดอพยพ
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๖ จุด
อาเภอเขาสมิง

ที่
ตาบล
จานวนจุดอพยพ
๑ เขาสมิง
๑ จุด
๒ ทุ่งนนทรี
๑ จุด
วังตะเคียน
เทพนิมิต
๓ สะตอ ประณีต
๑ จุด
๔ แสนตุ้ง ท่าโสม
๑ จุด
๘ ตาบล
๔ จุด

สถานที่อพยพ
รองรับผู้อพยพ (คน)
วัดท่ากระท้อน ตาบลเขาสมิง
๕๐๐
ศูนย์รวบรวมพืชผลทางการเกษตร ต.ทุ่งนนทรี
๒,๐๐๐
โรงเรียนสะตอวิทยาคม ต.สะตอ
เทศบาลตาบลแสนตุ้ง
๔ แห่ง

๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๕,๕๐๐

อาเภอแหลมงอบ
ที่
๑
๒
๓
๔

ตาบล
แหลมงอบ
คลองใหญ่
บางปิด
น้าเชี่ยว
๔ ตาบล

จานวนจุดอพยพ
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๔ จุด

สถานที่อพยพ
วัดแหลมงอบ ตาบลแหลมงอบ
วัดบางปิด ตาบลบางปิด
โรงเรียนอนุบาลวัดน้าเชี่ยว
วัดน้าเชี่ยว
๔ แห่ง

รองรับผู้อพยพ (คน)
๗๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๒,๖๐๐

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 23 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

อาเภอเมืองตราด
ที่

ตาบล

จานวน
จุดอพยพ
๑ วังกระแจะ ท่าพริก เนินทราย ๑ จุด
๒ ท่ากุ่ม ห้วยแร้ง เทศบาลเมือง ๑ จุด
๓ ตะกาง ชาราก แหลมกลัด
๑ จุด
๙ ตาบล
๓ จุด

สถานที่อพยพ

รองรับผู้อพยพ
(คน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ต.วังกระแจะ
๒,๕๐๐
สนามบิน ๒๐๗ ต.วังกระแจะ
๓,๐๐๐
ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน ต.แหลมกลัด
๒,๐๐๐
๓ แห่ง
๗,๕๐๐

อาเภอเกาะช้าง
ที่
ตาบล
๑ เกาะช้าง
๒ เกาะช้างใต้
๒ ตาบล

จานวนจุดอพยพ
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๕ จุด

สถานที่อพยพ
วัดคลองสน ตาบลเกาะช้าง
เทศบาลตาบลเกาะช้าง ตาบลเกาะช้าง
วัดคลองพร้าว ตาบลเกาะช้าง
วัดสลักเพชร ตาบลเกาะช้างใต้
โรงเรียนบ้านบางเบ้า
๕ แห่ง

รองรับผู้อพยพ (คน)
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒,๕๐๐

สถานที่อพยพ
ที่ว่าการอาเภอเกาะกูด
วัดราษฎร์ ตาบลเกาะกูด
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
๓ แห่ง

รองรับผู้อพยพ (คน)
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑,๑๐๐

อาเภอเกาะกูด
ที่
ตาบล
๑ เกาะกูด
๒ เกาะหมาก
๒ ตาบล

จานวนจุดอพยพ
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๓ จุด

(๒) เส้นทางอพยพ ยานพาหนะที่ใช้
จังหวัดตราดได้พิจารณาขอสนับสนุน และความร่วมมือในการใช้ ยานพาหนะเพื่ออพยพผู้
ประสบสาธารณภัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
- หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด
- สานักงานพัฒนาภาคที่ ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔
- ฐานส่งกาลังบารุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑
- แขวงทางหลวงตราด
- แขวงทางหลวงชนบทตราด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
- ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 24 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
โรงเรียนหนองบอน
วิทยาคม
วัดหนองบอน

โรงเรียนสะตอ
วิทยาคม
ศูนย์รวบรวมพืชผลทางการ
เกษตร ตทุ่งนนทรี.

ศาลเจ้าหนอง
บอน
วัดบ่อ
พลอย
โรงเรียนบ่อไร่
วิทยาคม
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
ตราด

เทศบาลตาบล
แสนตุ้ง
วัดท่ากระท้อน

วัดด่านชุม
พล
โรงเรียนบ้านด่านชุมพล

วัดบางปิด
บน
วัดแหลม
งอบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตราด

โรงเรียนอนุบาลวัดน้า
เชี่ยว
วัดน้าเชี่ยว

สนามบิน
๒๐๗

วัดคลอง
สน
วัดคลอง
พร้าว
โรงเรียนบ้านบาง
เบ้า
วัดสลัก
เพชร

เทศบาลตาบลเกาะ
ช้าง
โรงเรียนบ้านไม้รูด

ศูนย์ราชการุณย์ เขา
ล้าน

วัดไม้รูด
วัดคลอง
ใหญ่
วัดคลองมะขาม

องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะ
หมาก

วัดหาดเล็ก

ที่ว่าการอาเภอเกาะกูด
วัดราษฎร์

แผนที่แสดงเส้นทางการอพยพประชาชน

ด่านศุลการกรคลอง
ใหญ่

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 25 ของ 27 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

๓.๓.๕ การดูแลรักษาสถานที่สาคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ให้ตารวจภูธรจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๖
และ ๑๑๗ และกองร้ อ ยอาสารั ก ษาดิ น แดนจั ง หวั ด ตราด ร่ ว มกั น ดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ในการดู แ ล
โรงพยาบาล สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ขนส่งและแจกจ่ายถุงยังชีพ ศาลากลาง สถานที่ราชการ
และหน่วยด้านโทรคมนาคม
๓.๓.๖ การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน ให้ประชาชนรับทราบนโยบายและแนวทางการดาเนินการ
ของรัฐบาลและจังหวัดอย่างต่อเนื่องในการจัดการอุทกภัยและสาธารณภัยอื่นๆ เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวสาร
ในทางลบ รวมถึงให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และทางกลุ่มไลน์
ของผู้บริหาร โดยมอบหมายให้สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๓.๓.๗ การรั กษาความปลอดภัย ให้กองอานวยการรักษาความสงบภายในจังหวัดตราด ร่ วมกับ
ตารวจภูธรจังหวัดตราด ที่ทาการปกครองจังหวัดตราด และหน่วยทหารในพื้นที่ รับผิดชอบในการวางแผนและ
จัดกาลังพลในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย อาชญากรรม และความมั่นคงในจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยง
๔. การบรรเทาทุกข์
๔.๑ การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบภัย มอบหมายให้ทีมประชารัฐตาบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มูลนิธิ/อาสาสมัครภาคประชาชน เอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ และ
สานั กงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมกันดาเนินการซ่อมแซม
บ้ านเรื อนที่ได้ รั บ ความเสี ย หาย โดยให้ จัด ทาแผนแบ่งมอบพื้นที่ค วามรับ ผิ ดชอบและปฏิ บัติตามระเบีย บ
หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ การแจกจ่ายถุงยังชีพ จังหวัด/อาเภอ เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เป็นหน่วยจัดทาแผนการแจกจ่ายถุงยังชีพให้สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่
จานวนผู้ประสบภัย เพื่อให้การแจกจ่ายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและป้องกันไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน
๔.๓ การฟื้น ฟูสิ่ งสาธารณประโยชน์ มอบหมายส านักงานโยธาธิการและผั งเมือ งจังหวัดตราดร่ว มกั บ
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมกันจัดทาแผนตรวจสอบ
ความเสียหายเชิงโครงสร้างและแผนการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว และดาเนินการ
ให้เป็นไปตามตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๔.๔ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขจังหวั ดตราดร่วมกับสถานพยาบาล
ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัย
ทีไ่ ด้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงการดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจาก
สาธารณภัยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียงที่มีขีดความสามารถและรองรับได้
๕. การสนับสนุน
๕.๑ การดาเนินงานในการจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้นให้หน่วยงานพิจารณาใช้งบประมาณของหน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรไว้ก่อนแล้ว
๕.๒ กรณีที่เงินงบประมาณประจาปีของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรไว้มีไม่เพียงพอในการจัดการสาธารณภัย
ให้จังหวัดและอาเภอพิจารณาใช้ งบประมาณจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ น โดยให้คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. / ก.ช.ภ.อ.
เป็นหน่วยพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบ ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อการจัดการสาธารณภัยในการป้องกัน ยับยั้ง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และหากวงเงินทดรองราชการฯ
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ของจังหวัดที่ได้รับ การจัดสรรไว้มี ไม่เพียงพอต่อการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ให้คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.
พิจารณาขอขยายวงเงินไปยั งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป โดยให้การดาเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (Local)
งบประมาณปกติ

จังหวัดและกลุม่ จังหวัด (Area)
ส่วนราชการ (Function)
งบกลาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐบาล

งบประมาณในภาวะฉุกเฉิน
เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

แผนภาพ : แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๕.๓ รับการสนับสนุนสิ่งของ เงินบริจาค มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาด ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มอบหมายให้ สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตราด และสานักงานจังหวัดตราด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เป็นหน่วยประสานงานกลางในการรับจ่ายสิ่งของบริจาคของจังหวัดตราด และจัดทาแผนการแจกจ่าย และมอบหมายให้สานักงานคลังจังหวัดตราด
เป็นหน่วยดูแลการรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (ถ้ามี)
๖. การสื่อสาร โทรคมนาคม และการติดต่อประสานงาน
๖.๑ มอบหมายให้ ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ สื่ อ สาร ตรวจสอบ
ระบบสื่อสารหลัก สื่อสารรอง และระบบสื่อสารสารอง รวมถึงระบบวิทยุสมัครเล่น และให้สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยประสานงานกับหน่วยงานด้านการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสานักงาน กสทช.
เขต ๑๒ จันทบุรี ในการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานระบบสื่อสาร และเชื่อมโยงระบบสื่อสารที่จาเป็น
ทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ภาคผนวก ก : แผนผังการติดต่อสื่อสาร และ หมายเลขติดต่อ
ประสานหน่วยงาน)
๖.๒ มอบหมายให้สานักงานบริการลูกค้า กสท. ตราด และส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตราด บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) สาขาตราด ดาเนินการดูแลระบบโทรคมนาคมให้สามารถใช้การได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ
ประสานหน่วยงานที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมภาคเอกชนรายอื่นให้ดูแลระบบโทรคมนาคมของตนเองให้สามารถ
ดารงการให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
๖.๓ มอบหมายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด (สวท.ตราด) เป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานและดาเนิ น การร่ ว มกับ เครือข่ายสื่ อสารมวลชนต่างๆ ในการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการ
เผยแพร่ ข้อมู ล ที่จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ สาธารณภั ยที่เ กิดขึ้ นและการดาเนิน การของจัง หวัด /อาเภอสื่ อสารไปยั ง
ประชาชนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
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๗. ภาคผนวก
๗.๑ ภาคผนวก ก
๗.๒ ภาคผนวก ข
๗.๓ ภาคผนวก ค
๗.๔ ภาคผนวก ง
๗.๕ ภาคผนวก จ

แผนผังการติดต่อสื่อสาร และ หมายเลขติดต่อประสานหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูลทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัย
การแจกจ่ายแผนการเผชิญเหตุ
ผังการจัดหน่วยปฏิบัติ
สาเนาคาสั่งจังหวัดตราดที่เกี่ยวข้อง

ลงนาม

ผู้เสนอแผน

(นายฐิตนันท์ อุดมสุข)
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
กรรมการและเลขานุการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ลงนาม

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายดนัย เจียมวิเศษสุข)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
รองผู้อานวยการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน

(นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ผู้อานวยการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

