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สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฝ่ายป้องกันและปฏิบตั กิ าร
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คานา
สถานการณ์ภัยพิบัติปัจจุบั นมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น ประกอบกับการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็มีส่วนเป็นตัวเร่งที่สาคัญที่ทาให้โลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่สมดุล มีความเสี่ยงในชีวิตของประชาชนในชุ มชนเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากสถานการณ์ ภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น อุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงอีกภัยหนึ่งที่สร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน
เป็นจานวนมาก จะเห็นได้จากเหตุการณ์มหาวิกฤตอุทกภัย ในปี พ.ศ.2554 ซึ่งได้สร้างความสูญเสียต่อชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย จาเป็นต้องอาศัยการประสานความร่วมมือ
ของแต่ละหน่วยงาน ในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่เป็นระบบเดียวกัน (Single Command) จึงจะทาให้การ
จัดการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกฟูกและพื้นที่ราบลุ่มแม่น้า จากเหตุการณ์อุทกภัยที่
เกิดขึ้น ในจั งหวัดฉะเชิงเทราในปี ที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่ส่ ว นใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรและเสี่ ยงต่อการเกิดอุทกภัย
ภัย ดัง กล่ า วที่ เกิ ด ขึ้น ย่ อ มมีผ ลกระทบโดยตรงต่อ วิ ถีชี วิต ความเป็ น อยู่ข องปั จเจกบุ คคล สั งคม ชุ มชน รวมไปถึ ง
สิ่งแวดล้อม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีผู้ใดสามารถห้ามภัยพิบัติได้ แต่สิ่งสาคัญที่สุดคือ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นจะทาอย่างไร
จึงจะลดผลกระทบจากภัยพิบัติทาให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ จังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้ ปรับปรุงแผน
เผชิญเหตุอุทกภัย ประจาปี พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนเผชิญเหตุ ฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ
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๑. สถานการณ์จังหวัด (ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การปกครองท้องทีแ่ ละท้องถิน่ ประชากร)
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3.2 การเตรียมความพร้อม
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3.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
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3.4 ข้อมูลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิ สมาคมกูภ้ ยั ฯลฯ
9
3.5 การอพยพ
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3.6 การตัง้ ศูนย์พกั พิง และการบริหารจัดการศูนย์พกั พิง
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4. การสนับสนุน
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5. การติดต่อสื่อสาร
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6. ภาคผนวก
ผนวก ก. - แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้าซากจังหวัดฉะเชิงเทรา
- แผนที่แสดงเส้นทางน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
- แผนผังการบริหารจัดการน้าของชลประทานในพื้นที่ฉะเชิงเทรา
- ตารางสรุปสภาพน้าในอ่างเก็บน้าในอ่างเก็บน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กราฟแสดงปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าคลองสียัดเปรียบเทียบ 12 ปี
ผนวก ข. - ตาราง แสดงกาลังการผลิต และปริมาณการจ่ายน้าของการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ตารางข้อมูลสถานการณ์มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา
- ตารางแสดงโครงการชลประทานในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราที่ก่อสร้าง
ผนวก ค. การติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์ส่วนราชการ ข่ายวิทยุสื่อสาร
ผนวก ง. ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้าซาก 10 ปี (2553-2562) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผนวก จ. โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผนวก ฉ. การแบ่งมอบบุคลากร พื้นที่รับผิดชอบ และทรัพยากร
ผนวก ช. บัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผนวก ซ. การแจ้งเตือนภัย
ผนวก ฌ. รายชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผนวก ญ. คาสั่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 1276/2563
ลว. 27 พ.ค. 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านอุทกภัย ปี 2562
ผนวก ฎ. ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง และระบบแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. รายการแจกจ่าย

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 1 ของ 55 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
อ้างถึง
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
๕. แผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน 1 : ๕๐,๐๐๐ ระวางที่ 5135I, 5135IV, 5136I, 5136II, 5325I,
5326I-IV, 5335I-IV และ 5336I-IV
๑. ข้อมูลพืน้ ฐานของจังหวัด (ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ การปกครองท้องที่และท้องถิ่น ประชากร)
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ประมาณละติจูดที่ 13º30'เหนือ ลองติจูด
101º27' ตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,344,375 ไร่ (อันดับที่ 40 ของประเทศ)
คิดเป็นร้อยละ 13.8 ของพื้นที่ภาคตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 75 กิโลเมตร อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครเป็นระยะ ทางประมาณ 75 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
จังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพฯ
ลักษณะภูมปิ ระเทศ สภาพภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสูงเหนือระดับน้าทะเลปานกลาง
เฉลี่ย 69.42 เมตร สามารถจาแนกความแตกต่างตามความสูงของพื้นที่เป็น 3 ลักษณะคือ
1. บริเวณที่ราบลุ่ม แม่น้าบางปะกงซึ่งเป็นบริเวณที่มีความสาคัญมากที่สุดของจังหวัด ต้นกาเนิดจาก
แม่น้านครนายกและแม่น้าปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกันที่ตาบลบางแตน อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และเข้าเขต
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตาบลบางขนาก อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราและไหลลงสู่อ่าวไทย มีความยาว
ตลอดลาน้า 122 กิโลเมตร ช่วงที่กว้างของแม่น้าที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 120 เมตร ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่
ราบเรียบ ดินอุดมสมบูรณ์และมีน้าเพื่อการชลประทานอย่างพอเพียง มีแม่น้าบางปะกงเป็นแม่น้าสายหลัก ครอบคลุม
พื้นที่อาเภอบางปะกง อาเภอบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอบางคล้า อาเภอราชสาส์น อาเภอ
คลองเขื่อน และพื้นที่บางส่วนของอาเภอแปลงยาวและอาเภอพนมสารคาม มีแม่น้าบางปะกงไหลผ่านก่อนออกสู่
อ่าวไทย โดยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณที่ราบมีประมาณ 1.25 ล้านไร่ ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม คือ การทานา ทาสวนผลไม้ยืนต้นมาเป็นเวลานาน
2. บริเวณพื้นที่สองฝั่งแม่น้าบางปะกงและที่ราบลูกฟูกคลื่นลอนลาดเป็นพื้นที่สองฝั่งแม่น้าบางปะกงมี
ความสมบูรณ์สูงลักษณะเป็นดินตะกอนทับถมมาเป็นเวลานานตามแม่น้าบางปะกงไหลผ่านความสูงเหนือระดับน้า
ทะเลเฉลี่ย 4 – 20 เมตร โดยมีพื้นที่ประมาณ 360,250 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทานา ทาสวน ทาไร่ และ
เลี้ยงสัตว์ พื้นที่จะอยู่ในเขตอาเภอพนมสารคามและราชสาส์นบางส่วนของอาเภอบางคล้า อาเภอคลองเขื่อน อาเภอ
เมืองและอาเภอบ้านโพธิ์

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 2 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
3. บริเวณที่ราบสูงและเขตภูเขาด้านตะวันออกบริเวณนี้จะมีความสูงเฉลี่ยระหว่าง 100 – 200 เมตร
เป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขามีป่าไม้ ต้นน้าลาธาร สภาพดินเหมาะแก่การทาไร่ แต่มีพื้นที่บางส่วนเป็นดินร่วนปนทราย
และดินลูกรัง จะอยู่ในเขตอาเภอสนามชัยเขตและบางส่วนของอาเภอท่าตะเกียบ พนมสารคาม และแปลงยาว จะ
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.785 ล้านไร่ พื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการทาไรมันสาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด สับปะรด
และเลี้ยงสัตว์
นอกจากนี้ยังมีเขตที่ราบสูงและภูเขาเทือกเขาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ของ
อาเภอสนามชัยเขต อาเภอพนมสารคาม อาเภอท่าตะเกียบ และบางส่วนของอาเภอแปลงยาว
ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด
คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งลมนี้เป็นลมที่พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว
อิทธิพลของลมนี้จะทาให้จังหวัดฉะเชิงเทราประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนซึ่งทาให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนทั่วไป แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุ ลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่า พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ทาให้มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป และ
ตกหนักบางพื้นที่ อาจก่อให้เกิดน้าท่วมฉับพลันในที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ย ๑,๐๐๐ - ๑,๒๐๐
มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การทานาและปลูกไม้ผล ฝนส่วนใหญ่ที่ตกลงมาเป็นฝนที่ตกในช่วงลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้โดยเฉพาะอย่ างยิ่งจะตกในพื้นที่อาเภอสนามชัยเขต และอาเภอท่าตะเกียบ ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราจะได้ รับ
อิทธิพลจากลมบก ลมทะเล ประกอบกับการตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ดังนั้นจึงมีปริมาณฝนตกเพียงพอตาม
ฤดูกาล ความชื้นใกล้เคียงกับจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก
ลักษณะการปกครอง มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อาเภอ 93 ตาบล 892 หมู่บ้าน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 109 แห่ ง แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง
33 เทศบาลตาบล และ 74 องค์การบริหารส่วนตาบล มีประชากรรวมทั้งสิ้น 720,113 คน แบ่งเป็น เพศชาย
353,368 คน เพศหญิง 366,745 คน จานวนบ้าน 305,121 หลัง อาเภอที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดคือ
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา รองลงมาคืออาเภอบางน้าเปรี้ยว และอาเภอสนามชัยเขต ตามลาดับ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม
2562 ที่มา : https://stat.bora.dopa.go.th/stat..)
2. สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.1 สถานการณ์อทุ กภัยในพืน้ ที่ สถิติการเกิดอุทกภัยในรอบ 10 ปีทผี่ า่ นมา (พ.ศ. 2553 – 2562)
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ทุกปี โดยลักษณะ
การเกิดภัย เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่ราบลุ่มแม่น้า โดยในช่วงฤดูฝนจะมี
ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลให้ไม่สามารถระบายน้าได้ทัน เกิดน้าท่วมขัง และน้าท่วมฉับพลัน โดยน้าที่
เข้าท่วมอาเภอต่างๆ จะเข้ามาจากหลายทิศทาง คือ น้าจากแม่น้าปราจีนบุรีและแม่น้านครนายกเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม
พื้นที่ลุ่มอาเภอบางคล้า และอาเภอราชสาส์น น้าที่ระบายจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทราน้าจากพื้นที่
ภาคกลางลุ่มน้าเจ้าพระยาเข้าพื้นที่ทางคลอง 13 - 17 เข้าท่วมพื้นที่อาเภอบางน้าเปรี้ยว น้าจากลุ่มน้าคลองหลวง
ชลบุรีเอ่อเข้าท่วมพื้นที่อาเภอบ้านโพธิ์และอาเภอบางปะกง และน้าที่ระบายออกจากเขื่อนสียัดกรณีน้าเกินความจุอ่าง
เอ่อล้นตลิ่งคลองท่าลาดและคลองส่งน้าสายใหญ่ ในพื้นที่อาเภอพนมสารคามและอาเภอแปลงยาว ประกอบกับน้าใน
แม่น้าที่เอ่อสูงขึ้นจากน้าทะเลหนุนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนประชาชน และน้าป่าที่ไหลมาจากเขา
อ่างฤๅไนเข้าท่ว มเขตอาเภอท่าตะเกีย บ แต่ จะเกิดแค่ช่ ว งระยะเวลาสั้ นๆ ซึ่ง อุทกภัย ในพื้ นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
จะเกิดขึ้น ประมาณในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ทาให้จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจาทุกปี
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ยกเว้นในปีที่ฝนตกน้อย จากสถิติที่ผ่านมาเมื่อนาข้อมูลพื้นที่ที่ มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(อุ ท กภั ย ) ซ้ ากั น อย่ า งน้ อ ย 5 ปี มาวิ เ คราะห์ เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งความเปราะบางของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
ประกอบด้วยพื้นที่ 9 อาเภอ 35 ตาบล 228 หมู่บ้าน (ปรากฎตามภาคผนวก ง)
2.2 สถานการณ์เฉพาะ ข้อมูลพื้นฐานในปี 2563
ยังไม่เกิดสถานการณ์สาธารณภัยด้านอุทกภัยในพื้นที่ ล่าสุดจังหวัดฉะเชิงเทราประกาศเขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย (อุทกภัย) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
(ประจาเดือนตุลาคม 2561) จานวน 5 ครั้ง ในพื้นที่ 6 อาเภอ 15 ตาบล 60 หมู่บ้าน (ปรากฎตามภาคผนวก ง)
เพื่อให้ท้องถิ่นในพื้นที่สามารถใช้เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ โดยลักษณะการเกิดภัยส่วนใหญ่เกิดเกิดฝนตกหนัก
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้าท่วมฉับพลัน พื้นที่ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ พื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้าบางปะกง
ที่ มั กจะได้ รั บ ผลกระทบจากสภาวะน้ าล้ น ตลิ่ งและน้ าท่ ว มขั ง โดยสาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากปั ญ หาระบบระบายน้ า
ไม่มีประสิทธิภาพน้าทะเลหนุนสูง รวมทั้งการเสื่อมสภาพของคลองธรรมชาติที่มีสภาพตื้นเขินและคดเคี้ยวเป็นอุปสรรค
ต่อการไหลเวียนของน้า อีกทั้งมีการถมและรุกล้าลาน้า ทาให้ความสามารถระบายน้าลดลง และในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกัน
เป็นเวลานานยังก่อให้เกิดน้าป่าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลัน น้าไหลบ่ามาตามผิวดินมากกว่าปกติ น้าปริมาณมากที่ไหลบ่า
เข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนทาความเสียหายแก่พื้นที่ทาการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ
เป็นวงกว้าง ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
2.2.1 ข้อมูลพื้นที่การเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรามีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ๖5,562 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูกพืชทั้งหมด ๒,433,075 ไร่ ( 72.75% ของพื้นที่ทั้งหมด ) เป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 625,415 ไร่
มันสาปะหลัง 213,994 ไร่ ยางพารา 201,516 ไร่ มะพร้าวอ่อน 12,994 ไร่ มะพร้าวแก่ 8,653 ไร่ และพื้นที่
เกษตรอืน่ ๆ 951,215 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 1,101,273 ไร่ โดยอำเภอที่เพาะปลูกพืชสูงสุด ๓ อันดับ
ได้แก่ อำเภอสนามชัยเขต อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอพนมสารคาม และด้านการเพาะปลูกพืชสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ปลูกข้าวนาปี ปลูกข้าวนาปรัง และปลูกมันสาปะหลัง ตามลาดับ (ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ด้ า นการประมง จ านวนผู้ ป ระกอบการทั้ ง หมด 8,059 ราย จ านวนฟาร์ ม 8,050 แห่ ง เนื้ อ ที่ เ ลี้ ย งรวม
130,389.65 ไร่ โดยอาเภอที่มีจานวนผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้าสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อาเภอบางคล้า อาเภอเมือง
ฉะเชิงเทราและอาเภอบ้านโพธิ์ ตามลาดับ ด้านการปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์สูงสุด 3 อันดับ(คิดตามมูลค่า)ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้แก่ การเลี้ยงไก่ไข่ สุกร และไก่เนื้อ ตามลาดับ
2.๒.2 สิ่งสาธารณประโยชน์ พืน้ ที่เศรษฐกิจทีส่ าคัญ
เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และเกือบทุกจังหวัดของภาคตะวันออก
ยกเว้นตราด มีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกรุงเทพฯ กับหลายจังหวัดในภาคตะวันออก จึงมีศักยภาพด้านการค้า
เป็นศูนย์กลางการขนส่งและมีทางออกทะเล ซึ่งมีแม่น้าบางปะกง จึงเป็นจุดเด่นในเชิงภูมิศาสตร์ที่ เชื่อมโยงภาคกลาง
และภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผ่านจังหวัดปราจีนบุรีไปสู่จังหวัดนครราชสีมา และใกล้กับ
ชายแดนประเทศกัมพูชาสามารถเชื่อมโยงด้านการค้ากับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสะดวก เนื่องจากมีเส้นทาง
ผ่านทางหลวงสายกรุงเทพฯ ชลบุรีสายใหม่ (มอเตอร์เวย์) และอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังมีรถไฟรางคู่ที่สามารถเชื่อมไปถึง แหลมฉบังทาให้การเดินทางและขนส่งรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เมื่อผนวกกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและมีการย้ายถิ่นเข้ามาทางานในจังหวัดมากขึ้น จึงทาให้การค้าภายในจังหวัด
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ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จังหวัดฉะเชิงเทรามีแม่น้าบางปะกงเป็นแม่น้าสายหลักและมี อ่างเก็บน้าคลองสียัดที่ใหญ่เป็น
อันดับ 1 ของภาคตะวันออก มีสานักงานประปาอยู่ในพื้นที่ จานวน 4 แห่ง มีผู้ใช้น้ารวมทั้งสิ้น 126,061 ราย
มีปริมาณน้าที่ผลิตรวมทั้งสิ้น 5,149,776 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ปริมาณน้าที่จาหน่าย 3,642,361 ลูกบาศก์เมตร/
เดือน มีไฟฟ้าครอบคุมทั้ง 11 อาเภอ มีสถานีไฟฟ้า 15 สถานี มีสานักงานบริการผู้ใช้ไฟฟ้า 15 แห่ง ในปี 2558
จังหวัดฉะเชิงเทรามีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 232,990 ราย มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 3,543.40 ล้านหน่วย
(รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ข)
สภาพเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราเนื่ อ งจากเป็ น จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ใ นเขตปริ ม ณฑลของ
กรุงเทพมหานคร จึงได้รับอิทธิพลการขยายตัวของสังคมเมืองและการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตภาคการเกษตรกรรม
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมีนิคมอุตสาหกรรม จานวน 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอแปลง
ยาว นิคมอุตสากรรมเวลโกรว์ และนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอบางปะกง การท่องเที่ยวที่สาคัญของ
จังหวัดมีหลากหลาย เช่น วัดโสธรวรารามวรวิห าร(วัดหลวงพ่อโสธร) ล่องเรือชมปลาโลมา ซึ่งจะชมได้ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ของทุกปี ตลาดคลองสวน 100 ปี เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ที่มีวิถีชีวิตของคนในสมัยย้อน
ยุคกว่าร้อยปี ชิมอาหารอร่อยที่มีทั้งอาหารคาวที่มีสูตรเฉพาะขนมหวาน กาแฟสูตรโบราณดั้งเดิม ชมของเก่าและ
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าสามารถชมได้ที่ตลาดคลองสวน 100 ปี แห่งนี้แห่งเดียว
2.2.3 โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ โบราณสถานสาคัญ ฯลฯ
ในปี 2562 จั งหวัดฉะเชิงเทรามี โ รงงานอุตสาหกรรม จานวน 2,301 โรงงาน เป็นพื้นที่
โรงงาน 49.763 ตารางกิโลเมตร (0.93%) เป็นพื้นที่อาคารโรงงาน 113.248 ตารางกิโลเมตร (2.12%) ของพื้นที่
รวมทั้งจังหวัด 5,351 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 295 แห่ง มีนิคมอุตสาหกรรม
3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอแปลงยาว นิคมอุตสากรรมเวลโกรว์และนิคมอุตสาหกรรม
ทีเอฟดี ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอบางปะกง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา )
2.2.4 เขตพื้นที่ชลประทาน นอกเขตพื้นที่ชลประทาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญคือแม่น้าบางปะกงเป็นแม่น้าสายหลัก แบ่งพื้นที่
ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้าบางปะกงและพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้าบางปะกงพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้าบางปะกงจึงมักจะได้รับผลกระทบจากสภาวะน้าล้นตลิ่งและน้าท่วมขัง สาเหตุหลักเกิดจาก
ปัญหาระบบระบายน้าไม่มีประสิทธิภาพ น้าทะเลหนุนสูง รวมทั้งการเสื่อมสภาพของคลองธรรมชาติที่มีสภาพตื้นเขิน
และ คดเคี้ยวเป็นอุปสรรคต่อการไหลเวียนของน้าอีกทั้งมีการถมและรุกล้าลาน้าทาให้ความสามารถระบายน้าลดลง และ
ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานยังก่อให้เกิดน้าป่าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลัน น้าไหลบ่า มาตามผิวดินมากกว่าปกติ
น้าปริมาณมากที่ไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนทาความเสียหายแก่พื้นที่ทาการเกษตร และทรัพย์สินของประชาชน ส่งผล
กระทบในด้านต่างๆ เป็ นวงกว้าง เช่น ด้านชีวิต ทรัพย์สิ น พื้นที่เพาะปลูก ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ประมง
ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และนับวัน
สถานการณ์ภัยจากอุทกภัย วาตภัย น้าป่าไหลหลาก มีความถี่และมีความรุนแรงมากขึ้น สาหรับแหล่งน้าชลประทานที่
มีอยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้ ว ย แหล่งน้ าตามโครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดกลาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และโครงการชลประทานขนาดเล็กที่สร้างแล้วเสร็จถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รวม ๑๕7 โครงการ และสามารถเก็บกักน้าได้ ๔๘๔.๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
๑,๑๔๒,๘๒๖ ไร่ หรือร้อยละ ๓๕.๐๒ ของพื้นทีถ่ ือครองทางการเกษตรของจังหวัด

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 5 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามี ๘ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการส่งน้าและบารุงรักษารังสิตใต้
๒. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
๓. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชลหารพิจิตร
๔. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
๕. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนบางปะกง
๖. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาคลองสียัด
๗. โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
๘. โครงการชลประทานชลบุรี
โครงการชลประทานขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามี ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการอ่างเก็บน้าคลองระบม
๒. โครงการอ่างเก็บน้าลาดกระทิง
๓. โครงการฝายท่าลาด
โดยแบ่งพื้นที่การดูแลออกเป็น 2 ฝั่งดังนี้
1) พื้นที่ฝั่งขวาแม่น้าบางปะกง : ดูแลรับผิดชอบโดยสานักชลประทานที่ ๑๑ ร่วมกับโครงการ
ส่งน้าและบารุงรักษาฝั่งตะวันออกตอนล่างสนับสนุนน้าช่วยเหลือจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ผ่าน
อาคารชลประทานต่างๆ ผ่าน ปตร.ปลายคลอง ๑๓ เขตหนองจอก กทม.ลงคลองลาปลาทิวและระบายผ่าน ปตร.บึงฝรั่ง
และ ปตร.ปลายคลอง ๑๔, ๑๕, ๑๖ และ ๑๗ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ลงคลองแสนแสบช่ว ยเหลือพื้นที่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิตและโครงการฯ รังสิตใต้ รับน้าจากแม่น้าบางปะกงผ่านอาคารชลประทานเข้า
ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน และ/หรือ ระบายออกเพื่อป้องกันบรรเทาอุทกภัย
2) พื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้าบางปะกง ได้รับน้าจากอ่างเก็บน้าคลองสียัด บริหารจัดการน้าโดย
(1) โครงการฯคลองสียัด จะระบายน้าจากอ่างฯ คลองสียัด และส่งน้าเข้าระบบชลประทาน
คลองส่งน้าสายใหญ่ (สียัด)
(2) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ระบายน้าจากอ่างฯ คลองระบม ส่งน้าผ่านฝายท่าลาด
ไปตามคลองท่าลาด ส่งน้าเข้าระบบชลประทานคลองส่งน้าสายใหญ่ (ท่าลาด) และระบายออกสู่แม่น้าบางปะกง
(ตารางแสดงโครงการชลประทานในพื้นที่ปรากฏในภาคผนวก ข)
3. ภารกิจ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอปภ.จ.ฉช) ดาเนินการตามแนวทางที่
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช) กาหนด โดยให้ผู้อานวยการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ เอควบคุมแก้ไขปัญหา ระดมสรรพกาลัง การประสานงาน การสั่งการ วางแผน และแบ่งมอบภารกิจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ และกาหนดมาตราการแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ของจังหวัดให้มี
ความกระชับและชัดเจน
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3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติ
๑) กรณีเกิดอุทกภัย ความรุ นแรงอยู่ใน ระดับ ๑ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แห่งพื้นที่ เป็นหน่ว ย
เผชิญเหตุเบื้องต้น ผู้อานวยการท้องถิ่นเข้าควบคุมสถานการณ์ ดาเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นแห่งพื้นที่ หากเห็นว่าสถานการณ์มีการขยายวงกว้าง ไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้
เกินศักยภาพ หรือขีดความสามารถของผู้อานวยการท้องถิ่น ให้ขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากผู้อานวยการอาเภอ
เมื่อสถานการณ์มีการขยายเป็น วงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายตาบล ผู้อานวยการอาเภอ เข้าควบคุมสถานการณ์
ดาเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาเภอ และให้อาเภอรายงานเหตุการณ์ให้จังหวัดทราบ ดังนี้
- ภายใน ๑ ชั่วโมงหลังเกิดภัย ให้รายงานพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่บ้าน/ตาบล
- ภายใน ๓ ชั่วโมงหลังเกิดภัย ให้รายรายงานเหตุด่ วนสาธารณภัยตามแบบและหรือรายงานความ
เสียหายเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงบริเวณที่เกิดภัย และความเสียหายที่เกิด
2) กรณีเกิดอุทกภัย ความรุนแรงอยู่ในระดับ ๒ ซึ่งขยายเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายตาบล
หรือหลายอาเภอ ซึ่งอาเภอได้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการป้อ งกัน ลดความเสี่ยง และลดผลกระทบจาก
อุทกภัยในพื้นที่แล้วหากเห็นว่าเกินศักยภาพ หรือขีดความสามารถของผู้อานวยการท้องถิ่น ให้ผู้อานวยการอาเภอ
ขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากผู้อานวยการจังหวัด เพื่อพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์ และให้โอนการ
บังคับบัญชาจากผู้อานวยการอาเภอไปขึ้นกับผู้อานวยการจังหวัด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติการเผชิญเหตุในแต่ละด้านอย่างเร่งด่วน ภายใต้การสั่งการจากผู้อานวยการจังหวัดตามกรอบโครงสร้างของศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ในแต่ละด้านอย่างเร่งด่วน ภายใต้การสั่งการจากผู้อานวยการจังหวัดตามกรอบโครงสร้าง
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
3) การตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย
แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยให้ผู้บัญชาการหรือผู้อานวยการใช้
เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณา
เกณฑ์/เงือ่ นไข
พืน้ ที่

ประชากร
ความซับซ้อน

-

ข้อมูลทีใ่ ช้ระบุเงือ่ นไข
พื้นที่ใช้สอยในลักษณะต่างๆ ทีไ่ ด้รับผลกระทบและความเสียหาย
พื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์
พื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ
พื้นที่อยู่อาศัย (จานวนหลังคาเรือน)
พื้นที่ทางธรรมชาติ
จานวนผู้ที่ได้รับผลกระทบและลักษณะของประชากรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จานวนผู้อพยพ
จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซ้อน และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ์
ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย การเกิดภัยต่อเนื่อง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานที่สาคัญ และเส้นทางการให้ความ
ช่วยเหลือ
การคาดการณ์การขยายตัวของภัย พื้นที่ที่จะเสียหายต่อไป ระยะเวลาที่การดาเนิน
กิจกรรมปกติที่ต้องหยุดชะงักระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ และ
ระยะเวลาที่ต้องช่วยฟื้นฟูเบื้องต้น
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เกณฑ์/เงือ่ นไข
ศักยภาพด้านทรัพยากร

-

การพิจารณาตัดสินใจของผู้
บัญชาการ/ ผูอ้ านวยการ

-

ข้อมูลทีใ่ ช้ระบุเงือ่ นไข
ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร
กาลังคน ทั้งของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน พร้อมทั้งอาสาสมัครหน่วยต่างๆ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ ที่ต้องใช้ตามแต่ลักษณะทาง
เทคนิคของภัย
ปัจจัยยังชีพสาหรับแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบของหน่วยงานหลัก และจากการสนับสนุน
จากภาคีหลัก
แหล่งที่มาและจานวนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นที่
ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณ์จากเงื่อนไขต่างๆ
ขอบเขตการปกครอง
การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย

หมายเหตุ
 ระดับ 1 สู่ระดับ 2 โดยให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพื้นที่/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพด้าน
ทรัพยากร และดุลยพินิจของผู้อานวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์ โดยให้เน้นไปที่
ศักยภาพด้านทรัพยากร และดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจของผู้อานวยการจังหวัด
 ระดับ 2 สู่ร ะดับ 3 หรือ 4 โดยให้ใ ช้เกณฑ์เงื่อ นไขทางด้า นพื้นที่ /ประชากร/ความซับซ้อน/
ศักยภาพด้านทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อานวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบ
กันเป็นเกณฑ์ในการนาเสนอผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจ
ในการประกาศยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
(ระดับ 4)
๓.2 ช่วงการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย
3.2.๑ ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในพื้นที่เขตชุมชน เส้นทางคมนาคมสายหลักที่มักเกิดปัญหาน้้าท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก เช่น
การขุดลอกท่อระบายน้้า การท้าความสะอาดร่องน้้า เพื่อก้าจัดสิ่งกีดขวางออกจากทางระบายน้้า และสามารถรองรับ
น้้าฝนที่ตกลงมาได้
3.2.๒ เพิ่มประสิทธิภาพ คู คลอง แหล่งน้าต่างๆ ในการใช้เป็นพื้นที่รองรับน้า และช่วยระบายน้า โดยการ
กาจั ดวัชพืช ขยะ ตลอดจนสิ่ งกีดขวางทางน้าอื่ น เพื่อให้ ส ามารถรับ น้าฝน และน้ าจากท่อ ระบายน้ าได้ อย่า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาเภอที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร ให้ประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ
3.2.๓ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก พร้อมทั้งประสานหน่วยงานของกรม
ชลประทาน หรือหน่วยงานทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบ และหากพบความผิดปกติ ให้เร่งปรับปรุง
แก้ไขโดยทันที
3.2.๔ ดาเนินการปรับปรุงแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยน าบทเรีย นจากการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคจากปีที่ผ่านมามาใช้เป็นข้อมูล ในการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ
ดังกล่าว เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยให้เกิดน้อยที่สุด และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างรวดเร็ว เป็น
กรอบและแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพ
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3.2.๕ มอบหมายส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเตรียมกาลังคน วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น รถยนต์บรรทุกน้า เครื่องสูบน้า เป็นต้น ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด
๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศลที่มีศักยภาพ ตามแนวทางประชารัฐใน
การสนับสนุนทรัพยากร ตลอดจนสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
3.2.6 การแจ้ ง เตื อ น ให้ ติ ด ตามสภาวะอากาศ ปริ ม าณฝน ช่ อ งทางการแจ้ ง เตื อ น และการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยมีระดับการแจ้งเตือนภัย 5 ระดับ มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบทาหน้าที่ในการ
แจ้งเตือนภัยระดับจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกระบวนการแจ้งเตือนภัย 2 กระบวนการ
(ตามแผน ปภ.จังหวัด พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคผนวก ช)
3.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย ให้ดาเนินการดังนี้
3.3.๑ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด พร้อมทั้งให้อาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้ง
ศูน ย์ บั ญชาการเหตุการณ์อาเภอ/ศูน ย์ ป ฏิบัติการฉุกเฉิน ท้องถิ่นขึ้น โดยให้ ศูนย์ฯ ดังกล่ าวเป็นศูนย์กลางในการ
บูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ และแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติ
ให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ (ตามผังโครงสร้างฯ ขั้นตอนการปฏิบัติและหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ และเครื่องมืออุปกรณ์ ปรากฎในภาคผนวก จ, ฉ, และ ช )
3.3.๒ จัดตั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสารอง ร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นที่
เพื่อบูรณาการการปฏิบัติ ตลอดจน การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิ นแจ้งเตือนสถานการณ์ และสื่อสารข้อมูลการแจ้ง
เตือนภัยถึงประชาชนในพื้นที่อย่ างรวดเร็ วต่อเนื่อง และทั่วถึงผ่านทุกช่องทาง ทั้งวิทยุกระจายเสี ยง หอกระจายข่าว
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ โดยสื่อสารวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย การดาเนินงานของ
ภาครัฐ ตลอดจนช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์จากภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการ
ยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัย มากกว่าร้อยละ 60 และเป็นการแจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการ อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยที่จะ
เกิดขึ้น
3.3.๓ เมื่อเกิดฝนตกหนั กในพื้นที่ ให้ มอบหมายให้ ฝ่ายปกครองร่ว มกับฝ่ ายทหารในพื้นที่ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดาเนินการเฝ้าระวังระดับน้าในพื้นที่และติดตามสถานการณ์
อย่างต่อเนื่อง และรายงาน ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการจังหวัด ทราบ ในกรณีคาดว่าจะเกิดสถานการร์รุนแรง
ระดับน้าเพิ่มมากขึ้น น้าเริ่มเข้าท่วมในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง กาลังในพื้นที่ไม่เพียงพอ ให้รายงานขอการสนับสนุน
ความช่วยเหลือจากผู้อานวยการอาเภอ กรณีอุทกภัยมีความรุนแรงมากขึ้นถึงระดับ 2 กาลังในพื้นที่ไม่เพียงพอ ให้
ผู้อานวยการอาเภอ รายงานขอการสนับสนุนความช่วยเหลือจากผู้อานวยการจังหวัด ในกรณีมีความจาเป็นต้องการ
ความช่วยเหลือกาลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ จากหน่วยทหารในพื้นที่ ให้ผู้อานวยการ
จังหวัดดาเนินการขอการสนับสนุนจากหน่วยทหารในพื้นที่ อาศัยอานาจหน้าที่ มาตราที่ 22 ตาม (1), (2), (3) ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งหน่วยงานทางทหารในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
(1) กองพลทหารราบที่ 11 รับผิดชอบพื้นที่อาเภอบางคล้า (ยกเว้น ตาบลบางคล้า ตาบลหัวไทร
ตาบลบางกระเจ็ด และตาบลปากน้า) อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ยกเว้นเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา) อาเภอคลองเขื่อน
อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอแปลงยาว อาเภอบางปะกง มีหน้าที่ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อพยพเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่กาหนด สร้างคันกั้นน้าชั่วคราว ซ่อมแซมบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยที่เสียหาย และตามที่
ผู้อานวยการจังหวัดได้มอบหมาย
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(2) สานักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบ
พื้นที่อาเภอท่าตะเกียบ อาเภอสนามชัยเขต อาเภอพนมสารคาม อาเภอราชสาส์นอาเภอบางคล้า (เฉพาะตาบลหัวไทร
ตาบลบางกระเจ็ด และตาบลปากน้า) มีหน้าที่ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่
ปลอดภัยที่กาหนด นาเครื่องจักรกลเปิดทางน้า กาจัดสิ่งกีดขวางทางน้า สร้างคันกั้นน้าชั่วคราว ซ่อมแซมบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัยที่เสียหาย สนับสนุนรถผลิตน้าดื่ม และตามที่ผู้อานวยการจังหวัดได้มอบหมาย
(๓) กองพัน ทหารช่างที่ ๒ กองพลทหารราบที่ 2 รัก ษาพระองค์อ าเภอเมืองฉะเชิ งเทรา
(เฉพาะเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา) อาเภอบ้านโพธิ์ มีห น้าที่ เข้าช่ว ยเหลื อผู้ ประสบอุทกภัย นาเรือท้องแบน
สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่กาหนด นาเครื่องจักรกล
เปิดทางน้า กาจัดสิ่งกีดขวางทางน้า สร้างคันกั้นน้าชั่วคราว และตามที่ผู้อานวยการจังหวัดได้มอบหมาย
3.3.๔ กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการทุกหน่วยงานในการจัดทีมช่างใน
พื้นที่เป็นทีมประชารัฐ ทั้งหน่วยทหาร ตารวจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และประชาชนจิตอาสา เพื่อเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน
3.3.๕ ในกรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ให้จัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกการจราจร
และเร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชารุด/ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว พร้อมทั้งจัดยานพาหนะสาหรับ
บริการประชาชนในพื้นที่ ตามแผนการอานวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจรมอบหมายหน่วยงานที่
รับผิดชอบเส้นทางคมนาคม ได้แก่ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงทรา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ ซ่อมบารุงไฟสัญญาณ ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบอกทาง
เลี่ยง-ทางลัด ป้ายบังคับในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
3.3.๖ จัดชุดปฏิบัติการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดารงชีพ เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร
น้าดื่ม การรักษาพยาบาล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ โดยอย่าให้เกิดความซ้าซ้อนการปฏิบัติ
ของแต่ละหน่วยงาน สาหรับประชาชนที่ไม่ได้อพยพออกจากพื้นที่ ให้สนับสนุนถุงยังชีพครอบคลุมทุกครัวเรือนตาม
วงรอบอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ ส ามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติโ ดยเร็ว ตามแผนการดูแลรักษาสถานที่สาคัญที่ต้อง
ให้บริการประชาชนในการดารงชีพ มอบหมายให้ส่วนปฏิบัติการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างคันกั้นน้าเพื่อ
ป้องกันสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วม เช่น โรงพยาบาล สถานีไฟฟ้าย่อย และกาหนดจุดแจกจ่ายถุงยัง ชีพที่ปลอดภัย
ในพื้นที่เกิดเหตุ
3.3.๗ หากสถานการณ์ส่ ง ผลกระทบเป็นวงกว้าง ให้ ผู้ อ านวยการจั งหวั ดก าหนดตัว บุค คล หรื อ
หน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจในแต่ละเขตพื้นที่ที่ประสบภัย พร้อมทั้งกาหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อ
ช่วยควบคุม กากับการปฏิบัติในภารกิจที่ สาคัญ พร้อมทั้งประสานการสนับสนุนกาลังพล อุปกรณ์ ย านพาหนะจาก
หน่ว ยทหาร ตารวจ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ในพื้น ที่ทั้งกาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ เพื่อเร่ง ให้ความ
ช่ว ยเหลือ ประชาชนตามแผนการเผชิญ เหตุอุท กภัย และแผนรักษาความปลอดภัย ที่มอบหมายให้ตารวจภูธ ร
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาเนินการตามแผนรักษาความปลอดภัยด้านอาชกรรมและความมั่นคงที่ได้จัดทาไว้ โดยให้เน้น
เพิ่มในพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย
3.3.๘ เมื่อจั งหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้จังหวัดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเมื่อจังหวัด
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕62 ให้เร่งสารวจความเสียหาย และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางที่กาหนดโดยเคร่งครัด อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง
3.3.๙ ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด รายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ไปยังกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.) โดยทันที ตลอดจนรายงานความคืบหน้าเป็นระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ
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๓.๔ ข้อมูลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิ สมาคม กู้ภัย ฯลฯ
การติ ด ต่ อ ประสานงานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ตามที่ร ะบุ ไว้ ในพระราชบั ญ ญัติป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และ/หรือตามที่ได้รั บ
มอบหมายจากผู้อานวยการจังหวัด และการปฏิบัติงานของและพื้นที่รับผิดชอบของ อาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเทรา และ
อาสากู้ภัยพนมสารคาม มีการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
หน่ ว ยอาสาสมัค รกู้ภั ย ฉะเชิง เทรา รับ ผิ ดชอบพื้ น ที่ 6 อ าเภอ ได้ แ ก่ 1. อ าเภอเมื องฉะเชิ งเทรา
2. อาเภอบางน้าเปรี้ยว 3. อาเภอคลองเขื่อน 4. อาเภอบ้านโพธิ์ 5. อาเภอบางปะกง 6. อาเภอบางคล้า
หน่ ว ยอาสาสมั ค รกู้ ภั ย พนมสารคาม รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ 5 อ าเภอ ได้ แ ก่ ง 1. อ าเภอแปลงยาว
2. อาเภอพนมสารคาม 3. อาเภอราชสาส์น 4. อาเภอสนามชัยเขต 5. อาเภอท่าตะเกียบ
โดยขั้นตอนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกู้ภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ผู้อานวยการอาเภอ
ร้ อ งขอก าลั ง จากผู้ อ านวยการจั ง หวั ด เนื่ อ งจากมี ผู้ ป ระสบภั ย ผู้ บ าดเจ็ บ ผู้ สู ญ หายและผู้ เ สี ย ชี วิ ต จ านวนมาก
ผู้อานวยการจังหวัดจะดาเนินการร้องขอการสนับสนุนกาลังจากหน่วยอาสาสมัครกู้ภัย ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
สั่งการสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสานไปยังศูนย์สั่งการ กู้ชีพ กู้ภัย( 1669) ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ให้หน่ วยอาสาสมั ครกู้ภัย จะดาเนินการส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพื้นที่เกิดเหตุ
3.5 แผนการอพยพ
(๑) เส้นทางการอพยพ ยานพาหนะที่ใช้ จังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมความพร้อมในการประสานหน่วยงาน
ทหาร ตารวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเตรียมรถขนย้ายผู้อพยพในพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์ ซึ่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการลาเลียงผู้ประสบปัญหาน้าท่วมขังพื้นผิวจราจรโดยการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในการนารถของทหาร อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบริการ รับ – ส่ง ประชาชนเข้าซอยเมื่อมีน้าท่วมขัง
จากฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนาน ตามแผนการอานวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจรได้มอบหมายให้
สานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสานภาคเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนในการเคลื่อนย้าย กรณียานพาหนะ
ของทางราชการไม่เพียงพอ มอบหมายให้ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานในสังกัด หน่วยอาสาสมัคร
อานวยความสะดวกในการจราจรบนเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้อพยพ และดูแลความปลอดภัยในศูนย์พักพิง
(๒) จุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิงชั่วคราว จังหวัดฉะเชิงเทรา สารวจพื้นที่จุดอพยพรองรับเมื่อเกิด
สถานการณ์ กระจายทั่วพื้นที่ 11 อาเภอ มีจานวน 113 แห่ง โดยมีห้องสุขา ไฟฟ้า และประปารองรับสถานการณ์
สาหรับผู้อพยพ องค์กรหลักที่ดาเนินการอพยพ ได้แก่
1) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาหน้าที่อานวยการควบคุม
สนับสนุนการปฏิบัติของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะ
ผู้อานวยการจังหวัด ทาหน้าที่ผู้บัญชาการและบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พื้นที่จังหวัด
2) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอทุกอาเภอ ทาหน้าที่ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการอพยพประชาชนและส่วนราชการ ตั้งแต่ยามปกติ ได้แก่ จัดหากาลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการ
อพยพประชาชนในระดับอาเภอ ซักซ้อมการปฏิบัติในการอพยพประชาชนและส่วนราชการ เพื่อให้มีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ
3) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ทาหน้าที่อพยพประชาชนและ
ส่วนราชการในเขตความรับผิดชอบของตนโดยดาเนินการการตามแผนอพยพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
และปฏิบัติตามการสั่งการของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นเหนือขึ้นไป
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3.6 การจัดตั้งศูนย์พักพิง และการบริหารจัดการศูนย์พักพิง
๑) กองอานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัด ฉะเชิงเทรา (กอปภ.จ.ฉะเชิงเทรา) ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดเตรียมสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยจะต้องเป็นสถานที่ที่มีความพร้อม ตามที่กาหนดไว้
ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาเภอ
๒) สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาแผนบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ภายใต้องค์ประกอบดังนี้
การคัดเลือกสถานที่ตงั้ ศูนย์พักพิง (Site Selection) โดยคานึงถึงความปลอดภัย ต้องมีการคมนาคม
สะดวก มีความพร้อมของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น
สภาพของสถานทีต่ งั้ ศูนย์พกั พิง (Conditions) จาต้องมีปัจจัยพื้นฐานขั้นต่าที่จาเป็นประกอบด้วย
(๑) มีทรัพยากรในปริมาณที่เพียงพอ (availability of resources) โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค หลักเกณฑ์ 1 คนประมาณ ๑๕ – ๒๐ ลิตรต่อวัน
(๒) ขนาดของพื้นที่ (size) โดยทั่วไปแล้วผู้อพยพ จาเป็นต้องใช้พื้นที่ในการใช้ชีวิต ๓๐ ตร.ม./คน
(๓) สภาพทางกายภาพของพื้นที่ตั้ง (geology and topography) ควรเป็นพื้นที่ลาดเอียงเล็กน้อย
เพื่อการระบายน้า
(๔) ต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆ (trees and vegetation) ไม่ควรทาลายหรือถอนทิ้ง เพราะต้นไม้และ
พืชต่างๆ จะช่วยให้ร่มเงา ลดการพังทลายของหน้าดิน
(๕) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (environmental and disease risks) ไม่ควรตั้งศูนย์
อพยพในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ
3) ด้ านการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข มอบหมายให้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวัด ฉะเชิง เทรา จั ด ตั้ ง
โรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์พักพิงประจาอาเภอ หรือศูนย์พักพิงที่ไม่มีสถานพยาบาลอยู่ใกล้ โดยถ้ามีผู้ป่วยที่ต้องการ
การดูแลต่อเนื่องจากแพทย์ ควรส่งต่อหรือพาออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล จัดทีมฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ประจาศูนย์พักพิงป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัย
4. การสนับสนุน
4.1 งบประมาณของหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 งบประมาณจากเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562
4.3 การสนับสนุนสิ่งของ เงินบริจาค มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาด ภาคเอกชน และภาคประชาชน
5. การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
5.1 ระบบสื่อสารหลัก ได้แก่
ที่ทาการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา ระบบ VHF/FM
ความถี่หลัก 166.975 MHz โทรศัพท์ 0 3851 1871
5.2 ระบบสื่อสารรอง ได้แก่
ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ระบบ VHF/FM
ความถี่รอง 155.550 MHz โทรศัพท์ 0 3851 1111
(แผนผังสื่อสาร ปรากฏตามภาคผนวก ค)

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 12 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
6. ภาคผนวก
ผนวก ก. - แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้าซากจังหวัดฉะเชิงเทรา
- แผนที่แสดงเส้นทางน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
- แผนผังการบริหารจัดการน้าของชลประทานในพื้นที่ฉะเชิงเทรา
- ตารางสรุปสภาพน้าในอ่างเก็บน้าในอ่างเก็บน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กราฟแสดงปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าคลองสียัดเปรียบเทียบ 12 ปี
ผนวก ข. - ตาราง แสดงกาลังการผลิต และปริมาณการจ่ายน้าของการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ตารางข้อมูลสถานการณ์มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา
- ตารางแสดงโครงการชลประทานในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราที่ก่อสร้าง
ผนวก ค. การติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์ส่วนราชการ ข่ายวิทยุสื่อสาร
ผนวก ง. ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้าซาก 10 ปี (2553-2562) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผนวก จ. โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผนวก ฉ. การแบ่งมอบบุคลากร พื้นที่รับผิดชอบ และทรัพยากร
ผนวก ช. บัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผนวก ซ. การแจ้งเตือนภัย
ผนวก ฌ. รายชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผนวก ญ. คาสั่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 1276/2563
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านอุทกภัย ปี 2563
ผนวก ฎ. ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง และระบบแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผนวก ฏ. หน่วยงานที่แจกจ่ายแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563
7. การแจกจ่าย หน่วยงานที่แจกจ่ายแผนฉบับนี้ปรากฎตามภาคผนวก ฏ

ภาคผนวก

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 14 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ก แผนทีแ่ สดงพืน้ ที่ประสบอุทกภัยซ้าซากจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 15 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
แผนทีแ่ สดงเส้นทางน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

ระวางแผนทีป่ ระเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 16 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 17 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

แผนทีแ่ สดงทิศทางการไหลของน้า

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 18 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 19 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ตารางสรุปสภาพน้าในอ่างเก็บน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
(อ่างเก็บน้าที่ก่อสร้างและบารุงรักษาโดยกรมชลประทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖3
อ่างเก็บน้า
คลองสียัด
คลองระบม
ลาดกระทิง
น้าโจน ๒
น้าโจน ๑๖

อาเภอ

ฝน

ท่าตะเกียบ
สนามชัยเขต
สนามชัยเขต
พนมสารคาม
พนมสารคาม

(มม.)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ความจุเก็บ
กัก
(ล้าน ลบ.ม.)
420.00
55.50
4.20
1.96
1.97

ความจุ
ปัจจุบนั
(ล้าน ลบ.ม.)
50.969
13.533
0.981
0.512
0.518

% ของ
ความจุ
เก็บกัก
12.14
24.38
23.36
26.12
26.31

น้าไหลลงอ่างฯ ระบาย/ใช้นา้
(ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.)
0.010

0.128
0.107
0.010

หมายเหตุ :
a. คอลัมน์อา่ งเก็บน้า
1. อ่างเก็บน้าที่มีปริมาณน้าไหลลงอ่างตลอดปีน้อยกว่าหรือใกล้เคียงความจุเก็บกัก รายงานเมื่อปริมาณน้าปัจจุบัน
ตั้งแต่ 70% ของความจุเก็บกัก ขึ้นไป
๒. อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้าที่มีปริมาณน้าไหลลงอ่างตลอดปีมากกว่าความเก็บกัก รายงานทุกวัน
b. คอลัมน์สภาพหลังทานบดิน
ใส่หมายเลข 1 = สภาพปกติ , 2 = มีหลุม บ่อ บางจุด , 3 = มีน้าขัง , 4 = ควรซ่อมแซม

สภาพ
หลัง
ทานบดิน
1
1
1
1
1

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 20 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ภาคผนวก ข
ตาราง แสดงกาลังการผลิต และปริมาณการจ่ายน้าของการประปาส่วนภูมภิ าคในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ลาดับ

การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาฉะเชิงเทรา

1
2
3
4

การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาฉะเชิงเทรา
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาบางคล้า
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาบางปะกง
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาพนมสารคาม
รวมทั้งสิน้

จานวน
ผู้ใช้นา้
(ราย)
28,467
50,979
28,086
18,529
126,061

ปริมาณน้าผลิต
(ลบ.ม./เดือน)
1,098,566
2,040,411
1,264,102
746,697
5,149,776

กาลังการผลิต
ทีใ่ ช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
51,600
31,600
43,200
20,880
147,280

ปริมาณน้า
ผลิตจ่าย
(ลบ.ม./เดือน)
1,044,396
1,934,880
1,231,084
708,710
4,919,070

ปริมาณน้า
จาหน่าย
(ลบ.ม./เดือน)
840,501
1,411,534
989,726
400,600
3,642,361

ทีม่ า: www.pwa.co.th/province/search ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ตาราง ข้อมูลสถานการณ์มไี ฟฟ้าใช้ในพืน้ ทีฉ่ ะเชิงเทรา
ครัวเรือน
ทั้งหมด
(ครัวเรือน)
287,823

มีไฟฟ้าใช้แล้ว (ครัวเรือน)
ปักเสา
โซลาร์โฮม
พาดสาย
(shs)
287,544

ทั้งหมด
(ครัวเรือน)

200

79

ยังไม่มไี ฟฟ้าใช้
มีแผนแล้ว
รอพิจารณาจัด
(ครัวเรือน)
เข้าโครงการ
(ครัวเรือน)
16
63

อยู่ในเขต
หวงห้าม
-

หมายเหตุ
ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาได้
(ครัวเรือน)
-

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

ตารางแสดงโครงการชลประทานในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราทีก่ ่อสร้าง
โครงการ
1. แหล่งน้าชลประทานประเภทอ่างเก็บน้า
- โครงการชลประทานขนาดใหญ่
- โครงการชลประทานขนาดกลาง
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. แหล่งน้าชลประทานประเภทรับน้านอง
- โครงการชลประทานขนาดใหญ่
รวม

จานวน
โครงการ

เก็บกักน้า
(ล้าน ลบ.ม.)

พืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ประโยชน์จาก
ชลประทาน (ไร่)

คิดเป็นร้อยละ
ของพืน้ ที่
ถือครองการเกษตร

1
2
137
9

420
44.2
14.57
5.84

166,174
18,826
100,126
7,930

5.09
0.58
3.06
0.24

7
156

484.61

849,770
1,142,826

26.05
35.02

ที่มา : โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 21 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ภาคผนวก ค
แผนภาพ : ผังสือ่ สารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานีสื่อสารที่ทาการปกครอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 03-8511-055
โทรสาร 03-8511-055
ความถี่วิทยุ 166.975 MHz
สถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาจังหวัด
โทรศัพท์ 03-8517-710
โทรสาร 03-8517-710
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
โทรศัพท์ 03-8512-513
โทรสาร 03-8512-513

สานักงานสมาคมพุทธอุปถัมภ์แห่ง
ประเทศไทย (กูภ้ ยั พนมสารคาม)
โทรศัพท์ 03-8836-693
ความถี่วิทยุ 168.775 MHz
สมาคมสงเคราะห์การกุศล
ฉะเชิงเทรา (ว 32)
โทรศัพท์ 03-8511-410
ความถี่วิทยุ 168.335 MHz

โรงพยาบาลพุทธโสธร
โทรศัพท์ 03-8514-722-3
โทรสาร 03-8511-633
ความถี่วิทยุ 162.175 MHz

 โทรศัพท์ 02-6373-000
 โทรสาร 02-6373-000
 สป.มท. 55050 สายด่วน 1784
 ความถีว่ ทิ ยุ 161.475 MHz

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 03-8536-025-6
โทรสาร 03-8536-026
สป.มท. 32998
ความถี่วิทยุ 161.475 MHz

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
จานวน 34 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 74 แห่ง

ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 3
โทรศัพท์03-7291-750-6
โทรสาร 03-7291-757
สายด่วน 1784
สป.มท. 31829
สถานีสอื่ สารกองบังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 03-8511-111
โทรสาร 03-8511-111
ความถี่วิทยุ 155.550 MHz
กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
(จานวน 11 แห่ง)
กองพลทหารราบที่ 11
โทรศัพท์ 0-3851-1987
ความถี่วิทยุ 148.850 MHz
กองพันทหารช่างที่ 2
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
โทรศัพท์ 03-8511-333
ความถี่วิทยุ 150.180 MHz
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 03-882-161
โทรสาร 03-8553-022
การประปาส่วนภูมภิ าค
สาขาฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 03-8511-133
โทรสาร 03-8814-240

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 22 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ภาคผนวก ง

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 23 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 24 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 25 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 26 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 27 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 28 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 29 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
ภาคผนวก จ

โครงสร้างศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
ประกอบแผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการจังหวัด
(ผูว้ า่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

ที่ปรึกษา/ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ศูนย์ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์ร่วม
ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิ
ฯลฯ
ส่วนปฏิบตั ิการ

 งานด้านพืน้ ที่
ปฏิบตั ิการ
 งานด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
 งานด้านการค้นหา
กู้ชพี และกูภ้ ยั
 งานด้านการคมนาคม

ส่วนสนับสนุน

ส่วนอานวยการ

งานวิเคราะห์และ
ติดตามสถานการณ์
 งานวางแผน ข้อมูล
และประสานงาน
 งานจัดการทรัพยากร


ด้านการสนับสนุน
ด้านการบริการและ
การสือ่ สาร
 ด้านธุรการ / การเงิน



หมายเหตุ : โครงสร้างศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัด สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยยึด
หลักมาตราฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 30 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ฉ

หน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
ประกอบแผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
ลาดับ
ส่วน/งาน
1 อานวยการ
 งานวิเคราะห์และติดตาม
สถานการณ์

 งานวางแผน ข้อมูล และ
ประสานงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
(นายประสงค์ คงเคารพธรรม)

หมายเลขโทรศัพท์
0 3851 3287

- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- โครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
- โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
- โครงการส่งน้าและบารุงรักษาคลองสียัด
- โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนบางปะกง
- โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชลหารพิจิตร
- โครงการส่งน้าและบารุงรักษารังสิตใต้
- โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- สถานีอุตุนิยมวิทยา
- เกษตรจังหวัดเชิงเทรา
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ส านัก งานทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ที่ทาการปกครองจังหวัด
- สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
- สานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

0 3853 6025-6
0 3858 7094
0 3851 4354
0 3808 6289
0 3809 3743
0 2330 1213
0 2531 2913
0 3721 1486
0 3851 1133
0 3854 1153
0 3855 1151
0 3853 8339
0 3851 1189
0 3813 6229
0 3851 1635
0 3882 4420
0 3851 1053
0 3851 1055
0 3851 2679
0 3851 1700
0 3851 1852

- ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย - 0 3853 6025-6
สานักงานจังหวัด
0 3851 2520
- ที่ทาการปกครอง
0 3851 1055
- เกษตรจังหวัดเชิงเทรา
0 3851 1635
- โครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
0 3858 7094

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 34 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
ลาดับ

2

ส่วน/งาน
 งานจัดการทรัพยากร

หน่วยงานรับผิดชอบ
- รองผู้ อ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา (ฝ่ายทหาร)
- โครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
- แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
- สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์
0 3851 4794

ปฏิบัติ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
(นายประสงค์ คงเคารพธรรม)

0 3851 3287

 งานด้านพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร

- ส านั กงานทหารพั ฒ นาภาค 1 หน่ว ยทหารพั ฒ นา
กองบัญชาการกองทัพไทย
- กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า
- กองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2
รักษาพระองค์
- โครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
- แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 3855 2881

 งานด้านการรักษาความสงบ - รองผู้ อ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด
เรียบร้อย
ฉะเชิงเทรา
- กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัด
- ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ที่ทาการปกครองจังหวัด

0 3851 4794

 งานด้านการค้นหา กูช้ พี และ - สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กู้ภยั
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ที่ทาการปกครองจังหวัด
- เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
- สมาคมพุทธอุปถัมภ์แห่งประเทศไทย
(กู้ภัยพนมสารคาม)
- สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา
(กู้ภัยฉะเชิงเทรา)

0 3851 1189
0 3853 6025-6
0 3851 1055
0 3851 1549
0 3854 4191

 งานด้านคมนาคม

0 3898 1659
0 3851 1015
0 3885 1282

- สานักงานขนส่งจังหวัด
- แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
- แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา

0 3858 7094
0 3885 1282
0 3851 2679
0 3809 3711-5

0 3898 1702
0 3851 1018
0 3858 7094
0 3885 1282
0 3809 3711-5
0 3851 1133
0 3854 1153
0 3855 1151
0 3853 8339
0 3851 2513
0 3853 6025-6

0 3851 1055
0 3851 1111
0 3851 1992

0 3851 1410

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 31 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
ลาดับ
ส่วน/งาน
3 สนับสนุน

4
5
6

หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
 ด้านการสนันสนุน
- สานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
- สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ที่ทาการปกครองจังหวัด
- สานักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ด้านการบริการ
- สนง.บริการลูกค้า กสท.ฉะเชิงเทรา
และการสื่อสาร
- บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา
- ที่ทาการปกครองจังหวัด
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ด้านธุรการ/การเงิน
- สานักงานจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด)
- สานักงานคลังจังหวัด
- ตรวจสอบภายในจังหวัด
- สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม - สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
- ที่ทาการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
- ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค 6
- ผู้อานวยการศูนย์ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี
ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
- สานักงานจังหวัด
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเลขโทรศัพท์
0 3851 1995
0 3851 2520
0 3813 0222-23
0 3851 1133
0 3854 1153
0 3855 1151
0 3853 8339
0 3851 1053
0 3851 1055
0 3851 1400
0 3359 9233
0 3851 3514
0 3851 1055
0 3853 6025-6
0 3851 2520
0 3851 1094
0 3851 2520 ต่อ 128
0 3881 4241
0 3851-4794
0 3851 1055
0 3853 6025-6
0 3721 3638-9
0 3729 1750-6
0 3851 2520
0 3853 6025-6

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 32 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุภยั แล้งจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ช
รายการเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครือ่ งมืออุปกรณ์
ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์
1.เรือ
2.เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์

3.เรือท้องแบน

4.เรือไฟเบอร์

5.เรือยางพร้อมเครื่องยนต์

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

จานวน
10 ลา

หมายเลขโทรศัพท์
0-3856-8921

10 ลา
๑ ลา 0-3809-3711-5ต่อ615
2 ลา
0-3881-4434 ต่อ
110,111
0-3850-5367
3 ลา
0-3853-0146
0-3857-1746
0-3883-0393
1 ลา
0-3852-5574
3 ลา 0-3850-82455-6
1 ลา 0-3858-1284
11 ลา
1 ลา
0-3852-4050
1 ลา
0-3853-0146
21 ลา
08-7717-9633
0-3808-6161
4 ลา
0-3851-1410
27 ลา
5 ลา
0-3858-2090 ต่อ 16
0-3858-1108 ต่อ 18
1 ลา
0-3856-8254
2 ลา
0-3855-3690 ต่อ 15
8 ลา
1 ลา
0-3881-4434ต่อ
110,111
1 ลา

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 37 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์
6.เรือยาง

7.เรือพาย

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

8.เรือพร้อมเครื่องยนต์

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

9.เรือพลาสติก

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

10.เรือพลาสติกหัวแหลมท้ายตัด

11.เรือเร็วตรวจการณ์

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

จานวน
47 ลา

หมายเลขโทรศัพท์
0-3850-2086

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

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 33 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์
12.เรือตรวจการณ์กู้ภยั ทางทะเล

13.เรือเร็วอลูมเิ นียม

14.เรือเหล็ก

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

15.เรือบรรทุก
16.รถมอเตอร์เกรดเดอร์

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

17.รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ

18.รถบรรทุกติดตั้งเครน

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

จานวน
2 ลา

หมายเลขโทรศัพท์
0-3809-3743

2 ลา
1 ลา

0-3851-1410

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

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

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

0-3809-3711-5ต่อ615
0-3855-2556

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

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 34 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์
19.รถบรรทุกเทท้าย

20.รถบรรทุกดั๊มพ์

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

21.รถบรรทุก 6 ล้อ

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

22.รถแม็คโครล้อยาง

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

23.รถแบ็คโฮล

1.อาเภอบางคล้า
-ทต.บางคล้า = 1 คัน
รวม

จานวน
4 คัน

หมายเลขโทรศัพท์
0-3881-4434 ต่อ
110,111

2 คัน
08-7717-9633
1 คัน
3 คัน
081-9313826
1 คัน
0-3850-2001
11 คัน
1 คัน
0-3881-4434 ต่อ
110,111
1 คัน
1 คัน
0-3881-4434 ต่อ
110,111
1คัน
0-3857-8042
1 คัน
1 คัน
08-7717-9633
27 คัน
0-3857-3420-7 ต่อ
2561-2
0-3854-4004ต่อ2292
31 คัน
2 คัน
0-3881-4434 ต่อ
110,111
2 คัน
1 คัน
08-7717-9633
1 คัน

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 35 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์
24.รถบรรทุกเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
25.รถบรรทุกเล็กแบบที่นั่ง 2 ตอน
ขับเคลื่อน 4 ล้อ

26.รถกู้ชีพกู้ภัย (รถฉุกเฉิน)

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

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

3.อาเภอพนมสารคาม
-อบต.หนองยาว = 1 คัน

1 คัน

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

1 คัน

1.มูลนิธิ
สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา
(กู้ภัยฉะเชิงเทรา) = 1คัน

หมายเลขโทรศัพท์
0-3858-8692

2.อาเภอแปลงยาว
-ทต.วังเย็น = 1 คัน

รวม
27.รถอุปกรณ์กู้ภัยส่องแสงสว่าง

จานวน
1 คัน

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

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 36 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์
28.รถยนต์ตรวจการณ์

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

จานวน
2 คัน

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

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

29.รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว

30.รถกระบะตอนเดียวติดไฟฉุกเฉิน

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

หมายเลขโทรศัพท์

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

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 37 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์
31.รถปิคอัพ

32.รถกระบะ

33.รถยนต์บรรทุกแบบแคป

34.รถยนต์บรรทุกแบบดับเบิลแคป

35.รถยนต์บรรทุก

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

จานวน
2 คัน

หมายเลขโทรศัพท์
0-3852-4050

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

รวม
1.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
-อบต.โพรงอากาศ = 1 คัน

9 คัน
1 คัน

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

1 คัน

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

1 คัน

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

2 คัน

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

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 38 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์
36.รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล

37.รถดูดทาความสะอาดท่อระบายน้า

38.รถยนต์ 4 ประตู

39.รถยนต์ตู้

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

40.รถขนย้ายผู้ป่วย 1669

41.รถกรองน้าดื่ม

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

42.รถบรรทุกน้าดื่ม

1.อาเภอบางปะกง
-ทต.บางสมัคร = 2 คัน
รวม

43.รถบรรทุกขนาด 2 1/2 ตัน FTS

1.ส่วนราชการ
-กองพลทหารราบที1่ 1 = 28 คัน
รวม

จานวน
1 คัน

หมายเลขโทรศัพท์
08-7717-9633

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

0-3884-3050-3 ต่อ
104
0-3898-1702

28 คัน

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 39 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์
44.รถบรรทุก 10 ตัน เทท้าย

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

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

46.รถยนต์กภู้ ัยเอนกประสงค์

47.รถยนต์กภู้ ัยเคลื่อนที่เร็ว

จานวน
3 คัน

หมายเลขโทรศัพท์
0-3851-1018
0-3851-1333

3 คัน
2 คัน
1 คัน

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

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

1 คัน

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

1 คัน

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

5 คัน
2 คัน

3.อาเภอพนมสารคาม
-ทต.พนมสารคาม = 1 คัน

1 คัน

4.มูลนิธิ
-กู้ภัยพนมสารคาม = 1 คัน
รวม

1 คัน

0-3853-9444
1 คัน
0-3858-9112
5 คัน
2 คัน
0-3881-4434 ต่อ
110,111
0-3853-1352
1 คัน
0-3808-6273
1 คัน
0-3854-4000
0-3854-4401
0-3858-1302
0-3858-2034
5 คัน
0-3853-0146
0-3853-1352
0-3853-9444
0-3884-3050-3ต่อ104
0-3857-8703
0-8654-7528
0-3855-1881
0-3855-1551
0-3855-1099
0-3883-6693
9 คัน

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 40 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์
48.รถยนต์อานวยการสื่อสารแบบ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ
49.รถบรรทุกขนาด 6 ตัน ติดตั้งเครื่อง
สูบน้า 12 นิ้ว

50.รถครัวสนาม

51.รถเสบียง

52.รถสุขาเคลื่อนที่
53.เครื่องสูบน้าขนาด 12 นิ้ว ติดตั้งบน
เทรลเลอร์

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

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

57.ชุดดาน้าพร้อมอุปกรณ์
58.เสื้อชูชีพ

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

จานวน
4 คัน

หมายเลขโทรศัพท์
0-3883-6693

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

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 41 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์
59.เลื่อยโซ่ยนต์ เลื่อยยนต์

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

60.สายยางขนาด 20 ซม.
61.ท่อดูดเครื่องสูบน้า

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

62.เครื่องส่งท่อสูบน้า

๑.เอกชน
-บริษัทโตโยต้าฯ โรงงานเกตเวย์ = ๑ เครื่อง
รวม

63.เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

๑.อาเภอเมือง
-อบต.คลองหลวงแพ่ง = ๒ ชุด
รวม

จานวน
5 เครื่อง

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

๑ เครื่อง
0-3858-2328
0-3858-2326 ต่อ 13
๑ เครื่อง
0-3853-9707-8
๒ เครื่อง
08-7717-9633
0-3858-4124
๑ เครื่อง
0-3850-9137
๔ เครื่อง
0-3851-1018
0-3851-1333
0-3855-2881
๓ เครื่อง
0-3851-1410
๓ เครื่อง
0-3854-4000
0-3854-4401
๒๐
เครื่อง
๔ เส้น
0-3858-7646
๔ เส้น
๔ ชุด
0-3854-4000
0-3854-4401
๔ ชุด
๑ เครื่อง
0-3854-4000
0-3854-4401
๑ เครื่อง
๒ ชุด
0-3851-3120
๒ ชุด

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 42 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์
64.เครื่องสูบน้า

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

จานวน
๒ เครื่อง

หมายเลขโทรศัพท์
0-3885-6694
0-3884-7342

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

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

0-3850-8153 ต่อ 18

๓๒
เครื่อง 08-9757-6766
๒ เครื่อง
0-3854-4000
0-3854-4401
๔๓
เครื่อง
1.อาเภอเมือง
8 เครื่อง
-อบต.คลองหลวงแพ่ง = 8 เครือ่ ง
0-3851-3120
2.อาเภอบ้านโพธิ์
6 เครื่อง
-ทต.บ้านโพธิ์ = 1 เครื่อง
0-3858-7308 ต่อ
109 , 110
-ทต.เทพราช = 5 เครื่อง
0-3859-5633
3.อาเภอบางคล้า
10
-ทต.บางคล้า = 10 เครื่อง
เครื่อง 08-7717-9633
4.อาเภอแปลงยาว
17
-ทต.ทุ่งสะเดา = 1 เครื่อง
เครื่อง 0-3858-9425-6
-ทต.แปลงยาว = 5 เครื่อง
0-3858-9422
-ทต.วังเย็น = 5 เครื่อง
0-3858-9626
0-3858-9444
-อบต.หนองไม้แก่น = 6 เครื่อง
0-3850-2501 ต่อ 12
5.อาเภอคลองเขื่อน
4 เครื่อง
-อบต.คลองเขื่อน = 4 เครื่อง
0-3850-9137
6.เอกชน
10
-บริษัทโตโยต้าฯ โรงงานเกตเวย์ = 10 เครื่อง เครื่อง 0-3854-4000
0-3854-4401
รวม
55
เครื่อง

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 43 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์
66.เครื่องรับส่งวิทยุ
67.ระบบกระจายเสียง ชนิดใช้คลื่น
ความถี่วิทยุ เชื่อมโยงสัญญาณ
68.สัญญาณเตือนภัย แบบมือหมุน

69.ชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
70.เครื่องปั๊มน้า

๗๑.เครื่องปั่นไฟ

72.เครื่องผลิตน้าดื่ม

73.โคมไฟสว่าง 1500 วัตต์

74.เครื่องกาเนิดไฟฟ้า 30 กิโลวัตต์

75.โครงไฟฟ้าส่องสว่าง 100 วัตต์
76.ชุดขุดเจาะอเนกประสงค์
77.เครื่องสารองไฟฟ้า

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

จานวน
๕ เครื่อง

รวม

๑ คัน
1 ชุด

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

หมายเลขโทรศัพท์
0-3860-2086

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

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 44 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ซ การแจ้งเตือนภัย
การแจ้ง เตือนภัย เป็นการให้ข้อมูลหรือแจ้งสถานการณ์ที่จาเป็นต่อการรับรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายหรือเหตุการณ์
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือคาดว่าได้รับผลกระทบ เพื่อให้เตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์และสามารถอพยพ เคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ทันเวลาโดยมีกระบวนการแจ้งเตือนภัย ดังนี้
1. ระดับของการแจ้งเตือนภัย มีความหมายของสีในการเตือนภัย ดังนี้
สีแดง
หมายถึง สถานการณ์ อยู่ ในภาวะอันตรายสู ง สุ ด ให้อาศัย อยู่ แต่ ในสถานที่
ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม
หมายถึง สถานการณ์ อยู่ในภาวะเสี่ยงอัน ตรายสูง เจ้าหน้าที่กาลังควบคุ ม
สถานการณ์ ใ ห้ อ พยพไปยั ง สถานที่ ที่ ป ลอดภั ย และปฏิ บั ติ ต ามแนวทาง
ที่กาหนด
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะ
รุ น แรงมากขึ้ น ให้ จั ด เตรี ย มความพร้ อ มรั บ สถานการณ์ และปฏิ บั ติ ต าม
คาแนะนา
สีน้าเงิน
หมายถึง สถานการณ์ อยู่ ในภาวะเฝ้ าระวัง ให้ติ ด ตามข้อมู ลข่า วสารอย่ า ง
ใกล้ชิดทุกๆ 24 ชั่วโมง
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจา
2. กระบวนการแจ้งเตือนภัย เป็นการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่าร้อยละ 60 และเป็นการแจ้ง
แนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้เตรียมความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์ภัยที่จะเกิดขึ้น โดยให้มีการแจ้งเตือนภัย ไม่ต่ากว่า 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับการแจ้งเตือน ดังนี้
๑) การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์
เป็นการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้งเป็นการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ โดยแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอกองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย เพื่อแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให้
เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และสามารถอพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ และให้กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยประเมินสถานการณ์จากระดับความรุนแรงของภัยและดาเนินการแจ้งเตือนภัย
๒) การแจ้งเตือนล่วงหน้า
เป็นการแจ้งข่าวสาร สิ่งบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยไปยังส่วน
ราชการ หน่วยงาน อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ การแจ้ง
เตือนภัยจะต้องมีมาตรฐานและเป็นรูปแบบเดียวกันเพื่อง่ายต่อการรับทราบและทาความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับ
2.๑) การแจ้ ง เตื อ นภั ย ระดั บ จั ง หวั ด เป็ น การแจ้ ง เตื อนภัย ล่ ว งหน้ า ผ่ า นระบบเครือข่า ยและ
ระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร โทรสาร ประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัด และช่องทางอื่นๆ
2.๒) การแจ้ ง เตื อ นภั ย ระดั บ อ าเภอ เป็ น การแจ้ ง เตื อนภัย ล่ ว งหน้ า ผ่ า นระบบเครื อข่า ยและ
ระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุชุมชน วิทยุสื่อสาร โทรสารผ่านหน่วยงาน หรือช่องทาง
อื่นๆ
2.๓) การแจ้งเตือนภัยระดับตาบล/หมู่บ้าน เป็นการแจ้งเตือนภัย ล่วงหน้า ให้อาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และเครือข่ า ยเฝ้ า ระวั ง และแจ้ ง เตื อนภัย ในระดั บ ต าบล/หมู่ บ้ า น โดยใช้ ระบบสื่ อสารและสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเตือนภัย เช่นเสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือ
สัญญาณเสียงที่กาหนดใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจาหมู่บ้านหรือตาบล

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 45 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ฌ รายชือ่ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 46 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
รายชื่อศูนย์พกั พิงชัว่ คราวจังหวัดฉะเชิงเทรา (ต่อ)

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 47 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
รายชื่อศูนย์พกั พิงชัว่ คราวจังหวัดฉะเชิงเทรา (ต่อ)

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 48 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ญ
คาสั่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 1276/2563
เรือ่ ง จัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ด้านอุทกภัย ปี 2563

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 49 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 50 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 51 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 52 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 53 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 54 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ฎ
ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง และระบบแจ้งเตือนภัยในระดับพืน้ ทีจ่ ังหวัดฉะเชิงเทรา

สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR-Code ด้านล่างนี้

ชุดที่ 1 ของ 1 ชุด
หน้าที่ 55 ของ 55 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ฏ : หน่วยงานทีแ่ จกจ่ายแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อหน่วยงาน
กอ.รมน.จ.
ปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนภ. 1 นทพ
กองพลทหารราบที่ 11
ช.พัน 2 รอ.
อาเภอ 11 อาเภอ
กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัด
ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาคลองสียัด
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนบางปะกง

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชลหารพิจิตร
โครงการส่งน้าและบารุงรักษารังสิตใต้
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานีอุตุนิยมวิทยา
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สนง.ทสจ.ฉะเชิงเทรา
สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
สานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
กู้ภัยพนมสารคาม
กู้ภัยฉะเชิงเทรา

ลาดับที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานคลังจังหวัด
สนง.บริการลูกค้า กสท.ฉะเชิงเทรา
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6
ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี
ศอ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายป้องกันและปฏิบตั กิ าร
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. 038-536-025, โทรสาร.038-536-026

สายด่วนสาธารณภัย 1784
www.disaster.go.th
ป้องกันเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมือ่ เกิดภัย ฟืน้ ฟูและกูภ้ ยั คือหัวใจ กรม ปภ.

