แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่

ชุดที่
ของ
ชุด
หน้าที่ 1 ของ 7 หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61

อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. สถานการณ์
๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จานวนพื้นที่
ผลกระทบ /ความเสียหาย
ประสบภัย
ปี จานวน
ช่วง
พ.ศ. (ครั้ง)
เดือน
ผู้ประสบภัย บาดเจ็บ เสียชีวิต พื้นที่เกษตร
ตาบล อาเภอ
ครัวเรือน
(ไร่)
(คน)
(คน)
(คน)
2557
2558
2559
2560

2
2
3

30

8

ตค-พย
ตค-พย

1,466

10,702
ไม่มีสถานการณ์อุทกภัย
7,031 16,211
43,854 116,826
-

-

1,164

มูลค่าความ
เสียหาย
(บาท)
1,461,596.-

22
6
1
5,195
930,293.ธค.
66
8 มค,พย
4
5,674.84 < 1 พันล้านบาท
พื้นที่เสี่ยงของจังหวัด
(1) พื้นที่การเกษตร พื้นที่ลุ่มต่า
๑) ด้านนาข้าว
พื้นที่ทั่วไป ข้าวนาปีมีพื้นที่ปลูก 61,602 ไร่ ข้าวนาปรังมีพื้นที่ปลูก 53,218 ไร่
๒) ด้านพืชไร่
พื้นที่ทั่วไป สับปะรดพื้นที่ปลูก 211,066 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 15,000 ไร่
๓) ด้านพืชสวน (ไม้ผล)
พื้นที่ทั่วไป มะม่วงมีพื้นที่ปลูก 66,719 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 6,000ไร่
มะพร้าวมีพื้นที่ปลูก 416,554 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 25,000 ไร่
ปาล์มน้ามันมีพื้นที่ปลู ก 115,576 ไร่ คาดว่าจะเสียหา 50,000 .ไร่
ยางพารามีพื้นที่ปลูก 88,504 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 50,000 ไร่
(2) พื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่เศรษฐกิจ เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้าท่วมขัง/น้าหลาก (ภาคผนวก 1)
1.2 สถานการณ์เฉพาะ
(๑) ข้อมูลพื้นที่การเกษตร (นาข้าว พืชสวน พืชไร่ พืชอื่นๆ การปศุสัตว์ และประมง)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการประกอบอาชีพทางภาคเกษตรกรรม โดยการผลิตพืชเศรษฐกิจที่
ส าคั ญของจั งหวั ด ได้ แก่ สั บปะรด มะพร้ าว ยางพารา ปาล์ มน้ ามัน ข้ าวนาปี ข้ าวนาปรั ง ส าหรั บการผลิ ตปี
2557/2558 มีพื้นที่ปลูกสับปะรด 211,066 ไร่ ปริมาณผลิต 693,286 ตัน มะพร้าวมีพื้นที่ปลูก 416,554 ไร่
ปริมาณผลผลิต 293,022 ตัน ยางพารามีพื้นที่ปลูก 88,504 ไร่ ปริมาณผลผลิต 20,188 ตัน ปาล์มน้ามันมีพื้นที่
/ เพาะปลูก...
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เพาะปลู ก 115,576 ไร่ ปริ มาณผลผลิ ต 288,693 ตั น มะม่ วงมี พื้ นที่ ปลู ก 66,719 ไร่ ปริ มาณผลผลิ ต
53,378.40 ตัน ข้าวนาปีมีพื้นที่ปลูก 61,602 ไร่ ปริมาณผลผลิต 36,221.23 ตัน ข้าวนาปรังมีพื้นที่ปลูก
53,218 ไร่ ปริมาณผลผลิต32,084.85 ตัน (ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
(2) ข้อมูลสภาพลุ่มน้า แหล่งเก็บกักน้า อ่างเก็บน้า ฝาย แก้มลิง ฯลฯ
กรมชลประทานได้ดาเนินการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตจังหวัด โดย
ดาเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จนถึงปัจจุบัน อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน ดังนี้
1) โครงการชลประทานขนาดใหญ่ จานวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ปราณบุรีความจุ 347.00 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน/รับประโยชน์ 212,175 ไร่
2) โครงการชลประทานขนาดกลาง จานวน 9 โครงการ เป็นโครงการอ่างเก็บน้า 7 โครงการ
ฝายทดน้า 1 โครงการ และโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้าท่วมอาเภอบางสะพาน 1 โครงการ
ความจุรวม 108.75 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน/รับประโยชน์ 62,375 ไร่
3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก จานวน 54 โครงการ แบ่งเป็น
- โครงการตามพระราชดาริ จานวน 35 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 20,640 ไร่ ความจุ
รวม 7.029 ล้านลูกบาศก์เมตร
โครงการชลประทานขนาดเล็ ก ที่ ไ ม่ ถ่ า ยโอน (กชช.) จ านวน 8 โครงการ พื้ น ที่ รั บ
ประโยชน์ 8,850 ไร่ ความจุรวม 2.05 ล้านลูกบาศก์เมตร
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก (ปชด.) จานวน 11 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 15,390
ไร่ ความจุรวม 3.28 ล้านลูกบาศก์เมตร
4) โครงการชลประทานขนาดเล็ กถ่ายโอนให้ อยู่ในความรับผิ ดชอบส่ วนท้ องถิ่น จานวน 53
โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 46,686 ไร่ ความจุรวม 10.31 ล้านลูกบาศก์เมตร
5) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าถ่ายโอนให้อยู่ในความรับผิดชอบส่วนท้องถิ่น 1 โครงการ ความจุ
รวม – ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่
6) พื้นที่ชุ่มน้าอุทยานแห่งชาติ สามร้อยยอด มีพื้นที่จานวน 43,262 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4
ตาบล ของอาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. ภารกิจ
2.๑ การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ป้ อ งกั น และแกไขปั ญ หาอุ ท กภั ย วาตภั ย ดิ น ถล่ ม จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยจากส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้แก่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับ
พื้นที่ รวมทั้งอานวยการและประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กาหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉินในรูปแบบโครงสร้างของ “ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์”(การจัดการสาธารณภัย
ระดับ 2 ) โดยมีผู้อานวยการจังหวัดเป็นผู้อานวยการศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวั ด มีอานาจในการควบคุม
สั่งการ และบัญชาการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
/ เมื่อสาธารณภัย...
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เมื่อสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลุกลามขยายเป็นวงกว้างประชาชนได้รับผลกระทบ
จานวนมาก และผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีตัดสินใจยกระดับ การ
จัดการสาธารณภัยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือ การจัดการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (ศบก.จ.ปข.) จะแปร
สภาพเป็ น“ศูนย์บั ญชาการเหตุการณ์ส่ว นหน้าจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ”และรับข้อสั่งการจากกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไปปฏิบัติ
2.๓ การแบ่งมอบบุคลากร พื้นที่รับผิดชอบ การจัดทาทะเบียนเครื่องจักรกลสาธารณภัย และการ
แบ่งระบบการจัดสรรทรัพยากร
2.๓.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ กรณีเกิดเหตุอุทกภัย
ลาดับที่ 1 รับผิดชอบ พื้นที่ อาเภอหัวหิน อาเภอปราณบุรี อาเภอสามร้อยยอด
ลาดับที่ 2 รับผิดชอบ พื้นที่ อาเภอกุยบุรี อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ลาดับที่ 3 รับผิดชอบ พื้นที่ อาเภอทับสะแก อาเภอบางสะพาน อาเภอบางสะพานน้อย
2.๓.๒ การแบ่งมอบพื้นที่หน่วยทหารในจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ รับผิดชอบพื้นที่กรณีเกิดเหตุอุทกภัย ในพื้นที่
อาเภอหัวหิน อาเภอปราณบุรี อาเภอสามร้อยยอด อาเภอกุยบุรี
ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น 5 รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ก รณี เ กิ ด เหตุ อุ ทกภั ย ในพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ์ อาเภอทับสะแก อาเภอบางสะพาน อาเภอบางสะพานน้อย
2.๓.๓ การแบ่งจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์และทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย
๓.๔ ข้อมูลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิ สมาคม กู้ภัย ฯลฯ การ
ติดต่อสื่อสารและระบบการประสานงาน (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ รายนามองค์การ
สาธารณกุศล มูลนิธิ สมาคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีชุดกู้ชีพ กู้ภัย ประเภท จานวน อุปกรณ์พิเศษฯ
(ภาคผนวก 2)
3. การปฏิบัติ
3.1 การแจ้งเตือนภัย
แจ้งข้อมูลข่าวสารที่มีความเสี่ยงที่จะเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ขึ้นในพื้นที่ไปยังส่วน
ราชการ หน่วยงาน และกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ อาสาสมัคร และประชาชน
เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัยไม่ต่ากว่า
120 ชั่วโมง โดยสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นหน่วยประสานงานร่วมกับสานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน
การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร
3.2 แผนการอพยพ
3.2.1 เส้นทางการอพยพ ยานพาหนะที่ใช้
มอบหมายให้ทางทหาร ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ รับผิดชอบตั้งแต่ อาเภอหัวหิน
อาเภอปราณบุรี อาเภอสามร้อยยอด และอาเภอกุยบุรี
กองบิน 5 รับผิดชอบตั้งแต่อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อาเภอทับสะแก อาเภอบางสะพาน
และอาเภอบางสะพานน้อย
ใช้ยานพาหนะ รถของทหาร รถยนต์ 6 ล้อ ที่สามารถเข้าพื้นที่น้าท่วมได้
/ - กรณีที่ไม่...
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- กรณีที่ไม่สามารถเข้าทางบก ได้ ให้ศูนย์ ปภ. เขต 4 ประจวบฯ ใช้เรือท้องแบนและเรือยางของ
ศูนย์ฯ เข้าไปรับผู้ประสบภัยมายังศูนย์พักพิงที่ทางราชการจัดไว้ เช่น โรงเรียน และวัด ตามทีก่ าหนดไว้แล้ว
3.2.2 จุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิงชั่วคราว กาหนดไว้ดังนี้
อาเภอปราณบุรี มีพื้นที่พักพิงชั่วคราว ดังนี้
1.วัดสิทธิสังฆาราม (วัดหนองคาม)
อาเภอสามร้อยยอด มีพื้นที่พักพิงชั่วคราว ดังนี้
1. มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน 2. วัดตาลเจ็ดยอด 3. วัดหนองแก
อาเภอกุยบุรี มีพื้นที่พักพิงชั่วคราว ดังนี้
1. วัดธรรมรังสี (นาวัลเปรียง) 2. วัดกุยบุรี 3. ศาลาประชาคม 4. วัดวังยาว
อาเภอเมือง มีพื้นที่พักพิงชั่วคราว ดังนี้
1. ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์อบรมสมานมิตร) 2. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 3.โรงเรียน
หว้ากอวิทยาลัย 4.สานักสงฆ์หนองขาม 5.โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 6.สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาเภอบางสะพานน้อย มีพื้นที่พักพิงชั่วคราว ดังนี้
1. ร.ร.อนุบาลบางสะพานน้อย 2. ร.ร.มูลนิธิศึกษา 3. ร.ร.บ้านหนองห้วยฝาด 4. ร.ร.บ้านไชยราช
อาเภอบางสะพาน มีพื้นที่พักพิงชั่วคราว ดังนี้
1. อบต.กาเนิดนพคุณ 2. ร.ร.บางสะพานวิทยา 3. วัดชะม่วงศาลาประจาหมู่บ้าน
4. ร.ร.บ้านคลองลอยศาลาอเนกประสงค์สานักสงฆ์ 5. ร.ร. วัดธงชัย 6. ร.ร.บ้านมรสวบ 7. ร.ร.บ้านทองมงคล
ศาลาประจาหมู่บ้านวัดทองมงคล 8. ร.ร.บ้านอ่าวยาง
อาเภอหัวหิน มีพื้นที่พักพิงชั่วคราว ดังนี้
1.วัดเขาอิติสุคโต 2.วัดเขาน้อย 3.วัดพุทธไชโย 4.ร.ร.เทศบาล 7 แห่ง 5. ม.ราชมงคลฯ 6.สวน
หลวงราชินี
อาเภอทับสะแก มีพื้นที่พักพิงชั่วคราว ดังนี้
1. วัดเขาบ้านกลาง
3.3 การจัดตั้งศูนย์พักพิง และการบริหารศูนย์พักพิง
การดูแลผู้ประสบภัยของศูนย์พักพิงชั่วคราว ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีหน่วยงานรับผิดชอบดังนี้
(๑) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านดูแลสุขภาพอนามัย
(๒) กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย
(๓) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุกแห่ง ด้านการสุขาภิบาล จัดเก็บขยะมูลฝอย
(๔) แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านบริการยานพาหนะ เครื่องจักรกล
(๕) การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านน้าอุปโภคบริโภค
(๖) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
(๗) บริษัท ทีโอที จากัดสาขาประจวบคีรีขันธ์ ด้านระบบการสื่อสาร
(๘) สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
/ 3.4 แผนการ…
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3.4 แผนการจัดหาด้านงบประมาณ และการเงิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยทหารในการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยขึ้น เบื้องต้นให้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเป็นลาดับแรก
โดยใช้เงินงบกลาง และเงินสะสมของท้องถิ่นเป็นลาดับต่อไป อาเภอ/จังหวัดเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย ใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือ
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัด หรืองบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด
4. การจัดการภาวะฉุกเฉิน
4.๑ โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ผู้อานวยการ/ผู้บัญชาการ
(ผู้ว่าราชการจังหวัดระจวบคีรีขันธ์)

คณะที่ปรึกษา

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

- ให้ข้อเสนอแนะคาแนะนาทางวิชาการ
- สังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และเทคนิค
การปฏิบัติงาน

- ประสานข้อมูลเหตุการณ์กบั ส่วนต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

- ประสานงานกับ หน่วยงาน ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และกาลังพล

ส่วนอานวยการ
- งานด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
- งานด้านกฎหมาย
- งานด้านการต่างประเทศ
- งานตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจาก
ผู้อานวยการ

ส่วนปฏิบัตกิ าร
- งานด้านการเผชิญเหตุ
- งานด้านการค้นหาและกูภ้ ัย
- งานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- งานด้านคมนาคม
- งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย
-งานด้านการสนับสนุนทรัพยากรทาง
ทหาร
- งานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
อานวยการ

ส่วนสนับสนุน
- งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร
- งานด้านสาธารณูปโภคและ โครงสร้าง
พื้นฐาน
- งานด้านการเกษตร
- งานด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
- งานด้านฟื้นฟูเศรษฐกิจ
- การศึกษา และวัฒนธรรม
- งานด้านพลังงานไฟฟ้า
- งานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
- งานด้านงบประมาณและการบริจาค
- งานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
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4.1.1 การบัญชาการเหตุการณ์ร่วม
กาหนดการบัญชาการเหตุการณ์ร่วม เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการบูรณาการ ทรัพยากร การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งขอฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร ผ่านกระบวนการวางแผนเชิงยุทธวิธี และ
วัตถุประสงค์ ในจัดการกับเหตุการณ์ การทางานในที่เกิดเหตุร่วมกันภายใต้วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การทางาน
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 แผนการอานวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร
4.2.1 จุดเสี่ยง เส้นทางที่มีความเสี่ยงด้านการจราจร การติดตั้งป้าย สัญญาณเตือนตามถนน
เส้นทางต่าง ๆ การจัดทาแผนผังเส้นทางคมนาคมที่สาคัญ โดยสานักงานแขวงการทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับผิดชอบ
4.๒.2 การจัดชุดอานวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนด้านการจราจร และการคมนาคม โดย
ตารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตารวจทางหลวง อาสาสมัครทางหลวง รับผิดชอบ
4.2.๓ การขนย้าย เคลื่อนย้าย ช่วยเหลือประชาชน โดยรถ เรือ และอากาศยาน
จัดเตรียมพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์ รับ - ส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน หรือภารกิจอื่น
๑) จุดที่ ๑ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กองบิน 5 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจราจรทางอากาศ
4.2.๔ กรณีที่ท่วมขังแล้วและมีแนวโน้มท่วมขังนาน
(1) มอบหมาย กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอ/เทศบาล/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
(2) การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้ใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น ใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่าย
ของจังหวัด ใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน
ในจังหวัด ใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
4.2.5 กรณีกาลังเกิดหรือใกล้เกิดภาวะอุทกภัย
(1) มอบหมาย กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอ/เทศบาล/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
(2) การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น ใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่าย
ของจังหวัด ใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน
ในจังหวัด ใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
4.๓ แผนการดูแลรักษาสถานที่สาคั ญที่ต้องให้บริการประชาชนในการดารงชีพ ให้โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ การประปาภูมิภาคประจวบคีรีขันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและภูมิภาคประจวบคีรีขันธ์ จัดทาแผน
เผชิญเหตุอุทกภัย เพื่อรับมือต่อสถานการณ์อุทกภัย
4.๔ แผนการประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน ให้ประชาชนรับทราบนโยบายและแนวทางการดาเนินการ
ของรัฐบาล การดาเนินการของจังหวัด อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวสารในทางลบ และให้เพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับผิดชอบ
4.๕ แผนรักษาความปลอดภัย ในการรักษาความสงบเรียบร้อย อาชญากรรม และความมั่นคง ให้ฝ่าย
ปกครอง ตารวจ อาสาสมัครของจังหวัด/ อาเภอ ดาเนินการตรวจตราดูแล ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ
/ 4.๖ แผนด้านการ...

