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d ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มจังหวัดปราจีบรุ ี
ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ถ.สุวินทวงศ์ อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี 25230 โทร. 0-3745-4416-9 โทรสาร 0-3745-420

สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรี
ประจาวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น.
1. พื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว
มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 7 อาเภอ 53 ตาบล 432 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 2 เทศบาลตาบล
30 ชุมชน ประกอบด้วย
- อาเภอกบินทร์บุรี
14 ตาบล 142 หมู่บ้าน 2 เทศบาลตาบล 14 ชุมชน
- อาเภอศรีมหาโพธิ 10
ตาบล 83 หมู่บ้าน
- อาเภอเมืองปราจีนบุรี 8 ตาบล
67 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 16 ชุมชน
- อาเภอนาดี 5 ตาบล 19 หมู่บ้าน
- อาเภอบ้านสร้าง
9 ตาบล 88 หมู่บ้าน
- อาเภอศรีมโหสถ 4 ตาบล 19 หมู่บ้าน
- อาเภอประจันตคาม 3 ตาบล 14 หมู่บ้าน
ผลกระทบพื้นที่เกษตรทั้งหมด 110,549 ไร่ จาแนกเป็น นาข้าว 92,928 ไร่ พืชไร่ 15,256
ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 2,365 ไร่ บ่อปลา 14,524 ไร่ 287 บ่อ ถนน 380 สาย สะพาน 6 แห่ง
วัด 52 แห่ง โรงเรียน 32 แห่ง(ปิด 17 แห่ง)
1.1 อาเภอกบินทร์บุรี
สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย อาเภอกบินทร์บุรี
14 ตาบล 142 หมู่บ้าน 2 เทศบาล 14 ชุมชน 5,074 ครัวเรือน 17,889 คน นาข้าว 41,674 ไร่
พืชไร่ 6,689 ไร่ พืชสวนและอื่น 2,105 ไร่ ถนน 236 สาย สะพาน 6 แห่ง วัด 23 แห่ง โรงเรียน 22 แห่ง(ปิด 17
แห่ง) พื้นที่อพยพ ตลาดศูนย์การค้าเทศบาลตาบลกบินทร์ สวน 72 พรรษา พื้นที่ว่างเปล่าติดโรงฆ่าสัตว์
บริเวณชุมชนตลาดเก่า ที่ได้รับผลกระทบ 7 ชุมชน 970 หลังคาเรือน 3,859 คน เทศบาลเมืองเก่า
7 ชุมชน 313 ครัวเรือน 939 คน
พื้นที่ประสบอุทกภัย อาเภอกบินทร์บุรี
(1) เทศบาลตาบลกบินทร์ 7 ชุมชน
(2) เทศบาลตาบลเมืองเก่า 7 ชุมชน
(3) ตาบลวังตะเคียน หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8, 10,12,14,16 รวม 11 หมู่บ้าน
(4) ตาบลบ่อทอง หมู่ที่ 1 ,2,3,4,5,6,79,10 รวม 9 หมู่บ้าน
(5) ตาบลบ้านนา หมู่ที่ 3,4,8,10 รวม 4 หมู่บ้าน
(6) ตาบลวังดาล หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 รวม 14 หมู่บ้าน
(7) ตาบลนาแขม หมู่ที่ 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,11
รวม 10 หมู่บ้าน
(8) ตาบลย่านรี หมู่ที่ 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 รวม 12 หมู่บ้าน
(9) ตาบลกบินทร์ หมู่ที่ 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,12 รวม 9 หมู่บ้าน
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(10) ตาบลเมืองเก่า หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
รวม 22 หมู่บ้าน
(11) ตาบลลาดตะเคียน หมู่ที่ 8,10 รวม 2 หมู่บ้าน
(12) ตาบลหาดนางแก้ว หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 รวม 6 หมู่บ้าน
(13) ตาบลหนองกี่ หมู่ที่ 1, 2,3,4,6,9
รวม 6 หมู่บ้าน
(14) ตาบลเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
รวม 11 หมู่บ้าน
(15) ตาบลนนทรี หมู่ที่ 11,12
รวม 2 หมู่บ้าน
(16) ตาบลวังท่าช้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,20,21,22,23 รวม 19 หมู่บ้าน
ส่วนราชการ ได้แก่ เรือนจาอาเภอกบินทร์บุรี สานักงานสาธารณสุขอาเภอกบินทร์บุรี สถานีอุตุนิยมวิทยา
อาเภอกบินทร์บุรี ประปาส่วนภูมิภาคอาเภอกบินทร์บุรี สานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลเสริมสร้าง
สุขภาพตาบลย่านรี โรงพยาบาลเสริมสร้างสุขภาพตาบลหาดนางแก้ว สานักงานเทศบาลตาบลกบินทร์

 การดาเนินการ
- อาเภอและเทศบาลตาบลกบินทร์ให้ความช่วยเหลือขนย้ายทรัพย์สิน และสารวจปริมาณน้า สารวจพื้นที่
โดยรอบอย่างสม่าเสมอ
- จังหวัดปราจีนบุรีและ ศูนย์ ปภ.เขต 3 สนับสนุนเรือเล็ก จานวน 290 ลาเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์
19 ลา เต้นท์นอน 4 เต้นท์ (ตาบลวังดาล)
- แจกจ่ายยาสามัญประจาบ้าน 200 ชุด (17 ก.ย. 2555) ถุงยังชีพ 200 ชุด (วันที่ 19 ก.ย. 2555)
- มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพ จานวน 1,000 ถุง (21 ก.ย. 2555)
- องค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม มอบถุงยังชีพ จานวน 182 ถุง (21 ก.ย. 2555)
- มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพ จานวน 1,075 ถุง (22 ก.ย. 2555)
- การประปาส่วนภูมิภาคกบินทร์บุรี มอบน้าดื่ม จานวน 1,500 ขวด
- มณฑลทหารบกที่ 12 ตั้งกองอานวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ สวน 72 พรรษา ทต.กบินทร์และช่วย
บรรจุกระสอบทราย
- มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบสิ่งของพระราชทาน จานวน 500 ชุด
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายฐานิสร์ เทียนทอง) มอบถุงยังชีพ 1,200 ชุด(24 ก.ย. 55)
- บริษัท SCG ประเทศไทย มอบส้วมกระดาษ จานวน 300 ชุด
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบถุงยังชีพ จานวน 500 ชุด (25 ก.ย. 2555)
- ตั้งครัวสายใยรักแห่งครอบครัว ร่วมกับบริษัท HGSTจากัด ณ สานักงานเกษตรอาเภอกบินทร์บุรี
จานวน 1,100 กล่อง ในวันที่ 26 ก.ย. 2555
- สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 สนับสนุนน้าดื่ม จานวน 6,000 ขวด (17-25 กย. 55)

1.2 อาเภอศรีมหาโพธิ
สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย อาเภอศรีมหาโพธิ 10 ตาบล 83 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ
6,487 ครัวเรือน โรงเรียน 5 แห่ง วัด 12 แห่ง ถนน 62 สาย พื้นที่การเกษตร 34,713 ไร่
1. ตาบลท่าตูม หมู่ที่ 1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10
รวม 10 หมู่บ้าน
2. ตาบลบ้านทาม หมู่ที่
1,2,3,4,5,6,7,8 รวม 8 หมู่บ้าน
3. ตาบลศรีมหาโพธิ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,๙,10,11,12
รวม 12 หมู่บ้าน
4. ตาบลสัมพันธ์ หมู่ที่ 3,4,5,1,2,6,7
รวม 7 หมู่บ้าน
5. ตาบลหาดยาง หมู่ที่ 1,2,4,3
รวม 4 หมู่บ้าน
6. ตาบลบางกุ้ง หมู่ที่ 1,2,3,4,5
รวม 5 หมู่บ้าน
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7. ตาบลดงกระทงยาม หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7
รวม 7 หมู่บ้าน
8. ตาบลหนองโพรง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 รวม 13 หมู่บ้าน
9. ตาบลหัวหว้า หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,814,15 รวม 10 หมู่บ้าน
10. ตาบลกรอกสมบูรณ์ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 รวม 7 หมู่บ้าน

 การดาเนินการ

- จังหวัดปราจีนบุรี และ ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี ส่งเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 3 ลา เรือเล็ก
105 ลา
- 20 กันยายน 2555 ผวจ.ปราจีนบุรี กาชาดจังหวัด ปภ.จังหวัด แจกถุงยังชีพ ตาบลบ้านทาม
500 ถุง
- มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพ จานวน 1,000 ถุง (21 ก.ย. 2555)
- มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพ จานวน 1,075 ถุง (22 ก.ย. 2555)
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายฐานิสร์ เทียนทอง) มอบถุงยังชีพ 500 ชุด(24 ก.ย. 55)
- บริษัท SCG ประเทศไทย มอบส้วมกระดาษ จานวน 300 ชุด
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบถุงยังชีพ จานวน 500 ชุด (25 ก.ย. 2555)
- ตั้งโรงครัวเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ณ ต.ท่าตูม ในวันที่ 26-29 ก.ย. 55
- ตั้งโรงครัวเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ณ วัดดอนใหญ่ ม.6 ต.ดงกระทงยาม วันละ 1,000 กล่อง
ในวันที่ 25 – 29 ก.ย. 2555
- ตั้งโรงครัวเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ณ แยกบ้านทาม ต.บ้านทาม วันละ 1,000 กล่อง
ในวันที่ 26 – 29 ก.ย. 2555
- ตั้งครัวสายใยรักแห่งครอบครัว ร่วมกับบริษัท HGSTจากัด ณ บ้านหนองกระทุ่ม จานวน 1,100 กล่อง
ในวันที่ 26 ก.ย. 2555
- ตั้งครัวสายใยรักแห่งครอบครัว ร่วมกับบริษัท HGST จากัด ณ ม.1 บ้านทาม จานวน 1,100 กล่อง
ในวันที่ 27 ก.ย. 2555
- ตั้งครัวสายใยรักแห่งครอบครัว ร่วมกับบริษัท HGST จากัด ณ บ้านดงกระทงยามจานวน 1,100 กล่อง
ในวันที่ 28 ก.ย. 2555
- พล.ร.2 รอ.
ขนย้ายสิ่งของและบริการรับ- ส่งในการสัญจรไปมาให้กับราษฎรในตลาด
ทต.ศรีมหาโพธิ – อบต.ศรีมหาโพธิ (ระยะทางไปกลับ 8 กม.)รวม 12 เที่ยว ยอดราษฎร 231 ราย
- พล.ร.2 รอ. ปรับปรุงถนนเลียบแม่น้าที่ขาดชารุดบ้านอ่อนช้อย หมู่ที่ 4 ต.หาดยาง จานวน 1 แห่ง
ความยาว 18 ม.
- สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 สนับสนุนเครื่องสูบน้า ขนาด 12 นิ้ว 8 เครื่อง ที่ทต.ศรีมหาโพธิ
(18-24 กันยายน 2555)
- สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 สนับสนุนน้าดื่ม จานวน 5,000 ขวด (18-24 กย. 55)

1.3 อาเภอเมืองปราจีนบุรี
สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย อาเภอเมืองปราจีนบุรี 8 ตาบล 67 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 16 ชุมชน
บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ 3,232 ครัวเรือน โรงเรียน 5 แห่ง วัด 17 แห่ง ถนน 21 สาย พื้นที่การเกษตร
นา 6,854 ไร่ บ่อปลา 231 บ่อ
1. ตาบลบางบริบูรณ์ หมู่ที่ 1, 2,3,4,5,6
รวม 6 หมู่บ้าน
2. ตาบลท่างาม หมู่ที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
รวม 12 หมู่บ้าน
3. ตาบลวัดโบสถ์ หมู่ที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
รวม 11 หมู่บ้าน
4. ตาบลรอบเมือง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9
รวม 9 หมู่บ้าน
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5.
6.
7.
8.
9.

ตาบลโคกไม้ลาย หมู่ที่ 1,2,4
รวม 3 หมู่บ้าน
ตาบลบางเดชะ หมู่ที่ 2,3,4
รวม 3 หมู่บ้าน
ตาบลหน้าเมือง (เขตเทศบาลเมือง)
16 ชุมชน
ตาบลโนนห้อม หมู่ที่
1,2,3,4,5,6,7,8,11,12
รวม 10 หมู่บ้าน
ตาบลเนินหอม
หมู่ที่ 5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,21 รวม 13 หมู่บ้าน

 การดาเนินการ
- อาเภอได้ประสานองค์การบริหารส่วนตาบลสารวจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
- อาเภอและเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ทาการบล็อกน้าป้องกันสถานที่สาคัญ เช่น ศาสนสถาน
ส่วนราชการต่างๆ
1. แจกจ่ายกระสอบบรรจุทรายและทรายให้ประชาชนในการป้องกันบ้านเรือนตนเอง
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้าในการสูบน้าออกจากจุดที่ท่วม 7 จุด ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. พล.ร.2รอ. จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพล.ร.2รอ. ประสานกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชน
4. จังหวัดสนับสนุนเรือพาย จานวน 120 ลา
5. โครงการชลประทานปราจีนบุรี สนับสนุนเครื่องสูบน้าขนาด 12 นิ้ว 2 เครื่อง ขนาด 8 นิ้ว 9 เครื่อง
6. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพ ณ โรงเรียนปราจีนราษฎรอารุง อ.เมืองปราจีนบุรี
จานวน 1,000 ชุด (26 ก.ย. 2555)
7. สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพธารน้าใจ พร้อมน้าดื่ม ณ วัดเลียบและวัดสง่างาม จานวน 656 ชุด
(26 ก.ย. 2555)
8. พล.ร.2 รอ. กรอกกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันน้าไหลเข้าบริเวณพื้นที่ภายในวัดแก้วพิจิตร
จานวน 2,300 ใบ
9. สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 สนับสนุนเครื่องสูบน้า ขนาด 12 นิ้ว 4 เครื่อง ที่ฝายน้าล้นคลองไผ่
(22-25 กันยายน 2555)
10. สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 สนับสนุนน้าดื่ม จานวน 3,000 ขวด (27 กย. 55)

1.4 อาเภอนาดี
สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย อาเภอนาดี 5 ตาบล ๑๙ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 1,545 ครอบครัว
นา 1,643 ไร่ ไร่ 231 ไร่ พืชสวนอื่น 30 ไร่
๑. ตาบลสาพันตา หมู่ที่ 3,๔,5,๘,9
รวม 5 หมู่บ้าน
๒. ตาบลสะพานหิน หมู่ที่5,6,7
รวม 3 หมู่บ้าน
๓. ตาบลนาดี หมู่ที่
2,9,12
รวม 3 หมู่บ้าน
๔. ตาบลแก่งดินสอ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๑๐ รวม ๖ หมู่บ้าน
๕. ตาบลทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑,๓ รวม ๒ หมู่บ้าน

 การดาเนินการ

- อาเภอได้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(ก.ช.ภ.อ.) เพื่อเสนอจังหวัด
ปราจีนบุรีประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือต่อไป

1.4 อาเภอบ้านสร้าง
สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย อาเภอบ้านสร้าง 9 ตาบล 88 หมู่บ้าน 7,846 ครอบครัว 16,976 คน
ความเสียหายพื้นที่การเกษตร นา 5,679 ไร่ ถนน 53 สาย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตาบลบางแตน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
รวม 13 หมู่บ้าน
ตาบลบางยาง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
รวม 13 หมู่บ้าน
ตาบลบางพลวง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
รวม 11 หมู่บ้าน
ตาบลบ้านสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
รวม 11 หมู่บ้าน
ตาบลบางกระเบา หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, รวม 9 หมู่บ้าน
ตาบลบางเตย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 รวม 10 หมู่บ้าน
ตาบลบางปลาร้า หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 รวม 8 หมู่บ้าน
ตาบลกระทุ่มแผ้ว หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 รวม 7 หมู่บ้าน
ตาบลบางขาม หมู่ที่ 1,2,3, 4,5,6 รวม 6 หมู่บ้าน

 การดาเนินการ
- องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดหาน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้าออกจากพื้นที่การเกษตรเบื้องต้นแล้ว
- อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุกระสอบทรายกั้นน้า หมู่ที่ 1 ตาบลบางพลวง และทา
สะพานเดินในวัดบางกระเบา(พระอารามหลวง)
- 25 ก.ย. 2555 นายอาเภอสั่งการให้ อบต.บางเตยเข้าให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว และประกาศ
พื้นที่ประสบภัยเพิ่มเติม
- มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพ ณ ศาลาวัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จานวน
1,000 ชุด (26 ก.ย. 55)
- จังหวัดสนับสนุนเรือพาย จานวน 128 ลา
เรือท้องแบนจานวน 14 ลา
- ม.พัน2 พล.ร.2รอ สนับสนุนสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 ในการขนย้ายถุงยังชีพ ณ วัดบางกระเบา
- ม.พัน2 พล.ร.2รอ กรอกกระสอบทรายทาผนังกั้นน้าบริเวณโดยรอบวัดบางกระเบา จานวน 1,000 ใบ
- สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 สนับสนุนเครื่องสูบน้า ขนาด 12 นิ้ว 2 เครื่อง ต.บางแตน (7 ก.ย. 55)
- สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 สนับสนุนเครื่องสูบน้า ขนาด 12 นิ้ว 1 เครื่อง พื้นที่โครงการพัฒนาส่วน
พระองค์ ต.บางแตน (17 ก.ย. 55)

1.6 อาเภอศรีมโหสถ
สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย อาเภอศรีมโหสถ 4 ตาบล 19 หมู่บ้าน 2,420 ครอบครัว ความเสียหาย
พื้นที่การเกษตร นา 846 ไร่ บ่อปลา 15 บ่อ ถนน 10 สาย วัด 5 แห่ง ถนน 19 สาย
1. ตาบลโคกปีบ หมู่ที่
1,2,3,4,5,6,7,8
รวม 8 หมู่บ้าน
2. ตาบลคู้ลาพัน หมู่ที่
1,2,3,4
รวม 4 หมู่บ้าน
3. ตาบลโคกไทย หมู่ที่ 1,2,3 รวม 3 หมู่บ้าน
4. ตาบลไผ่ชะเลือด หมู่ที่ 1,2,3,4
รวม 4 หมู่บ้าน

 การดาเนินการ
- กองพันทหารสารวัตรที่ 12 เข้าช่วยเหลือ อพยพราษฎรตาบลคู้ลาพัน
- ได้รับการสนับสนุนเรือพายจาก สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี จานวน 50 ลา
- อาเภอสนับสนุนส้วมลอยน้า 1 หลัง
- ทต.โคกปีบ แจกถุงยังชีพ ราษฎรตาบลโคกปีบ จานวน 100 ชุด (28 ก.ย. 2555)
- อบต.โคกปีบ แจกถุงยังชีพ ราษฎรตาบลโคกปีบ จานวน 76 ชุด (28 ก.ย. 2555)
- ผวจ. ปราจีนบุรี ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี แจกถุงยังชีพ ราษฎรตาบลคู้ลาพัน จานวน 300 ชุด
(28 ก.ย. 2555)
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1.7 อาเภอประจันตคาม
สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย อาเภอประจันตคาม 3 ตาบล 14 หมู่บ้าน 350 ครอบครัว 1,200 คน
ความเสียหายพื้นที่การเกษตร อยู่ระหว่างการสารวจ
1. ตาบลประจันตคาม หมู่ที่ 1,3,6,7,8,10,11
รวม 7 หมู่บ้าน
2. ตาบลโพธิ์งาม หมู่ที่ 9,12,18
รวม 3 หมู่บ้าน
3. ตาบลเกาะลอย หมู่ที่ 1,2,3,6 รวม 4 หมู่บ้าน

 การดาเนินการ
- อาเภอได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
- จังหวัดสนับสนุนเรือพาย จานวน 50 ลา
เรือท้องแบน 1 ลา

2.สถานการณ์น้า วันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ปริมาณน้าฝนมีฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่ (8 ต.ค. 55 16.00 – 9 ต.ค. 55 08.00 น.)
ลาดับ
ที่
1

2

อาเภอ

นาดี
กบินทร์บุรี

ระดับน้า
วิกฤติ
(ม.)

ระดับ
น้า
ปัจจุบัน

-

8.00

3.78

4.5

8.97
(ซ้าย)
9.24
(ขวา)

10.01

ปริมาณน้าฝน
(มม.)

เปรียบเทียบระดับ
น้าวันก่อน

เปรียบเทียบระดับน้า
ปัจจุบัน
กับระดับน้าวิกฤติ

เพิ่มขึ้น ลดลง ต่า(ม.)
-

-

หมายเหตุ

สูง(ม.)

4.22

ลดลง

-

1.04

-

0.64

0.13

3

ประจันตคาม

-

6.00

5.40

-

-

0.60

-

ลดลง

4

ศรีมหาโพธิ

-

9.00

8.98

-

0.14

-

0.02

เสมอตลิ่ง

5

เมือง
ปราจีนบุรี

-

4.15

4.35

-

0.03

-

0.20

ลดลง/วิกฤติ

6

ศรีมโหสถ

0.9

4.20

4.59

-

0.01

-

0.39

ลดลง/วิกฤติ

7

บ้านสร้าง

5.1

3.00

3.57

-

0.01

-

0.57

ลดลง/วิกฤติ

 การดาเนินการ
ได้แจ้งให้อาเภอ แจ้งเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง
ตลอดจนให้ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ ฯ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน
************************************************
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า จังหวัดปราจีนบุรี
โทร. 0-3745-4416 – 9 โทรสาร 0-3745-4420

