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ภาคผนวก

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 2 ของ 32 หน๎า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดตราด พ.ศ. 2563
วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3

อ๎างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ แก๎ไข พ.ศ.2562
๑. สถานการณ์ของจังหวัด
๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป
๑.๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การปกครองท้องที่และท้องถิ่น ประชากร
จังหวัดตราด ตั้งอยูํประมาณเส๎นรุ๎งที่ ๑๒.๕ องศาเหนือ และเส๎นแวงที่ ๑๐๓ องศา
ตะวัน ออก มี เนื้ อที่ ป ระมาณ ๒,๘๑๙ ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ ๗๖๑,๘๗๕ ไรํ และเป็น พื้น ที่ต าม
เขตปกครองทางทะเลประมาณ ๗,๒๕๗ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียงและประเทศ
เพื่อนบ๎าน ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตํอกับ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศใต๎
ติดตํอกับ อําวไทย และนํานน้าทะเลราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นเขตแดน
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ จังหวัดจันทบุรี
ในปัจจุบันจังหวัดตราด แบํงการปกครองสํวนภูมิภาคออกเป็น ๗ อาเภอ ๓๘ ตาบล
๒๖๑ หมูํบ๎าน การปกครองสํวนท๎องถิ่นประกอบไปด๎วย องค์การบริหารสํวนจังหวัด ๑ แหํง เทศบาลเมือง
๑ แหํ ง เทศบาลตาบล ๑๓ แหํ ง และองค์การบริการสํ ว นตาบล ๒๙ แหํ ง อาเภอประกอบไปด๎ว ย อาเภอ
เมืองตราด อาเภอเขาสมิง อาเภอบํ อไรํ อาเภอคลองใหญํ อาเภอแหลมงอบ อาเภอเกาะช๎าง และอาเภอ
เกาะกูด จั งหวัดตราด มีป ระชากรทั้งสิ้ น ๒๒๙,๙๓๑ คน เป็ นชาย ๑๑๓,๙๔๑ คน หญิง ๑๑๕,๙๙๐ คน
มีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑๐๗,๑๕๔ ครัวเรือน (ข้อมูลจากที่ทาการปกครองจังหวัดตราด ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๓)
๑.๑.๒ สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญ
ตาบลไม๎รูด อาเภอคลองใหญํ รวมกวํา ๘๐๐ ไรํ ได๎ถูกประกาศให๎เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ กินพื้นที่รวม ๓ หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย หมูํที่ ๑ บ๎านไม๎รูด หมูํ ๒ บ๎านหนองมํวง และหมูํ ๕
บ๎านห๎วงบอน ทางรัฐบาลได๎กาหนดให๎ ตาบลไม๎รูด อาเภอคลองใหญํ เป็นศูนย์กลางที่ตั้งของสาธารณูปโภค สิ่ง
อานวยความสะดวกตํางๆ เพี่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมการบริการตํางๆ
เปิดโอกาสให๎นักลงทุนภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่เข๎ามาลงทุน
โรงงานอุตสาหกรรม และแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญ ได๎แกํ
- โรงโมํหินศิลาทองสราญสุข
- โรงโมํหินเพชรสยามศิลาตราด
- บริษัท สมิงฟู๊ดส์ จากัด
- อําวตาลคูํ
- หาดบานชื่น
- เกาะช๎าง
- เกาะหมาก
- เกาะกูด
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 3 ของ 32 หน๎า

๑.๑.๓ ข้อมูลพื้นที่การเกษตร จังหวัดตราด (นาข้าว พืชสวน พืชไร่ และพืชอื่นๆ)
ลาดับที่

ชนิดพืช

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
เงาะ
มังคุด
ทุเรียน
ลองกอง
สัปปะรดโรงงาน
สัปปะรดตราดสีทอง
ข๎าวนาปี
ข๎าวนาปรัง

พื้นที่ปลูก (ไร่)
๓๔๑,๖๓๔
๖3,626
๕3,526
๓9,547
45,239
7,530
4,962
๑7,239
๑๖,๑๓๓
๒,๑๕๒

ปี ๒๕๖3
พื้นที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน)
๒๙๑,๓๘๐
55,๑76
๖๑,721
๑69,733
50,472
104,๒48
๓7,๖1๘
41,880
๒7,683
๔๔,๘๔๑
7,511
4,056
๔,458
๑7,163
๑4,029
5๐,084
๑๖,๑๓๓
๖,๙๒๑
๒,๑๕๒
๑,๑๘๕

(ที่มาข้อมูล : สานักงานเกษตรจังหวัดตราด ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖3)

๑.๑.๔ ข้อมูลด้านปศุสัตว์ จังหวัดตราด มีเกษตรกรประกอบอาชีพปศุสัตว์ จานวน
๙,๖๙๘ ราย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชนิดสัตว์เลี้ยง
สุกร
โคเนื้อ
ไกํ
เป็ด
กระบือ
แพะ
แกะ
สุนัข
แมว
อื่นๆ

จานวน (ตัว)
83,856
1,613
710,140
13,604
695
276
141
๑๔,๘๗๕
๘,๖๕๓
๖,๙๒๑

(ที่มาข้อมูล : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖3)

๑.๑.๕ ข้อมูลด้านประมง การประกอบอาชีพด้านประมง
(๑) การประมงทะเล จั ง หวั ด ตราดมี ค รั ว เรื อ นประมงทะเล ๔,๑๖๕ ครั ว เรื อ น
เรือประมงจานวน ๓,๒๐๔ ลา และมีการจัดแหลํงอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญํ ๒ แหํง และขนาดเล็ก ๓๐ แหํง มี
ธุรกิจตํอเนื่ องจากการประมง ได๎แกํ โรงน้าแข็ง ๑๒ แหํ ง โรงงานห๎องเย็น ๓ แหํง โรงงานน้าปลา ๔ แหํ ง
โรงงานปูกระป๋อง ๒ แหํง อูํตํอเรื อ ๖ แหํง คานเรือ ๗ แหํ ง ทําเทียบเรือทั้ง ขนาดใหญํและขนาดเล็ ก รวม
๒๗ แหํง

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 4 ของ 32 หน๎า

นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นบ๎าน เชํน ทากะปิ กุ๎งแห๎งและปลาเค็ม
กระจายทั่วไปในเขตชายฝั่งทะเล
(๒) การประมงน้าจืด จังหวัดตราดมีครัวเรือนประมงน้าจืด ๕๑๐ ครัวเรือน ผลผลิต
จากการประมงน้ าจื ดคํอนข๎างน๎อย มีผลผลิ ตจากการจับสั ตว์น้า จานวน ๑๐๕.๑๘ ตัน คิดเป็นมูลคําปีล ะ
ประมาณ ๒.๙๖ ล๎านบาท
(๓) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง จังหวัดตราดมีพื้นที่และสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม
มีชายฝั่งทะเลยาว ๑๖๕ กิโลเมตร ผลผลิตสํวนใหญํได๎จากการเพาะเลี้ยงกุ๎งทะเล (กุ๎งขาวแวนนาโม) ๘๔๙
ฟาร์มปลาทะเล ๕๕ ฟาร์ม ปูทะเล ๗ ฟาร์ม และหอยทะเล ๓๐๙ ฟาร์ม
๑.๑.๖ เขตพื้นที่ชลประทาน นอกเขตชลประทาน
จั ง หวั ด ตราด มี พื้ น ที่ เ ขตชลประทาน ๒๕๔,๗๐๙ ไรํ พื้ น ที่ น อกเขตชลประทาน
๔๘๔,๗๕๑ ไรํ (ข้อมูลจากโครงการชลประทานตราด ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)
๑.๑.๗ ข้อมูลสภาพลุ่มน้า ผังเส้นทางน้า แหล่งเก็บกักน้า อ่างเก็บน้า ฝาย แก้มลิง ฯลฯ
ระบบการกักเก็บน้าของชลประทาน มีอํางเก็บน้าขนาดกลาง ๗ แหํง คือ
(๑) อํางเก็บน้าเขาระกา
มีปริมาณความจุ 47.685 ล๎านลูกบาศก์เมตร
(๒) อํางเก็บน้าบ๎านมะนาว
มีปริมาณความจุ ๒.๓๕๐ ล๎านลูกบาศก์เมตร
(๓) อํางเก็บน้าดํานชุมพล
มีปริมาณความจุ ๕.๖๐๐ ล๎านลูกบาศก์เมตร
(๔) อํางเก็บน้าห๎วยแร๎ง
มีปริมาณความจุ ๓๖.๘๐๐ ล๎านลูกบาศก์เมตร
(๕) อํางเก็บน้าวังปลาหมอ
มีปริมาณความจุ ๖.๖๓๐ ล๎านลูกบาศก์เมตร
(๖) อํางเก็บน้าคลองโสน
มีปริมาณความจุ ๖๕.๐๐๐ ล๎านลูกบาศก์เมตร
(๗) อํางเก็บน้าคลองสะพานหิน มีปริมาณความจุ ๒๐.๐๐๐ ล๎านลูกบาศก์เมตร
สามารถรับน้าได๎รวมทัง้ สิ้น ๑๘๔.๐๖๕ ล๎านลูกบาศก์เมตร
จั ง หวั ด ตราด ตั้ ง อยูํ ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ ลุํ ม น้ าชายฝั่ ง ทะเลตะวั น ออกร๎ อ ยละ ๙๙.๙๓
สํวนที่เหลืออยูํในลุํมน้าโตนเลสาป ลาน้าและลุํมน้าสาคัญ ได๎แกํ แมํน้าเวฬุ แมํน้าตราด ลุํมน้าตราดตะวันออก
และตะวันตก ดังแสดงในแผนภาพรูป ๑.๑
แม่น้าตราด
ต๎นน้าเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัด ไหลจากทิ ศเหนือลงมาทางทิศใต๎
ลงอําวไทย ทางทิศตะวัน ออกตอนบนมีแควใหญํส องแควไหลมาบรรจบคือ แมํน้าเขาสมิง ต๎นน้าเกิดจาก
เขาตะแบงใหญํไหลผํานอาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ยาวประมาณ ๕๒ กิโลเมตร และคลองห๎วยแร๎ง ต๎นน้า
เกิ ด จากเทื อ กเขาบรรทั ด ยาวประมาณ ๓๔ กิ โ ลเมตร คลองทั้ ง สองไหลมาบรรจบกั น ที่ ต าบลห๎ ว ยแร๎ ง
อาเภอเมือง แล๎วได๎ชื่อวํา ลาน้าตราด ไหลไปทางทิศใต๎ ยาวประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ถึงปากน้า พื้นที่ลาน้า
สํวนใหญํเป็นทราย ในฤดูแล๎งน้าตื้นเขิน มีเกาะแกํงอยูํมาก
แม่น้าเวฬุ
ต๎นน้าเกิดจากเทือกเขาจันทบุรี บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเขาสระบาป ไหลจาก
ทิ ศ เหนื อ ลงมาทางทิ ศ ใต๎ ตอนต๎ น น้ ามี ล าธารอยูํ ส องสายคื อ คลองเวฬุ แ ละคลองตรอกนอง ซึ่ ง ไหลจาก
ทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออก มาบรรจบลาน้าเวฬุที่บ๎านร๎อยรู ตาบลแสนตุ๎ง อาเภอเขาสมิง มีความยาว
ประมาณ ๖๔ กิโ ลเมตร ลึ กจากปากอํา วเข๎าไปประมาณ ๒ กิโ ลเมตร มี ล าน้าแยกไปอาเภอขลุ ง ทางทิ ศ
ตะวันตก เรียกวําลาน้าสันยาว เรือเดินทะเลแลํนไปเทียบทําที่อาเภอขลุง ได๎พื้นน้าเป็นทรายและมีน้าตลอดปี

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 5 ของ 32 หน๎า

แผนภาพผังเส้นทางน้า รูป ๑.๑

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 6 ของ 32 หน๎า

๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ
๑.๒.๑ สถิติการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตราด และพื้นที่ที่ได๎รับความเสียหาย/ได๎รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยย๎อนหลัง ๓ ปี ระหวํางปี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๐
อาเภอ
เมืองตราด

ตาบล
แหลมกลัด
ตะกาง

หมู่
๑,๒
๔,๕

ทํากุํม

๑,๓,๔,๕,๗

เขาสมิง

ประณีต

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐

บํอไรํ
เกาะช๎าง

สะตอ
ช๎างทูน
เกาะช๎าง

๑,๔,๗,๙
๖
๓,๔

ความเสียหาย
นาข๎าว ๙๖ ไรํ
ฝาย ๑ แหํง
นาข๎าว ๔๒ ไรํ พืชสวน ๑,๓๕๐ ไรํ
ถนน ๑ สาย สะพาน ๒ แหํง
สวนผลไม๎ ๓๐ ไรํ พืชไรํ ๖๔ ไรํ
พืชสวน ๑๓๐ ไรํ
พืชไรํ ๑๐ ไรํ
ถนน ๑ สาย
ดินสไลด์ บ๎าน ๑ หลัง เสียชีวติ ๑ คน

ปี ๒๕๖๑
อาเภอ
เมืองตราด

บํอไรํ

เขาสมิง

ตาบล

หมู่

ทํากุํม

๑-๘

วังกระแจะ
หนองคันทรง
แหลมกลัด

๑ – ๑๒
๒,๓,๔,๕
๖

อําวใหญํ

๑–๖

เนินทราย
ตะกาง
ดํานชุมพล
นนทรีย์
บํอพลอย
ช๎างทูน

๓
๕
๑,๒,๓,๕
๑–๕
๑ – ๑๐
๑–๖

ทําโสม

๑,๒,๓,๕

เขาสมิง

๑

ความเสียหาย
ทํอลอดเหลี่ยม พื้นที่เกษตร ๓๐ ไรํ
นาข๎าว ๑๕๐ ไรํ ถนน ๑ สาย
ถนน ๕ สาย สะพาน ๒ แหํง
นาข๎าว ๑,๕๐๐ ไรํ
บ๎าน ๑ หลัง
สวนผลไม๎ ๖๐๐ ไรํ ถนน ๑ สาย
คลอง ๕ สาย
นาข๎าว ๑๒ ไรํ
ฝาย ๑ แหํง
ถนน ๙ สาย
ไมํระบุ
ไมํระบุ
ไมํระบุ
ถนน ๓ สาย สะพาน ๑ แหํง
ทํอลอดเหลี่ยม ๓ แหํง
บ๎าน ๑ หลัง
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 7 ของ 32 หน๎า

ปี ๒๕๖๑(ต่อ)
อาเภอ

ตาบล
เทพนิมิต
สะตอ
วังตะเคียน
คลองใหญํ
แหลมงอบ
น้าเชี่ยว
บางปิด

๑,๓,๔,๗
๑,๓,๔,๕,๗,๙
๓,๔
๑–๘
๑–๗
๑–๔
๒,๓,๔,๖

คลองใหญํ

ไม๎รูด

๑,๒,๓,๕,๖

เกาะกูด

เกาะกูด

๑

แหลมงอบ

หมู่

ความเสียหาย
สวนผลไม๎ ๖๐๓ ไรํ ถนน ๗ สาย
สวนผลไม๎ ๓,๐๐๐ ไรํ
สวนทุเรียน ๓๐ ไรํ
ไมํระบุ
ไมํระบุ
ถนน ๑ สาย
ไมํระบุ
บํอปลา ๑๕ บํอ เป็ด ๔๕๐ ตัว
ไกํ ๑๐ ตัว
สะพานไม๎ ๑ แหํง

ปี ๒๕62
อาเภอ
เมืองตราด

เขาสมิง
บํอไรํ
เกาะช๎าง
เกาะกูด

ตาบล
แหลมกลัด
ทํากุํม
ห๎วยแร๎ง
ชาราก
ตะกาง
เขาสมิง
ทุํงนนทรี
หนองบอน
เกาะช๎าง
เกาะช๎างใต๎
เกาะกูด

หมู่
4,5,๗,
๑–8
๑ – ๑๒
1-5
1-6
3
๒
๒,5
1,2,3,4
1,๒,๓,4,5
1

ความเสียหาย
นาข๎าว 22 ไรํ บํอปลา 17 บํอ
นาข๎าว ๑6 ไรํ พืชสวน 1 ไรํ
พืชสวน 21.5 ไรํ
พืชสวน 45.5 ไรํ
วัด 1 แหํง ฝาย 1 แหํง
บํอกุ๎ง 5 ไรํ
บํอกุ๎ง ๑4.25 ไรํ
ถนน 2 สาย
ถนน 2 สาย สะพาน 7 แหํง
ถนน 1 สาย สะพาน 3 แหํง
สะพาน 1 แหํง

1.2.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในลักษณะต่างๆ
(1) พื้นที่ที่คาดวําจะได๎รับผลกระทบ ที่เกิดจากการสารวจหรือเกิดจากการวิเคราะห์
โดยให๎ข๎อมูลการเกิดอุทกภัยซ้าและดินถลํมซ้าเป็นประจา เชํน น้าทํวมขัง น้าทํวมฉับพลั น/น้าป่าไหลหลาก
ดินโคลนถลํม (ภาคผนวก จ.)
(๒) พื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่เศรษฐกิจที่เสี่ยงตํอการเกิดภาวะน้าทํวมขัง ได๎แกํ พื้นที่ในเขต
เทศบาลเมืองตราดและพื้นที่โดยรอบเทศบาลเมืองตราด ประกอบด๎วย ตาบลวังกระแจะและตาบลหนองเสม็ด
(๓) พื้ น ที่ เ สี่ ย งที่ ส าคั ญ อื่น ๆ ได๎ แ กํ เส๎ น ทางหลวงหมายเลข ๓ สายสุ ขุ ม วิ ท กม.ที่
๓๘๘+๕๐๐ ถึง กม.ที่ ๓๙๙ (บ๎านหนองบัว ตาบลวังกระแจะ อาเภอเมืองตราด) และถนนตราด – แหลมงอบ
กม.ที่ ๔ ถึง กม.ที่ ๕ (ตาบลหนองเสม็ด อาเภอเมืองตราด)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 8 ของ 32 หน๎า

(๔) พื้นที่เกษตร ที่คาดวําจะได๎รับผลกระทบ
อาเภอเมืองตราด
ต.วังกระแจะ
พืช
ทุเรียน ๕๕๔ ไรํ เงาะ ๒๗๐ ไรํ
มังคุด ๖๑๐ ไรํ ปาล์มน้ามัน ๔๐ ไรํ
ยางพารา ๗๑๑ ไรํ มะพร๎าว ๒๔๐ ไรํ
ข๎าว 1๙๕ ไรํ
ประมง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ๑๗ ไรํ
พื้นที่การเลี้ยงกุ๎งทะเล ๖47 ไรํ ๔๗ ราย
คาดวําได๎รับผลกระทบ ๕๐ ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ ๒13 ตัว ๖๔ ราย
กระบือ ๕0 ตัว ๑0ราย
สุกร 44 ตัว 5 ราย ไกํ 5,207 ตัว 210 ราย
เป็ด 330 ตัว 15 ราย แพะ 70 ตัว 11 ราย
แกะ 13 ตัว 1 ราย นกกระทา 6200 ตัว 1 ราย
ไกํ ๕,๘๒๒ ตัว ๒๑๐ ราย แกะ ๗ ตัว ๑ ราย

ต.หนองคันทรง
พืช ทุเรียน 27 ไรํ เงาะ 48 ไรํ มังคุด 64 ไรํ
ลองกอง 10 ไรํ ข๎าว 394 ไรํ
ประมง พื้นที่การเลี้ยงกุ๎งทะเล 735 ไรํ
สัตว์น้าจืด 10 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 14 ตัว 3 ราย
สุกร 3,050 ตัว 3 ราย
ไกํ 3,392 ตัว 156 ราย
เป็ด 786 ตัว 12 ราย
แพะ 26 ตัว 1 ราย
แกะ 1 ตัว 1 ราย

ต.ห้วยแร้ง
พืช
ทุเรียน 375 ไรํ เงาะ 1,331 ไรํ
มังคุด 877 ไรํ ลองกอง 688 ไรํ
ประมง กุ๎ง 130 ราย 1,540 ไรํ
สัตว์น้าจืด 11 ราย 43 ไรํ
คาดวําได๎รับผลกระทบ 500 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 181 ตัว 11 ราย กระบือ 3 ตัว 1 ราย
สุกร 7,160 ตัว 7 ราย ไกํ 3,203 ตัว 199 ราย
เป็ด 166 ตัว 4 ราย

ต.ชาราก
พืช
ทุเรียน 499 ไรํ เงาะ 136 ไรํ
มังคุด 255 ไรํ ลองกอง 25 ไรํ
พืชผัก 28 ไรํ
ประมง กุ๎ง,ปลากะพง 37 ราย 437 ไรํ
สัตว์น้าจืด 71 ราย 35 ไรํ
ปศุสัตว์ กระบือ 4 ตัว 2 ราย
ไกํ 2,876 ตัว 119 ราย
เป็ด 131 ตัว 6 ราย

ต.อ่าวใหญ่
พืช ทุเรียน 808 ไรํ เงาะ 1,023 ไรํ
มังคุด 196 ไรํ ลองกอง 28 ไรํ
ประมง พื้นที่การเลี้ยงกุ๎งทะเล 227 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 46 ตัว 5 ราย
ไกํ 1,941 ตัว 57 ราย

ต.แหลมกลัด
พืช
ทุเรี ยน 645 ไรํ เงาะ
73 ไรํ มังคุด 90 ไรํ ลองกอง
17 ไรํ
ประมง พื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
จืด 10 ไรํ พื้ น ที่ ก ารเลี้ ย งกุ๎ ง ทะเล
1,447 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 38 ตัว 16 ราย
กระบือ 1 ตัว 1 ราย
สุกร 550 ตัว 3 ราย
ไกํ 3,645 ตัว 152
ราย

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 9 ของ 32 หน๎า

อาเภอเมืองตราด (ต่อ)
ต.เนินทราย
พืช
ทุเรียน 450 ไรํ เงาะ 295 ไรํ
มังคุด 502 ไรํ ลองกอง 90 ไรํ
พืชผัก 290 ไรํ
ประมง กุ๎ง 32 ราย 601 ไรํ สัตว์น้าจืด 13 ราย 10 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 105 ตัว 14 ราย กระบือ 78 ตัว 13 ราย
เป็ด 285 ตัว 23 ราย สุกร 3,405 ตัว 3 ราย
ไกํ 59,967 ตัว 227 ราย

ต.หนองโสน
พืช
ทุเรียน 220 ไรํ เงาะ 376 ไรํ
มังคุด 407 ไรํ ลองกอง 26 ไรํ
ผัก 45 ไรํ
ประมง พื้นที่การเลี้ยงกุ๎งทะเล 332 ไรํ
สัตว์น้าจืด 5.5 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 22 ตัว 12 ราย
กระบือ 22 ตัว 6 ราย
ไกํ 16,876 ตัว 260 ราย

เป็ด 90 ตัว 3 ราย
นกกระทา 5,000 ตัว 1

ต.หนองเสม็ด
พืช
ทุเรียน ๓๘ ไรํ เงาะ ๖๖ ไรํ
ยางพารา ๔๙๕ ไรํ
ปาล์มน้ามัน ๔๒ ไรํ
ข๎าว 1,442 ไรํ
มังคุด ๑๖๐ ไรํ
ประมง พื้นที่การเลี้ยงกุ๎งทะเล ๑๒๑ ไรํ
สัตว์น้าจืด 10 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 15 ตัว ๑ ราย
กระบือ ๓ ตัว ๒ ราย
ไกํ 16,292 ตัว 1๘๗ ราย

ต.ห้วงน้าขาว
พืช
ทุเ รี ย น 924 ไรํ เงาะ 1,445 ไรํ
มังคุด 491 ไรํ ลองกอง 77 ไรํ
ประมง พื้นที่การเลี้ยงกุ๎งทะเล 698 ไรํ
ปศุสัตว์ ไกํ 39,168 ตัว 85 ราย

ต.ท่ากุ่ม
พืช
ทุเรียน 997 ไรํ เงาะ 788 ไรํ
มังคุด 715 ไรํ ลองกอง 133 ไรํ
พืชผัก 518 ไรํ
ประมง กุ๎ง 54 ราย 936 ไรํ
สัตว์น้าจืด 22 ราย 31 ไรํ
คาดวําได๎รับผลกระทบ 10 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 235 ตัว 24 ราย
กระบือ 40 ตัว 8 ราย
สุกร 1,243 ตัว 2 ราย
ไกํ 6,882 ตัว 177 ราย

เป็ด 166 ตัว 8 ราย

ต.ตะกาง
พืช
ทุ เ รี ย น 412 ไรํ เงาะ 270 ไรํ
มั ง คุ ด 193 ไรํ ลองกอง 35 ไรํ
ข๎าว 20 ไรํ พืชผัก 894 ไรํ
ประมง กุ๎ง 17 ราย 201 ไรํ
สัตว์น้าจืด 2 ราย 1.25 ไรํ
ปสุสัตว์ โคเนื้อ 38 ตัว 6 ราย
กระบือ 35 ตัว 9 ราย
สุกร 16 ตัว 1 ราย เป็ด 3 ตัว 1 ราย
ไกํ 3,815 ตัว 145 รา
แพะ 35 ตัว 2 ราย
แกะ 5 ตัว 1 ราย

ต.ท่าพริก
พืช
ทุเรียน 38 ไรํ มังคุด 45 ไรํ
ลองกอง 22 ไรํ พืชผัก 1,200 ไรํ
ประมง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด 4 ไรํ
พื้นที่การเลี้ยงกุ๎งทะเล 849 ไรํ 14 ราย
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 26 ตัว 7 ราย กระบือ 53 ตัว 6 ราย
สุกร 86 ตัว 1 ราย ไกํ 8,083 ตัว 156 ราย
เป็ด 1,590 ตัว 8 ราย

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 10 ของ 32 หน๎า

อาเภอเขาสมิง

ต.ประณีต
พืช
ทุเรียน 5,935 ไรํ เงาะ 2,380 ไรํ
มังคุด 3,051 ไรํ ลองกอง 423 ไรํ ผัก 10 ไรํ
ประมง กุ๎งทะเล 739 ไรํ สัตว์น้าจืด 53 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 22 ตัว 4 ราย กระบือ 13 ตัว 1 ราย
สุกร 1,701 ตัว 2 ราย ไกํ 212,680 ตัว 71 ราย
เป็ด 53 ตัว 3 ราย

ต.เทพนิมิต
พืช ทุเรียน 1,012 ไรํ เงาะ 4815 ไรํ
มังคุด 2206 ไรํ ลองกอง 354 ไรํ
พืชผัก 100 ไรํ
ประมง สัตว์น้าจืด 38 ราย 58 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 9 ตัว 3 ราย
สุกร 6,000 ตัว 3 ราย
ไกํ 106,256 ตัว 69 ราย
เป็ด 537 ตัว 9 ราย

ต.แสนตุ้ง
พืช ทุเรียน 1,114 ไรํเงาะ 2,351 ไรํ
มังคุด 2,748 ไรํ ลองกอง 511 ไรํ
พืชผัก 5 ไรํ
ประมง กุ๎ง 39 ราย 1,372 ไรํ
สัตว์น้าจืด 9 ราย 11 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 5 ตัว 1 ราย
กระบือ 146 ตัว 4 ราย
สุกร 32,880 ตัว 20 ราย
ไกํ 21,193 ตัว 50 ราย
เป็ด 572 ตัว 11 ราย

ต.ท่าโสม
พืช
ทุเรียน 340 ไรํ เงาะ 579 ไรํ
มังคุด 487 ไรํ ลองกอง 327 ไรํ
พืชผัก 5 ไรํ
ประมง กุ๎ง 358 ราย 1,048 ไรํ
สัตว์น้าจืด 1 ราย 4.5 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 25 ตัว 2 ราย สุกร 2,729 ตัว 14 ราย
ไกํ 1,761 ตัว 30 ราย เป็ด 19 ตัว 1 ราย
แพะ 47 ตัว 2 ราย แกะ 38 ตัว 3 ราย

ต.สะตอ
พืช
ทุเรียน 1,161 ไรํ เงาะ 7,165 ไรํ
มังคุด 2,417 ไรํ ลองกอง 295 ไรํ
พืชผัก 200 ไรํ
ประมง สัตว์น้าจืด 119 ราย 143 ไรํ
คาดวําได๎รับผลกระทบ 50 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 12 ตัว 1 ราย กระบือ 5 ตัว 2 ราย
สุกร 3,528 ตัว 8 ราย
ไกํ 4,103 ตัว 102 ราย
เป็ด 358 ตัว 18 ราย แพะ 5 ตัว 1 ราย

ต.วังตะเคียน
พืช ทุเรียน 1,453 ไรํ เงาะ 3,293 ไรํ
มังคุด 2,027 ไรํ ลองกอง 325 ไรํ ผัก 100 ไรํ
ประมง สัตว์น้าจืด 30 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 105 ตัว 4 ราย กระบือ 12 ตัว 1 ราย
สุกร 3,700 ตัว 2 ราย
ไกํ 2,711 ตัว 63 ราย เป็ด 144 ตัว 10 ราย
แพะ 82 ตัว 4 ราย แกะ 35 ตัว 2 ราย

ต.ทุ่งนนทรี
พืช ทุเรียน 1,348 ไรํ เงาะ 1,724 ไรํ
มังคุด 2,364 ไรํ
ลองกอง 426 ไรํ พืชผัก 5 ไรํ
ประมง กุ๎ง 16 ราย 193 ไรํ
สัตว์น้าจืด 24 ราย 18 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 40 ตัว 3 ราย
กระบือ 25 ตัว 1 ราย
สุกร 3,724 ตัว 22 ราย
ไกํ 4,634 ตัว 61 ราย
เป็ด 495 ตัว 7 ราย
แกะ 5 ตัว 1 ราย

ต.เขาสมิง
พืช
ทุเรียน 1,742 ไรํ เงาะ 2,304 ไรํ
มังคุด 1,952 ไรํ ลองกอง 511 ไรํ
พืชผัก 3 ไรํ
ประมง กุง๎ 19 ราย 256 ไรํ
สัตว์น้าจืด 2 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 43 ตัว 2 คน สุกร 1,500 ตัว 1 ราย
กระบือ 4 ตัว ราย ไกํ 15,506 ตัว 37 ราย
เป็ด 135 ตัว 5 ราย แกะ 44 ตัว 1 ราย

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 11 ของ 32 หน๎า

อาเภอบ่อไร่
ต.หนองบอน
พืช
ทุเรียน 320 ไรํ เงาะ 358 ไรํ
มังคุด 475 ไรํ ลองกอง 80 ไรํ
พืชผัก 12 ไรํ
ประมง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด 17 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 9 ตัว 1 ราย สุกร 2 ตัว 1 ราย
ไกํ 2,982 ตัว 126 ราย เป็ด 253 ตัว 30 ราย

ต.ช้างทูน
พืช
ทุเรียน 245 ไรํ เงาะ 280 ไรํ มังคุด 255 ไรํ
ลองกอง 10 ไรํ พืชผัก 5 ไรํ
ประมง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด 3 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 105 ตัว 12 ราย กระบือ 2 ตัว 2 ราย
สุกร 110 ตัว 4 ราย ไกํ 954 ตัว 52 ราย
เป็ด 70 ตัว 8 ราย
แพะ 32 ตัว 1 ราย

ต.บ่อพลอย
พืช
ทุเรียน 255 ไรํ เงาะ 387 ไรํ
มังคุด 244 ไรํ ลองกอง 50 ไรํ
พืชผัก 95 ไรํ
ประมง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด 79 ไรํ
คาดวําได๎รับผลกระทบ 20 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 88 ตัว 6 ราย กระบือ 14 ตัว 2 ราย
สุกร 901 ตัว 4 รายไกํ 46,241 ตัว 153 ราย
เป็ด 252 ตัว 15 ราย แพะ 9 ตัว 1 ราย

ต.หนองบอน
ต.ช้างทูน
ต.บ่อพลอย
ต.นนทรีย์

ต.ด่านชุมพล
ต.นนทรีย์
พืช
ทุเรียน 231 ไรํ เงาะ 335 ไรํ
มังคุด 276 ไรํ ลองกอง 41 ไรํ
พืชผัก 11 ไรํ
ประมง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด 9 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 48 ตัว 2 ราย สุกร 7,500 ตัว 1 ราย
ไกํ 1,504 ตัว 37 ราย เป็ด 100 ตัว 1 ราย

ต.ด่านชุมพล
พืช
ทุเรียน 292 ไรํ เงาะ 447 ไรํ
มังคุด 431 ไรํ ลองกอง 101 ไรํ
ประมง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด 35 ไรํ
คาดวําได๎รับผลกระทบ 35 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 170 ตัว 11 ราย กระบือ 87 ตัว 3 ราย
สุกร 2,790 ตัว 1 ราย ไกํ 3,019 ตัว 64 ราย
เป็ด 245 ตัว 6 ราย แพะ 18 ตัว 2 ราย

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 12 ของ 32 หน๎า

อาเภอแหลมงอบ

ต.บางปิด
พืช
ทุเรียน 276 ไรํ เงาะ 341 ไรํ
มังคุด 357 ไรํ ลองกอง 180 ไรํ
สับปะรด 411 ไรํ ข๎าว 234 ไรํ
พืชผัก 17 ไรํ
ประมง กุ๎ง 47 ราย 1,100 ไรํ
สัตว์น้าจืด 8 ราย 19.50 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 31 ตัว 3 ราย
ไกํ 6,348 ตัว 240 ราย
เป็ด 152 ตัว 9 ราย
นกกระทา 25 ตัว 1 ราย

ต.คลองใหญ่
พืช
ทุเรียน 545 ไรํ เงาะ 370 ไรํ มังคุด 504 ไรํ ลองกอง 300 ไรํ
1,548 ไรํ ปาล์มน้ามัน 20 ไรํ ข๎าว 80 ไรํ พืชผัก 26 ไรํ
ประมง กุ๎ง 12 ราย 317 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 25 ตัว 2 ราย สุกร 1,300 ตัว 1 ราย
ไกํ 4,440 ตัว 182 ราย เป็ด 1,088 ตัว 11 ราย

ต.แหลมงอบ
พืช
ทุเรียน 264 ไรํ เงาะ 70 ไรํ มังคุด 218 ไรํ
ลองกอง 169 ไรํ สับปะรด 66 ไรํ ข๎าว 10 ไรํ
พืชผัก 12 ไรํ
ประมง กุ๎ง 9 ราย 323 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 51 ตัว 2 ราย กระบือ 5 ตัว 1 ราย
สุกร 40 ตัว 1 ราย ไกํ 25,513 ตัว 142 ราย
เป็ด 589 ตัว 20 ราย

สั บ ป ะ ร ด

ต.น้าเชี่ยว
พืช
ทุเรียน 347 ไรํ เงาะ 48 ไรํ มังคุด 220 ไรํ
ลองกอง 145 ไรํ สับปะรด 160 ไรํ ข๎าว 25 ไรํ
พืชผัก 6 ไรํ
ประมง กุ๎ง 1 ราย 32 ไรํ สัตว์น้าจืด 1 ราย 0.27 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 10 ตัว 1 ราย ไกํ 3,180 ตัว 115 ราย
เป็ด 783 ตัว 12 ราย นกกระทา 2,000 ตัว 1 ราย

อาเภอคลองใหญ่
ต.ไม้รูด
พืช
ประมง กุง๎ 18 ราย 324.56 ไรํ
สัตว์น้าจืด 1 ราย 1.63 ไรํ
ปศุสัตว์ โคเนื้อ 129 ตัว 7 ราย
กระบือ 232 ตัว 11 ราย
ไกํ 3,082 ตัว 155 ราย
เป็ด 4,180 ตัว 19 ราย

ต.หาดเล็ก
พืช
ประมง กุ๎ง 5 ราย 70 ไรํ
ปศุสัตว์ ไกํ 1,849 ตัว 106 ราย
โค 12 ตัว 1 ราย
นกกระทา 3,000 ตัว 1 ราย

ต.คลองใหญ่
พืช
ประมง กุ๎ง 9 ราย 99.65 ไรํ
สัตว์น้าจืด 15 ราย 14.68 ไรํ
ปศุสัตว์ ไกํ 4,177 ตัว 244 ราย
เป็ด 1,323 ตัว 6 ราย

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 13 ของ 32 หน๎า

อาเภอเกาะช้าง
ต.เกาะช้าง
พืช
ทุเรียน ๑๐ ไรํ เงาะ – ไรํ มังคุด - ไรํ
ลองกอง - ไรํ ส๎มโอ - ไรํ มะพร๎าว – ไร
ยางพารา ๒
ประมง พื้นที่การเพาะเลี้ยงกุ๎งทะเล 170 ไรํ
ปศุสัตว์ ไกํ 2,093 ตัว 108 ราย
เป็ด 227 ตัว 12 ราย

ต.เกาะช้าง
ต.เกาะช้างใต้

ต.เกาะช้างใต้
พืช
ทุเรียน ๖ ไรํ เงาะ – ไรํ มังคุด – ไรํ ลองกอง - ไรํ
ส๎มโอ - ไรํ มะพร๎าว – ไรํ
ยางพารา ๔
ประมง ปศุสัตว์ ไกํ 1,053 ตัว 47 ราย
เป็ด 9 ตัว 1 ราย

อาเภอเกาะช้างใต้
ต.เกาะหมาก
พืช
ประมง ปศุสัตว์ ไกํ 1,354 ตัว 75 ราย

ต.เกาะกูด
พืช
ประมง ปศุสัตว์ ไกํ 514 ตัว 15 ราย
เป็ด 300 ตัว 1 ราย

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 14 ของ 32 หน๎า

๑.๒.๓ พื้นที่/สถานที่สาคัญของจังหวัดตราดที่มีความเสี่ยง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

สถานที่
วัดคลองขุด
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ตาบลห๎วยแร๎ง
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ตาบลทํากุํม
วัดวรุณดิตถาราม
โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม
สานักสงฆ์บ๎านทํากุํม
โรงเรียนทุํงไกํดัก
วัดช๎างทูน
วัดทําน้าลําง
โรงเรียนบ๎านทําน้าลําง
โรงเรียนคลองใหญํวิทยาคม
โรงเรียนบ๎านคลองจาก
โรงเรียนนคราศึกษา
วัดประณีต

หมู่
๒
๒

บ้าน
คลองขุด
คลองขุด

ตาบล
ห๎วยแร๎ง
ห๎วยแร๎ง

อาเภอ
อปท.
เมืองตราด อบต.ห๎วยแร๎ง
เมืองตราด อบต.ห๎วยแร๎ง

๑

จันทิ

ทํากุํม

เมืองตราด อบต.ทํากุํม

๑
๑
๓
4
๒
๑
๑
๗
๘
๙
๒

จันทิ
จันทิ
ทํากุํม
ทุํงไกํดัก
ช๎างทูน
หนองบอน
หนองบอน
สวนมะพร๎าว
คลองจาก
รํมเย็น
ตลุง

ทํากุํม
ทํากุํม
ทํากุํม
ทํากุํม
ช๎างทูน
หนองบอน
หนองบอน
คลองใหญํ
คลองใหญํ
คลองใหญํ
ประณีต

เมืองตราด
เมืองตราด
เมืองตราด
เมืองตราด
บํอไรํ
บํอไรํ
บํอไรํ
คลองใหญํ
คลองใหญํ
คลองใหญํ
เขาสมิง

อบต.ทํากุํม
อบต.ทํากุํม
อบต.ทํากุํม
อบต.ทํากุํม
อบต.ช๎างทูน
ทต.หนองบอน
ทต.หนองบอน
อบต.คลองใหญํ
อบต.คลองใหญํ
อบต.คลองใหญํ
อบต.ประณีต

๒. ภารกิจ
กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ตราดท าหน๎ า ที่ สั่ ง การ อ านวย
การประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ รวมถึง
องค์ก รปกครองสํ ว นท๎ องถิ่น และหนํ ว ยงานตํ า งๆที่เ กี่ย วข๎ องในการป้อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย และ
การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดตราด ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติของกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดใกล๎เคียงเมื่อได๎รับการร๎องขอ มีรายละเอียดภารกิจดังนี้
(๑) ป้องกันและบรรเทาผลกระทบตํอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอุทกภัยและดิน
ถลํ ม และให๎ การชํ ว ยเหลื อ ผู๎ ป ระสบภั ย ให๎ เป็ น ไปอยํ า งมี ประสิ ท ธิภ าพและสามารถฟื้ น ฟูพื้ น ที่ ป ระสบภั ย
ให๎กลับสูํภาวะปกติโดยเร็ว
(๒) ก าหนดหน๎ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งและองค์ ก รเครื อ ขํ า ย
ทุกภาคสํวนในการป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัยและดินถลํม ให๎ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพื้นที่
ที่มีจุ ดเสี่ ยงน้ าทํว มมากเนื่ องจากฝนตกหนั ก ประสานความรํว มมือชํวยเหลื อและสนับสนุนหนํวยงานเพื่อ
อานวยความสะดวกบริเวณที่เกิดเหตุ
(๓) แจ๎งเตือนและประชาสัมพันธ์ ขําวสถานการณ์สาธารณภัย ให๎ประชาชนในพื้น ที่รับทราบ
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยและดินถลํม
(๔) จัดเตรียมพาหนะ เครื่องจักรกลสาธารณภัย วัสดุอุปกรณ์ ให๎พร๎อมปฏิบัติงาน

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 15 ของ 32 หน๎า

2.1 เป้าหมาย
๒.๑.๑ ลดความเสี่ยงอันตรายและผลกระทบจากอุทกภัยและดินถลํม ที่อาจเกิดขึ้น
๒.๑.2 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์
๒.๑.3 บูรณาการและประสานการปฏิบัติระหวํางหนํวยงานภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎องทุกภาค
สํวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๒.๒ วัตถุประสงค์
๒.๒.๑ เพื่อเป็ น กรอบแนวทางการปฏิบัติให๎ แกํห นํว ยงานในระดับจังหวัด อาเภอ องค์ก ร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนํวยงานในระดับท๎องที่ (หมูํบ๎าน ตาบล) ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถลํม และ
ประสานการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
๒.๒.๒ เพื่อลดความเสียหายและการสูญเสียชีวิตให๎มากที่สุด
๓. การปฏิบัติ
๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ
๓.๑.๑ เจตนารมณ์/แนวทาง/กลยุทธ์ของจังหวัด
(๑) ให๎กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ติ ด ตามข๎ อ มู ล ขํ า วสารเกี่ ย วกั บ สภาพอากาศ
การคาดหมายลักษณะอากาศ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการจัดเวรเฝ้าระวังอยํางเข๎มข๎น พร๎อมให๎
ประสานการปฏิบัติกับหนํวยงานในพื้นที่ในการจัดเตรียมทรัพยากรและกาลังพลให๎พร๎อม ในการออกเผชิญเหตุ
และให๎ความชํวยเหลือประชาชนที่ได๎รับความเดือดร๎อนและประสบภัยพิบัติ
(๒) จัดตั้งศูน ย์ บัญชาการเหตุการณ์แตํล ะระดับ ปฏิบัติหน๎าที่ในการบริหารจัดการ
อุทกภัยและดินถลํม ที่เกิดขึ้นจนกวําสถานการณ์จะกลับเข๎าสูํสภาวะปกติ โดยมีหน๎าที่รับผิดชอบอานวยการ
ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติ เกี่ยวกับการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่
พร๎ อมทั้งเป็ นศูน ย์ กลางในการระดมสรรพกาลั ง และทรัพยากรเพื่อบริห ารจัดการสาธารณภัยจากน้าและ
อุทกภัย อานวยการประสานการปฏิบัติระหวํางหนํวยงานตํางๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล รวมทั้งเป็นองค์กรปฏิบัติในการเชื่อมโยงกับองค์การบริหาร
จัดการน้าและอุทกภัยแหํงชาติ
(๓) ประสานและจัดเตรียมทรัพยากรจากหนํว ยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมถึง
กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร และโทรคมนาคมทั้งขํายหลักและขํายสารอง ยานพาหนะ เรือท๎องแบน
เครื่องสูบน้า และเครื่องมือเครื่องใช๎ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว๎ให๎พร๎อมใช๎การได๎ทันทีที่ได๎รับ
การร๎องขอ
(๔) ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎แกํประชาชนเตรียมความพร๎อมในการเผชิญเหตุการณ์
ฉุกเฉินเพื่อเป็ น การสร๎างความพร๎ อม โดยการสารองอาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉิน สร๎าง
แนวป้องกันพร๎อมทั้งติดตามสถานการณ์อยํางใกล๎ชิด เชํน สังเกตลม ฟ้า อากาศ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม และพฤติกรรมของสัตว์ ตลอดจนเชื่อฟังคาเตือนและพร๎อมปฏิบัติตามคาแนะนาของทางราชการ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนตระหนักถึงอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นตํอเนื่องจากสภาวะน้าทํวมขังในบริเวณ
ชุมชน เชํน อันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร รวมทั้งระมัดระวังป้องกันมิให๎เด็กพลัดตกน้า หรือลงเลํน
น้าในชํวงที่มีสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้น
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(๕) จัดเจ๎าหน๎าที่เฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือคาเตือน
จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์เตือนภัยพิบัติแหํงชาติ อยํางใกล๎ชิด ตลอด ๒๔ ชั่ว โมง
พร๎อมทั้งตรวจสอบข๎อมูลปริมาณน้าฝน ระดับน้าในแมํน้า ระดับน้าทะเลหนุน รวมทั้งบริเวณพื้นที่ลุํมที่มักจะ
เกิ ด น้ าทํ ว มขัง ในพื้ น ที่ อ ยํ างใกล๎ ชิ ด โดยให๎ ติ ด ตามสถานการณ์ ข๎อ มู ล การพยากรณ์ อ ากาศ แผนที่ อ ากาศ
ภาพถํ ายดาวเที ย ม เรดาร์ กลุํ มฝน ปริ ม าณน้าในลุํ มน้าสายหลั ก สายรอง ฯลฯ จากข๎ อมูล ในเว็ บไซต์ของ
หนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน ฯลฯ (เพื่อใช๎ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และคาดการณ์แนวโน๎มสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ประสานกับหนํวยงานอื่นๆ)
(๖) ขั้นตอนการปฏิบัติที่สํวนราชการ หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม
ในพื้นที่จะต๎องปฏิบัติ ทั้งที่เป็นการใช๎โครงสร๎างและไมํใช๎โครงสร๎าง โดยจังหวัดมีนโยบายเน๎นการดูแลชํวยเหลือ
พี่น๎องประชาชนผู๎ประสบภัยเป็นลาดับแรก
ก. ชํวงระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง (การให๎ความชํวยเหลือด๎านชีวิตและด๎านการอพยพ)
๑) สั่ ง การก าชั บ แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท และองค์ ก รปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในพื้นที่ ติดป้ายเตือน/วางแผนปิดกั้นชํองทางจราจรในเส๎นทางและบริเวณที่ได๎รับผลกระทบจาก
ภาวะน้าทํวมสูง น้าป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานขาด น้าทํวมผิวจราจรในระดับสูง ที่ไมํสามารถมองเห็น
พื้นผิวจราจรได๎ เพื่อให๎ประชาชนผู๎ใช๎เส๎นทางสัญจรดังกลําวทราบและใช๎ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น
๒) จั ด เจ๎ า หน๎ า ที่ ต ารวจ อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (.อปพร) และ
อาสาสมัครกู๎ชีพ – กู๎ภัย ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบเหตุ และอานวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย
ดังกลําว
๓) กรณีมีผู๎สูญหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ได๎จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว โดยสนธิกาลังจากทุก
ภาคสํวนในพื้นที่ ทั้งหนํวยทหาร ตารวจ อาสาสมัครกู๎ชีพ – กู๎ภัย เข๎าไปรํวมกู๎ภัย ค๎นหาผู๎สูญหายและผู๎ติดค๎าง
ในพื้นที่ผู๎ประสบภัย เพื่อให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยดํวน
ข. ชํวงระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง (การให๎ความชํวยเหลือด๎านชีวิต ด๎านการดารงชีพ และ
ด๎านการรักษาความสงบเรียบร๎อย)
๑) ประสานงานมู ล นิ ธิ องค์ ก ารสาธารณกุ ศ ล เพื่ อ ให๎ ก ารสนั บ สนุ น ในเรื่ อ ง
การประกอบเลี้ ย งและให๎ ก ารสงเคราะห์ ผู๎ ป ระสบภั ย อาทิ มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ฯ มู ล นิ ธิ อ าสา
เพื่ อ นพึ่ ง ภาฯยามยาก เหลํ า กาชาดจั ง หวั ด หนํ ว ยอาสาสมั ค ร องค์ ก รการกุ ศ ล และภาคเอกชนในพื้ น ที่
จัดอาหาร (ปรุงส าเร็จ พร๎อมบริโภค) น้าดื่ม เครื่องยังชีพที่จาเป็น ให๎แกํราษฎรในพื้นที่ ประสบภัยให๎ทั่วถึง
และเพียงพอ
๒) จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให๎แกํราษฎรที่บ๎านเรือนเสียหาย และชํวยเหลือดูแล
ผู๎ประสบภัย ทั้งอาหาร น้าดื่ม เครื่องนอน เครื่องนุํงหํม เวชภัณฑ์ และยารักษาโรค
๓) กรณีมีผู๎สูญหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ให๎จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว โดยสนธิกาลังจาก
ทุกหนํวยงาน ทั้งฝ่ายทหาร ตารวจ อาสาสมัครกู๎ชีพ – กู๎ภัย เข๎าไปรํวมกู๎ภัย ค๎นหาผู๎สูญหายและผู๎ติดค๎างใน
พื้นที่ผู๎ประสบภัย เพื่อให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยดํวน
๔) พื้ น ที่ วิ ก ฤติ ที่ ไ มํ ส ามารถเดิ น ทางเข๎ า ไปในพื้ น ที่ ผู๎ ป ระสบภั ย ทางรถยนต์ ไ ด๎
ให๎ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหนํวยทหารหรือตารวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล๎เคียงสาหรับเดิน
ทางเข๎าไปในพื้นที่วิกฤติ เพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยดํวน
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ค. ชํวงระยะเวลาตั้งแตํ ๗๒ ชั่วโมง (การให๎ความชํวยเหลือด๎านการดารงชีพ ด๎านการ
บริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว และด๎านการรักษาความสงบเรียบร๎อย)
๑) ประสานงานมูล นิธิ องค์ก ารสาธารณกุศล เพื่อให๎ การสนับ สนุนในเรื่องการ
ประกอบเลี้ ย งผู๎ อพยพและให๎ การสงเคราะห์ ผู๎ ป ระสบภัย อาทิ มูล นิ ธิราชประชานุเ คราะห์ ฯ มู ล นิธิ อาสา
เพื่ อนพึ่ งภาฯ ยามยาก เหลํ า กาชาดจั งหวั ด หนํว ยอาสาสมัค ร องค์ก รการกุ ศ ล และภาคเอกชนในพื้ น ที่
จัดอาหาร (ปรุงสาเร็จพร๎อมบริโภค) น้าดื่ม เครื่องยังชีพที่จาเป็นให๎แกํราษฎรในพื้นที่ประสบภัย ให๎ทั่วถึงและ
เพียงพอ
๒) จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให๎แกํราษฎรที่บ๎านเรือนเสียหาย และชํวยเหลือดูแล
ผู๎ประสบภัยทั้งอาหาร น้าดื่ม เครื่องนอน เครื่องนุํงหํม เวชภัณฑ์ และยารักษาโรค
๓) กรณี มี ผู๎ สู ญ หายจากอุท กภั ยที่ เ กิ ดขึ้ น ให๎ จั ด ชุด เคลื่ อ นที่ เร็ ว โดยสนธิ ก าลั ง
จากทุกภาคสํวนในพื้นที่ทั้งหนํวยทหาร ตารวจ อาสาสมัครกู๎ชีพ – กู๎ภัย เข๎าไปรํวมกู๎ภัย ค๎นหาผู๎สูญหายและ
ผู๎ติดค๎างในพื้นที่ผู๎ประสบภัย เพื่อให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยดํวน
๔) พื้ น ที่ วิ ก ฤติ ที่ ไ มํ ส ามารถเดิ น ทางเข๎ า ไปในพื้ น ที่ ผู๎ ป ระสบภั ย ทางรถยนต์ ไ ด๎
ให๎ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหนํวยทหารหรือตารวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล๎เคียงสาหรับ
เดินทางเข๎าไปในพื้นที่วิกฤติเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยดํวน
๕) สนธิ ก าลั ง ทั้ ง หนํ ว ยทหาร ต ารวจ อาสารั ก ษาดิ น แดน (อส.) อาสาสมั ค ร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (.อปพร) อาสาสมัครกู๎ชีพ – กู๎ภัย ในการดูแลเฝ้าระวัง และรักษาความสงบเรียบร๎อย
ในพื้นที่เกิดเหตุ ที่พักอาศัยชั่วคราว และศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่เปิดให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยที่ไมํสามารถ
กลับเข๎าที่พักอาศัยของตนเองได๎
๖) ในกรณีที่คาดวําสถานการณ์อาจจะยืดเยื้อ มอบหมายให๎สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จั ง หวั ดตราด รํ ว มกับ ส านัก งานพัฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษย์ จัง หวั ดตราด
จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวตามจุดและแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดกาหนดไว๎
๓.๑.๒ ขอบเขต
๓.๑.๒.๑ อุทกภัย (Flood)
อุทกภัย เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมเป็นเวลานาน
ท าให๎ เ กิ ด น้ าป่ า ไหลหลาก น้ าทํ ว มฉั บ พลั น น้ าทํ ว มขั ง และน้ าล๎ น ตลิ่ ง ประชาชนได๎ รั บ ความเดื อ ดร๎ อ น
สิ่งสาธารณประโยชน์และทรัพย์สินของประชาชนได๎รับความเสียหาย โดยมีสาเหตุหลัก ได๎แกํ มรสุมตะวันตก
เฉี ย งใต๎ ที่ พั ด ปกคลุ ม ทะเลอั น ดามั น และประเทศไทย ในชํ ว งเดื อ นพฤษภาคมถึ ง กั น ยายน มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอํ าวไทยและภาคใต๎ ในชํวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม รํองมรสุมที่พาดผําน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงหยํอมความกดอากาศต่า และพายุหมุนเขตร๎อน
(ดีเปรสชั่นโซนร๎อน และไต๎ฝุ่ น) นอกจากนี้ยังมีส าเหตุอื่นๆ ที่ไมํได๎เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เชํน อํางเก็บน้า/
เขื่อนแตก เป็นต๎น
๓.๑.๒.๒ ดินถล่ม (Landslide)
ภัยจากดินถลํม มักเกิดขึ้นพร๎อมกันหรือเกิดตามหลังจากเกิดน้าป่าไหลหลาก
อันเนื่องมาจากพายุฝน ที่ทาให๎เกิดฝนตกหนักอยํางตํอเนื่ องรุนแรง สํงผลให๎มวลดินและหิน ไมํสามารถรองรับ
การอุ๎มน้าได๎ จึงเกิดการเคลื่อนตัวตามอิทธิพลของแรงโน๎มถํวงของโลก
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๓.๒ การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
3.2.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
การป้ อ งกั น และลดผลกระทบ เป็ น การด าเนิ น การที่ เ น๎ น ชํ ว งกํ อ นเกิ ด ภั ย ทั้ ง ที่
ใช๎โครงสร๎ างและไมํใช๎โ ครงสร๎าง เพื่อขจัดหรือลดโอกาสที่ส าธารณภัยจะสร๎างผลกระทบตํอบุคคล ชุมชน
หรือสังคม ได๎แกํ
(๑) การก าหนดเขตพื้ น ที่ และจั ด กลุํ ม ที่ ตั้ ง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัย เชํน การวางแผนการใช๎ที่ดิน การจัดทาแผนที่เสี่ยงภัย การกาหนดโซนนิ่ง เป็นต๎น
(๒) การเสริมสร๎างความแข็งแรงของพื้นที่ลาดชัน ปลูกต๎นไม๎ ไม๎พุํม หญ๎าแฝก ป้องกัน
ดินถลํมบริเวณที่ชุมชนอาศัยอยูํ
(๓) การขุดลอกทํอระบายน้า ดูดเลน ทาความสะอาดรํองน้า
(๔) การกาจัดพืช ขยะ สิ่งกีดขวางทางน้า ตามคู คลอง แหลํงน้าตํางๆ
(๕) การสร๎ า งเส๎ น ทางล าเลี ย งน้ าที่ มี ก ารระบาย ไปยั ง พื้ น ที่ ร องรั บ น้ าตํ า งๆ
เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้าไว๎ใช๎กรณีเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งชํวง
(๖) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอํางเก็บน้า พนังกั้นน้า การเสริมคันกั้นน้า
3.2.2 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมทรัพยากร
การเตรียมความพร๎อมด๎านทรัพยากร เพื่อเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถลํม ที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในด๎านกาลังคน เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ได๎แกํ
(๑) จัดทาบัญชีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย
(๒) ตรวจสอบความพร๎อมอุปกรณ์สาหรับใช๎ในการเฝ้ าระวัง และการแจ๎งเตือนภัย
ให๎พร๎อมใช๎งาน
3.2.3 แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งเตือน
การแจ๎งเตือนภัย โดยการติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝน ชํองทางการแจ๎งเตือน และ
การประชาสัมพันธ์สร๎างการรับรู๎
(๑) ระดับการแจ๎งเตือนภัย มอบหมายหนํวยงานรับผิดชอบทาหน๎าที่ในการแจ๎งเตือน
ภัยระดับจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สีแดง
หมายถึง สถานการณ์อยูํในภาวะอันตรายสูงสุด ให๎อาศัยอยูํแตํใน
สถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข๎อสั่งการ
สีสม้
หมายถึง สถานการณ์อยูํในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ๎าหน๎าที่กาลัง
ควบคุมสถานการณ์ให๎อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณ์อยูํในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน๎มที่สถานการณ์
จะรุนแรงมากขึ้น ให๎จัดเตรียมความพร๎อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคาแนะนา
สีน้าเงิน
หมายถึง สถานการณ์อยูํในภาวะเฝ้าระวัง ให๎ติดตามข๎อมูลขําวสาร
อยํางใกล๎ชิดทุก ๒๔ ชั่วโมง
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยูํในภาวะปกติ ให๎ติดตามข๎อมูลขําวสาร
เป็นประจา
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(๒) กระบวนการแจ๎งเตือนภัย ประกอบด๎วย
(๒.๑) การเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตามสถานการณ์ เป็ น การติ ด ตามข๎ อ มู ล ความเคลื่ อ นไหว
ของเหตุการณ์ที่อาจสํงผลให๎เกิดสาธารณภัย รวมทั้งทาหน๎าที่เฝ้าระวัง ให๎ข๎อมูลและขําวสารแกํ ประชาชน
โดยมีสํวนราชการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีความรู๎และเครื่องมือทางเทคนิค เชํน สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด
โครงการชลประทานตราด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดตราด สานักงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ที่ทาการปกครองจังหวัด/อาเภอ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีหน๎าที่
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยให๎ที่ทาการปกครองจังหวัดตราด เป็นหนํวย
จัดวางระบบสื่อสาร รวมทั้งให๎ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎ องจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารสาหรับ
เชื่ อ มกั บ ระบบสื่ อ สารให๎ เ พี ย งพอ และใช๎ ก ารได๎ ต ลอดเวลาโดยให๎ ก องอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย จั ง หวั ด ตราด แลกเปลี่ ย นข๎ อ มู ล ขํ า วสาร วิ เ คราะห์ และประเมิ น สถานการณ์ เพื่ อ ตั ด สิ น ใจ
ในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย ดังนี้
(๒ . ๑ . ๑ ) ก า ร ติ ด ต า ม ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ป ร ะ จ า วั น ม อ บ ห ม า ย ใ ห๎
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด รับ ผิดชอบติดตามสภาพภูมิอากาศ ชํองทางการแจ๎งเตือนทางโทรศัพท์ โทรสาร
Application Line และเว็บไซต์ของหนํวยงาน
(๒.๑.๒) การติดตามปริมาณน้าฝนประจาวัน มอบหมายให๎ที่ทาการปกครอง
จังหวัดตราด โครงการชลประทานตราด และเครือขํายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.) ติดตาม
ปริมาณน้าฝนประจาวันผํานชํองทางการแจ๎งเตือนด๎วยโทรศัพท์ โทรสาร Application Line และเว็บไซต์ของ
หนํวยงาน
(๒.๑.๓) การแจ๎ ง เตื อ นหนํ ว ยงานด๎ า นป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
มอบหมายให๎สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ผํานชํองทางการแจ๎งเตือนด๎วยโทรศัพท์
โทรสาร Application Line
(๒.๑.๔) การประชาสั มพันธ์แจ๎งเตือนทางวิทยุกระจายเสี ยงและสื่ อมวลชน
มอบหมายให๎ ส านั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ตราด ก าหนดชํ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ คื อ สถานี
วิทยุกระจายเสียง และสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อประชาสัมพันธ์สร๎างการรับรู๎ขําวสารการแจ๎งเตือนภัย และวิธี
ปฏิบัติตนแกํประชาชนอยํางตํอเนื่อง เพื่อไมํให๎ประชาชนถูกตัดขาดจากข๎อมูลขําวสารของภาครัฐ
(๒.๑.๕) การประกาศเสี ย งตามสายแจ๎ ง เตื อ นประชาชนในหมูํ บ๎ า น ชุ ม ชน
มอบหมายให๎อาเภอ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชํองทางการแจ๎งเตือน คือ เสียงตามสายหรือหอกระจายขําว
ของตาบล หมูํบ๎าน ชุมชน
(๒.๒) การแจ๎งเตือนลํวงหน๎า เป็นการแจ๎งข๎อมูลขําวสารที่ บํงชี้วํามีแนวโน๎มที่จะเกิ ด
สาธารณภัย ขึ้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยไปยังสํว นราชการ หนํว ยงาน กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแตํละระดับ และประชาชน เพื่อให๎ติดตามข๎อมูลขําวสารและความเคลื่อนไหวอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้
ระยะเวลาสาหรับการแจ๎งเตือนลํ วงหน๎าขึ้นอยูํกับสาธารณภัยแตํละประเภท โดยปกติควรมีการแจ๎งเตือน
ลํ ว งหน๎ า กํอ นเกิ ดสาธารณภัย ไมํต่ากวํ า ๑๒๐ ชั่ว โมง ทั้ งนี้ ให๎ ส านั กงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัดตราด เป็นหนํวยประสานงานกลางรํวมกับสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ในการจัดวางแนวทาง
มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ รํวมกับหนํวยงานที่มีหน๎าที่ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์ และแจกจํายข๎อมูลขําวสารเพื่ อให๎การแจ๎งเตือนลํวงหน๎าที่มีมาตรฐานเป็นรู ปแบบเดียวกัน
ซึ่งสะดวกตํอการรับทราบและทาความเข๎าใจกับข๎อมูลที่ได๎รับ

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 20 ของ 32 หน๎า

(๒.๓) การแจ๎ ง เตื อ นภั ย เป็น การยื นยั น ข๎อ มูล วํ ามี โ อกาสเกิ ดสาธารณภั ยมากกวํ า
ร๎อยละ ๖๐ และเป็นการแจ๎งแนวทางปฏิบัติให๎กับสํวนราชการ หนํวยงาน กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแตํละระดับ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให๎เตรียมความพร๎อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะ
เกิดขึ้น โดยให๎มีการแจ๎งเตือนภัยไมํต่ากวํา ๗๒ ชั่วโมงกํอนเกิดภัย และมีข๎อมูลการแจ๎งเตือนภัย ได๎แกํ
(๒.๓.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
(๒.๓.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา)
(๒.๓.๓) แนวทางการปฏิบัติตนของสํวนราชการ หนํวยงาน และประชาชน
(๒.๓.๔) การเตรียมความพร๎อมรับมือ เชํน อาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค เป็นต๎น
ให๎ ก องอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ตราด จั ด วางแนวทาง
มาตรการและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ รํ ว มกั บ หนํ ว ยงานที่ มี ห น๎ า ที่ ใ นการแจ๎ ง เตื อ นภั ย เพื่ อ การสั่ ง การไปยั ง
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตํละระดับ พร๎อมทั้งให๎สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
รํวมกับที่ทาการปกครองจังหวัดตราด กาหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติ เพื่อเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ แจกจําย ข๎อมูล
ขําวสาร และแจ๎งเตือนภัยให๎กับผู๎ปกครองท๎องที่และประชาชนเพื่อให๎มั่นใจได๎วําประชาชนได๎รับข๎อมูลขําวสาร
ที่ถูกต๎องและรวดเร็ว โดยมีการปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด และให๎กอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตํละระดับรายงานผลการปฏิบัติ ให๎กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จั งหวัดทราบภายใน ๒๔ ชั่ว โมง นับตั้งแตํได๎รับแจ๎งการเตือนภัย เพื่อเป็นการยื นยั น
การสื่อสารสองทาง (Two - way Communication)
3.2.4 แนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่
ให๎ผู๎บัญชาการกองกาลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู๎บัญชาการ
เหตุการณ์ในสํวนของฝ่ายทหารในพื้นที่จังหวัดตราด โดยให๎พิจารณาแบํง มอบภารกิจและพื้นที่ดาเนินการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดตราด ดังนี้
หน่วยงาน
กองกาลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โดย
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด
สานักงานพัฒนาภาคที่ ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
โดย
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔
ทัพเรือภาคที่ ๑
โดย
ฐานส่งกาลังบารุงทหารเรือตราด

พื้นที่รับผิดชอบหลัก
พื้นที่รับผิดชอบรอง
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
๒ อาเภอ
อาเภอที่เหลือ
คลองใหญ่ ๓ ตาบล ๒๐ หมู่บ้าน ซึง่ นอกเหนือจาก
เมืองตราด ๑๔ ตาบล ๙๘ หมู่บ้าน อาเภอที่รับผิดชอบหลัก
๒ อาเภอ
บ่อไร่

๕ ตาบล

เขาสมิง
๑ อาเภอ
แหลมงอบ

๘ ตาบล
๔ ตาบล

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

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
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3.2.5 แนวทางปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม องค์การสาธารณกุศล ประชาชนจิตอาสา
ในพื้นที่
ให๎สมาคมสวํางกู๎ภัยบุญชํวยเหลือธรรมสถานตราด สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ และ
ประชาชนจิตอาสา รํวมกันรับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตราดทั้ง ๗ อาเภอ ในการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยในกรณีเกิดเหตุอุทกภัยและดินถลํมขึ้น
3.2.6 แนวทางการกาหนดพื้นที่/ศูนย์พักพิงชั่วคราวและการอพยพ
หากเกิดสถานการณ์รุนแรง ให๎อพยพผู๎ประสบสาธารณภัยไปยังศูน ย์พักพิงชั่วคราว
โดยมอบหมายส านั กงานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์จั ง หวั ดตราด เป็ นหนํ ว ยงานรับ ผิ ดชอบ
หลักในการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราวและประสานงานที่เกี่ยวข๎อง สนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์
ระบบสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภค
(๑) จุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิงชั่วคราว โดยพิจารณาใช๎สถานที่ราชการ ที่วําการ
อาเภอทุกแหํง โรงเรียน ที่ทาการเทศบาล/อบต. และวัด ที่ตั้งอยูํในพื้นที่ปลอดภัย โดยแยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
อาเภอบ่อไร่
ที่
๑

ตาบล
บํอพลอย

๒
๓

นนทรี
ดํานชุมพล

๔
๕

ช๎างทูน
หนองบอน
๕ ตาบล

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

สถานที่อพยพ

รองรับผู๎อพยพ (คน)
วัดบํอพลอย
๕๐๐
โรงเรียนบํอไรํวิทยาคม
๑,๐๐๐
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
๗๐๐
วัดดํานชุมพล
๕๐๐
โรงเรียนบ๎านดํานชุมพล
๗๐๐
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ตาบลหนองบอน
๗๐๐
ศาลเจ๎าหนองบอน ตาบลหนองบอน
๗๐๐
วัดหนองบอน ตาบลหนองบอน
๕๐๐
๘ แหํง
๕,๓๐๐

อาเภอคลองใหญ่
ที่
๑

ตาบล
คลองใหญํ

๒

หาดเล็ก

๓

ไม๎รูด
๓ ตาบล

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

สถานที่อพยพ
วัดคลองใหญํ ตาบลคลองใหญํ
ดํานศุลการกรคลองใหญํ
วัดหาดเล็ก
วัดคลองมะขาม
วัดไม๎รูด
โรงเรียนบ๎านไม๎รูด
๖ แหํง

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

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
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ของ
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อาเภอเขาสมิง
ที่
๑
๒
๓
๔

ตาบล
จานวนจุดอพยพ
เขาสมิง
๑ จุด
ทุํงนนทรี
๑ จุด
วังตะเคียน
เทพนิมิต
สะตอ ประณีต
๑ จุด
แสนตุ๎ง ทําโสม
๑ จุด
๘ ตาบล
๔ จุด

สถานที่อพยพ
วัดทํากระท๎อน ตาบลเขาสมิง
ศูนย์รวบรวมพืชผลทางการเกษตร
ต.ทุํงนนทรี
โรงเรียนสะตอวิทยาคม ต.สะตอ
เทศบาลตาบลแสนตุ๎ง
๔ แหํง

รองรับผู๎อพยพ (คน)
๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๕,๕๐๐

อาเภอแหลมงอบ
ที่
๑
๒
๓
๔

ตาบล
แหลมงอบ
คลองใหญํ
บางปิด
น้าเชี่ยว
๔ ตาบล

จานวนจุดอพยพ
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๔ จุด

สถานที่อพยพ
วัดแหลมงอบ ตาบลแหลมงอบ
วัดบางปิด ตาบลบางปิด
โรงเรียนอนุบาลวัดน้าเชี่ยว
วัดน้าเชี่ยว
๔ แหํง

รองรับผู๎อพยพ (คน)
๗๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๒,๖๐๐

อาเภอเมืองตราด
ที่
๑
๒
๓

ตาบล
วังกระแจะ
ทําพริก
เนินทราย
ทํากุํม
ห๎วยแร๎ง
เทศบาลเมือง
ตะกาง
ชาราก
แหลมกลัด
9 ตาบล

จานวนจุดอพยพ
สถานที่อพยพ
๑ จุด
องค์การบริหารสํวนจังหวัดตราด
ตาบลวังกระแจะ

รองรับผู๎อพยพ (คน)
2,500

๑ จุด

สนามบิน 207 ตาบลวังกระแจะ

3,000

๑ จุด

ศูนย์ราชการุณย์ เขาล๎าน ตาบลแหลมกลัด

2,000

3 จุด

3 แหํง

7,500
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อาเภอเกาะช้าง
ที่
๑

ตาบล
เกาะช๎าง

๒

เกาะช๎างใต๎
2 ตาบล

จานวนจุดอพยพ
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
๑ จุด
1 จุด
5 จุด

สถานที่อพยพ
วัดคลองสน ตาบลเกาะช๎าง
เทศบาลตาบลเกาะช๎าง ตาบลเกาะช๎าง
วัดคลองพร๎าว ตาบลเกาะช๎าง
วัดสลักเพชร ตาบลเกาะช๎างใต๎
โรงเรียนบ๎านบางเบ๎า
5 แหํง

รองรับผู๎อพยพ (คน)
๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๕,๕๐๐

อาเภอเกาะกูด
ที่
๑
๒

ตาบล
เกาะกูด
เกาะหมาก
2 ตาบล

จานวนจุดอพยพ
สถานที่อพยพ
๑ จุด
ที่วําการอาเภอเกาะกูด
๑ จุด
วัดราษฎร์ ตาบลเกาะกูด
๑ จุด
องค์การบริหารสํวนตาบลเกาะหมาก
3 จุด
3 แหํง

รองรับผู๎อพยพ (คน)
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
1 ,100

(๒) เส๎นทางอพยพ ยานพาหนะที่ใช๎
จังหวัดตราดได๎พิจารณาขอสนับสนุนและความรํวมมือในการใช๎ยานพาหนะเพื่อ
อพยพผู๎ประสบสาธารณภัยจากหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
- หนํวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด
- สานักงานพัฒนาภาคที่ ๑ หนํวยบัญชาการทหารพัฒนา หนํวยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ ๑๔
- ฐานสํงกาลังบารุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑
- แขวงทางหลวงตราด
- แขวงทางหลวงชนบทตราด
- ขนสํงจังหวัดตราด
- องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํง
- ผู๎ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
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แผนที่แสดงเส้นทางการอพยพประชาชน
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๓.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
๓.๓.๑ องค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ก. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยและดินถลํ ม ให๎กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีเกิดเหตุขนาดใหญํหรือเกิดเหตุในหลายอาเภอ
พร๎อมกัน พร๎อมสั่งการอาเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดตั้งศูนย์
ปฏิบั ติการฉุกเฉิน ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลั ง และ
อานวยการปฏิบัติรํวมกันระหวํางหนํวยงานตํางๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร องค์กรสาธารณกุศล และภาค
ประชาสังคมอื่นๆ เพื่อเข๎าเผชิญเหตุหรือรับมือตํอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยมอบหมายให๎หนํวยงานรับ ผิดชอบ
ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังนี้
(๑) การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด มอบหมายสานักงานป้อ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เป็นหนํวยดาเนินการ (ภาคผนวก ง)
(๒) การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ มอบหมายที่ทาการปกครองอาเภอ
เป็นหนํวยดาเนินการ
(๓) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท๎องถิ่น มอบหมายองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เป็นหนํวยดาเนินการ
(๔) โครงสร๎างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให๎เป็นไปตามแผนภาพตํอไปนี้

แผนภา
พ
โครงสร้า
งศูนย์
บัญชาก
าร
เหตุการ
ณ์
(5) แผนผังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให๎เป็นไปตามแผนภาพตํอไปนี้
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ข. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดตราด แปรสภาพเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
สํวนหน๎าจังหวัดของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ ในกรณีเมื่อมีการยกระดับเป็นการ
จัดการสาธารณภัยขนาดใหญํ (ระดับ ๓) หรือการจัดการสาธารณภัยร๎ายแรงอยํางยิ่ง (ระดับ ๔) ให๎มีหน๎าที่
ปฏิบัติงานตามการบัญชาการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ
๓.๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์
ก. การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)
(๑) ผู๎วําราชการจังหวัด/ผู๎อานวยการจังหวัด เป็นผู๎บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด
(๒) นายอาเภอ/ผู๎อานวยการอาเภอ เป็นผู๎บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์อาเภอ
(๓) ผู๎บริหารท๎องถิ่น/ผู๎อานวยการท๎องถิ่น เป็นผู๎บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินท๎องถิ่น
ข. การบัญชาการเหตุการณ์ร่วม (Unified Command)
ให๎ผู๎บัญชาการเหตุการณ์ของหนํวยงานแตํละหนํวยงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบตาม
กฎหมาย มีความแตกตํางในด๎านภารกิจ รายงานตัวตํอผู๎บัญชาการเหตุการณ์ในแตํละระดับในพื้นที่รับผิดชอบ
ประสานการปฏิบัติงานรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ ภายใต๎วัตถุประสงค์เดียวกัน
3.3.3 การเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
กรณีเป็นภัยขนาดเล็ก (ภัยระดับ 1) (ผู๎อานวยการท๎องถิ่นและผู๎อานวยการอาเภอ
เข๎าควบคุมสั่งการ)
(1) เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยและดินถลํมขึ้นในพื้นที่ ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
จัดเจ๎าหน๎าที่เข๎าเผชิญเหตุสาธารณภัยโดยเร็ว และระดมทรัพยากรตํางๆ จากหนํวยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตารวจ และองค์การสาธารณกุศล พร๎อมแจ๎งผู๎อานวยการอาเภอที่รับผิดชอบในเขต
พื้นที่และผู๎อานวยการจังหวัดทราบทันที
โดยให๎ น ายอ าเภอในฐานะผู๎ อ านวยการอ าเภอให๎ ก ารสนั บ สนุ น
อ านวยการ
ประสานงานการจัดการสาธารณภัยแกํศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จนกวําสถานการณ์
จะเข๎าสูํภาวะปกติและให๎จังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์ สนับสนุน ชํวยเหลือ อานวยการ ประสานงาน การ
จัดการสาธารณภัยของอาเภอและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จนกวําสถานการณ์จะเข๎าสูํภาวะปกติ
สาหรับกรณีที่สาธารณภัยที่มีความรุนแรงเล็กน้อย ไมํสํงผลกระทบตํอสาธารณชน
ในวงกว๎าง และสาธารณภัยยุติได๎โดยเร็ว ให๎ผู๎อานวยการท๎องถิ่นเป็นผู๎เข๎าควบคุมสั่งการ
(2) กรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ให๎เรํงระบายน้าในพื้นที่ทํวมขังหรือพื้นที่ลุํมต่า
มอบหมายให๎อาเภอ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประสานหนํวยงานฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตารวจ และ
องค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ร ะดมเครื่องจักรกลในพื้นที่ของทุกฝ่ายที่ได๎ขึ้นทะเบียนไว๎ รํว มกันดาเนินการ
เปิดทางน้าและกาจัดสิ่งกีดขวางทางน้า เรํงระบายน้าให๎กลับคืนสูํสภาวะปกติโดยเร็ว
(๓) กรณีบ๎านเรือนประชาชนได๎รับความเสียหาย มอบหมายให๎อาเภอ องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ประสานและบูรณาการทุกหนํวยงาน ในการจัดทีมชํางในพื้นที่ให๎เป็นทีมประชารัฐตาบล/
อาเภอ ทั้งหนํวยทหาร ตารวจ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดชําง วิทยาลัยชุมชน และสานักงานสํงเสริม
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
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การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย (กศน.) เพื่อ ให๎ค วามชํว ยเหลือ ซํอ มแซมบ๎า นเรือ น
ประชาชนที่ได๎รับ ความเสียหาย ให๎กลับคืนสูํสภาพเดิมใช๎การได๎ตามปกติโดยเรํงดํวน
(4) กรณีเส๎นทางคมนาคมได๎รับความเสียหาย มอบหมายให๎ อาเภอ องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ประสานหมวดทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท และหนํว ยงานที่เ กี่ยวข๎อ งในเขตพื้น ที่
เรํง ซํอ มแซมสายทางที่ ช ารุ ด และถู ก ตั ด ขาดเพื่ อ ให๎ ป ระชาชนใช๎ สั ญ จรไปมาได๎ ต ามปกติ โ ดยเร็ ว และ
ให๎จัดยานพาหนะสาหรับบริการและอานวยความสะดวกในการเดินทางให๎แกํประชาชนในพื้นที่ด๎วย
(5) มอบหมายให๎อาเภอ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประสานสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ กิ่งกาชาด และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในเขตพื้นที่ จังหวัด/จัดชุดปฏิบัติการเข๎าให๎ความชํวยเหลือประชาชน
ด๎านดารงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน เชํน ด๎านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล ความชํวยเหลือด๎าน
สุขภาวะที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ โดยอยําให๎เกิดความซ้าซ๎อนในการปฏิบัติของแตํละหนํว ยงาน สาหรับ
ประชาชนที่ไมํได๎อพยพออกจากพื้นที่ ให๎สนับสนุนถุงยังชีพให๎ครอบคลุมทุกครัวเรือนตามวงรอบอยํางตํอเนื่อง
(6) มอบหมายให๎สถานีตารวจภูธรในพื้นที่ เป็นผู๎รับผิดชอบด๎านการรักษาความปลอดภัย
และความสงบเรียบร๎อยพื้นที่ประสบภัย
(7) กรณีมีความจาเป็นต๎องอพยพประชาชนไปอยูํในพื้นที่ปลอดภัย ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
มอบหมายให๎อาเภอ องค์ก รปกครองสํว นท๎อ งถิ่น เป็น หนํว ยงานดาเนิน งานและประสานหนํว ยงาน
ที่เกี่ยวข๎องในพื้นที่ เพื่อดาเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนเผชิญเหตุของอาเภอ และองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
“การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่อาเภอ ให้นายอาเภอ เป็นผู้อานวยการ
อาเภอ ตามระบบ Single Command เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหา ระดมสรรพกาลังหน่วยงานต่างๆ การ
ประสานงาน การสั่งการและวางแผน การกาหนดมาตรการในการรับมืออุทกภัยและดินถล่มในระดับอาเภอ
ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ”
กรณีเป็นภัยขนาดปานกลาง (ภัยระดับ ๒) (ผู๎อานวยการจังหวัด เข๎าควบคุมสั่งการ)
(1) เมื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและอาเภอได๎วิเคราะห์และประเมิน ด๎านทรัพยากร
ความซับซ๎อนของสาธารณภัย ที่เกิดในพื้นที่ แล๎ วเห็นวําเกินขีดความสามารถของผู๎อานวยการท๎องถิ่นและ
ผู๎อานวยการอาเภอ ที่จ ะควบคุมสถานการณ์ได๎ ให๎ ผู๎ อานวยการอาเภอรายงานขอรับการสนับสนุน
จากผู๎อานวยการจังหวัด เพื่อพิจารณาเข๎าควบคุมสถานการณ์โดยเร็ว และยกระดับความรุนแรงของสาธารณภัย
เป็นระดับ ๒ โดยให๎อาเภอและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรับข๎อสั่งการจากผู๎อานวยการจังหวัด ไปปฏิบัติ
พร๎อมทั้งระดมสรรพกาลัง อานวยการปฏิบัติระหวํางหนํวยงานตํางๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตารวจ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และองค์การสาธารณกุศล ตลอดจนจัดตั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่ อ สารส ารอง เพื่อ บู ร ณาการการปฏิ บั ติใ นการป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ยที่ เกิ ดขึ้ นให๎ เ ข๎ า
สูํภาวะปกติโดยเร็ว มอบหมายให๎คณะกรรมการตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดตราด โดยให้ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ เป็นหนํวยงานประสานการปฏิบัติกับหนํวยงานทุกภาคสํวนจนกวําสถานการณ์จะเข๎าสูํภาวะปกติ
(2) มอบหมายให๎ตารวจภูธรจังหวัดตราด เป็นหนํวยงานรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัย
และความสงบเรียบร๎อยพื้นที่ประสบภัย
(๓) กรณีมีความจาเป็นต๎องอพยพประชาชนไปอยูํในพื้นที่ปลอดภัยในศูนย์ที่พักพิง
ชั่วคราว มอบหมายให๎สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษย์ จั งหวัดตราด ส านั กงานสาธารณสุ ข จังหวั ดตราด และองค์ก ารบริห ารสํ ว นจังหวั ดตราด
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
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รํวมกันบริหารจัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราวให๎เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดตามหลักสากล สถานที่ศูนย์พักพิง
ชั่วคราวตามที่กาหนดไว๎ในแผนฯ ข๎างต๎น
(4) สั่งการกาชับแขวงทางหลวงตราด แขวงทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในพื้นที่ที่มีสถานการณ์อุทกภัย น้าป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานขาดน้าทํวมผิวจราจรในระดับสูง
และไมํสามารถมองเห็นพื้นผิวจราจร ได๎จัดทาและติดป้ายเตือน พร๎อมวางแผนปิดกั้นชํองจราจรและจัดเจ๎าหน๎าที่ดูแล
ความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุซ้าซ๎อนในจุดอันตรายดังกลําว
(๕) กรณี รั บ แจ๎ ง มี ผู๎ สู ญ หายจากอุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ให๎ ส นธิ ก าลั ง จากทุ ก ภาคสํ ว น
ทั้งหนํวยทหาร ตารวจ อาสาสมัครที่มีความรู๎ความสามารถ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข๎าไปกู๎ภัย ค๎นหาผู๎สูญหาย และ
ผู๎ติดค๎างในพื้นที่ผู๎ประสบภัย เพื่อให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยดํวน หากมีความจาเป็นต๎องการกาลังคน
และทรั พยากรพิ เศษ ให๎ ร๎ อ งขอจากหนํ ว ยงานสนั บ สนุ น ภายนอกจั ง หวั ด อาทิ ศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี
(๖) พื้นที่วิกฤติที่ไมํสามารถเดินทางเข๎าไปในพื้นที่ผู๎ประสบภัยทางรถยนต์ได๎ ให๎ประสาน
ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะพิเศษ หรือ เฮลิคอปเตอร์จากหนํวยทหารหรือตารวจในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล๎เคียง
เพื่อให๎การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในพื้นที่หํางไกลโดยดํวน
“การบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย ในระดั บ จั ง หวั ด
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
เป็นผู้อานวยการจังหวัด ตามระบบ Single Command ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหา
ระดมสรรพกาลังหน่วยงานต่างๆ การประสานงาน การสั่งการ วางแผน และกาหนดมาตรการในการรับมือ
อุทกภัยและดินถล่มในจังหวัด ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ”
ก้าลังพลและการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
(1) รองผู๎ วําราชการจังหวัดตราด คนที่ 1 กากับพื้ นที่ประสบภัย ในท๎องที่ 3 อาเภอ
ประกอบด๎วย อาเภอเมืองตราด อาเภอคลองใหญํ และอาเภอบํอไรํ
(2) รองผู๎ วําราชการจังหวัดตราด คนที่ 2 กากับพื้ นที่ประสบภัยในท๎องที่ 4 อาเภอ
ประกอบด๎วย อาเภอเขาสมิง อาเภอแหลมงอบ อาเภอเกาะช๎าง และอาเภอเกาะกูด
(3) รองผู๎อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ฝ่ายทหาร) สนับสนุนด๎าน)
การขําวกรองให๎คาแนะนาด๎านการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และประสานการปฏิบัติระหวํางฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร รวมถึงการประสานและสั่งการให๎กองร๎อยรักษา
ความสงบเรียบร๎อยเข๎ารํวมในการดูแลความปลอดภัยและความเรียบร๎อยในระหวํางเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
(4) ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ดูแลการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และการจัดการ
ขําวสารตั้งแตํเกิดสถานการณ์จนสถานการณ์ยุติ รวมถึงขั้นการฟื้นฟูและเยียวยา (หากมี)
(5) คลังจังหวัดตราด ดูแลมาตรการด๎านการเงินและการคลังที่สนับสนุนการดาเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระเบียบ/ข๎อบังคับ/ข๎อกาหนดเกี่ยวกับระเบียบเงินทดรองราการ
(6) ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ให๎ความรู๎และเผยแพรํความรู๎ด๎านความปลอดภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยแกํนักทํองเที่ยว และผู๎ประกอบอุตสาหกรรมทํองเที่ยว และฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัย
(7) พั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ จั งหวั ดตราด สนั บสนุ นด๎ านการสั งคม
สงเคราะห์แกํผู๎ประสบภัยและดูแลชํวยเหลือเด็กกาพร๎าคนพิการและผู๎สูงอายุในพื้นที่ประสบภัย วางแผนและฟื้นฟู
ด๎านสังคมและจิตใจ ให๎แกํผู๎ประสบภัยและผู๎ประสบปัญหาทางสังคม รับผิดชอบในการเตรียมการและบริหาร
จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
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(8) เกษตรจัง หวัด ตราด จัด ท าฐานข๎อ มูล พื ้น ที ่ เ กษตรกรรมที ่เ ป็น พื้น ที ่เ สี ่ย งภัย
และพื้น ที่ที่เกิดภัยในอดีต ติดตามสถานการณ์ภัยและแจ๎งเกษตรกรเพื่อเตรียมพร๎อมรับสถานการณ์ สารวจและ
ประเมินความเสียหายด๎านการเกษตร เพื่อให๎การชํวยเหลือตามระเบียบของทางราชการ
(9) ปศุสั ตว์จังหวัดตราด ให๎ความชํว ยเหลื อสั ตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และสั ตว์งาน
ที่อาจจะได๎รับผลกระทบจากสาธารณภัย
(10) ผู๎อานวยการโครงการชลประทานตราด รํวมประสานการปฏิบัติด๎านการพัฒนา
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชลประทาน เพื่อลดความเสี่ยง
(11) แขวงทางหลวงตราด สนับสนุนการอพยพเคลื่อนย๎ายประชาชนออกจากพื้นที่
ประสบภัยหรือเสี่ยงตํอการเกิดสาธารณภัยเพื่อให๎ประชาชนมีความปลอดภัย สนับสนุนข๎อมูลเส๎นทางสัญจร
เส๎น ทางเลี่ย งพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ป ระสบภัยสาหรับประชาชน และบูรณะฟื้นฟูเส๎นทางคมนาคมที่ได๎รับ
ความเสียหายให๎สามารถใช๎งานได๎โดยเร็ว
(12) แขวงทางหลวงชนบทตราด ให๎ การสนั บสนุ นงานด๎ านการจราจรในเส๎ นทาง
รับผิดชอบที่ได๎รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
(13) หัวหน๎าสานักงานจังหวัดตราด อานวยการและประสานการปฏิบัติการจัดการสา
ธารณภัยและให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยฟื้นฟูและบูรณะสภาพพื้นที่ประสบภัยในกรณีที่เกิดสาธารณภัย
ขนาดใหญํที่มีผลกระทบรุนแรงกว๎างขวาง
(14) ปลัดจังหวัดตราด สั่งการและประสานให๎ที่ทาการปกครองจังหวัด ที่ทาการปกครอง
อาเภอ และองค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบและพื้นที่ข๎างเคียงหรือเมื่อได๎รับการร๎องขอ
(15) โยธาธิก ารและผัง เมือ งจัง หวัด ตราด ดาเนิน การตามมาตรการด๎า นผัง เมือ ง
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๓.๔. การบรรเทาทุกข์
3.3.4.1 องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น มู ล นิ ธิ อ าสาสมั ค รภาคประชาชน เอกชน
หนํวยทหารในพื้นที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ และสานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รํวมกันดาเนินการซํอมแซมบ๎านเรือนที่ได๎รับความเสียหาย โดยให๎จัดทาแผน
แบํงมอบพื้นที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
3.3.4.2 การแจกจํ า ยถุ ง ยั ง ชี พ จั ง หวั ด /อ าเภอ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการชํ ว ยเหลื อ
ผู๎ประสบภัยโดยสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เป็นหนํวยจัดทาแผนการแจกจํ าย
ถุงยังชีพให๎สอดคล๎องกับสภาพพื้นที่ จานวนผู๎ประสบภัย เพื่อให ๎การแจกจํายเป็นไปอยํางทั่วถึง เป็นธรรม
และป้องกันไมํให๎เกิดความซ้าซ๎อน
3.3.4.3 การฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ มอบหมายสานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดตราด รํวมกับหนํวยงานหลักที่เกี่ยวข๎อง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนํวยทหารในพื้นที ํรํวมกัน
จัดทาแผนตรวจสอบความเสียหายเชิงโครงสร๎างและแผนการฟื้ นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ให๎กลับสูํสภาพเดิม
โดยเร็ว และดาเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข๎อง
3.3.4.4 ด๎านการแพทย์และสาธารณสุข มอบหมายให๎สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตราดรํ ว มกั บ สถานพยาบาลทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนในพื้ น ที่ รํ ว มกั น วางแผนเตรี ย มความพร๎ อ มในการให๎
ความชํวยเหลือและดูแลผู๎ประสบภัยที่ได๎รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงการดูแลและเคลื่อนย๎ายผู๎ป่วย
จากสถานพยาบาลที่ ได๎ รั บ ผลกระทบจากสาธารณภั ย ไปยั ง สถานพยาบาลใกล๎ เ คี ยงที่ มีขี ด ความสามารถ
และรองรับได๎
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
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๓.๓.๕. การประกาศกรณีพื้นที่ประสบอุทกภัย
(1) การประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย
(1.1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎ผู๎อานวยการ
ท๎องถิ่นรายงานให๎ผู๎อานวยการอาเภอทราบ เพื่อรายงานตํอไปยังผู๎อานวยการจังหวัด ทั้งนี้ ในการรายงาน
ให๎รายงานทุกชํองทางที่สามารถกระทาได๎
(1.2) เมื่อผู๎อานวยการจังหวัด ได๎รับการรายงานตามข๎อ (1.1) แล๎ว ให๎เรียกประชุม
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อวิเคราะห์ข๎อมูลและประเมินสถานการณ์
ที่ ไ ด๎ รั บ จากพื้ น ที่ วํ า สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กลํ า วเป็ น “สาธารณภั ย ” ตามนิ ย ามในมาตรา 4 แหํ ง
พระราชบัญญัติ ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และมีความจาเป็นต๎องประกาศเป็นเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัยหรือไมํ
(1.3) กรณี ก องอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด (กอปภ.จ.)
พิจารณาแล๎วเห็นวําการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย จะเป็นประโยชน์ตํอการจัดการสาธารณภัยในเขต
พื้น ที่ ก็ให๎ ผู๎ อานวยการจั งหวัดออกประกาศดังกลํ าว โดยรูปแบบของประกาศ ใช๎ตามแบบประกาศที่กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกาหนด
ผู๎อานวยการ ปรากฏชัดเป็นที่ทราบโดยทั่ว ไป กรณีส าธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้น (๔ .๑ )
แล๎ ว จังหวัดสามารถออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยได๎ทันที แจ๎งให๎ กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทราบ (.จ.กอปภ) ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได๎
ให๎ ป ระกาศวั น สิ้ น สุ ด ของสาธารณภั ย ตามรู ป แบบ เมื่ อ สาธารณภั ย ยุ ติ แ ล๎ ว (๕ .๑ )
ประกาศที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกาหนด
(๖ .๑ )เมื่อออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศวันสิ้นสุดสาธารณภัย
แล๎ว ให๎ติดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วําการอาเภอ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในพื้นที่เกิดสาธารณ
ภัย และประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน พร๎อมรายงานให๎ผู๎อานวยการกลางทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
(๒)การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๑.๒) เมื่อดาเนินการใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ในวงเงินไมํเกิน ๑๐แล๎ วแตํยั งไมํส ามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน บาท ๐๐๐ ,๐๐๐ ,
ก็ให๎ป ดังกลําวได๎ระกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
.จ .ภ .ช .ก ให๎ผู๎ วําราชการจังหวัดรํวมกับ (๒ .๒ ) ประกาศเขตการให๎ ความชํวยเหลื อ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยการประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ต๎องกาหนดพื้นที่และระยะเวลาของการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัตินั้นด๎วย ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกาหนด โดยความเห็ นชอบของ
กระทรวงการคลัง
ในการประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ นในจังหวัด หาก
ไมํสามารถประชุม ก .ภ .ช .จ .ได๎ทันทํวงที และผู๎วําราชการจังหวัดเห็นวําความเสียหายดังกลําวเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด ก็ให๎มีอานาจพิจารณาประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินไปกํอนได๎โดยไมํต๎องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.
เมื่ อ มี ป ระกาศให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ ผู๎ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ในจั ง หวั ด (๓ .๒ )
แล๎วให๎สํวนราชการหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนด
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 31 ของ 32 หน๎า

๔. การสนับสนุน
๔.๑ ด้านงบประมาณ
๔.๑.๑ การดาเนิ นงานในการจัดการสาธารณภัยในเบื้องต๎น ให๎ห นํวยงานพิจารณาใช๎
งบประมาณของหนํวยงานและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ได๎รับจัดสรรไว๎กํอนแล๎ว
๔.๑.๒ กรณีที่เงินงบประมาณประจาปีของหนํวยงานที่ได๎รับการจัดสรรไว๎มีไมํเพียงพอ
ในการจัดการสาธารณภัย ให๎จังหวัดและอาเภอพิจารณาใช๎งบประมาณจากเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให๎คณะกรรมการ
ก.ช.ภ.จ./ก.ช.ภ.อ. เป็ น หนํ ว ยพิ จ ารณากลั่ น กรองและเห็ นชอบ กํ อ นเสนอผู๎ วํา ราชการจั งหวั ด อนุ มั ติ ใ น
การใช๎จํายเงินทดรองราชการเพื่อการจัดการสาธารณภัยในการป้องกัน ยับยั้ง และชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ
และหากวงเงินทดรองราชการฯ ของจังหวัดที่ได๎รับการจัดสรรไว๎มีไมํเพียงพอตํอการจัดการสาธารณภัยในพื้น ที่
ให๎คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาขอขยายวงเงินไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตํอไป โดยให๎
การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local)
งบประมาณปกติ

จังหวัดและกลุม่ จังหวัด (Area)
ส่วนราชการ (Function)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบกลาง
รัฐบาล

งบประมาณในภาวะฉุกเฉิน
เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

แผนภาพ : แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๔.๒ แนวทางการขอรับการสนับสนุนทรัพยากร
รับการสนับสนุนสิ่งของ เงินบริจาค มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาด ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน มอบหมายให๎สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุ ษย์ จังหวัดตราด และสานักงานจังหวัดตราด รํวมกับเหลํากาชาดจังหวัดตราด เป็นหนํวย
ประสานงานกลางในการรับจํายสิ่งของบริจาคของจังหวัดตราด และจัดทาแผนการแจกจําย และมอบหมายให๎
สานักงานคลังจังหวัดตราด เป็นหนํวยดูแลการรับบริจาคเงินชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัย (ถ๎ามี)
๔.๓ การสื่อสาร โทรคมนาคม และการติดต่อประสานงาน
๔.๓.๑ มอบหมายให๎ที่ทาการปกครองจังหวัด เป็นหนํวยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์สื่อสาร
ตรวจสอบระบบสื่อสารหลัก สื่อสารรอง และระบบสื่อสารสารอง รวมถึงระบบวิทยุสมัครเลํน และให๎สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงานกับหนํวยงานด๎านการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงสานักงาน
กสทช. เขต ๑๒ จันทบุรี ในการตรวจสอบสภาพความพร๎อมใช๎งานระบบสื่อสาร และเชื่อมโยงระบบสื่อสาร
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎าที่ 32 ของ 32 หน๎า

ที่จาเป็นทั้งหมดให๎สามารถใช๎งานได๎ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ภาคผนวก ก : แผนผังการติดต่อสื่อสาร และ หมายเลขติดต่อ
ประสานหน่วยงาน)

๔.๓.๒ มอบหมายให๎สานักงานบริการลูกค๎า กสท. ตราด และสํวนบริการลูกค๎าจังหวัด
ตราด บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาตราด ดาเนินการดูแลระบบโทรคมนาคมให๎สามารถใช๎การได๎ตลอด
๒๔ ชั่วโมง และประสานหนํวยงานที่ให๎บริการด๎านโทรคมนาคมภาคเอกชนรายอื่นให๎ดูแลระบบโทรคมนาคม
ของตนเองให๎สามารถดารงการให๎บริการลูกค๎าได๎อยํางตํอเนื่อง
๔.๓.๓ มอบหมายให๎สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัดตราด (สวท.ตราด)
เป็นหนํวยงานหลักในการประสานและดาเนินการรํวมกับเครือขํายสื่อสารมวลชนตํางๆ ในการใช๎สื่อวิทยุและ
โทรทัศน์เพื่อการเผยแพรํข๎อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และการดาเนินการของ จังหวัด/อาเภอ
สื่อสารไปยังประชาชนให๎ทั่วถึงทุกพื้นที่
๕. ภาคผนวก
๕.๑
ภาคผนวก ก
หมายเลขโทรศัพท์ติดตํอหนํวยงานตํางๆ แผนผังการติดตํอสื่อสาร
๕.๒
ภาคผนวก ข
ข๎อมูลทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัย
๕.๓
ภาคผนวก ค
ผังการจัดหนํวยปฏิบัติ
๕.4
ภาคผนวก ง
สาเนาคาสั่งจังหวัดตราดที่เกี่ยวข๎อง
5.5
ภาคผนวก จ
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถลํม
๖. การแจกจ่าย
แจกจํายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัยและดินถลํม
ที่อยูํในกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด (ภาคผนวก ง)
ลงนาม

ผู๎เสนอแผน

(นายบรรจง โพธิวงค์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
หัวหน๎าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
กรรมการและเลขานุการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
ลงนาม

ผู๎ให๎ความเห็นชอบ

(นายศุภมิตร ชิณศรี)
รองผู๎วําราชการจังหวัดตราด
รองผู๎อานวยการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
ลงนาม วําที่ร๎อยตรี

ผู๎อนุมัติแผน

(พิเชียน ลิมป์หวังอยูํ)
ผู๎วําราชการจังหวัดตราด
ผู๎อานวยการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

