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แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง ปี 2562)
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕62
5. แผนที่จังหวัดจันทบุรี (มาตราส่วน 1 : 20 กิโลเมตร)
๑. สถานการณ์ของจั
ของจังหวัด
๑.๑ สถานการณ์ท่ัวไป
1.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ การปกครองท้องที่และท้องถิ่น ประชากร
(1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย
ระหว่างละติจูดที่ ๑๒–๑๓ องศาเหนือ และลองจิจูดที่ ๑๐๑-๑๐๒ องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๓๓๘ ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ ๓,๙๖๑,๒๕๐ ไร่ คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ ๑๖.๖ ของพื้นที่ภาคตะวันออก และเท่ากับร้อยละ ๑.๘ ของพื้นที่
ทั้งประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๒๔๕ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงคือ
ทิศเหนือ

ติดต่อกับอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดตราด และอ่าวไทย (มีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ
87 กิโลเมตร)
ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอบ่อไร่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และจังหวัดพระตะบอง
ราชอาณาจักรกัมพูชา (มีแนวเขตยาวประมาณ 86 กิโลเมตร)
ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอเขาชะเมา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อำเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี และอ่าวไทย
สภาพภูมิประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
(1) ภู เขาสู ง และเนิ นเขา เป็ นลั กษณะของภู มิ ประเทศทางด้ านเหนื อและตะวั นออก
ของจั นทบุ รี ได้ แก่ เขตอำเภอแก่ งหางแมว อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว อำเภอโป่ งน้ ำร้อน และตอนบนของ
อำเภอขลุง
โดยด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับจังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเขต
อำเภอแก่งหางแมว มีเขาชะมูล เขาชะอม และเขาลำปลายประแกต ซึ่งเป็นต้นกำเนิ ดน้ ำสาขาของคลองวังโตนด
ทางตอนเหนือ และด้านตะวันออกมีทิวเขาจันทบุรี ประกอบด้วยเขาสอยดาวเหนือ เขาตะเคียนทอง เขาพระบาทพลวง
เขาปล้อง เขาสอยดาวใต้ เทือกเขาจันทบุรีทอดตัวจากเขตติดต่อกับจังหวัดสระแก้วลงมาตอนกลางของจังหวัด
บรรจบกับเขาสามง่ามของเทือกเขาบรรทัด เทือกเขาจันทบุรีครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันออกของอำเภอเขาคิชฌกูฏ
ด้านตะวันตกของอำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน ส่วนเขาสามง่ามอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอโป่งน้ำร้อน
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ด้านตะวันออกของอำเภอมะขาม และตอนเหนือของอำเภอขลุง นอกจากนี้ ภูเขาสระบาปอยู่ในพื้นที่เขตติดต่อ
อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอมะขาม และอำเภอขลุง มีจุดสูงสุดของจังหวัดอยู่ที่ยอดเขาสอยดาวใต้ ซึ่งเป็นยอดเขา
ที่มีความสูงที่สุดในภาคตะวันออก โดยมีความสูง 1,675 เมตร ส่วนเนินเขาจะมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ
และมีเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่การเกษตรปลูก
สวนผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 29.42
(2) ที่ ร าบสู ง และที่ ร าบเชิ งเขา ส่ วนใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ ต อนกลางของจั ง หวั ด และ
บางส่วนของอำเภอสอยดาวและอำเภอโป่งน้ำร้อน ได้แก่ ด้านตะวันออกของเขาสอยดาวจรดชายแดนไทย-กัมพูชา
ในพื้ น ที่ อ ำเภอสอยดาว และอำเภอโป่ ง น้ ำร้ อ น ด้ านใต้ ข องเขาสามง่า ม พื้ น ที่ ต อนกลางอำเภอขลุ ง และ
ตะวันออกของอำเภอมะขาม อีกบริเวณหนึ่ง ระหว่ างเขาสอยดาวกับ เขาชะมูล ในพื้นที่ อำเภอแก่งหางแมว
อำเภอเขาคิชฌกูฏ และทางตอนเหนือของอำเภอท่าใหม่ คิดเป็นร้อยละ 75.04
(3) ที่ราบลุ่มน้ ำและที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ได้แก่ ลุ่ มน้ำแม่ น้ำวังโตนด ไหลผ่าน
อำเภอแก่งหางแมว อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอท่าใหม่ ลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่านทางตะวันตกของอำเภอมะขาม
อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ ลุ่มน้ำพังราด มีเฉพาะลำน้ำสาขา อยู่ในพื้นที่อำเภอนายายอาม แล้วไหล
ไปบรรจบกับลำน้ำสาขาจากอำเภอแกลง จั งหวัดระยอง รวมเป็นลำน้ำพังราด ไหลลงทางตอนใต้เป็นแนวเขต
ระหว่างจังหวัดจันทบุรี และจังหวัด ระยอง ลุ่มน้ำแม่น้ำเวฬุ ไหลจากเหนือลงใต้ในเขตอำเภอขลุง ส่วนที่ราบ
ชายฝั่งทะเล ได้แก่ พื้นที่ตอนใต้ของอำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอขลุง จะมี
ลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลสลับด้วยเนินเขา และบริเวณป่าชายเลน คิดเป็นร้อยละ 5.54
นอกจากนี้ยังมีเกาะต่าง ๆ ที่พบในจังหวัดจันทบุรี เป็นเกาะเล็กๆ คือ
- เกาะนมสาว อยู่ต รงข้ามอ่ าวกระทิง มี พื้น ที่ ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะของเกาะเป็นเนินเขาสูง 110 เมตร สูงขึ้ น ไปทางทิศตะวันตกมีพื้นที่ราบชายฝั่ง ทางด้านตะวันออก
ชายฝั่งทะเลประกอบด้วยหิน กรวด และแนวปะการัง อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์
- เกาะจุฬา เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ที่ปากน้ำจันทบุรี (ตรงข้ามกับชายหาดแหลมสิงห์)
มีพื้นที่ประมาณ 0.01 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์
- เกาะนางรำ ตั้ง อยู่ท างด้านทิ ศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเปริด มีพื้ นที่
ประมาณ 0.12 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์
- เกาะเปริด อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ ปัจจุบันเกาะเปริดมีโคลนตะกอนมาทับถม
จนสามารถทำถนนเชื่อมระหว่างชายฝั่งกับเกาะ มีพื้นที่ประมาณ 0.52 ตารางกิโลเมตร
- เกาะกวาง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเปริด มีพื้ นที่ประมาณ
0.36 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์
- เกาะจิกนอก อยู่ในเขตอำเภอขลุง ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปากน้ำเวฬุ
มีพื้นที่ประมาณ 0.62 ตารางกิโลเมตร
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ภาพที่ 1 : แสดงอาณาเขต และสภาพภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี

(2) สภาพภูมิอากาศ
จังหวัด จั น ทบุ รี มีส ภาพภู มิ อ ากาศเป็ น แบบมรสุ มเมื องร้ อน (Tropical Monsoon
Climate) เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุก
ตลอด 6 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม) จังหวัดจันทบุรีมีอุณหภู มิเฉลี่ย 23 - 31 องศาเซลเซียสในแต่ละปี โดยที่
อุณหภูมิในแต่ละฤดูของจังหวัดจะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก อันเนื่องมาจากการตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ย ๒,500 – 3,000 มม. ต่อปี ภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่
ฤดูร้อน อากาศจะร้อนขึ้นแต่ได้รับกระแสลมจากทะเล ทำให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนัก
- ฤดู ฝน เริ่มตั้ ง แต่ก ลางเดื อนพฤษภาคมถึง กลางเดื อนตุลาคม เป็น ระยะที่ มรสุ ม
ตะวันตกเฉี ยงใต้ พั ดปกคลุ มประเทศไทย ซึ่ งจะนำความชื้นจากทะเลอันดามั นพั ดผ่านอ่าวไทยเข้ าสู่ ภาคตะวันออก
ทำให้อากาศจะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 4 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

- ฤดูห นาว เริ่มตั้ งแต่ กลางเดือนตุลาคมถึง กลางเดือนกุม ภาพัน ธ์ ซึ่ง เป็ นช่วงของ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุม
ประเทศไทย แต่เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีอยู่ ในละติจูดที่ต่ำ และมีพื้นที่ติดบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งได้รับอิทธิพล
จากลมทะเล ทำให้อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก
จังหวัดจันทบุรีเป็น จัง หวัดหนึ่ง ที่มีฝ นมากของประเทศไทย เนื่องจากลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นเทือกเขาสูง บริเวณที่อยู่ด้านหน้าของทิวเขาจะเกิดลักษณะฝนภูเขาตกอยู่เสมอ ลัก ษณะดังกล่าว
อาจทำให้เกิด น้ำป่ าไหลหลากรุน แรง เข้ าท่วมพื้ น ที่ใกล้ เคี ยงและบริเวณตัวเมือ งได้ ประกอบอยู่ ใกล้ท ะเล
จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไปบริเวณอำเภอเมือง อำเภอท่าใหม่
อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอนายายอาม และอำเภอขลุง ซึ่งเป็นบริเวณชายฝั่งทะเลด้านรับลม
สำหรั บ พายุ ห มุ น เขตร้อ นที่ เคลื่ อนเข้ าสู่บ ริ เวณจั ง หวั ดจั น ทบุ รีส่ วนใหญ่ เป็ น พายุ
ดีเปรสชั่นมีแหล่งกำเนิดจากทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้ านตะวันตก โดยเคลื่อนผ่านประเทศ
เวียดนาม ลาว และกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้ มีลมแรง ฝนตกหนัก และทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขึ้น
ได้ในบางพื้นที่
ตารางที่ 1 : แสดงปริมาณน้ำฝนรายเดือนจังหวัดจันทบุรี ย้อนหลัง 20 ปี (2542 – 2562)
ปี

2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร)
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1.10
33.00
70.90
1.10
0
157.60
23.50
0
19.10
43.00
0.50
30.20
0.01
61.20
66.80
0
12.30
37.90
70.80
85.30
T

22.40
28.00
12.20
2.70
55.40
17.80
0.60
59.40
26.40
91.50
0.10
100.20
32.90
101.80
43.70
40.20
46.60
3.50
15.10
8.20
12.10

55.80
27.50
208.50
36.60
40.00
44.60
50.30
60.10
161.90
55.50
243.20
77.00
100.30
91.40
61.20
115.80
18.80
38.00
73.30
190.80
102.30

463.40
179.80
180.20
77.90
91.10
74.50
171.70
101.70
272.10
164.50
186.20
159.10
193.90
60.90
223.80
55.30
77.10
23.10
160.70
195.30
103.50

480.40
382.10
495.50
556.40
129.20
389.80
330.90
466.20
578.40
766.20
633.30
281.60
290.90
545.90
140.80
170.60
594.80
289.80
730.80
145.20
272.50

394.00
720.30
254.50
504.70
464.20
489.50
623.70
509.00
548.20
458.80
258.10
432.80
534.40
286.60
562.30
555.20
339.70
704.40
564.70
531.80
506.60

731.40
516.70
337.70
317.50
599.20
904.30
362.90
585.10
851.90
514.80
543.40
567.40
422.20
475.10
1,035.40
496.30
339.70
596.60
812.60
162.20
542.70

331.70
488.80
301.50
445.70
580.70
512.74
42.80
626.30
299.80
357.10
236.70
512.70
563.00
245.50
498.70
298.00
411.90
499.70
414.70
426.00
454.50

619.90
325.10
360.60
376.50
377.20
233.20
457.90
581.00
519.90
695.90
689.40
225.90
860.70
379.50
676.70
723.80
517.40
646.90
576.90
340.90
412.10

308.50
235.50
276.40
237.30
137.00
137.60
239.90
829.70
144.10
231.10
307.70
375.30
264.20
172.60
327.00
278.70
342.90
437.30
163.40
248.00
119.2

97.80
74.90
27.50
40.20
0.90
177.00
179.50
90.70
13.10
74.00
0.50
5.70
54.20
204.40
72.10
78.20
98.90
171.40
84.80
51.60
19.90

0.30
18.80
3.10
52.40
7.40
1.30
0
28.20
0.01
0
2.70
12.30
22.50
0.80
13.80
16.90
0

หมายเหตุ

T
หน่วยวัด

= ฝนตกเล็กน้อย
= มิลลิเมตร

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รวมทั้ง
ปี

เฉลี่ย
ต่อ
เดือน

3,506.70
3,030.50
2,528.60
2,649.00
2,472.90
3,139.00
2,891.10
3,910.50
3,434.90
3,452.40
3,099.10
2,796.10
3,325.72
2,624.90
3,711.20
2,824.40
2,776.00
3,449.40
3,681.60
2,402.20
2,545.40

292.23
252.54
210.72
220.75
224.80
285.36
240.93
325.88
312.26
313.85
258.26
233.01
277.14
218.74
309.27
235.37
231.33
287.45
306.80
200.18
212.17

วัน
ฝน
ตก
185
192
201
174
159
159
175
166
180
190
165
164
175
193
172
165
161
168
176
178
158

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 5 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

(3) แผนที่จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 2 : แผนที่จังหวัดจันทบุรี แสดงขอบเขตการปกครองแยกรายอำเภอและตำบล

(4) การปกครองท้องที่และท้องถิ่น
จังหวัดจันทบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ อำเภอ ๗๖ ตำบล ๗๓๑ หมู่บ้าน
๓๓ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๕ แห่ง
เทศบาลตำบล ๔๒ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๔ แห่ง

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 6 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 2 : แสดงจำนวนการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

อำเภอ
เมืองจันทบุรี
ขลุง
ท่าใหม่
โป่งน้ำร้อน
มะขาม
แหลมสิงห์
สอยดาว
แก่งหางแมว
นายายอาม
เขาคิชฌกูฏ
รวม ๑๐ อำเภอ

ตำบล
๑๑
๑๒
๑๔
๕
๖
๗
๕
๕
๖
๕
๗๖

หมู่บ้าน
๙๘
๙๐
๑๒๔
๔๗
๕๙
๖๕
๗๐
๖๖
๖๗
๔๕
๗๓๑

อบจ.
๑
๑

เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล
๓
๗
๑
๖
๑
๕
๔
๗
๒
๒
๑
๓
๕
๕
๔๒

อบต.
๔
๕
๗
๒
๔
๔
๔
๔
๓๔

ที่มา : กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(5) ประชากร
ปี ๒๕63 จังหวัดจันทบุรีมีครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๒40,083 ครัวเรือน มีประชากรรวม
ทั้งสิ้น ๕๓7,784 คน เป็นชาย ๒๖3,53๖ คน เป็นหญิ ง ๒๗4,248 คน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุดคือ
อำเภอเมืองจันทบุรี รองลงมาได้แก่ อำเภอท่าใหม่ และอำเภอสอยดาว ประชากรในจังหวัดนับถือศาสนาพุทธ
ประมาณร้อยละ ๙๘ ศาสนาคริสต์ประมาณร้อยละ ๑.๓๔ ศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ ๐.๔
ตารางที่ 3 : แสดงจำนวนประชากรจังหวัดจันทบุรีแยกรายอำเภอ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

อำเภอ
เมืองจันทบุรี
ขลุง
ท่าใหม่
โป่งน้ำร้อน
มะขาม
แหลมสิงห์
สอยดาว
แก่งหางแมว
นายายอาม
เขาคิชฌกูฏ
รวม

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

รวม
๑๒9,๗32
๕๖,667
๗๑,๕80
๔5,596
๓2,267
๓๐,183
๖๕,900
๔2,288
๓4,430
๒9,141
๕๓7,784

ประชากร (คน)
ชาย
๖1,608
๒๗,682
๓๔,659
๒3,611
๑๕,927
๑๔,583
๓๓,214
๒๑,256
๑๖,679
๑๔,321
๒๖3,53๖

จำนวนครัวเรือน
หญิง
๖8,๑24
๒๘,๙85
๓๖,921
๒๑,985
๑6,340
๑๕,600
๓๒,687
๒๐,03๖
๑๗,๗51
๑๔,820
๒๗4,๒48

70,713
๒2,911
๒8,319
๑8,360
๑4,044
๑๑,687
๒6,992
20,2๙8
๑3,695
๑0,064
๒40,083

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 7 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

1.1.2 สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ
(1) การคมนาคมขนส่ง
จังหวัดจันทบุรี มีการคมนาคมทางบกเพียงอย่างเดียว การติดต่อระหว่างจังหวัดกับจังหวัด หรือ
อำเภอกับอำเภอเป็นไปด้วยความสะดวก เพราะมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกัน มีถนนสายหลักและโครงข่าย
ที่สำคัญ ดังนี้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สายบางนา – หาดเล็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของถนนทางหลวงสายเอเชีย AH123 (ระยอง-บ้านหาดเล็ก) เข้าสู่จัง หวัดจันทบุรี ผ่านอำเภอนายายอาม
อำเภอท่าใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอขลุง เข้าสู่จังหวัดตราด
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 สายปากแซง (จันทบุรี) – สระแก้ว เริ่มจากถนน
สุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 333 ที่อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผ่านอำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว และ
อำเภอโป่งน้ำร้อน เข้าสู่จังหวัดสระแก้ว
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 316 (ถนนรั ก ศั ก ดิ์ ช มู ล ) สายเขาไร่ ย า–จั น ทบุ รี
เป็นเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรี
โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทางหลวงหมายเลข 3193 ตอนแยก
ทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งน้ำร้อน) – ชายแดนไทย-กัมพูชา (บ้านแหลม)
โครงข่ ายถนนเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วชายฝั่ งทะเลระดั บ สากลอย่ างยั่ งยืน (Scenic
Route) ทางหลวงชนบทสาย รย. 3736 หรือถนนเฉลิ มบูรพาชลทิต เข้าสู่จังหวัดจันทบุ รี โดยผ่านหาดคุ้งวิมาน
จุดชมวิวเนิน นางพญา อำเภอนายายอาม ขึ้ นสะพานสมเด็ จพระเจ้าตากสิน มหาราช (สะพานแหลมสิง ห์ )
ข้ามสะพานปากแม่น้ำจันทบุรี ผ่านคุกขีไ้ ก่ เลาะไปตามแนวชายทะเลแหลมสิงห์ แล้วสิ้นสุดที่สามแยกเฉลิมบูรพาชลทิต
จุดตัดทางหลวงแผ่นดิน 3149 อำเภอแหลมสิงห์
จากข้อมูลโครงข่ายสายทางกรมทางหลวงชนบท สำหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานบำรุงทาง พบว่า ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีสายทางที่อยู่ภายใต้การดูแลของแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
จำนวนทั้งสิ้น 37 สายทาง ระยะทาง 627.111 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางทั้งหมด
สำหรับ ถนนที่ อ ยู่ในความรับ ผิ ดชอบขององค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น จากระบบ
ฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปัจจุบันพบว่า มีจำนวนถนนลูกรัง
3,631 สาย ถนนลาดยาง 1,343 สาย ถนนคอนกรีต 2,894 สาย และถนนอื่นๆ จำนวน 633 สาย
นอกจากนี้ยังมีสนามบินตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ ซึ่งเป็นสนามบินที่ใช้ในราชการทหาร
และเป็นที่ตั้งของหน่วยทำฝนหลวงในจังหวัดจันทบุรี
(2) ไฟฟ้า
ปัจจุบันการให้บริการกระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภ าคให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน
ครบทุกอำเภอแล้ว โดยมีสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าจำนวน 7 แห่ง สามารถจ่ายพลังไฟฟ้าได้สูงสุด จำนวน 270 เมกกะวัตต์
มีจำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้แล้วรวม 719 หมู่บ้าน 203,246 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.35 ของหมู่บ้าน
ทั้งหมด หรือร้อยละ 87.14 ของครัวเรือนทั้งหมด คงเหลือครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,728 ครัวเรือน

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 8 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 3 : แผนที่โครงข่ายถนนจังหวัดจันทบุรี

ทางหลวงแผ่นดิน
ทางหลวงชนบท
ถนนท้องถิ่น (บางส่วน)
ที่มา : แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี, 2562

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 9 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

(3) ประปา
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคสาขาจั น ทบุ รี และสาขาขลุ ง รั บ ผิ ด ชอบการจำหน่ าย
น้ำประปาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ให้บริการ 151 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำ จำนวน 58,370 ราย
และจากระบบฐานข้ อมู ลองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น พบว่า จังหวัดจั นทบุ รี
มีจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ 151,963 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ 45,053 ครัวเรือน
(4) แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
แหล่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่จะอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
ในจังหวัด สามารถแบ่งประเภทของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ได้ดังนี้
- แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่ หาดแหลมเสด็จ หาดเจ้าหลาว ลานหินสีชมพู
หาดคุ้งวิมาน จุดชมวิวเนินนางพญา เจดี ย์บ้านหัวแหลม อุทยานแห่ งชาติน้ ำตกพลิ้ว อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ
(ปางอุ๋งเมืองจันท์) อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ น้ำตกกระทิง น้ำตกเขาสอยดาว น้ำตกเขาสิบห้าชั้น หาดแหลมสิงห์
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผาหินกูบ
ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ล่องแก่งคลองโป่งน้ำร้อน โอเอซีส ซีเวิลด์ (ฟาร์มปลาโลมา) วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม
- แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ / วั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ ชุ มชนริ มน้ ำจั นทบู ร
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายเนินวง อู่ต่อเรือ
พระเจ้าตากสิน วัดทองทั่ว วัดพลับ คุกขี้ไก่ ตึกแดง ป้อมไพรีพินาศ เขาพลอยแหวน โบสถ์สีน้ำเงินวัดปากน้ำแขมหนู
วั ดเขาสุ กิ ม วั ดตะปอนน้ อย วั ดตะปอนใหญ่ เขาพระบาทพลวง ซึ่ งในแต่ ละปี จะมี การจั ดงานประเพณี นมั สการ
รอยพระพุทธบาทพลวง มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศเดินทางมานมัสการปีละหลายแสนคน ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
ซึ่งเป็นถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดตราด
- แหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ได้ แก่ หมู่ บ้ านไร้ แผ่ นดิ น บ้ านบางชั น (อำเภอขลุ ง) และ
บ้านหนองชิ่ม – เกาะเปริด (อำเภอแหลมสิงห์) มีที่พักแบบโฮมสเตย์และกิจกรรมล่องแพเปียก ชมป่าชายเลน ดูเหยี่ยว
เที่ยวทะเลใน และทะเลแหวกปากน้ำเวฬุ (อำเภอขลุง)
- แหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เช่น ตลาดบ้านแหลม ตลาดบ้านผักกาด
อำเภอโป่งน้ำร้อน และตลาดเฟอร์นิเจอร์บ้านสวนส้ม อำเภอสอยดาว
1.1.3 โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ฯลฯ
จังหวัดจันทบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ใช้วัตถุดิบจากภาคการเกษตร จำนวน 637 แห่ง เช่น โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตกลูโคสจากมัน
สำปะหลั ง โรงงานพริ ก ไทยป่ น ยางแผ่ น รมควั น กาแฟบดคั่ ว โรงงานทำเส้ น ก๋ ว ยเตี๋ ย ว โรงงานทอเสื่ อ
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา โรงงานแปรรูปผักและผลไม้ กิจการอบเมล็ดพืช เป็นต้น
1.1.4 เขตพื้นที่ชลประทานและระบบชลประทาน
แหล่ ง น้ ำ ชลประทานที่ มี อ ยู่ ภ ายในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 44 โครงการ
โดยแบ่งเป็น
- โครงการชลประทานขนาดกลาง จำนวน 15 โครงการ พื้นที่ชลประทาน 260,850 ไร่
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก จำนวน 29 โครงการ พื้นที่ชลประทาน 9,660 ไร่

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 10 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 4 : โครงการชลประทานขนาดกลาง จังหวัดจันทบุรี ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปี 2563
ชื่อโครงการ
โครงการคันกั้นน้ำเค็ม
แหลมสิงห์
โครงการฝายคลองพลับพลา
โครงการ ปตร.คลองพลิ้ว
โครงการฝายยางจันทบุรี
โครงการ ทรบ.อ่าวคุ้ง
กระเบน
โครงการ ปตร.คลองวังโตนด
โครงการ ทรบ.
คลองบ้านกล้วย
โครงการอ่างเก็บน้ำ
คลองประแกด
โครงการอ่างเก็บน้ำ
คลองศาลทราย
โครงการอ่างเก็บน้ำ
คลองบอน
โครงการอ่างเก็บน้ำ
คลองพระพุทธ

ที่ตั้ง
ต.ปากน้ำแหลมสิงห์
อ.แหลมสิงห์
ต.พลับพลา อ.เมือง
ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์
ต.ท่าช้าง อ.เมือง
ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่
ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่
ต.ช้างข้าม
อ.นายายอาม
ต.พวา
อ.แก่งหางแมว
ต.คลองพลู
อ.เขาคิชฌกูฏ
ต.หนองตาคง
อ.โป่งน้ำร้อน
ต.ทับไทร
อ.โป่งน้ำร้อน

โครงการฝายคลองทรายขาว ต.ทรายขาว อ.สอยดาว
โครงการฝายยางท่าระม้า
ต.ท่าหลวง อ.มะขาม
โครงการปตร.ทุ่งเบญจา
ต.ทุง่ เบญจา อ.ท่าใหม่
โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ระบบท่อส่งน้ำโครงการบ้าน
ซำตาเรือง
รวม
ที่มา : โครงการชลประทานจันทบุรี

ต.คลองพลู
อ.เขาคิชฌกูฏ

ความจุที่
พื้นที่รับประโยชน์
ระดับเก็บกัก
อำเภอ/ตำบล
(ล้าน ลบ.ม.)
ต.ปากน้ำแหลมสิงห์
อ.แหลมสิงห์
0.03
ต.พลับพลา อ.เมือง
0.06
ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์
4.20
ต.ท่าช้าง อ.เมือง
ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่
10.80
0.06
60.260
12.000
2.500
78.510

0.83
2.000
171.25

พื้นที่ชลประทาน
(ไร่)
14,268.00
4,022.00
2,068.00
23,877.50
1,491.50

ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่
ต.ช้างข้าม
อ.นายายอาม
ต.พวา
อ.แก่งหางแมว
ต.คลองพลู
อ.เขาคิชฌกูฏ
ต.หนองตาคง
อ.โป่งน้ำร้อน
ต.ทรายขาว อ.สอยดาว,
ต.โป่งน้ำร้อน, ต.ทับไทร,
ต.หนองตาคง ต.เทพนิมิต
ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน

61,082.00
1,447.00

ต.ทรายขาว อ.สอยดาว

1,389.00
26,350.00
26,350.00

ต.ท่าหลวง อ.มะขาม
ต.ทุ่งเบญจา,
ต.วังโตนด อ.ท่าใหม่
ต.คลองพลู
อ.เขาคิชฌกูฏ

31,000.00
12,013.00
907.00
52,400.00

2,185.00
260,850.00

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 11 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 5 : โครงการชลประทานขนาดเล็ก ปี 2560 จังหวัดจันทบุรี
อำเภอ

จำนวนโครงการ
8
1
6
0
3
2
4
3
1
1
29

เมือง
ขลุง
ท่าใหม่
แหลมสิงห์
มะขาม
โป่งน้ำร้อน
สอยดาว
แก่งหางแมว
นายายอาม
เขาคิชฌกูฏ
รวม

พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)
11,037
110
1,500
250
500
1,600
807
1,200
17,004

ที่มา : โครงการชลประทานจันทบุรี

ระบบชลประทาน จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 218,046 ไร่
1.1.5 ข้อมูลพื้นที่การเกษตร (นาข้าว พืชสวน พืชไร่ พืชอื่น ๆ การปศุสัตว์ และประมง)
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 3,961,250 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2,256,479 ไร่
แยกเป็นพื้นที่ ไม้ผล 1,036,271 ไร่ ไม้ยืนต้น 889,151 ไร่ พืชไร่ 103,542 ไร่ พื้นที่นา 53,461 ไร่ พื ชสวน
8,018 ไร่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน 962 ไร่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 165,074 ไร่
ตารางที่ 6 : การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอำเภอ จังหวัดจันทบุรี
อำเภอ

1. เมืองจันทบุรี
2. ขลุง
3. ท่าใหม่
4. โป่งน้ำร้อน
5. มะขาม
6. แหลมสิงห์
7. สอยดาว
8. แก่งหางแมว
9. นายายอาม
10. เขาคิชฌกูฏ
รวม

พื้นที่
ทั้งหมด
(ไร่)
158,183
472,524
383,000
579,356
300,064
119,259
458,638
783,828
187,511
518,888
3,961,251

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 2562

ที่นา
จำนวน (ไร่)
2,864
2,189
1,580
858
1,605
1,932
1,821
559
1,474
420
14,045

พื้นที่ทำการเกษตร
ไม้ผล/
พืชไร่/พืชผัก/ไม้
ไม้ยืนต้น
ดอก
จำนวน (ไร่)
จำนวน (ไร่)
60,481
660
116,233
236
193,567
606
171,255
51,529
143,587
1,866
6,310
160
161,226
121,852
303,248
11,695
69,902
1,008
131,629
771
1,357,438
190,383

เกษตรอื่นๆ

รวมพื้นที่ทำ
การเกษตร

จำนวน (ไร่)
24,086
69,247
75,172
29,705
30,871
67,411
67,936
108,101
66,846
82,937
623,599

จำนวน (ไร่)
88,091
187,905
270,925
253,347
177,929
75,813
352,835
423,603
139,230
215,757
2,185,465

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 12 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 7 : แสดงการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2559
และ ปี พ.ศ. 2561
ประเภทการใช้ที่ดิน
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่นา
พืชไร่
ไม้ยืนต้น
ไม้ผล
พืชสวน
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน
เลี้ยงสัตว์
สถานที่เพาะเลีย้ งสัตว์น้ำ
พื้นที่ป่าไม้
ป่าสมบูรณ์
ป่ารอสภาพฟื้นฟู
พื้นที่น้ำ
แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง
อ่างเก็บน้ำ
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
พื้นที่ลุ่ม
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมทั้งหมด

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2561
ร้อยละการ
เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เปลีย่ นแปลง
136,081
3.44 142,753
3.59 +0.15
136,081
3.44 142,753
3.59 +0.15
2,251,610 56.85 2,256,479 56.97 +0.12
61,453
1.56
53,461
1.35
-0.21
104,514
2.64 103,542
2.62
-0.02
870,962 22.00 889,151 22.44 +0.44
1,039,201 26.22 1,036,271 26.16
-0.06
8,108
0.20
8,018
0.20
0
896
0.03
962
0.03
0
116,476
4.20 165,074
4.17
1,312,893 33.14 1,310,001 33.07
1,296,571 32.74 1,027,533 25.94
16,322
0.40
8,269
0.21
131,706
3.33 129,728
3.28
87,466
2.21
82,472
2.08
19333
0.49
19,059
0.48
128,960
3.24 122,289
3.09
25,832
0.65
26,370
0.67
103,128
2.59
95,919
2.42
3,961,250 100.00 3,961,250 100.00

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2563

-0.03
-0.07
-6.8
-0.19
-0.05
-0.13
-0.01
-0.15
+0.02
-0.17

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 13 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรประกอบอาชีพปศุสัตว์ จำนวน 10,982 ราย สามารถจำแนก
เป็นสัตว์ชนิดต่างๆ ได้ ดังนี้
ชนิดสัตว์เลี้ยง
โคเนื้อ
โคนม
กระบือ
สุกร
ไก่
เป็ด
แพะ
แกะ
นกกระทา

จำนวน (ตัว)
1,773
3,052
629
84,182
2,425,918
43,422
109
19
70,288

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จงั หวัดจันทบุรี

การประกอบอาชีพด้านประมงในจังหวัดจันทบุรี แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้
(1) การประมงทะเล จังหวัดจันทบุรีมีชาวประมง 11,421 ราย จำนวน 4,851 ครัวเรือน
เรือประมงจำนวน 2,124 ลำ มีธุรกิจต่อเนื่องจากการประมง ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารกุ้ง 1 โรง ผู้ค้าสัตว์น้ำ
จำนวน 70 ราย ท่า เทียบเรือ 34 ราย ผู้ค้าปัจจัยการผลิต(ยา สารเคมี อาหารสัตว์ ฯลฯ) จำนวน 57 ราย
จำหน่ายเครื่องมือทำการประมง เช่น แห อวน ลอบ ฯลฯ จำนวน 3,827 ราย
(2) การประมงน้ำจืด จังหวัดจันทบุรีมีครัวเรือนประมงน้ำจืด จำนวน 3,430 ครัวเรือน
ผลผลิตจากการจับสัตว์น้ำมูลค่าปีละประมาณ 148,922 บาท
(3) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ได้จากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม ปลากะพงขาว
ปลาเก๋า หอยแครง หอยนางรม หอยแมลงภู่ ปูท ะเล(ขุน ) ปูท ะเล(นิ่ม ) จำนวนฟาร์ม ทั้ง หมด 2,624 ราย
คิดเป็นพื้นที่ 29,921 ไร่ ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
1.1.6 ข้อมูลสภาพลุ่มน้ำ ผังเส้นทางน้ำ แหล่งเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำ ฝาย แก้มลิง ฯลฯ
(1) แหล่งน้ำธรรมชาติ
จังหวัดจันทบุรี มีแม่น้ำ ลำธารหลายสาย ซึ่งมีทิศทางการไหลของน้ำจากเหนือลงใต้
เป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย
- แม่น้ำพังราด เป็นลำน้ำกั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดจันทบุรี และระยอง แม่น้ำพังราด
เป็ น ลำน้ ำสายสั้น ๆ มี ค วามยาวจากต้ น กำเนิ ด ของลำน้ ำเขาวงศ์ ถึ ง ปากแม่ น้ ำพั ง ราด ยาวทั้ ง สิ้น 30-50
กิโลเมตร ลำน้ ำตอนต้นเกิดจากคลองเขาวงศ์ คลองนายายอาม นอกจากนี้ ยังมีคลองห้ วงหิน และคลองห้วยเตย
ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเขาทะลาย ไหลลงสู่คลองนายายอามและต่อเนื่องเป็นลำน้ำพังราด
- แม่น้ำวังโตนด มีกำเนิดมาจากเนินเขาสีเสียด เขาชะมูล เขาชะอม เขาลำปลายประแกด
มีล ำน้ ำสาขาที่ สำคัญ 2 สาขา คื อ คลองโตนด และคลองประแกต ไหลมาบรรจบกั น ที่เขตอำเภอท่ าใหม่
และไหลลงสู่ทะเลที่บา้ นปากน้ำแขมหนู อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 14 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

- แม่น้ำจันทบุรี มีต้นกำเนิดจากเขาสอยดาวใต้ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน และเขาสามง่าม
เขาชะอม ในเขตอำเภอมะขาม เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญที่สุดของจังหวัดจันทบุรี ไหลผ่านอำเภอเมืองจันทบุรี
ประกอบด้วยลำน้ำสาขาที่สำคัญ คือ คลองตารอง และคลองตาหลิว นอกจากนี้ ยังมีคลองทุ่งเพล (คลองปรือ
หรือคลองพยาธิ) ไหลลงมารวมกับแม่น้ำจันทบุรีที่ ตอนใต้ของวัดพญาล่าง ผ่านตัวเมืองจันทบุรีออกปากแม่น้ำ
ที่อำเภอแหลมสิงห์ รวมความยาวทั้งสิ้น 123 กิโลเมตร
- แม่น้ำเวฬุ มีต้นกำเนิดจากคลองขวาง ซึ่งเกิดจากเขาชะอม และเขาทุ่งสะพานหิน
ไหลผ่านอำเภอขลุงและออกสู่ทะเลบริเวณเกาะจิก ตำบลบางชัน อำเภอขลุง สาขาคลองเวฬุ เป็นแนวแบ่งเขต
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด แม่น้ำเวฬุมีความยาวทั้งสิ้น 87.5 กิโลเมตร
(2) ลุ่มน้ำในจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก 3 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
ลุ่มน้ำโตนเลสาป และลุ่มน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี รายละเอียดดังตารางด้านล่าง
ที่ ลุ่มน้ำหลัก
ลุ่มน้ำสาขา
1 ชายฝั่งทะเลตะวันออก แม่น้ำจันทบุรี

2 โตนเลสาป
3 แม่น้ำปราจีนบุรี
หมายเหตุ

แม่น้ำวังโตนด
แม่น้ำเวฬุ
โตนเลสาปตอนล่าง
คลองพระสทึง

พื้นที่ ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอ
1,725.46 เขาคิ ช ฌกู ฏ แก่ ง หางแมว มะขาม
ขลุง ท่าใหม่ เมืองจันทบุรี โป่งน้ำร้อน
และแหลมสิงห์
2,033.35 แก่งหางแมว ท่าใหม่ นายายอาม
781.13
มะขาม และขลุง
1,285.14 โป่งน้ำร้อน และสอยดาว
538.78
สอยดาว

- ใช้การแบ่งเขตลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลักของกรมทรัพยากรน้ำ
- สำหรับลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำ ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อ
ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเวฬุ เพื่อให้สะดวก
ต่อการบริหารจัดการน้ำ

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 15 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 4 : แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก และลุ่มน้ำโตนเลสาป

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 16 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

(3) ผังเส้นทางน้ำ
ภาพที่ 5 : แผนที่แสดงการไหลของน้ำในลุ่มน้ำแม่น้ำวังโตนด

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 17 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 6 : แผนที่แสดงการไหลของน้ำในลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 18 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 7 : แผนที่แสดงการไหลของน้ำในลุ่มน้ำแม่น้ำเวฬุ

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 19 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 8 : แผนที่แสดงการไหลของน้ำในลุ่มน้ำแม่น้ำเมืองตราด

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 20 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 9 : แผนที่แสดงการไหลของน้ำในลุ่มน้ำโตนเลสาปตอนล่าง

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 21 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 10 : แผนที่แสดงการไหลของน้ำในลุ่มน้ำคลองพระสทึง

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 22 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

(4) แหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี มีเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

อ่างเก็บน้ำ/เขื่อน

สถานที่ตั้ง

ตำบล
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย
คลองพลู
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ
ทับไทร
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด
พวา
เขื่อนคิรีธาร (พพ.)
บ่อเวฬุ
เขื่อนพลวง (พพ.)
พลวง
รวมความจุเก็บกัก

ความจุเก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม)

อำเภอ
เขาคิชฌกูฏ
โป่งน้ำร้อน
แก่งหางแมว
ขลุง
เขาคิชฌกูฏ

12.000
78.510
60.260
76.000
80.180
306.95

ที่มา : โครงการชลประทานจันทบุรี,2563

หมายเหตุ เขื่อนคิรีธาร และเขื่อนพลวง อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ในปี 2564 จังหวัดจันทบุรีจะมีอ่างเก็บน้ำเพิ่มอีกสองแห่ง คือ อ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่
และอ่ า งเก็ บ น้ ำคลองหางแมว ซึ่ งจะทำให้ ส ามารถกั ก เก็ บ น้ ำ ได้ เพิ่ ม 148.80 ล้ านลู ก บาศก์ เมตร (ที่ ม า
โครงการชลประทานจันทบุรี)
ภาพที่ 11 : แผนที่แสดงแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี

อ่างเก็บนา้ คลองศาลทราย

อ่างเก็บนา้ คลองพระพุทธ

อ่างเก็บนา้ คลองประแกด

เขื่อนคิรีธาร

เขื่อนพลวง

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 23 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 7 : แสดงข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณน้ำในเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ/ฝาย
อ่างเก็บน้ำ/เขื่อน

ระดับน้ำที่ ความจุที่ระดับ
ระดับเก็บกัก
เก็บกัก
ม.(รทก.) (ล้าน ลบ.ม.)
อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย
+๔3.๗๐
๑๒.๐๐
อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ
+๑๖6.๕๐
๗8.๕๑
อ่างเก็บน้ำคลองประแกด
+67.00
60.26
เขื่อนคีรีธาร
+๒๐๕.1๐
76.00
เขื่อนพลวง
+๗๐.๐๐
80.๑8
รวม
306.๙5
ประตูระบายน้ำ/ฝาย
ระดับน้ำที่ ความจุที่ระดับ
ระดับเก็บกัก
เก็บกัก
ม.(รทก.)
(ล้าน ลบ.ม.)
ประตูระบายน้ำคลองวังโตนด
+๑.๐๐
๘.๘๕
ฝายยางจันทบุรี(ระดับตลิ่ง +๔.๔๐)
+๒.๑๐
๔.๒๐
ฝายท่าระม้า (ระดับตลิ่ง +๑๒.๐๐)
+๕.๐๐
๐.๘๓
รวม
๑๓.๘๘

เปรียบเทียบปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)
ปี ๒๕62
ปี ๒๕๖3
(ข้อมูล ณ 3๑ พ.ค. 62)

+เพิ่มขึ้น
-ลดลง

(ข้อมูล ณ 3๑ พ.ค. ๖3)

4.304
๑.038
28.352
9.๘๑5
26.048
6.487
31.941
2๗.๔49
32.414
25.581
๑23.059
70.370
เปรียบเทียบปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)
ปี ๒๕62
ปี ๒๕๖3
(ข้อมูล ณ 3๑ พ.ค. 62)

(ข้อมูล ณ 3๑ พ.ค. ๖3)

4.500
0.440
๐.639
5.579

6.870
๓.360
๐.874
11.104

-3.266
-18.537
-19.561
-4.492
-6.833
-52.689
+เพิ่มขึ้น
-ลดลง
+2.370
+2.920
+0.235
+5.525

ที่มา : โครงการชลประทานจันทบุรี

หมายเหตุ

ม.รทก. หมายถึง ระดับน้ำกี่เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

1.2 สถานการณ์เฉพาะ
สภาพที่ เอื้อต่ อการเกิ ดปั ญหาอุ ทกภัยของจังหวั ดจันทบุ รี คื อ จั งหวัดจั นทบุรี ตั้ งอยู่ในบริเวณเขต
อิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำของลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ และลมดี เปรสชั่นจากทางด้านตะวันออกของ
ประเทศ มีปริมาณฝนเฉลี่ ยทั้งปี ประมาณ 2,500 ถึง 3,000 มม. จังหวัดจั นทบุ รีมีค่ าผั นแปรจากตอนบนของ
จังหวัดซึ่งมีปริมาณฝนน้อยที่สุด ประมาณ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีปริมาณฝนมากที่สุดอยู่ที่บริเวณอำเภอ
มะขาม ประมาณ 3,200 มิลลิเมตรต่อปี และลุ่มน้ำสาขาวังโตนดมีพื้นที่รับน้ำฝนมากที่สุดประมาณ 1,839.10 ตร.กม.
ปัญหาด้านอุทกภัยส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตัวเมือง และชุมชนตอนล่างใกล้ชายฝั่งทะเล
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งพื้ น ที่ บ ริ เวณเขตอำเภอเมื อ งจั น ทบุ รี ซึ่ ง มี ป ริ ม าณฝนตกชุ ก ในเขตลุ่ ม น้ ำ ประกอบกั บ
การระบายน้ำล่าช้าเนื่องจากคลองต่ าง ๆ ตื้นเขิน และมีการขยายตัวของผัง เมือง อีกทั้ง พื้นที่ป่าลดน้อยลง
จากการปรับเปลี่ยนไปเป็นสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ และประสบกับปัญหาอิทธิพลการหนุนของน้ำทะเลซึ่งเกิดในพื้นที่
ลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี ซึ่งสภาพภูมิประเทศเอื้อให้มีปริมาณน้ำไหลหลากในลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี ทำให้ประสบอุทกภัย
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองจันทบุรี ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
1.2.1 สถิติการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง
(ภาคผนวก ค)

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 24 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

1.2.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
(1) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ปี 2563 รวม 10 อำเภอ 58 ตำบล ดังนี้ (รายละเอียดดูภาคผนวก ง)
อำเภอ
1. เมืองจันทบุรี
2. ขลุง
3. ท่าใหม่
4. มะขาม
5. นายายอาม
6. โป่งน้ำร้อน
7. สอยดาว
8. แหลมสิงห์
9. เขาคิชฌกูฏ
10. แก่งหางแมว

จำนวนตำบล
รายชื่อตำบล
8
ต.คมบาง ต.คลองนารายณ์ ต.จันทนิมิต ต.ท่าช้าง ต.บางกะจะ ต.พลับพลา
ต.แสลง และ ต.หนองบัว
10
ต.เกวียนหัก ต.ซึ้ง ต.ตกพรม ต.ตรอกนอง ต.ตะปอน ต.บ่อ ต.บ่อเวฬุ
ต.มาบไพ ต.วังสรรพรส และ ต.วันยาว
8
ต.เขาแก้ว ต.เขาบายศรี ต.โขมง ต.ท่าใหม่ ต.ทุ่งเบญจา ต.บ่อพุ ต.รำพัน
และ ต.สองพี่น้อง
5
ต.ฉมัน ต.ท่าหลวง ต.ปัถวี ต.มะขาม ต.วังแซ้ม และ ต.อ่างคีรี
5
ต.กระแจะ ต.นายายอาม ต.วังโตนด ต.วังใหม่ และ ต.สนามไชย
4
ต.คลองใหญ่ ต.ทับไทร ต.เทพนิมิต และ ต.โป่งน้ำร้อน
5
ต.ทรายขาว ต.ทับช้าง ต.ทุ่งขนาน ต.ปะตง และ ต.สะตอน
5
ต.เกาะเปริด ต.คลองน้ำเค็ม ต.บางกะไชย ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ และ
ต.พลิ้ว
5
ต.คลองพลู ต.จันทเขลม ต.ชากไทย ต.ตะเคียนทอง และ ต.พลวง
5
ต.แก่งหางแมว ต.ขุนซ่อง ต.เขาวงกต ต.พวา และ ต.สามพี่น้อง

(2) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากจังหวัดจันทบุรี รวม 10 อำเภอ 32 ตำบล 132 หมู่บ้าน
(รายละเอียดดูภาคผนวก จ) ดังนี้
อำเภอ
1. เมืองจันทบุรี
2. ขลุง
3. ท่าใหม่
4. มะขาม
5. นายายอาม
6. โป่งน้ำร้อน
7. สอยดาว
8. แหลมสิงห์
9. เขาคิชฌกูฏ
10. แก่งหางแมว

จำนวนตำบล
รายชื่อตำบล
2
ต.พลับพลา และ ต.คลองนารายณ์
9
ต.วังสรรพรส ต.ตรอกนอง ต.ซึ้ง ต.มาบไพ ต.ตะปอน ต.วันยาว ต.เกวียนหัก
ต.บ่อเวฬุ และ ต.ตกพรม
1
ต.สองพี่น้อง
5
ต.มะขาม ต.ปัถวี ต.อ่างคีรี ต.ฉมัน และ ต.วังแซ้ม
2
ต.วังใหม่ และ ต.กระแจะ
2
ต.ทับไทร และ ต.โป่งน้ำร้อน
2
ต.ทรายขาว และ ต.ปะตง
2
ต.พลิ้ว และ ต.คลองน้ำเค็ม
2
ต.คลองพลู และ ต.จันทเขลม
5
ต.แก่งหางแมว ต.ขุนซ่อง ต.เขาวงกต ต.พวา และ ต.สามพี่น้อง

หมายเหตุ เป็นการนำข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2556-2562 ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน (อุทกภัย) ซ้ำกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มาวิเคราะห์เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 25 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

(3) พื้นที่เสี่ยงด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง (สัตว์น้ำเค็ม/น้ำจืด)
อำเภอ
เมืองจันทบุรี

ด้านการเกษตร
ต.พลับพลา

พื้นที่เสี่ยง
ด้านปศุสัตว์
-

ท่าใหม่

ต.เขาแก้ว ต.ทุ่งเบญจา
ต.สองพี่น้อง ต.ท่าใหม่

-

ขลุง

ต.วังสรรพรส ต.มาบไพ
ต.ตกพรม ต.ตรอกนอง

-

ต.ทับไทร ต.คลองใหญ่
ต.โป่งน้ำร้อน ต.หนองตาคง
ต.เทพนิมิต
ต.ฉมัน ต.ปัถวี ต.มะขาม
ต.วังแซ้ม ต.อ่างคีรี ต.ท่าหลวง
ต.แก่งหางแมว ต.พวา
ต.ขุนซ่อง
ต.วังโตนด ต.วังใหม่
ต.สนามไชย
ต.จันทเขลม

-

แหลมสิงห์
โป่งน้ำร้อน
มะขาม
แก่งหางแมว
นายายอาม
เขาคิชฌกูฏ

ต.วังแซ้ม
-

ด้านประมง
ต.แสลง ต.คมบาง
ต.คลองนารายณ์
ต.ท่าช้าง ต.บางกะจะ
ต.เขาแก้ว ต.เขาบายศรี
ต.เขาวัว ต.สองพี่น้อง
ต.โขมง
ต.วังสรรพรส ต.มาบไพ
ต.ตกพรม ต.บ่อเวฬุ
ต.ตรอกนอง ต.วันยาว
ต.บางกะไชย
ต.ทับไทร ต.โป่งน้ำร้อน
ต.เทพนิมิต
ต.มะขาม ต.วังแซ้ม
ต.ฉมัน
ต.ขุนซ่อง ต.แก่งหางแมว
ต.พวา ต.สามพี่น้อง
ต.วังโตนด
ต.ชากไทย ต.จันทเขลม
ต.พลวง ต.ตะเคียนทอง
ต.คลองพลู

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และ สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

(4) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยบริเวณเขตเศรษฐกิจ ได้แก่ บริเวณตำบลท่าช้าง ตำบลวัดใหม่
ตำบลพลับพลา ตำบลจันทนิมิต และตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเมือง เขตเศรษฐกิจ
ของจั งหวั ด ปั ญหาที่ พบเกิดจากท่ อ ทางระบายน้ ำ อุ ดตั น คลองธรรมชาติ ตื้ นเขิ น มี สิ่งกี ดขวางทางน้ ำ ทั้ งอาคาร
สิ่งก่อสร้าง เมื่อเกิดฝนตกหนัก จะเกิดน้ ำท่ วมฉั บพลัน น้ำเอ่อล้นตลิ่ง จะใช้เวลาในการระบายน้ ำประมาณ 4-5
ชั่วโมง หากมีน้ำทะเลหนุนการระบายน้ำก็จะใช้เวลานานขึ้น แต่ไม่เกิน 1 วัน
(5) พื้น ที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก ได้แก่ ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิ ง ห์ ตำบลตรอกนอง
อำเภอขลุง ตำบลพลวง ตำบลคลองพลู ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตำบลพวา ตำบลสามพี่น้อง อำเภอ
แก่งหางแมว ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติ
และน้ ำตก เมื่ อเกิ ดฝนตกหนั กสะสมหลายวั นน้ ำป่ าจะไหลหลากลงมาท่ วมฉั บพลั น จะใช้เวลาในการระบายน้ ำ
ประมาณ 4-5 ชั่วโมง ไม่เกิน 1 วัน ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 26 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

แผนที่แสดงพื้นที่เสียงอุ
่ยงอุทกภั
ทกภัยจังหวั
งหวัดจันทบุรี

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 27 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

(6) พื้ นที่ เสี่ ยงน้ ำเอ่ อล้ นตลิ่ ง ได้ แก่ พื้ นที่ ลุ่ มต่ ำของอำเภอมะขาม บริ เวณตำบลอ่ างคี รี
ตำบลฉมัน ตำบลวังแซ้ม ตำบลมะขาม อำเภอนายายอาม บริเวณตำบลวังใหม่ ตำบลกระแจะ อำเภอท่าใหม่ บริเวณ
ตำบลเขาแก้ว ตำบลทุ่งเบญจา ตำบลสองพี่น้อง ตำบลโขมง ตำบลรำพัน อำเภอขลุง บริเวณตำบลวังสรรพรส ตำบลบ่อ
ตำบลวันยาว ตำบลเกวียนหัก อำเภอแหลมสิงห์ ปัญหาที่พบเกิดจากคลองธรรมชาติตื้นเขิน ทางระบายน้ำอุดตัน
มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ใช้เวลาในการระบายน้ำประมาณ 1-3 วัน
1.2.3 พื้นที่/สถานที่สำคัญที่มีความเสี่ยงอุทกภัย
- ถนน 3 จุด ประกอบด้วย ถนนสุ ขุมวิท บริเวณสามแยกปากแซงถึง ตลาดวรรณการ
ถนนในหมู่บ้านสายดอนตาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี และถนนพระยาตรังบริเวณหน้าสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูจันทบุรีจำกัด
- สะพาน 3 แห่ ง ประกอบด้วย สะพานกระทิ ง อำเภอเขาคิ ชฌกูฏ สะพานวัดจันทนาราม
(ชุมชนริมน้ำจันทบูร) สะพานตรีรัตน์ อำเภอเมืองจันทบุรี
- โบราณสถาน 3 แห่ง ประกอบด้วย วัดจันทนาราม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
และวัดทองทั่ว อำเภอเมืองจันทบุรี
ห้วงระยะเวลาที่อาจเกิดสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดจันทบุรี จะอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนตุลาคม ของทุกปี
1.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของจังหวัดจันทบุรี
(ภาคผนวก ฉ)

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 28 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงดินถล่มจังหวัดจันทบุรี

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
พื้นที่ที่ มีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 1 ดิ นมีโอกาสถล่ มเมื่ อมีปริม าณน้ำฝน 100 มิล ลิเมตร ต่อวัน
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนีย่ ว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 องศา
พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดิ นถล่ ม อันดับ 2 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ ำฝน 200 มิล ลิเมตร ต่อวัน
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนีย่ ว และความลาดเอียงของพืน้ ที่มากกว่า 30 องศา
พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดิ นถล่ ม อันดับ 3 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริม าณน้ำฝน 300 มิล ลิเมตร ต่ อวัน
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนีย่ ว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 องศา
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 29 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

2. ภารกิจ
กองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ท ำหน้ า ที่ สั่ ง การ อำนวยการ
ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติของกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดใกล้เคียง เมื่อได้รับการร้องขอ มีรายละเอียดภารกิจ ดังนี้
(1) ป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอุทกภัยและดินถล่ม
และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้ นฟูพื้นที่ประสบภัยให้ก ลับสู่
ภาวะปกติโดยเร็ว
(2) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุ ทกภัยและดินถล่ม ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาก
เนื่องจากฝนตกหนัก ประสานความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกบริเวณที่เกิดเหตุ
(3) แจ้ ง เตื อ นและประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสถานการณ์ ส าธารณภั ย ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ รั บทราบ
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยและดินถล่ม
(4) จัดเตรียมพาหนะ เครื่องจักรกลสาธารณภัย วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงาน
2.1 เป้าหมาย
2.1.1 ลดความเสี่ยงอันตราย และผลกระทบจากอุทกภัยและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้น
2.1.2 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์
2.1.3 บูรณาการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติให้แก่หน่วยงานในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในระดับท้องที่ (หมู่บ้าน ตำบล) ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม และประสานการ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
2.2.2 เพื่อลดความเสียหายและการสูญเสียชีวิตให้มากที่สุด
3. การปฏิบับตั ิ
กองอำนวยการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวัดจั นทบุ รี มี หน้ าที่ สั่ งการ อำนวยการ ประสานงาน
และสนับสนุนการปฏิบัติ ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ
รวมถึง ศูน ย์ป ฏิบัติการฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ย วข้อ งในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทรี่ ้องขอการสนับสนุน ตลอดจน
การสนับสนุนการปฏิบัติของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดใกล้เคียง เมื่อได้รับการร้องขอ
โดยมีเป้าหมายในการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรง รวมทั้งเพื่อฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหาย
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมในระยะเวลาอันสั้น

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 30 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ
3.1.1 เจตนารมณ์/แนวทาง/กลยุทธ์ของจังหวัด
หากเกิ ดสถานการณ์ อุท กภัย ในพื้ นที่ ให้ด ำเนิ นการจั ดการตามระดับความรุน แรงของ
สาธารณภั ย ในแผนการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่ง แบ่ ง ระดั บ ความรุน แรง
ออกเป็น 4 ระดับ โดยมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
ระดับความ
ลักษณะภัย
รุนแรง
และความรุนแรง
ของสาธารณภัย
1
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทัว่ ไป หรือมีขนาดเล็ก
2
3
4

การจัดการสาธารณภัย

ผู้ อ ำนวยการท้ อ งถิ่ น ผู้ อ ำนวยการอำเภอ สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ และจัดการระงับภัยได้โดยลำพัง
สาธารณภัยขนาดกลาง
ผู้อำนวยการท้องถิ่น ผู้ อำนวยการอำเภอ ไม่ ส ามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อำนวยการจังหวัดเข้าควบคุม
สถานการณ์
สาธารณภัยขนาดใหญ่ ที่มีผ ลกระทบรุนแรง ผู้อำนวยการจัง หวัด ไม่ส ามารถควบคุมสถานการณ์ ได้
กว้างขวาง หรือสาธารณภัยที่จำเป็นต้องอาศัย ผู้ อ ำนวยการกลาง และ/หรื อ ผู้ บั ญ ชาป้ อ งกั น และ
ผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยขนาดใหญ่ ที่มีผลกระทบร้ายแรง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
อย่างยิ่ง
มอบหมาย ควบคุมสถานการณ์

(1) ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์ก ารบริห ารส่วนตำบล ติด ตามข้อ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศ การคาดหมาย
ลักษณะอากาศ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการจัดเวรเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น พร้อมให้ประสานการปฏิบัติ
กับหน่ว ยงานในพื้ นที่ ในการจัดเตรียมทรัพ ยากรและกำลัง พลให้ พ ร้อม ในการออกเผชิญ เหตุ และให้ค วาม
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบภัยพิบัติ
(2) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการอุทกภัย และ
ดินถล่ม ที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบอำนวยการ ควบคุมการปฏิบัติงาน
และประสานการปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับ การดำเนิ นการป้ อ งกั นและบรรเทาสาธาณภั ยในเขตพื้ น ที่ พร้อ มทั้ ง เป็ น
ศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยจากน้ำและอุทกภัย อำนวยการ
ประสานการปฏิ บัติระหว่างหน่วยงานต่ างๆ ทั้ งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
องค์กรสาธารณกุศล รวมทั้งเป็นองค์กรปฏิบัติในการเชื่อมโยงกับองค์การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ
(3) ประสานและจัดเตรียมทรัพยากรจากหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมถึงกำลังคน
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งข่ายหลักและข่ายสำรอง ยานพาหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ ำ
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ให้พร้อมใช้การได้ทันทีที่ได้รับการร้องขอ
(4) ประชาสัมพั น ธ์ให้ ความรู้แก่ป ระชาชน เตรียมความพร้อมในการเผชิ ญ เหตุการณ์
ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการสร้างความพร้อม โดยการสำรองอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉิน สร้างแนวป้องกัน
พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตามสถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด เช่ น สั ง เกตลม ฟ้ า อากาศ การเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของสัตว์ ตลอดจนเชื่อฟังคำเตือน และพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อเนื่องจากสภาวะน้ำท่วมขังในบริเวณชุมชน

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 31 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

เช่น อันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร รวมทั้งระมัดระวังป้องกันมิให้เด็กพลัดตกน้ำ หรือลงเล่นน้ำในช่วงทีม่ ี
สถานการณ์อุทกภัยเกิดขึน้
(5) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือ คำเตือนจาก
ศูนย์เตือนภัยพิ บั ติแห่ง ชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย อย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้ อมทั้ ง
ตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ ระดับน้ำทะเลหนุน รวมทั้งบริเวณพื้นที่ลุ่มที่มักจะเกิดน้ำท่วมขัง
ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยให้ติดตามสถานการณ์ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ แผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์กลุ่มฝน
ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสายหลัก สายรอง ฯลฯ จากข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมชลประทาน ฯลฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมิน รวมทั้งประสานกับหน่วยงานอื่นๆ และ
คาดการณ์แนวโน้มสาธารณภัยที่อาจเกิดขึน้ ในพื้นที่รับผิดชอบ
(6) ขั้นตอนการปฏิบัติที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมในพื้นที่
จะต้องปฏิบัติ ทั้งที่เป็นการใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง โดยจังหวัดมีนโยบายเน้นการดูแลช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนผู้ประสบภัยเป็นลำดับแรก
ก. ช่วงระยะเวลา ๒๔ ชัว่ โมง (การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการอพยพ)
1) สั่งการกำชับแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ ติดป้ายเตือน วางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร ในสายทางและบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมสูง
น้ำป่าไหลหลาก กัดเซาะคอสะพานขาด น้ำท่วมผิวจราจรในระดับสูง ที่ไม่สามารถมองเห็น พื้นผิวจราจรได้
เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้สายทางสัญจรดังกล่าวทราบ และใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น
2) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) และอาสาสมั ครกู้ชีพ-กู้ภัย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และอำนวยความสะดวกการจราจรในจุด
อันตรายดังกล่าว
3) กรณี มี ผู้สู ญหายจากอุ ทกภั ยที่ เกิดขึ้น ได้ จัดชุดเคลื่ อนที่เร็ ว โดยสนธิกำลั งจาก
ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งหน่วยทหาร ตำรวจ อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย เข้าไปร่วมกู้ภัย ค้นหาผู้สูญหายและผู้ติดค้าง
ในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
ข. ช่วงระยะเวลา 48 ชั่ วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการดำรงชีพ
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย)
1) ประสานงานมูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การ
สนับสนุนในเรื่องการประกอบเลี้ยงและให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อาทิ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยอาสาสมัคร องค์กรการกุศล และ
ภาคเอกชนในพื้ นที่ จัดอาหาร(ปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค) น้ำดื่ม เครื่องยังชีพที่จำเป็น ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภั ย
ให้ทั่วถึง และเพียงพอ
2) จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ราษฎรที่บ้านเรือนเสียหาย และช่วยเหลือดูแล
ผู้ประสบภัยทั้งอาหาร น้ำดื่ม เครื่องนอน เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และยารักษาโรค
3) กรณีมีผู้สูญหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว โดยสนธิกำลังจาก
ทุกหน่วยงาน ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี เข้าไปร่วมกู้ภัย ค้นหาผู้สูญหาย
และผู้ติดค้างในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
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4) ในกรณี พื้ น ที่ วิ ก ฤติ ที่ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางเข้ า ไปในพื้ น ที่ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยทหาร หรือตำรวจในพื้นที่
หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
ค. ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 72 ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านดำรงชีพ ด้านการ
บริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย)
1) ประสานงานมู ลนิ ธิ องค์ก ารสาธารณกุ ศล จิต อาสาจั ง หวัดจั น ทบุ รี เพื่ อให้
การสนับสนุนในเรื่องการประกอบเลี้ยงผู้อพยพ และให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อาทิ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
มูลนิธิอาสาเพื่ อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยอาสาสมัคร องค์กรการกุศล และภาคเอกชน
ในพื้ น ที่ จัดอาหาร(ปรุงสำเร็จพร้อ มบริ โภค) น้ ำดื่ม เครื่อ งยัง ชีพ ที่จำเป็น ให้ แก่ ราษฎรในพื้น ที่ป ระสบภั ย
ให้ทั่วถึง และเพียงพอ
2) จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ราษฎรที่บ้านเรือนเสียหาย และช่วยเหลือดูแล
ผู้ประสบภัยทั้งอาหาร น้ำดื่ม เครื่องนอน เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และยารักษาโรค
3) กรณีมีผู้สูญหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว โดยสนธิกำลังจากทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งหน่วยทหาร ตำรวจ จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย เข้าไปร่วมกู้ภัย ค้นหาผูส้ ูญหาย
และผู้ติดค้างในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
4) ในกรณี พื้ น ที่ วิ ก ฤติ ที่ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางเข้ า ไปในพื้ น ที่ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยทหาร หรือตำรวจในพื้นที่
หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยโดยด่วน
5) สนธิ ก ำลั ง ทั้ ง หน่ ว ยทหาร ตำรวจ สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน (อส.)
จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย ในการดูแล เฝ้าระวัง
และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่พักอาศัยชั่วคราว และศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เปิดให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยของตนเองได้
6) ในกรณีที่คาดว่าสถานการณ์อาจจะยืดเยื้อ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวตามจุดและแผนการจัดตัง้ ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดที่กำหนดไว้
3.1.2 ขอบเขต
(1) อุทกภัย (Flood)
อุทกภัย เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเป็น เวลานาน ทำให้
เกิ ดน้ำป่าไหลหลาก น้ ำท่ วมฉับพลัน น้ำท่วมขั ง และน้ำล้นตลิ่ ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สิ่งสาธารณประโยชน์
และทรัพย์สิน ของประชาชนได้รับความเสี ยหาย โดยมี สาเหตุหลัก ได้แก่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุ ม
ทะเลอันดามันและประเทศไทย ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
อ่ าวไทยและภาคใต้ ในช่ วงเดื อนตุ ลาคมถึ งธั นวาคม ร่ องมรสุ มที่ พาดผ่ านภาคเหนื อและภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ภาคกลาง รวมถึงหย่อมความกดอากาศต่ำ และพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่นโซนร้อน และไต้ฝุ่น) นอกจากนี้
ยังมีสาเหตุอนื่ ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บน้ำ/เขื่อนแตก เป็นต้น
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(2) ดินถล่ม (Landslide)
ภั ย จากดิ น ถล่ ม มั ก เกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั น หรื อ เกิ ด ตามหลั ง จากเกิ ด น้ ำ ป่ า ไหลหลาก
อันเนื่องมาจากพายุฝน ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องรุนแรง ส่งผลให้มวลดินและหิน ไม่สามารถรองรับ
การอุ้มน้ำได้ จึงเกิดการเคลื่อนตัวตามอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก
๓.2 การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
3.2.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
การป้องกันและลดผลกระทบ เป็นการดำเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัย ทั้งที่ใช้โครงสร้าง
และไม่ใช้โครงสร้าง โดยการวิเคราะห์และจัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อขจัด
หรือลดโอกาสที่สาธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคม รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้ ในอนาคต ได้แก่
(1) การกำหนดเขตพื้นที่ และจัดกลุ่มที่ ตั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่ อหลีกเลี่ ยง
พื้นที่เสี่ยงภัย เช่น การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัย การกำหนดโซนนิ่ง เป็นต้น
(2) การเสริมสร้างความแข็งแรงของพื้นที่ลาดชัน ปลูกต้นไม้ ไม้พุ่ม หญ้าแฝก ป้องกันดินถล่ม
บริเวณที่ชุมชนอาศัยอยู่
(3) การขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน ทำความสะอาดร่องน้ำ การตรวจเช็คปริมาณน้ำฝน
อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบประสิทธิภาพการระบาย/การรับน้ำของโครงสร้างในพื้นที่เมือง ชุ มชน เพื่อเตรียม
แผนการรองรับน้ำฝน
(4) การกำจัดพืช ขยะ สิ่งกีดขวางทางน้ำ ตามคู คลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ
(5) การสร้างเส้นทางลำเลียงน้ำที่มีการระบาย ไปยังพื้นที่รองรับน้ำต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้กรณีเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง
(6) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำ พนังกั้นน้ำ การเสริมคันกั้นน้ำ
(7) การเตรียมความพร้อมพื้นฐาน พื้นที่อพยพ โครงการพื้นฐาน เช่น สะพาน เรือสัญจร
3.2.2 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมทรัพยากร
การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เพื่ อเผชิญ เหตุอุทกภัยและดินถล่ ม ที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในด้านกำลังคน เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ได้แก่
(1) จัดทำบัญชีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย
(2) ตรวจสอบความพร้ อ มอุ ป กรณ์ ส ำหรับ ใช้ ใ นการเฝ้ า ระวั ง และการแจ้ ง เตื อ นภั ย
ให้พร้อมใช้งาน
(3) ให้ทุกภาคส่วนจัดเตรียมกำลังคน เครื่องจักรกล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารและ
โทรคมนาคม ทั้งข่ายหลั ก ข่ายรองและข่ ายสำรอง ยานพาหนะ เรือ ท้องแบน เครื่อ งสูบน้ ำ และเครื่องมื อ
เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ให้พร้อมใช้การได้ทันที
(4) ให้ อ ำเภอ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาสาสมั ค ร ฯลฯ จั ด เจ้ า หน้ าที่ เฝ้ าระวั ง
ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และคำเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด
ตลอด 24 ชั่ว โมง พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ (สูงกว่า/ต่ำกว่าตลิ่ง ) รวมทั้ ง
บริเวณที่ลุ่มที่มักจะเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยให้ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร การพยากรณ์อากาศ
แผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ กลุ่มฝน ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสายหลัก ฯลฯ จากข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และ
คาดการณ์แนวโน้มสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
3.2.3 แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนภัย โดยการติด ตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ รวมทั้ ง
บริเวณพื้นที่ลุ่มที่มักจะเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นระยะ ๆ ตลอดจนเฝ้าระวังและประสานการใช้ประโยชน์จาก
อาสาสมั ครต่างๆ เช่น “มิสเตอร์เตื อนภัย” ที่ ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เพื่อเตรียมพร้อ มเฝ้าระวัง และติดตาม
สถานการณ์ อุทกภัย ประเมิน ความเสี่ยงจากอุ ทกภัยหรือ ความเป็นไปได้ที่ จะเกิดอุท กภัย และรายงานข่าว
สถานการณ์มายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
(1) ระดับการแจ้งเตือนภัย มีความหมายของสีในการเตือนภัย ดังนี้
สีแดง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ใน
สถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม
หมายถึง สถานการณ์ อยู่ ในภาวะเสี่ ยงอัน ตรายสูง เจ้าหน้ าที่กำลั ง
ควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
สีเหลือง
หมายถึ ง สถานการณ์ อยู่ ใ น ภาวะเสี่ ย งอั น ตราย มี แ น วโน้ ม
ที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบตั ิตามคำแนะนำ
สีน้ำเงิน
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
อย่างใกล้ชิดทุก 24 ชั่วโมง
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ
(2) กระบวนการแจ้งเตือนภัย ประกอบด้วย
1) การเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตามสถานการณ์ เป็ น การติ ด ตามข้ อ มู ล ความเคลื่ อ นไหว
ของเหตุการณ์ที่ อาจส่ง ผลให้เกิดสาธารณภั ย รวมทั้ง ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ประชาชน
โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่ เกี่ ย วข้องที่ มีความรู้และเครื่อ งมื อทางเทคนิค เช่ น สถานี อุตุนิ ยมวิ ทยา
จันทบุรี โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัง หวัดจันทบุรี
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ปฏิบัติง านตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ที่ทำการปกครอง
จังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยจัดวางระบบสื่อสาร รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์ และ
เครื่องมือสื่อสารสำหรับเชื่อมกับระบบสื่อสารให้เพียงพอและใช้การได้ตลอดเวลา โดยให้กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด จั น ทบุ รี แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร วิ เคราะห์ และประเมิ น สถานการณ์
เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย ดังนี้
(1) การติ ดตามสภาพภู มิอ ากาศประจำวั น มอบหมายให้ สถานี อุ ตุนิ ย มวิท ยา
จันทบุรี รับผิดชอบติดตามสภาพภู มิอากาศ ช่องทางการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ โทรสาร Application Line
และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(2) การติดตามปริมาณน้ำฝนประจำวัน มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัด
จันทบุรี โครงการชลประทานจันทบุรี และเครือข่าย อส.ปภ. ติดตามปริมาณน้ำฝนประจำวัน ผ่านช่องทางการ
แจ้งเตือนด้วยโทรศัพท์ โทรสาร Application Line และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 35 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

(3) การแจ้งเตือนหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัด จันทบุรี ผ่านช่องทางการแจ้ง เตือนด้วยโทรศัพท์ โทรสาร
Application Line
(4) การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนทางวิทยุกระจายเสียง และสื่อมวลชน มอบหมาย
ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี กำหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ คือ สถานีวิทยุกระจายเสียง
และสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือนภัย และวิธีปฏิบัติตนแก่ประชาชน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกตัดขาดจากข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
(5) การประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนประชาชนในหมูบ่ ้าน ชุมชน มอบหมายให้
อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่องทางการแจ้งเตือนภัย คือ เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวของตำบล
หมู่บ้าน ชุมชน
2) การแจ้งเตือนล่ วงหน้า เป็ นการแจ้งข้อมู ลข่าวสารที่ บ่ง ชี้ว่ า มีแนวโน้ มที่ จะเกิ ด
สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลา
สำหรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยปกติควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิด
สาธารณภัยไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วย
ประสานงานกลางร่วมกับ สำนั กงานประชาสั มพั นธ์จั งหวั ดจั นทบุรี ในการจัด วางแนวทาง มาตรการ และ
ขัน้ ตอนการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าทีใ่ นการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
แจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าที่มาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งสะดวกต่อการรับทราบ
และทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับ
3) การแจ้งเตือนภัย เป็นการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่าร้อยละ 60
และเป็ นการแจ้งแนวทางปฏิ บั ติ ให้ กั บส่วนราชการ หน่ วยงาน กองอำนวยการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
แต่ละระดับ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยให้มี
การแจ้งเตือนภัยไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ได้แก่
(1) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ทจี่ ะเกิดสาธารณภัย
(2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และความยาวนานของภัย (ระยะเวลา)
(3) แนวทางการปฏิบัติตนของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน
(4) การเตรียมความพร้อมรับมือ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เป็นต้น
ให้ กองอำนวยการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวัดจั นทบุ รี จั ดวางแนวทาง
มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัย เพื่อการสั่งการไปยังกองอำนวยการ
ป้องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย แต่ล ะระดับ พร้อมทั้ง ให้ สำนั กงานประชาสั ม พัน ธ์จัง หวัด จันทบุ รี ร่วมกั บ
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี กำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบตั ิ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แจกจ่าย ข้อมูลข่าวสาร
และแจ้งเตือนภั ยให้กับผู้ปกครองท้องที่และประชาชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว โดยมีการปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และให้กองอำนวยการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แต่ละระดับ รายงานผลการปฏิ บัติ ให้ กองอำนวยการป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัย เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง
(Two-way Communication)

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 36 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

3.2.4 แนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่
ให้ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในส่วนของ
ฝ่ายทหารในพื้ น ที่จั งหวัดจั นทบุ รี โดยให้พิ จารณาแบ่ง มอบภารกิจ และพื้น ที่ ดำเนิ นการให้ ความช่วยเหลื อ
ผู้ประสบสาธารณภัย หรือเหตุฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
หน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบหลัก
อำเภอ

นบภ.กอง สนช.กจต.

เมืองจันทบุรี

ตำบล

หมู่

วัดใหม่

ตลาด

มะขาม

ท่าช้าง

1-12

จันทนิมิต

1-9

เกาะขวาง
คมบาง
คลองนารายณ์
หนองบัว
บางกะจะ
พลับพลา
แสลง
มะขาม
อ่างคีรี
ท่าหลวง
ปัถวี
ฉมัน
วังแซ้ม

1-9
1-10
1-14
1-11
1-10
1-13
1-10
1-10
1-8
1-8
1-12
1-9
1-12

ชุมชน
ชุมชนบ้านลุ่ม, ชุมชนสถานีขนส่ง,
ชุมชนตลาดน้ำพุ, ชุมชนริมน้ำ,
ชุมชนเนินเอสโซ่, ชุมชนเนินเอฟเอ็ม,
ชุมชนหมู่บ้านประกาศพัฒนา,
ชุมชนหลังโรงพยาบาลพระปกเกล้า,
ชุมชนตลาดพลอยบ้านญวน
ชุมชนป้อม ทสปช., ชุมชนวัดใหม่เมืองจันท์,
ชุมชนวัดป่าคลองกุ้ง, ชุมชนวัดตะบกเตี้ย,
ชุมชนศูนย์การค้าเจพีไรวา,
ชุมชนตลาดเก่าริมน้ำจันทบูรณ์,
ชุมชนหน้าวัดใหม่
ชุมชนบ้านสมอทอง, ชุมชนบ้านสไลเดอร์,
ชุมชนหมู่บ้านศิริการ, ชุมชนบ้านการเคหะ,
ชุมชนบ้านแสนสุข, ชุมชนบ้านเขาไร่ยา,
ชุมชนบ้านตะเคียนคู่, ชุมชนวังชะนาค,
ชุมชนวัดโค้ง
ชุมชนหัววัง, ชุมชนคลองขีห้ นอน,
ชุมชนท้ายวัด, ชุมชนหลังวัด,
ชุมชนสันติสุข, ชุมชนท่าเรือจ้าง,
ชุมชนวัดไผ่ล้อม, ชุมชนบ้านล่าง,
ชุมชนตรอกประดู่, ชุมชนเขื่อนยาง,
ชุมชนวัดจันทร์

พื้นที่
รับผิดชอบ
รอง
อำเภอทีเ่ หลือ
นอกจาก
อำเภอที่
รับผิดชอบ
หลัก

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 37 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบหลัก
อำเภอ

ตำบล

หมู่

ชุมชน

ท่าใหม่

ท่าใหม่

ชุมชนตลาด, ชุมชนหนองโพรง,ชุมชน
ป่าแดง,ชุมชนหนองบัว,ชุมชนทุง่ อนงค์,
ชุมชนท่าข้าม

ชุมชนไผ่ล้อม,ชุมชนทุ่งน้อย
1-11
1-8
1-9
1-7
1-12
1-17
1-14
1-10
1-6
1-10
1-10
1-10

ขลุง

ยายร้า
สีพยา
บ่อพุ
เขาวัว
พลอยแหวน
เขาบายศรี
สองพี่น้อง
ทุ่งเบญจา
รำพัน
โขมง
ตะกาดเง้า
คลองขุด
เขาแก้ว
ขลุง

บ่อ
ตะปอน
บางชัน
เกวียนหัก
วันยาว
มาบไพ
ซึ้ง
ตรอกนอง
บ่อเวฬุ
วังสรรพรส
ตกพรม

1-10
1-6
1-6
1-10
1-8
1-6
1-11
1-6
1-7
1-9
1-11

ชุมชน777 ร่วมใจ-พัฒนา, ชุมชน
เจริญสุข, ชุมชนรุ่งเรือง, ชุมชน
ร่วมใจ, ชุมชน621 ร่วมใจ-พัฒนา
, ชุมชนแสนสุข, ชุมชนเกาะลอย,
ชุมชนไร่อ้อยร่วมใจ, ชุมชนประชา
ร่มเย็น, ชุมชนจัดสรร, ชุมชนสันติ
สุข

พื้นที่
รับผิดชอบ
รอง

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 38 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบหลัก
อำเภอ

ตำบล

หมู่

ปากน้ำแหลม 1-16
สิงห์
พลิ้ว
1-12
หนองชิ่ม
1-10
บางกะไชย
1-9
เกาะเปริด
1-7
คลองน้ำเค็ม
1-6
บางสระเก้า
1-5
นายายอาม นายายอาม
1-15
ช้างข้าม
1-13
กระแจะ
1-11
วังโตนด
1-10
วังใหม่
1-10
สนามไชย
1-8
แก่งหางแมว แก่งหางแมว
1-22
ขุนซ่อง
1-18
พวา
1-12
สามพี่น้อง
1-10
เขาวงกต
1-4
เขาคิชฌกูฏ ชากไทย
1-8
ตะเคียนทอง
1-9
คลองพลู
1-10
จันทเขลม
1-8
พลวง
1-10
นบภ.ฉก.นย. จันทบุรี โป่งน้ำร้อน ทับไทร
1-9
โป่งน้ำร้อน
1-13
คลองใหญ่
1-7
เทพนิมติ
1-8
หนองตาคง
1-10
สอยดาว
ทุ่งขนาน
1-16
สะตอน
1-5
ทรายขาว
1-13
ทับช้าง
1-18
ปะตง
1-11
หน่วยประสานงาน : กองกิจการพลเรือนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เบอร์โทร 039-325-350 และ 086-345-8749

ชุมชน

พื้นที่
รับผิดชอบ
รอง

แหลมสิงห์

อำเภอที่เหลือ
นอกจาก
อำเภอที่
รับผิดชอบ
หลัก

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 39 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ผังและโครงสร้างการจัดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ศบภ.กปช.จต.

ส่วนบังคับบัญชา

ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายโครงการและ
งบประมาณ

ส่วนอำนวยการ

ฝ่ายการข่าว
ฝ่ายพระธรรมนูญ

ฝ่ายยุทธการ
ฝ่ายการเงิน

ส่วนสนับสนุน

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี

ฝ่ายกิจการพลเรือน

ศูนย์สนับสนุน
แจ้งเตือนภัย

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
นบภ.กอง สนช.กจต.

ส่วนปฏิบัติการ

นบภ.ฉก.นย.ตราด

นบภ.มชด./๑

ศูนย์ประสานงาน
ทหารกับพลเรือน

หน่วยเฉพาะกิจ
บรรเทาสาธารณภัย
ศบภ.กปช.จต.

3.2.5 แนวทางปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม องค์การสาธารณกุศล ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
ให้สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันรับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด
ของจังหวัดจันทบุรีทั้ง 10 อำเภอ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีเกิดเหตุอุทกภัยและดินถล่มขึน้
3.2.6 แนวทางการกำหนดพื้นที่/ศูนย์พักพิงชัว่ คราวและการอพยพ
หากเกิ ดสถานการณ์ รุ น แรง ให้ อ พยพผู้ ป ระสบสาธารณภั ย ไปยั ง ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ วคราว
โดยมอบหมายสำนักงานพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยรับผิ ดชอบหลัก
ในการบริ ห ารศูน ย์พั กพิ งชั่วคราว และประสานงานที่ เกี่ ยวข้องสนั บสนุน ยานพาหนะ เครื่องมื อ อุป กรณ์
ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค
(1) จุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิ งชั่วคราว โดยพิ จารณาใช้สถานที่ราชการ ที่ว่าการ
อำเภอทุกแห่ง โรงเรียน ที่ทำการเทศบาล/อบต. และวัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย โดยแยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 40 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

อำเภอเมืองจันทบุรี
ที่

ตำบล

จำนวนจุดอพยพ

1 คมบาง
2 ท่าช้าง

1 จุด
2 จุด

3 บางกะจะ
4 เกาะขวาง
4 ตำบล

1 จุด
1 จุด
5 จุด

สถานที่อพยพ
วัดคมบาง
วัดเขาแก้ว
วัดคลองน้ำใส
วัดโยธานิมิต
วัดเกาะขวาง
5 แห่ง

รองรับผูอ้ พยพ
(คน)
1,200
950
930
1,100
980
5,160

อำเภอแหลมสิงห์
ที่

ตำบล

จำนวนจุดอพยพ

1 พลิ้ว

4 จุด

2 บางกะไชย
3 หนองชิ่ม

1 จุด
2 จุด

4 บางสระเก้า
5 ปากน้ำแหลมสิงห์

1 จุด
2 จุด

6 คลองน้ำเค็ม

2 จุด

6 ตำบล

12 จุด

สถานที่อพยพ
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
วัดชากใหญ่
วัดใหญ่พลิ้ว
วัดโคกรักพลิ้ว
โรงเรียนวัดบางกะไชย
โรงเรียนวัดหนองชิ่ม
วัดเขาช่องโกรน
วัดบางสระเก้า
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
วัดกลาง
วัดคลองน้ำเค็ม
12 แห่ง

รองรับผูอ้ พยพ
(คน)
400
100
100
100
500
300
200
500
200
200
100
100
2,800

อำเภอขลุง
ที่

ตำบล

1 วังสรรพรส
2 มาบไพ
2 ตำบล

จำนวนจุดอพยพ
1 จุด
1 จุด
2 จุด

สถานที่อพยพ
อบต.วังสรรพรส
อบต.มาบไพ
2 แห่ง

รองรับผู้อพยพ
(คน)
150
150
300

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 41 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

อำเภอนายายอาม
ที่

ตำบล

จำนวนจุดอพยพ

1 วังใหม่

5 จุด

2 นายายอาม

2 จุด

3 กระแจะ
4 สนามไชย

1 จุด
2 จุด

5 ช้างข้าม

5 จุด

6 วังโตนด

6 จุด

6 ตำบล

21 จุด

สถานที่อพยพ
โรงเรียนบ้านหนองสีงา
โรงเรียนบ้านคลองลาว
วัดหนองสีงา
วัดคลองลาว
อบต.วังใหม่
วัดนายายอาม
โรงเรียนวัดนายายอาม
วัดหนองแหวน
โรงเรียนบ้านหนองหงส์
วัดคลองบอน
โรงเรียนวัดหนองไทร
โรงเรียนวัดช้างข้าม
วัดช้างข้าม
วัดหนองไทร
สำนักสงฆ์ยายหรีด
โรงเรียนวัดวังเวียน
โรงเรียนวัดวังหิน
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
วัดวังเวียน
วัดวังหิน
วัดปากทางหนองแหวน
21 แห่ง

รองรับผูอ้ พยพ
(คน)
200
100
100
100
500
1,500
1,500
500
200
300
100
100
100
100
100
200
250
300
200
500
150
7,100

อำเภอท่าใหม่
ที่

ตำบล

1 คลองขุด
2 เขาวัว
2 ตำบล

จำนวนจุดอพยพ
1 จุด
1 จุด
2 จุด

สถานที่อพยพ
วัดแหลมเสด็จ
วัดบูรพาพิทยาราม
2 แห่ง

รองรับผู้อพยพ
(คน)
500
400
900

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 42 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

อำเภอโป่งน้ำร้อน
ที่

ตำบล

จำนวนจุดอพยพ

1 คลองใหญ่
2 โป่งน้ำร้อน

1 จุด
3 จุด

3 ทับไทร

13 จุด

4 หนองตาคง
4 ตำบล

1 จุด
18 จุด

สถานที่อพยพ
วัดหนองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพญากำพุช
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สำนักสงฆ์พญากำพุช
อาคารป้องกันฯ ทต.โป่งน้ำร้อน
โรงเรียนวัดทับไทร
โรงเรียนวัดพังงอน
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพังงอน
วัดทับไทร
วัดชะแมบ
วัดน้ำเขียว-เขาโสม
วัดพังงอน
วัดวังกระแพร
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
18 แห่ง

รองรับผู้อพยพ
(คน)
300
500
1,000
300
500
1,000
1,000
1,500
1,500
500
500
500
1,000
1,000
800
500
500
1,000
13,900

อำเภอแก่งหางแมว
ที่

ตำบล

จำนวนจุดอพยพ

1 ขุนซ่อง

2 จุด

2 พวา

2 จุด

2 ตำบล

4 จุด

สถานที่อพยพ
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
วัดสุขใจ
วัดคลองครก
โรงเรียนบ้านเนินจำปา
4 แห่ง

รองรับผู้อพยพ
(คน)
500
250
250
250
1,250

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 43 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

อำเภอสอยดาว
ที่

ตำบล

1 ปะตง
1 ตำบล

จำนวนจุดอพยพ
1 จุด
1 จุด

สถานที่อพยพ
หอประชุมอำเภอสอยดาว
1 แห่ง

รองรับผูอ้ พยพ
(คน)
500
500

อำเภอมะขาม
ที่

ตำบล

จำนวนจุดอพยพ

สถานที่อพยพ

1 ฉมัน

5 จุด

2 วังแซ้ม

12 จุด

3 ปัถวี

9 จุด

วัดฉมัน
วัดคลองปรือ
วัดทุ่งเพล
วัดป่าอุทุมพร
วัดสระโอ่ง
อาคารตลาดกลางสินค้าเกษตร หมู่ 6
สระน้ำทุ่งวัดเนินตากลิ้ง
โรงเรียนดอนสำโรง
สถานีสูบน้ำฝั่งตะวันออก(โรงสูบ)
สนามกีฬา หมู่ 10
โรงเรียนดอนสำโรง
สามแยกวังแซ้ม
อาคารอเนกประสงค์หมู่ 1
วัดวังแซ้ม
สามแยกพญาบน
ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 4
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแซ้ม
วัดทุ่งบอน
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
วัดมะทาย
โรงเรียนตากสินบริหารธุรกิจ
วัดทัพนคร
วัดโป่งโรงเซ็น
อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่ 8

รองรับผูอ้ พยพ
(คน)
100
100
100
100
100
300
300
50
100
300
200
50
300
300
50
100
300
80
20
180
200
100
80
50

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 44 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ที่

ตำบล

จำนวนจุดอพยพ

4 มะขาม

7 จุด

5 อ่างคีรี
5 ตำบล

1 จุด
34 จุด

สถานที่อพยพ
อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่ 11
วัดคลองเวฬุ
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วัดพญาล่าง
วัดบางจะอ้าย
วัดท่าหลวงล่าง
วัดหนองอ้อ
ตลาดกลางสินค้าเพื่อการเกษตร/
ศูนย์ OTOP
เทศบาลตำบลอ่างคีรี
34 แห่ง

รองรับผู้อพยพ
(คน)
80
100
1,000
500
100
200
300
500
1,000
130
7,470

อำเภอเขาคิชฌกูฏ
ที่

ตำบล

1 พลวง

จำนวนจุดอพยพ

สถานที่อพยพ

3 จุด

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาและบริเวณตลาด
ค้าผลไม้
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตจันทบุรี
ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1
วัดคลองไพบูลย์
โรงเรียนคลองพลูวิทยาและวัดคลองพลู
พื้นที่ว่างเปล่า หมู่ 7
วัดจันทเขลม
วัดวังทอง
ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 8
8 แห่ง

2 ตะเคียนทอง
3 คลองพลู
4 จันทเขลม

1 จุด
1 จุด
2 จุด

5 ชากไทย

2 จุด

5 ตำบล

8 จุด

รองรับผู้อพยพ
(คน)
10,000
15,000
1,000
5,000
10,000
20,000
10,000
8,000
2,000
81,000

(2) ยานพาหนะที่ใช้
จังหวัดจันทบุรีได้พิจารณาขอสนับสนุนและความร่วมมือ ในการใช้ยานพาหนะ เพื่ออพยพ
ผู้ประสบสาธารณภัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
- หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี
- แขวงทางหลวงจันทบุรี
- แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 45 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
- ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
- สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 3
- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11
- สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
๓.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
3.3.1 องค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
(1) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในพื้ น ที่ แ ละพิ จ ารณาเห็ น ว่ า หรื อ ได้ รั บ รายงานจาก
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอว่า ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ ได้ตามทรัพยากร
กำลังคน ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในอำเภอ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เพื่อทำหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ อำนวยการ สั่งการ ประสานการปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงาน ส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี องค์กรสาธารณกุศล
และภาคประชาสังคมอื่น เพื่อจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในการ
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดซึ่งมีสถานะที่เป็นได้ทั้งการเป็น
1) ศูน ย์ ปฏิ บั ติก ารฉุก เฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ซึ่ ง ทำหน้ าที่
ในการประสานการปฏิ บั ติ แ ละสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรต่ าง ๆ ให้ กั บ ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ อ ำเภอ โดยมี
ผู้อำนวยการจังหวัดเป็นผู้สั่งการ
2) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post : ICP) ที่ทำหน้าที่ในการ
ควบคุมและสั่งการ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่เกิดเหตุโดยตรง ในกรณีนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอจะทำหน้าที่
เป็ น ส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารในระดั บ พื้ น ที่ ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการบั ญ ชาการสั่ ง การของผู้ อ ำนวยการจั ง หวั ด
หากสถานการณ์ ลุก ลาม ขยายตั วออกไป จนกระทั่ ง ผู้บั ญ ชาการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ยแห่ ง ชาติ
ประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เป็นภัยระดับ 3 ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแปรสภาพเป็น
“ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด” ภายใต้นโยบายแนวทางกลยุทธ์และความมุ่งหมายในการปฏิบัติ
ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังนี้
1) การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด มอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยดำเนินการ
2) การจัดตั้งศูนย์บัญ ชาการเหตุการณ์ อำเภอ มอบหมายที่ว่าการอำเภอ เป็นหน่วย
ดำเนินการ
3) การจัด ตั้งศูน ย์ป ฏิบั ติก ารฉุ กเฉิ นในการป้อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ยระดั บ
ท้องถิน่ มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยดำเนินการ
4) โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้เป็นไปตามแผนภาพ ต่อไปนี้

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 46 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ผูบ้ ัญชาการเหตุการณ์
ที่ปรึกษา/ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะ
ด้าน
ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนสนับสนุน

แผนภาพ โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
5) แผนผังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้เป็นไปตามแผนภาพ ต่อไปนี้
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี










การติดต่อ
หน่วยงาน

แผนที่
แผนผัง

สถานการณ์

- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี / ศูนย์อำนวยการ
จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี
- ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
- ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11
- สถานีตำรวจน้ำ 4
- สถานีตำรวจทางหลวง 4
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
- โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
- ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี
- สำนักงาน ปภ. จังหวัดจันทบุรี
- แขวงทางหลวงจันทบุรี
- แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
- สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี

ส่วนปฏิบัติการ
- กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี
- มณฑลทหารบกที่ 19
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี / ศูนย์อำนวยการ
จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี
- สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 กรมชลประทาน
- โครงการชลประทานจันทบุรี
- โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
- โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร
- สถานีอุตุนิยมวิทยา
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6
-สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี

ส่วนอำนวยการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี/ผูอ้ ำนวยการจังหวัด

ั ชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี
โครงสร้างศูนย์บญ
(ภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม)

- สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
จันทบุรี
- สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
- ศูนย์สื่อสารการปกครองเขต 5 จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงาน กสทช. เขต 12 (จันทบุรี)
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
- หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานบริการลูกค้า กสท.จันทบุรี
- สำนักงานบริการลูกค้า บริษัท ที โอ ที จันทบุรี
- สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี
- ขลุงมูลนิธิ
- สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดจันทบุรี
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี / ศูนย์อำนวยการ
จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี
- อาสาสมัคร

ส่วนสนับสนุน

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 47 ของ 137 หน้า

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ชุดที่
ของ 95 ชุด
หน้าที่ 48 ของ 137 หน้า
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานปฏิบัติการร่วมประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี
ส่วนต่างๆ
1.ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

2.ศูนย์ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์ร่วม

3.ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

4.ส่วนปฏิบัติการ

หน่วยงาน

ภารกิจหน้าที่

- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
- สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรมทรัพยากรน้ำ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
- สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
- สมาคมสื่อสารมวลขนจังหวัดจันทบุรี
- สมาคมสหวิทยุกระจายเสียงจังหวัดจันทบุรี
- สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์จงั หวัดจันทบุรี
- บริษัทเคเบิ้ลทีวีจันทบุรี
- บริษทั มายเคเบิ้ลทีวีจันทบุรี
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
- มณฑลทหารบกที่ 19
- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14
- ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
- ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี
- สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี / ศูนย์อำนวยการ
จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
- โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
- ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11
- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14
- สถานีตำรวจทางหลวง 4
- สถานีตำรวจน้ำ 4
- แขวงทางหลวงจันทบุรี
- แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
- ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี
- สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
-การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
-โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
- โรงพยาบาลสิริเวช

- ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อมูลทางวิชาการ การ
สังเคราะห์ แนวโน้ม สถานการณ์ และเทคนิคการ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่
เกิดขึ้น

- ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ เพื่อ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชนและสื่อมวลชน
- กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์สำหรับใช้ปฏิบัติ
ในช่วงเกิดสาธารณภัย รวมทั้งจัดทำคำแถลงข่าว
สำหรับผู้อำนวยการจังหวัด
- ประสานกับหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ด้านกฎหมาย ธุรการและกำลังพล
- ประสานการปฏิบัติกับกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรณีเมื่อมีการยกระดับ
เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือ
การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)

- ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษา
ชีวิตและปกป้องทรัพย์สินเข้าควบคุมสถานการณ์
ค้นหา และกู้ภยั บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย
ประสานทรัพยากรและทางทหาร
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5.ส่วนอำนวยการ

6.ส่วนสนับสนุน

หน่วยงาน
- สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี
- ขลุงมูลนิธิ
- กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี
- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
- ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
- โครงการชลประทานจันทบุรี
- โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
- โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร
- สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี
- สำนักงานประสานลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
- ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี
- สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
- โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี
- สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
- ศูนย์สื่อสาร กรมการปกครองเขต 5 (จันทบุรี)
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี (ศูนย์วิทยุสื่อสาร)
- กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงาน กสทช. เขต 12 (จันทบุรี)
- สำนักงานบริการลูกค้า กสท.จันทบุรี
- สำนักงานบริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จันทบุรี
- สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
- สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
- ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี (เสมียนตราจังหวัด)
- ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดจันทบุรี
- สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
- หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
- สโมสรไลออนส์
- สโมสรโรตารี่
- มูลนิธิศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- มูลนิธิส่งเสริมหลักเมืองจันทบุรี
- สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี
- ขลุงมูลนิธิ
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
- แขวงทางหลวงจันทบุรี
- แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
- ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี
- สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี

ภารกิจหน้าที่
- ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
แจ้งเตือนภัย รวบรวมประสานข้อมูล
- ประเมินความต้องการและความจำเป็นในการ
สนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียม
เอกสารและวางแผนเผชิญเหตุ

- ให้การสนับสนุนภารกิจด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักงาน
สถิติจังหวัด เป็นหน่วยงานหลัก

- ให้การสนับสนุนภารกิจด้านงบประมาณ การเงิน
การคลัง และการรับบริจาค โดยสำนักงานคลัง
จังหวัด เป็นหน่วยงานหลัก

- ให้การสนับสนุนภารกิจด้านการฟื้นฟู บูรณะ การ
โยธาธิการและการซ่อมบำรุง การสาธารณูปโภค
การเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยสำนักงาน ปภ.จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานการปฏิบัติ
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หน่วยงาน

ภารกิจหน้าที่

- สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
- ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดจันทบุรี

(2) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
เมื่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีตัดสินใจ
ยกระดับการจัดการสาธารณภัยของจังหวัดจันทบุรีเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี (ศบก.จ.จบ.) แปรสภาพเป็น
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดจันทบุรี ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ให้ มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามการบัญชาการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยรับผิดชอบ
อำนวยการควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิ บัติเกี่ยวกับการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ยในเขตพื้นที่
จังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรเพื่อการจัดการสาธารณภัย และประสาน
การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา
ภัยพิบัติ และองค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3.3.2 แนวทางปฏิบัติในภาวะบัญชาการเหตุการณ์
(1) การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)
- กรณี เป็นภัยขนาดเล็ก (ภั ยระดั บ 1) (ผู้อำนวยการท้องถิ่นและผู้อำนวยการอำเภอ
เข้าควบคุมสั่งการ)
1) เมื่อเกิดสถานการณ์ อุทกภัยและดินโคลนถล่มขึ้นในพื้ นที่ ให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่เข้าเผชิญเหตุสาธารณภัยโดยเร็ว และระดมทรัพยากรต่าง ๆ จากหน่วยงานในเขตพื้นที่
รับผิดชอบทั้ งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตำรวจ จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี และองค์การสาธารณกุศล พร้อมแจ้ง
ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผู้อำนวยการจังหวัดทราบทันที
โดยให้ น ายอำเภอในฐานะผู้ อ ำนวยการอำเภอให้ ก ารสนั บ สนุ น อำนวยการ
ประสานงานการจัดการสาธารณภัยแก่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนกว่าสถานการณ์
จะเข้า สู่ ภ าวะปกติ และให้ จั งหวัดเฝ้า ติด ตามสถานการณ์ สนับ สนุ น ช่ วยเหลื อ อำนวยการ ประสานงาน
การจัดการสาธารณภัยของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
สำหรับกรณีที่สาธารณภัยที่มีความรุนแรงเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชน
ในวงกว้าง และสาธารณภัยยุติได้โดยเร็ว ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้เข้าควบคุมสั่งการ
2) กรณี เกิ ดฝนตกหนั กในพื้ นที่ ให้ เร่ง ระบายน้ำในพื้ นที่ ท่วมขัง หรือ พื้น ที่ ลุ่มต่ ำ
มอบหมายให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานหน่วยงานฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตำรวจ และองค์การ
สาธารณกุศลในพื้นที่ ระดมเครื่องจักรกลในพื้นที่ของทุกฝ่ายที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ร่วมกันดำเนินการเปิดทางน้ ำ
และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เร่งระบายน้ำให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3) กรณี บ้ า นเรือ นประชาชนได้ รับ ความเสี ย หาย มอบหมายให้ อ ำเภอ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประสานและบูรณาการทุกหน่วยงาน ในการจัดทีมช่างในพื้นที่ให้เป็นทีมประชารัฐตำบล/
อำเภอ ทั้ง หน่วยทหาร ตำรวจ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยชุมชน และสำนั กงานส่ง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน
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ที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมใช้การได้ตามปกติโดยเร่งด่วน
4) กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย มอบหมายให้ อำเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประสานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ เร่งซ่อมแซม
สายทางที่ชำรุดและถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติโดยเร็ว และให้จัดยานพาหนะสำหรับ
บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย
5) มอบหมายให้ อ ำเภอ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประสานสำนั ก งาน
สาธารณสุขอำเภอ กิ่งกาชาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่/จังหวัด จัดชุดปฏิบัติเข้าให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ด้ านดำรงชี พ เพื่ อบรรเทาความเดื อดร้ อน เช่ น ด้ านอาหาร น้ ำดื่ ม การรั กษาพยาบาล ความช่ วยเหลื อ
ด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ โดยอย่าให้เกิดความซ้ำซ้ อนในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน สำหรับ
ประชาชนที่ไม่ได้อพยพออกจากพื้นที่ ให้สนับสนุนถุงยังชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง
6) มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัย
7) กรณีมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในศูนย์พัก พิง
ชั่วคราว มอบหมายให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานดำเนินงานและประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนเผชิญเหตุของอำเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
“การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอ ให้นายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการอำเภอ ตามระบบ
Single Command เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหา ระดมสรรพกำลังหน่วยงานต่าง ๆ การประสานงาน การสั่งการ
และวางแผน การกำหนดมาตรการในการรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มในระดับอำเภอ ให้เป็นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ”
- กรณีเป็นภัยขนาดปานกลาง (ภัยระดับ 2) (ผู้อำนวยการจังหวัด เข้าควบคุมสั่งการ)
1) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอได้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ
ด้านทรัพยากร ความซับซ้อนของสาธารณภัยที่เกิดในพื้นที่ แล้วเห็นว่าเกินขีดความสามารถของผู้อำนวยการท้องถิ่น
และผู้อำนวยการอำเภอที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ ให้ ผู้อำนวยการอำเภอรายงานขอรับ การสนับสนุนจาก
ผู้อำนวยการจังหวัด เพื่อพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์โดยเร็ว และยกระดับความรุนแรงของสาธารณภัย
เป็นระดับ 2 โดยให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับข้อสั่ง การจากผู้อำนวยการจัง หวัดไปปฏิบั ติ
พร้อมทั้ ง ระดมสรรพกำลั ง อำนวยการปฏิ บัติระหว่างหน่ วยงานต่ าง ๆ ทั้ งฝ่ ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตำรวจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี และองค์การสาธารณกุศล ตลอดจนจัดตั้งระบบสื่อสารหลัก
ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการการปฏิบัติในการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น ให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว มอบหมายให้คณะกรรมการตามโครงสร้างศู นย์ บัญชาการเหตุการณ์ จังหวั ด
จันทบุรี โดยให้ สำนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีในฐานะฝ่ายเลขานุการ เป็นหน่วยงาน
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
2) มอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการรั กษา
ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยพื้นที่ประสบภัย
3) กรณีมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในศูนย์ที่พักพิง
ชั่วคราว มอบหมายให้ สำนั กงานพัฒ นาสัง คมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัด จัน ทบุรี สำนักงานป้องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
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ร่วมกันบริหารจัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดตามหลักสากล สถานที่ศูนย์พักพิง
ชั่วคราวตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ ข้างต้น
4) สั่งการกำชับแขวงทางหลวงจันทบุรี แขวงทางหลวงชนบท และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานขาด น้ำท่วมผิวจราจรในระดับสูง
และไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวจราจรได้ จัดทำและติดป้ายเตือน พร้อมวางแผนปิดกั้นช่องจราจรและจัดเจ้าหน้าที่
ดูแลความปลอดภัย และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนในจุดอันตรายดังกล่าว
5) กรณี รับ แจ้ ง มีผู้ สูญ หายจากอุ ท กภั ยที่ เกิ ดขึ้ น ให้ส นธิ กำลั ง จากทุ ก ภาคส่ว น
ทั้งหน่วยทหาร ตำรวจ จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี อาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไป
กู้ภัยและค้นหาผู้สูญหาย และผู้ติดค้างในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน หากมีความจำเป็น
ต้องการกำลังคนและทรัพ ยากรพิเศษ ให้ร้องขอจากหน่วยงานสนับสนุนภายนอกจังหวัด อาทิ ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
6) พื้น ที่วิก ฤติที่ ไม่ส ามารถเดิน ทางเข้าไปช่ วยเหลื อผู้ป ระสบภัยทางรถยนต์ ได้
ให้ประสานขอรับการสนับสนุนยานพาหนะพิเศษ หรือ เฮลิคอปเตอร์จากหน่วยทหาร หรือตำรวจในพื้นที่หรือ
พื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลโดยด่วน
“การบริหารจัดการสาธารณภั ยในระดับ จังหวั ด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็ นผู้อ ำนวยการ
จังหวัดตามระบบ Single Command ในเขตพื้ นที่ จังหวัด เพื่ อ ควบคุ มแก้ไขปั ญ หา ระดมสรรพกำลั ง
หน่วยงานต่างๆ การประสานงาน การสั่งการ วางแผน และกำหนดมาตรการในการรับมืออุทกภัยและดิน
โคลนถล่มในจังหวัดให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ”
- กรณี เป็ นภั ยขนาดใหญ่ (ภั ยระดั บ 3) (ผู้ อำนวยการกลาง และ/หรื อผู้ บั ญ ชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุมสั่งการ)
เมื่อเกิดอุทกภัย และดินถล่มขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวางหรือสาธารณะ
ที่ จ ำเป็ น ต้ อ งอาศั ย ผู้ เชี่ ย วชาญหรือ อุ ป กรณ์ พิ เศษ (ความรุน แรงระดั บ 3) ซึ่ ง อาจขยายเป็ น บริ เวณกว้ า ง
ครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอหรือหลายจังหวัด จังหวัดวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญ หาภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจากทรัพยากรในแต่ละด้านที่มีอยู่แล้วพบว่า เกินขีดความสามารถของ
ผู้อำนวยการจังหวัดที่ จะควบคุ มสถานการณ์ ได้ โดยลำพั งหรือโดยเร็ว ให้ ผู้อำนวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
ร้องขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการจากผู้อำนวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) หรือ
ผู้บั ญ ชาการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ยแห่ ง ชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) เพื่ อพิ จารณา
เข้าควบคุมสถานการณ์โดยเร็ว
- กรณีเป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ภัยระดับ 4) (นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่
ได้รับมอบหมาย เข้าควบคุมสั่งการ)
กรณี ผู้ อำนวยการกลาง รองผู้ บั ญ ชาการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ
(ปลั ดกระทรวงมหาดไทย) หรื อผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ (รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย) เข้ าควบคุ ม สถานการณ์ ให้ โอนการบั ง คั บ บั ญ ชาจากผู้ อ ำนวยการจัง หวั ด ไปขึ้ น กั บ
ผู้อำนวยการกลาง รองผู้บั ญชาการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ยแห่ ง ชาติ หรือ ผู้บัญ ชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
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(2) การบัญชาการเหตุการณ์ร่วม (Unified Command)
การจัดการภัยพิบั ติที่มีหน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามกฎหมายตามภารกิจ หรือมีความรับผิดชอบในพื้นที่ที่ต่อเนื่องหรือทับซ้อนกัน ซึ่งจะต้องร่วมกันปฏิบัติงาน
ประสานแผนการทำงาน และประสานทรัพยากรในที่เกิดเหตุร่วมกัน ซึ่งอาจมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้หลายคน
สามารถตัดสินใจให้ดำเนินการโดยมีการกำหนดความมุ่งหมายในการปฏิบัติวัตถุประสงค์กลยุทธ์และยุทธวิธี
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการภัยพิ บัตินั้น ๆ ให้สถานการณ์สิ้นสุดโดยเร็ว ถึงแม้ว่าจะมี
หน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติงานหลายหน่วยงานก็ตาม ซึ่งหมายความว่าแต่ละหน่วยงานจะต้องรักษาไว้ซึ่งเอกภาพ
ในการบังคับบัญชา โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์สูงสุด ดังนี้
ลำดับ
1.

2

พื้นที่ประสบภัย
ในภาวะฉุกเฉิน
เขตพื้นที่เทศบาลเมือง

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็น
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
2. นายกเทศมนตรี เมื อ ง หรื อ นายอำเภอ เป็ น รองผู้ บั ญ ชาการ
เหตุการณ์
3. หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการเหตุการณ์
เขตพื้ น ที่ อ งค์ ก รปกครอง 1. นายอำเภอแห่งพื้นที่ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
ส่วนท้องถิ่น
2. นายกเทศมนตรีตำบล/นายก อบต. เป็นรองผู้บัญชาการเหตุการณ์
3. ปลัดอำเภอผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการเหตุการณ์

3.3.3 การเผชิญเหตุอุทกภัย
(1) การบริหารจัดการน้ำ
จังหวัดจันทบุรี มีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ดังนี้
1) การบริ ห ารข้ อ มู ล น้ ำ ฝน น้ ำ ในอ่ า งเก็ บ น้ ำ /เขื่ อ น น้ ำ ท่ า และน้ ำ ท่ ว ม เพื่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้ทราบสถานการณ์ที่รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์
2) ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยจะมีผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีเป็นผู้แทนกรมฯ ในการให้ข้อมูล
ข่าวสาร แจ้งให้กับหน่วยงานในระดับจังหวัด
3) โครงการชลประทานจันทบุรี ควบคุมปริมาณการไหล โดยกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ ำ
หรือแหล่งเก็บกั กน้ำ เพื่ อควบคุมปริมาณน้ำไม่ ให้ไ หลมากเกิน ไป โดยเฉพาะในช่วงน้ำท่ว ม และดำเนินการ
ระบายน้ำออกจากลำน้ำที่มีสภาพวิกฤต เช่น การใช้เครื่องสูบน้ำไปยังพื้นที่รองรับน้ำ
4) ติดตาม ตรวจสอบความมั่นคง และความปลอดภัยของเขื่อน เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมการรองรับสถานการณ์น้ำที่กำลังจะมาถึง ทั้งตัวเขื่อนและอาคารประกอบ ตลอดจนเครื่องมือในการ
ระบายน้ำ เช่น เครื่องกว้าน – บานระบาย ประตูระบายน้ำ วาล์วของท่อส่ง น้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet)
และเครื่องตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
5) สำนั กงานโยธาธิ การและผังเมือ งจังหวัดจันทบุรี ดูแลการวางผังเมื อง ควบคุ ม
สิ่งปลูกสร้าง ไม่ให้ไปกีดขวางทางน้ำที่ใช้ในการระบายน้ำออกจากเขตชุมชน
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6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดมเครื่องจักรกลเร่ง ระบายน้ ำและเปิ ดทางน้ ำ
ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง หรือพื้นที่ลุ่มต่ำไปยังพื้นที่รองรับน้ำ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก โครงการชลประทานจันทบุรี โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน
คิรีธาร โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนทุ่งเพล ในการระบายน้ำให้สอดคล้องกับ ปริมาณน้ำฝน บริหารจัดการน้ ำ
ในอ่างเก็บกักน้ำที่เข้าอ่าง และปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา อ่างเก็บกักน้ำและประตู
ระบายน้ำ คลองส่งน้ำ และท่อระบายน้ำ ในความรับผิดชอบ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงแข็งแรง
และมีการบูรณาการกับพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงในการบริหารจัดการน้ำทุกมิติ เช่น การจัดจราจรน้ำ การระบาย
น้ำเข้าทุ่ง การเปิดทางน้ำ การทำแนวป้องกัน การวางกระสอบทราย การผลักดันน้ำ ฯลฯ
(2) การอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร
หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก แขวงทางหลวงจัน ทบุรี แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยให้ ประสานการปฏิบัติร่วมกับ เจ้าหน้ าที่ตำรวจในพื้นที่ ในการ
อำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย หรือถูกน้ำท่วม
จนประชาชนไม่สามารถสัญจรได้ โดยการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แนะนำเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย
พร้อมทั้งจัดทำป้ายประชาสัม พันธ์ แจ้งให้ผู้ใช้รถใช้เส้นทางทราบตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นทางร่วม ทางแยก และ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ประสบอุทกภัย จัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ รถยกสูง
เพื่ อให้ความช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุด/ถูกตั ดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญ จรได้โดยเร็ ว
รวมทั้งจัดให้มีช่างซ่อมบำรุงเมื่อเกิดกรณีเครื่องยนต์เกิดความเสียหาย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความ
สะดวกเรื่องเส้นทางตามจุดบริการประชาชนตามที่จังหวัดกำหนด
(3) การดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวั ดจันทบุรี ในการจัดเตรียม
เวชภัณฑ์ การจัดชุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และการป้องกันควบคุมโรคจากอุทกภัย รวมถึง
การดูแลผู้ประสบภัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง จัดหน่วยบริการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นประจำ ณ จุดอพยพ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. หมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง
และตั้งโรงพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว โดยมี อสม. และผู้นำชุมชน เป็นแกนหลักให้การช่วยเหลือประชาชนในกลุ่ม
เสี่ยง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมทีมสุขภาพจิตให้บริการ
(4) การดูแลรักษาความปลอดภัย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี และหน่วยทหารในพื้นที่
- การรัก ษาความปลอดภั ย ในพื้ น ที่ ให้ จั ด ชุ ด ตรวจ จั ด เวรยามเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น
ทรัพย์สินให้กับประชาชนที่นำรถมาจอดไว้ริ มข้างทาง กำชับสายตรวจ ตู้ยาม รถยนต์ แวะเวียนปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันเหตุ ส่วนทางเจ้าของทรัพย์ได้จัดคนเฝ้าอีกส่วนหนึ่ง
- สถานีตำรวจภูธร ออกตรวจจุดที่ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดไว้
บนริมทางสาธารณะ เพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ และเหตุร้ายอื่น ๆ ตามวงรอบการตรวจ
- ฝ่ายปกครองร่วมกับชุดรักษาความสงบในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จัดเวรยาม
เฝ้าระวังเหตุร้ายประจำจุดที่พักผู้อพยพ
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- ตำรวจภูธรในพื้นที่ประสบภัย จัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่อพยพให้มี
ความสงบเรียบร้อย
(5) การดูแลรักษาสถานที่สำคัญ
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประสานหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในการดูแลป้ องกันสถานที่สำคัญ ไม่ให้ได้ รับผลกระทบ หรือเสียหายจากอุทกภัย เช่น โรงพยาบาล
สถาบันการศึกษา ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โบราณสถาน พื้นที่หวงห้าม เป็นต้น
(6) การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม ภายใต้โครงสร้างศูนย์บั ญชาการเหตุการณ์ จังหวัดจันทบุ รี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี รวบรวมและประสานข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการประชาสัมพั นธ์ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงในการจัดการอุทกภัยและสาธารณภัยอื่นๆ เพื่อป้องกัน
การเผยแพร่ข่าวสารในทางลบ และการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ในสื่อสัง คมออนไลน์ (Social Media) และทางกลุ่ มไลน์ของผู้บริหารฯ รวมทั้งสร้างการรับรู้ข่าวสารการแจ้ง
เตือน และวิธีปฏิบัติตนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้รับทราบอย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และต่อเนื่อง
ไม่ ให้ ป ระชาชนถู ก ตั ด ขาดจากข้ อ มู ล ข่ า วสารของภาครั ฐ และกำหนดการแถลงข่ าวหรื อ ข้ อ เท็ จ จริง จาก
ผู้อำนวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) เท่านั้น
3.3.4 การบรรเทาทุกข์
(1) การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบภัย มอบหมายให้ทีมประชารัฐตำบล องค์กรปกครอง
ส่วนท้ อ งถิ่ น มู ล นิ ธิ/อาสาสมั ค รภาคประชาชน เอกชน หน่ วยทหารในพื้ น ที่ กองร้อ ยอาสารั กษาดิน แดน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ร่วมกันดำเนิ นการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย โดยให้จัดทำแผนแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบ
และปฏิบตั ิตามระเบียบหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) การแจกจ่ายถุงยังชีพ จังหวั ด/อำเภอ เป็ นศูนย์กลางในการช่ว ยเหลือผู้ป ระสบภั ย
โดยสำนั ก งานป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภัย จั ง หวัด จัน ทบุ รี เป็น หน่ วยจั ดทำแผนการแจกจ่ ายถุ ง ยัง ชี พ
ให้ส อดคล้องกับ สภาพพื้ นที่ จำนวนผู้ป ระสบภัย เพื่ อให้ การแจกจ่า ยเป็ นไปอย่ างทั่ วถึง และเป็น ธรรมและ
ป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
(3) การฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ มอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวั ด
จันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมกันจัดทำ
แผนตรวจสอบความเสียหายเชิงโครงสร้าง และแผนการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(4) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มอบหมายให้ สำนักงานสาธารณสุขจัง หวัดจันทบุรี
ร่วมกับสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
และดูแลผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงการดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานพยาบาล
ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียงที่มีขีดความสามารถและรองรับได้
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3.3.5 การประกาศกรณีพื้นที่ประสบอุทกภัย
(1) การประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย
เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ ให้มีการออกประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัยได้ตามดุลยพินิจ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยอาจขอให้มีหนังสือ
รับรองพื้นที่ประสบภัย ทั้งที่เป็นบุคคล และนิติบุคคลได้ โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยกำหนด
รูปแบบ แนวทางปฏิบั ติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบภั ย และหนัง สือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 โดยมี
ขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
(1.1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการ
ท้องถิ่นรายงานให้ผู้อ ำนวยการอำเภอทราบ เพื่อรายงานต่อไปยังผู้ อำนวยการจังหวั ด ทั้ง นี้ ในการรายงาน
ให้รายงานทุกช่องทางที่สามารถกระทำได้
(1.2) เมื่อผู้อำนวยการจังหวัด ได้รับการรายงานตามข้อ (1.1) แล้ว ให้เรียกประชุม
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์
ที่ ไ ด้ รั บ จากพื้ น ที่ ว่ า สถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า วเป็ น “สาธารณภั ย ” ตามนิ ย ามในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญ ญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และมีความจำเป็นต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัยหรือไม่
(1.3) กรณี ก องอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด (กอปภ.จ.)
พิจารณาแล้วเห็นว่า การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสาธารณภัยใน
เขตพื้นที่ ก็ให้ผู้อำนวยการจังหวัดออกประกาศดังกล่าว โดยรูปแบบของประกาศ ใช้ตามแบบประกาศที่กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด
(1.4) กรณีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้น ปรากฏชัดเป็นที่ทราบโดยทั่วไป ผู้อำนวยการ
จัง หวัด สามารถออกประกาศเขตพื้น ที่ ประสบสาธารณภั ยได้ทั นที แล้วแจ้ งให้ กองอำนวยการป้ อ งกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ (กอปภ.จ.) ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้
(1.5) เมื่ อ สาธารณภัย ยุ ติแ ล้ว ให้ ป ระกาศวัน สิ้น สุ ด ของสาธารณภั ยตามรูป แบบ
ประกาศที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด
(1.6) เมื่อออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศวันสิ้นสุดสาธารณภัยแล้ว
ให้ติดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกิดสาธารณภัย
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมรายงานให้ผู้อำนวยการกลางทราบภายใน 24 ชั่วโมง
(2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณี ฉุกเฉิน คือ เมื่อเกิดภั ยพิ บัติขึ้น ในพื้น ที่จังหวัด หากเป็ นกรณี ฉุกเฉินและจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจากเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อให้ความ
ช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. ดำเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
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ผู้ประสบภั ยพิบั ติ โดยการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภั ย พิบั ติกรณี ฉุ กเฉิน มีรายละเอีย ด
ประเภทของภัย วัน เดือน ปี ที่เกิดภัย และสิ้นสุดภัย พี้นที่ที่เกิดภัย ประเภทความเสียหาย เช่น ชีวิต ทรัพย์สิน
ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร เป็นต้น เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามเดือน นับแต่วันที่เกิดภัย
กรณีไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ภายในระยะเวลา
ที่ ก ำหนด ให้ ยื่ น ขอขยายระยะเวลาการให้ ค วามช่ วยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ยพิ บั ติ ก รณี ฉุก เฉิ น ก่ อนระยะเวลา
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยให้ทำเป็นหนังสือชี้แจง
เหตุผล ความจำเป็น และระยเวลาที่ขออนุมัติขยาย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งเป็นอำนาจ
อนุมัติของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
(2.1) เมื่อดำเนินการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ในวงเงิน ไม่เกิน 10,000,000 บาทแล้ว แต่ยัง ไม่ สามารถป้องกัน หรือยับ ยั้ ง ภัยพิ บัติ กรณี ฉุกเฉิ น
ดังกล่าวได้ ก็ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน
(2.2) ให้ผู้ว่าราชการจัง หวัดร่ว มกับ ก.ช.ภ.จ. ประกาศเขตการให้ความช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน โดยการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉินต้อง
กำหนดพื้นที่และระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ในการประกาศเขตการให้ ค วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิ บัติ กรณี ฉุกเฉิน ในจัง หวัด
หากไม่สามารถประชุ ม ก.ช.ภ.จ. ได้ทัน ท่วงที และผู้ว่าราชการจัง หวัดเห็ นว่าความเสียหายดัง กล่าวเป็นไป
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ระทรวงการคลั ง กำหนด ก็ ให้ มี อ ำนาจพิ จ ารณาประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.
(2.3) เมื่อมีประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัด แล้ว
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
4. การสนับสนุน
4.๑ ด้านงบประมาณ
4.1.1 การดำเนินงานในการจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้น ให้หน่วยงานพิจารณาใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรไว้ก่อนแล้ว
4.1.2 กรณีที่เงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรไว้ มีไม่เพียงพอในการ
จัดการสาธารณภัย ให้จังหวัดและอำเภอพิจารณาใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ./ก.ช.ภ.อ.
เป็น หน่ วยพิจ ารณากลั่นกรองและเห็ นชอบ ก่ อนเสนอผู้ ว่ าราชการจัง หวั ดอนุ มัติ ในการใช้จ่ายเงิน ทดรอง
ราชการเพื่ อการจัดการสาธารณภัยในการป้องกัน ยับยั้ง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และหากวงเงินทดรอง
ราชการฯ ของจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรไว้มีไม่เพียงพอต่อการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ให้คณะกรรมการ
ก.ช.ภ.จ. พิจารณาขอขยายวงเงินไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป โดยให้การดำเนินการเป็นไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local)
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด (Area)

งบประมาณปกติ

ส่วนราชการ (Function)

งบกลาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐบาล

งบประมาณในภาวะฉุกเฉิน
เงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

แผนภาพ : แหล่งที่มาและวิธีการใช้งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
4.2 แนวทางการขอรับการสนับสนุนทรัพยากร
รายละเอียดตามบัญชีข้อมูลทรัพยากรเครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี (ภาคผนวก ฎ)
4.3 การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
4.3.1 มอบหมายให้ ที่ ท ำการปกครองจั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ สื่ อ สาร
ตรวจสอบระบบสื่อสารหลัก สื่อสารรอง และระบบสื่อสารสำรอง รวมถึงระบบวิทยุสมัครเล่น และให้สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัน ทบุรี ประสานงานกับหน่วยงานด้านการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงสำนักงาน กสทช. เขต 12 จันทบุรี ในการตรวจสอบความพร้อมใช้ง านระบบสื่อสาร และเชื่ อมโยง
ระบบสื่อสารที่จำเป็นทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ภาคผนวก ญ : แผนผังการติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสาร)
4.3.2 มอบหมายให้สำนักงานบริการลูกค้า กสท. จันทบุรี และส่วนบริการลูกค้า บริษัท ที โอ ที จำกัด
(มหาชน) สาขาจันทบุรี ดำเนินการดูแลระบบโทรคมนาคมให้สามารถใช้การได้ตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
หน่วยงานที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมภาคเอกชนรายอื่น ให้ดูแลระบบโทรคมนาคมของตนเองให้สามารถ
ดำรงการให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
4.3.3 มอบหมายให้ สถานี วิทยุ กระจายเสีย งแห่ง ประเทศไทยจั ง หวั ดจั น ทบุ รี (สวท.จั นทบุ รี)
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและดำเนินการร่วมกับเครือข่ายสื่อสารมวลชนต่างๆ ในการใช้สื่อวิทยุและ
โทรทัศน์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสาธารณภัยที่เกิด ขึ้น และการดำเนินการของจังหวัด/อำเภอ
สื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
4.3.4 ฝ่ายเลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์/โทรสาร 0 3931 2100, 0 3932 5138-9 คลื่น
ความถี่ 162.800 MHz นามเรียกขาน “ศูนย์โกเมน”
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5. ภาคผนวก
5.1 ภาคผนวก ก คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1769/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี (อุทกภัย และดินถล่ม)
5.2 ภาคผนวก ข คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1770/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง
จังหวัดจันทบุรี
5.3 ภาคผนวก ค สถิติการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง
5.4 ภาคผนวก ง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี ปี 2563
5.5 ภาคผนวก จ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากจังหวัดจันทบุรี
5.6 ภาคผนวก ฉ พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของจังหวัดจันทบุรี
5.7 ภาคผนวก ช พื้นที่ปฏิบัติการเผชิญเหตุ
5.8 ภาคผนวก ซ ทำเนียบหน่วยงานจังหวัดจันทบุรี
5.9 ภาคผนวก ฌ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร วิทยุสื่อสาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.10 ภาคผนวก ญ แผนผังการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสาร
5.11 ภาคผนวก ฎ บัญชีข้อมูลทรัพยากรเครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
5.12 ภาคผนวก ฏ การแจกจ่ายแผนเผชิญหตุ
6. การแจกจ่าย
คณะกรรมการศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จั ง หวั ดจั นทบุ รี อุ ท กภั ย และดิ น ถล่ ม และหน่ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ฏ)
ลงนาม

ผู้เสนอแผน

(นายฐิตนันท์ อุดมสุข)
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
กรรมการและเลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
ลงนาม

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์)
รองผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน

(นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รักษา ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

