รำยงำนสถำนกำรณ์สำธำรณภัย
สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรำ
โทร 038 536 025 , 038 536 026 โทรสำร 038 536 025
สำยด่วนนิรภัย 1784
วันที่ 25 กันยายน 2561
*****************************************************************************************************************************************************************************************************

เรื่อง รายงานสถานการณ์อุทกภัยประจาวันจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงานสถานการณ์อุทกภัยประจาวันจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประจำวันที่ 25 กันยำยน 2561 ดังนี้
1. สถำนกำรณ์อุทกภัยในพื้นที่
ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จานวน 7 อาเภอ 23 ตาบล 147 หมู่บ้าน ดังนี้
อำเภอ

หมู่บ้ำน/ตำบล

1. บางน้าเปรี้ยว
(1 ตาบล 6 หมู่บ้าน)

- หมู่ที่ 1,2,6,10,11,12 ต.โยธะกา

2. แปลงยาว
(4 ตาบล 20 หมู่บ้าน)

- หมู่ที่ 7 ต.หนองไม้แก่น
- หมู่ที่ 1 – 11 ต.วังเย็น
- หมู่ที่ 3,4 ต.แปลงยาว
- หมู่ที่ 3,5,6,7,9,10 ต.หัวสาโรง

3. บางคล้า
(3 ตาบล 20 หมู่บ้าน)

- หมู่ที่ 1 – 9 ต.บางกระเจ็ด
- หมู่ที่ 1 – 5 ต.เสม็ดใต้
- หมู่ที่ 2 – 7 ต.หัวไทร

4. สนามชัยเขต
(3 ตาบล 30 หมู่บ้าน)

- หมู่ที่ 1,2,4,6,7,8 ต.ลาดกระทิง
- หมู่ที่ 1,4,6,12,13,14,15
ต.คู้ยายหมี
- หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,14,
16,17,18,20,22,23 ต.ท่ากระดาน

ควำมเสียหำย
1. ราษฎร 108 ครัวเรือน / 150 คน
2. พืชสวน 7 ไร่
3. บ่อปลา 19 บ่อ
4. บ่อกุ้ง 20 บ่อ
5. ถนน 6 สาย
(ความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ)
1. ราษฎร 90 ครัวเรือน / 620 คน
2. พืชไร่ 100 ไร่
3. นา 200 ไร่
4. ถนน 7 สาย
(ความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ)
1. ราษฎร 414 ครัวเรือน /1,489 คน
2. สถานที่ราชการ 1 แห่ง
3. พืชไร่ 23 ไร่
4. บ่อปลา 1 บ่อ
5. บ่อกุ้ง 2 บ่อ
6. ถนน 2 สาย
(อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย)
1. ราษฎร 481 ครัวเรือน / 921 คน
2. บ้านพักอาศัย 331 หลังคาเรือน
(อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย)

-2อำเภอ
5. พนมสารคาม
(8 ตาบล 49 หมู่บ้าน)

6. บ้านโพธิ์
(1 ตาบล 6 หมู่บ้าน)

7. ราชสาส์น
(3 ตาบล 16 หมู่บ้าน)

รวม 7 อำเภอ

หมู่บ้ำน/ตำบล
- หมู่ที่ 1,4,5,6,7,8,9,10,14
ต.บ้านซ่อง
- หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,13 ต.เกาะ
ขนุน
- หมู่ที่ 1,2,5,6 ต.ท่าถ่าน
- หมู่ที่ 1,2,3,4,7 ต.เมืองเก่า
- หมู่ที่ 2,3,4,9,10,11 ต.หนอง
ยาว
- หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,13
ต.หนองแหน
- หมู่ที่ 1,2,3 ต.พนมสารคาม
- หมู่ที่ 1,3,14 ต.เขาหินซ้อน
- หมู่ที่ 1 – 6 ต.แหลมประดู่

- หมู่ที่ 1,2,3,4,6 ต.บางคา
- หมู่ที่ 1,2,3,4,8,9 ต.เมืองใหม่
- หมู่ที่ 8,9,10,11,12 ต.ดงน้อย

147 หมู่บ้ำน 23 ตำบล

ควำมเสียหำย
1. ราษฎร 1,015 ครัวเรือน / 2,830 คน
2. บ้านพักอาศัย 1,005 หลังคาเรือน
3. คนเสียชีวิต 1 ราย
4. สถานที่ราชการ 3 แห่ง
5. พืชไร่ 215 ไร่
6. นา 3,114 ไร่
7. พืชสวน 203 ไร่
8. ถนน 10 สาย
(ความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ)

1. ราษฎร 81 ครัวเรือน / 245 คน
2. บ้านพักอาศัย 81 หลังคาเรือน
3. วัด 2 แห่ง
4. นา 650 ไร่
5. บ่อปลา 1 บ่อ
6. เป็ด/ไก่ 50 ตัว
7. สะพาน 1 แห่ง
(ความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ)
1. ราษฎร 200 ครัวเรือน / 700 คน
(ความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ)

1. รำษฎร 2,389 ครัวเรือน / 6,955 คน
2. ผู้เสียชีวิต 1 รำย
3. บ้ำนพักอำศัย 1,417 หลังคำเรือน
4. สถำนที่รำชกำร 4 แห่ง
5. วัด 2 แห่ง
5. พืชสวน 210 ไร่
6. พืชไร่ 338 ไร่
7. นำ 3,964 ไร่
8. บ่อปลำ 21 บ่อ
9. บ่อกุ้ง 22 บ่อ
10. ถนน 25 สำย
11. สะพำน 1 แห่ง
(ควำมเสียหำยอยูร่ ะหว่ำงกำรตรวจสอบ)

-32.สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ปัจจุบันเหลือสถานการณ์อุทกภัยอยู่ 2 อาเภอ ได้แก่
อำเภอบำงน้ำเปรี้ยว และ อำเภอบำงคล้ำ
โดยอาเภอบางน้าเปรี้ยวพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดแม่น้านครนายก และ แม่น้าบางปะกง
ส่วนอาเภอบางคล้าพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดแม่น้าบางปะกง ระดับน้าลดลงเรื่อยๆตามลาดับ
ปริมาณน้าส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นาข้าวที่ทาการเก็บเกี่ยวแล้ว ถนนในหมู่บ้านสามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก
สภำพน้ำในอ่ำงเก็บน้ำ
อ่างเก็บน้า
คลองสียัด
คลองระบม
ลาดกระทิง
น้าโจน ๒
น้าโจน ๑๖

ความจุอ่างฯ
ระดับน้า
ปริมาณน้า
ปริมาณน้า ปริมาณน้า
(ล้าน ลบ. ในอ่างปัจจุบัน ในอ่างปัจจุบัน ไหลลงอ่าง
ระบาย
ม.)
(ม.รทก.)
(ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.)
๔๒๐.๐๐
๖๓.๖๕
๓๕๒.๕๐
๒.๖๗๐
๐.๐๕๐
๕๕.๕๐
๓๙.๕๗
๔๘.๔๙
๐.๕๑๐
๐.๑๕๐
๔.๒๐
๕๙.๐๗
๔.๒๗
๐.๐๓๗
๐.๐๒๗
๑.๙๖
๕๕.๕๙
๑.๕๗๖
๐.๐๑๒
0.000
๑.๙๗
๓๓.๐๓
๑.๓๕๒
๐.๐๒๗
0.000

% ความจุ
๘๓.๙๓%
๘๗.๓๘%
๑๐๑.๖๗%
๘๐.๔๐%
๖๘.๖๒%

3.กำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เร่งระบายและผลักดันน้า เพื่อช่วยระบายน้าได้วันละ 4.5 แสน ลบ.ม.
4.กำรวิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์
หากไม่มีฝนตกลงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจานวนมาก คาดว่าใช้เวลาไม่นานจะเข้าสู่ภาวะปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์)
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

