แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม ปี 2561
แผนการเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2558
๔. แผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน ๑ : 4๕๐,๐๐๐ ระวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. สถานการณ์
๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป
- สถานการณ์อุทกภัย ปี 2557 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 มีฝนตกหนักทางภาคเหนือ และ
ภาคกลางตอนบน และเขื่อนเจ้าพระยาได้ระบายน้้าในอั ตรา 896 และระบายอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 11
กั น ยายน 2557 เขื่ อ นเจ้ า พระยาได้ ร ะบายน้้ า สู ง สุ ด 1,050 ลบ.ม./วิ น าที จากการระบายน้้ า ดั ง กล่ า ว
ส่งผลกระทบให้น้าเข้าท่วมใต้ถุนบ้านในพื้นที่ริมแม่น้าน้อย คลองบางหลวง ในเขตอ้าเภอเสนา ผักไห่ ตั้งแต่วันที่
7 - 21 กันยายน 2557 รวม 10 ต้าบล 64 หมู่บ้าน 1,612 ครัวเรือน
- สถานการณ์อุทกภัย ปี 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม น้้าเอ่อล้นตลิ่ง
แต่อย่างใด
- สถานการณ์อุทกภัย ปี 2559 กรมชลประทานได้ระบายน้้าผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ระบายสูงสุด
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ปริมาณ 2,297 ลบ.ม./วินาที เขื่อนป่าสัก ระบายสูง สุดวันที่ 10 ตุลาคม 2559
ปริมาณ 760 ลบ.ม./วินาที เขื่อนพระรามหก ระบายสูงสุดวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ปริมาณ 726 ลบ.ม./วินาที
มีบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมแม่น้าน้อย คลองบางหลวง คลองบางบาล แม่น้าเจ้าพระยา นอกเขตคันกั้นน้้าในพื้นที่
อ้าเภอผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน คลองบางครู ในพื้นที่อ้าเภอบางปะหัน
แม่น้าป่าสัก ในพื้นที่อ้าเภอท่าเรือ นครหลวง แม่น้าลพบุรี ในพื้นที่อ้าเภอมหาราช ได้รับผลกระทบ รวม 10
อ้า เภอ 126 ต้ า บล 689 หมู่ บ้ า น 35,127 ครั ว เรือ น ศาสนสถาน โรงเรี ยนและสถานที่ ร าชการได้ รั บ
ผลกระทบ รวม วัด 49 วัด มัสยิด 3 แห่ง โรงเรียน 15 แห่ง สถานีอนามัย 4 แห่ง มีผู้เสียชีวิต จ้านวน 5 ราย
- สถานการณ์อุทกภัย ปี 2560 กรมชลประทานได้ระบายน้้าผ่านเขื่อนเจ้าพระยา แม่น้าน้อย
และเขื่อนพระรามหก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอัตรา 800 ลบ.ม./วินาที และเพิ่มขึ้นจนถึง 2,700 ลบ.ม./วินาที
ส่ ง ผลกระทบให้ พื้ น ที่ น อกคั น กั้ น น้้ า ริ ม แม่ น้ า เจ้ า พระยา แม่ น้ า น้ อ ย คลองบางหลวง ได้ รั บ ผลกระทบ
รวม 11 อ้ า เภอ 142 ต้ า บล 868 หมู่ บ้ า น 68,918 ครั ว เรื อ น พื้ น ที่ ก ารเกษตรเสี ย หาย ด้ า นพื ช
3,282.375 ไร่ ด้ า นประมง 434.75 ไร่ ด้ า นปศุ สั ต ว์ ไ ด้ มี ก ารอพยพขนย้ า ยสั ต ว์ 1,007 ตั ว สั ต ว์ ปี ก
9,554 ตัว ถนน 80 สาย วัด 42 แห่ง มัสยิด 8 แห่ง โรงเรียน 21 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
8 แห่ง ผู้เสียชีวิต จ้านวน 22 ราย
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แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุดที่ ของ ชุด
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- พื้นที่ความเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(1) อ้าเภอบางบาล ต้าบลบางหัก บางหลวงโดด บางหลวง บ้านกุ่ม บางชะนี วั ดตะกู ทางช้าง
ไทรน้อย วัดยม สะพานไทย มหาพราหมณ์ พระขาว บ้านคลัง น้้าเต้า และพระขาว
(2) อ้าเภอผักไห่ ต้าบลท่าดินแดง กุฎี
(3) อ้าเภอเสนา ต้าบลบ้านกระทุ่ม รางจรเข้ หัวเวียง บางนมโค
(4) อ้าเภอบางไทร ต้าบลกระแชง ช้างน้อย สนามไชย บางไทร บางยี่โท
(5) อ้าเภอท่าเรือ ต้าบลท่าเรือ ท่าหลวง ท่าเจ้าสนุก
(6) อ้าเภอนครหลวง ต้าบลนครหลวง พระนอน บางพระครู

๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ
(1) ข้อมูลพื้นที่การเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๕๙๗,๙๐๐ ไร่ แบ่งเป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร
๑,๐๓๘,๔๔๘ ไร่
- พื้นที่ปลูกข้าว ๙๔๘,๕๑๘.๒๕ ไร่
- พื้นที่ปลูกไม้ผล ๑๙,๐๓๔.๐๐ ไร่
- พื้นที่ปลูกผัก ๖,๔๔๕.๐๐ ไร่
- พื้นที่ปลูกไร่ ๒,๙๑๘.๐๐ ไร่
- พื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ๑,๖๘๑.๐๐ ไร่
- พื้นที่เพาะเห็ด/อื่น ๆ ๘,๗๒๓.๐๐ ไร่
ที่มา ส้านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล : ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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(2) ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาจได้รับผลกระทบ แยกเป็น
- พื้นที่เศรษฐกิจ นิคมอุตสาหกรรม ๓ แห่ง นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรม
บ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร เขตประกอบการอุตสาหกรรม ๒ แห่ง แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ้ากัด (มหาชน)
- พื้นที่ชุมชน บริเวณรอบเกาะเมือง ชุมชนเสนา
- โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ พระราชวังบางปะอิน พระต้าหนักสิริยาลัย ศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทร วัดไชยวัฒนาราม วัดธรรมมาราม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดพนัญเชิงวรวิหาร
- พื้ นที่ ก ารเกษตร การเกษตร ๑,๐๓๘,๔๔๘ ไร่ ปลูก ข้ าว ๙๔๘,๕๑๘.๒๕ ไร่ ปลู ก ไม้ ผ ล
๑๙,๐๓๔.๐๐ ไร่ ปลู กผั ก ๖,๔๔๕.๐๐ ไร่ ปลู ก ไร่ ๒,๙๑๘.๐๐ ไร่ ปลู ก ไม้ ด อกไม้ ประดั บ ๑,๖๘๑.๐๐ ไร่
เพาะเห็ด/อื่น ๆ ๘,๗๒๓.๐๐ ไร่
- วัด ๕๑๒ วัด มัสยิด ๖๔ แห่ง โบสถ์คริสต์ ๒๑ แห่ง
(3) ระบบการกักเก็บน้้า
ที่

ชื่ออ่างเก็บน้้า/เขื่อน/ฝาย

ความจุที่ระดับน้้าสูงสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
1,209,000

1

โครงการพระราชานุสาวนีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

2

โครงการพระราชาสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

3

หนองบอน

180,000

4

หนองลาดสวาย

160,000

5

หนองขโมย

130,000

2,003,400

๒. ภารกิจ
๒.๑ การป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ส้าคัญของจังหวัด
(1) เขตเมือง
- การขุดลอกท่อระบายน้้า การตรวจเช็คปริมาณน้้าฝนอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การระบาย/การรับน้้า ของโครงสร้างในพืน้ ที่เมือง เพื่อเตรียมแผนการรองรับน้้าฝน
- ร่วมถึงการตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องสูบน้้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เขตอุตสาหกรรม
- Multi lock/อุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเอง
- การสร้างเขื่อนโอบเขตอุตสาหกรรมด้านตะวันออกทั้ง หมด ตามแผนบริหารจัดการน้้า ของ
ไจก้า จ้านวน 6 ประตู ซึ่งได้ด้าเนินการอยู่ 4 ประตู ได้แก่ ปตร. บ้านโพ 2 ปตร. บ้านพาสน์ 2 ปตร. บ้านเลน
2 และปตร. บางโหง 2 ปัจจุบันได้มีการของบประมาณเพิ่มเติมอีกจ้านวน 2 ประตู ได้แก่ ปตร. คลองจิก 2 และ
ทรบ.คลองตามา
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(3) เขตเกษตรกรรม ใช้พื้นที่ลุ่มต่้า ประมาณ 600,000 ไร่ เป็นพื้นที่รับน้้า โดยลดความสูญเสีย
ด้วยการเหลื่อมเวลาการเพาะปลูก โดยให้เกษตรกรเลื่อนเวลาการเพาะปลูกให้เร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทัน
ก่อนน้้าหลากเข้าพื้นที่นา ท้าให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา
(4) พื้นที่ลุ่มต่้า
- การเตรียมความพร้อมพื้นฐาน พื้นที่อพยพ โครงการพื้นฐาน อาทิ สะพาน เรือสัญจร
- การเยียวยา ผู้ป่วยปกติ (โรคภัยไข้เจ็บ) ผู้ป่วยที่เกิดผลกระทบจากน้้า
- การเยียวยาด้วยถุงยังชีพ
- การดูแลความปลอดภัยในชีวิต
2.2 การป้องกันดูแล ชีวิต และทรัพย์สิน
- สถานีต้ารวจภูธรออกตรวจจุดที่ประชาชนน้าสิ่งของมาพักไว้และอพยพอยู่อาศัย เช่น เต็นท์ ศาลาริมทาง
เพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ และเหตุร้ายอื่น ๆ ตามวงรอบการตรวจ
- ฝ่ายปกครองร่วมกับชุดทหารรักษาความสงบในพื้นที่ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จัดเวรยามเฝ้าระวัง
เหตุร้ายประจ้าจุดที่พักผู้อพยพ
2.3 การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่
(1) ปัจจัยการเฝ้าระวังลุ่มแม่น้าน้อย
- ปริมาณน้้าผ่านประตูระบายบรมธาตุปากแม่น้าน้อยเหนือเขื่อนเจ้าพระยา >180 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้้าผ่าน ประตูระบายผักไห่ >150 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
(2) ปัจจัยการเฝ้าระวังลุ่มแม่น้าลพบุรี
- ปริมาณน้้าผ่าน ประตูระบาย ปากแม่น้าลพบุรี ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา >50 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้้าผ่าน ประตูระบายวัดมณีชลขันธ์ ลพบุรี >80 ลบ.ม./วินาที
- ปริ มาณฝนที่ต กหนั กในพื้น ที่ อ้า เภอไพศาลี อ้ าเภอตาคลี จั ง หวัดนครสวรรค์ และต้ าบล
นารายณ์ อ้าเภอสระโบสถ์ อ้าเภอโคกส้าโรง อ้าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
(3) ปัจจัยการเฝ้าระวังลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
- ปริมาณน้้าผ่าน จ.นครสรรค์ >1,500 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้้าผ่าน ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา >800 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์
(4) ปัจจัยการเฝ้าระวังลุ่มแม่น้าป่าสัก
- ปริมาณน้้าระบายท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ >500 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้้าระบายท้ายเขื่อนพระราม 6 > 300 ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
(5) การก่อสร้างอาคาร การสร้างเส้นทางคมนาคม ถนน และสะพานที่ได้มาตรฐาน ที่ทนต่อการเกิด
อุทกภัยและสภาพอากาศที่รุนแรง จะท้าให้ช่วยลดความเสียหาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดอุทกภัย
(6) การเสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง รวมถึงการปลูกต้นไม้และพุ่มไม้ เพื่อป้องกันชุมชนริมน้้า
จากผลกระทบโดยตรงจากอุ ท กภั ย และสภาพอากาศที่ รุ น แรง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ น้ า จากแม่ น้ า ไหลเข้ า ท่ ว มชุ ม ชน
เป็นการลดผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากภัย
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(7) การก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้้า หรือแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้้า ระบบผันน้้า ฯลฯ เพื่อกักเก็บน้้าเมื่อมี
ปริมาณน้้าจากฝนเป็นจ้านวนมาก และช่วยไม่ให้น้าไหลผ่านอย่างรวดเร็วจนเกินไป ท้าให้ไม่ให้เกิดอุทกภัยใน
พื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่ในบริเวณกว้าง
(8) การสร้างพนังกันน้้าริมแม่น้า เพื่อป้องกันอุท กภัยจากน้้าท่วมตลิ่ง เพื่อช่วยลดผลกระทบหาก
ปริมาณน้้าจากแม่น้ามีระดับสูงขึ้น ซึ่งอาจท้าให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมตลิ่งได้รับความเสียหาย
(9) การขยายพื้นที่เส้นทางการไหลของน้้า การสร้างทางและระบบระบายน้้า เพื่อเป็นการช่วย
ระบายน้้าหากมีปริมาณน้้าไหลผ่านเป็นจ้า นวนมาก เป็นการช่วยป้องกัน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
อุทกภัย
๓. การปฏิบัติ
๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ
(1) การด้าเนินการของ กอปภ.จังหวัด และสิ่งที่ต้องการให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับอ้าเภอ/เมือง/เทศบาล/อบต. ด้าเนินการ ดังนี้
- ระยะที่ 1 การระบายน้้าผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 700 ลบ.ม./วินาที ไม่เกิน 1,000 ลบ.ม./วินาที
ให้มีการประชุมเป็นประจ้าทุกวันพุธ เวลา 09.30 น. ณ ห้องกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (วิทยายุทธ) ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัด
- ระยะที่ 2 การระบายน้้าผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 700 ลบ.ม./วินาที ไม่เกิน 1,500 ลบ.ม./วินาที
ให้มีการประชุมเป็นวันเว้นวัน เวลา 09.30 น. ณ ห้องกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(วิทยายุทธ) ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัด
- ระยะที่ 3 การระบายน้้า ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกิ น 1,500 ลบ.ม./วินาที ขึ้นไป ให้มีการ
ประชุ มเป็ นประจ้าทุ กวัน เวลา 09.30 น. ณ ห้องกองอ้ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั ง หวั ด
(วิทยายุทธ) ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัด
- ส้ารวจจัดท้าพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่รับการอพยพจากอุทกภัย ไว้ให้พร้อม
- จัดท้าระเบียบวิธีปฏิบัติของทุกหน่วยให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- จัดท้ารายชื่อผู้รับผิดชอบรวมทั้งการแบ่งหน้าที่และการส้ารวจเครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมทั้ง
จัดส่งเครื่องมือ เครื่องใช้ ส้ารองไว้ทุกอ้าเภอแล้ว สามารถน้ามาใช้ ได้ทันที เมื่อเกิดภัย หากไม่เพียงพอให้ร้องขอ
มายังจังหวัดเพื่อให้การสนับสนุนต่อไป
- ส้ารวจก้าลังพล เช่น อปพร. อสม. และอาสาสมัครอื่น ๆ เพื่อน้าก้าลังพลมาช่วยดูแลเมื่อเกิด
สถานการณ์อุทกภัย
- จัดให้มีข่ายงานที่สามารถรับทราบข่าวสาร และแจ้ง เตือนภัยให้ประชาชนทราบล่วงหน้าได้
อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทั้งระบบต้าบล หมู่บ้าน
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสัง คมในพื้นที่
จะต้องปฏิบัติ ทั้งที่เป็นการใช้โครงการ และไม่ใช่โครงสร้าง
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ก. ช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการอพยพ)
- การสร้างสะพานไม้ ติดตั้งเครื่องสูบน้้า วางแนวกระสอบทราย จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์
- จัดท้าคันดินป้องกันน้้าท่วมผิวถนน เพื่อประโยชน์ในการสัญจรไป – มา ของประชาชนในพื้นที่
- ควรย้ายปลั๊กไฟไว้ให้สูงกว่าระดับน้้าท่วมถึง หรือให้ติดต่อส้านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
พื้นที่ย้ายมิเตอร์ให้สูงขึ้น
- ระมัดระวังเด็ก คนชรา คนพิการ มิให้อยู่ใกล้บริเวณที่มีน้าท่วม เนื่องจากอาจพลัดตกน้้า
และไม่ควรลงเล่นน้้า หรือเดินด้วยเท้าเปล่า หากจ้าเป็นต้องเดินในน้้า ควรใส่รองเท้าบูธ
- ขอให้เตรียมอุปกรณ์ส่องสว่าง เช่น ไฟฉาย เทียนไข และอื่น ๆ ให้พร้อมเพื่อรองรับกรณีไฟฟ้าดับ
ข. ช่วงระยะเวลา 48 ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการด้ารงชีพ ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย)
- จัดเตรียมการช่วยเหลือด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่ปฏิบัติในพื้นที่
- ด้านสุขภาพจิตมีทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล คอยให้ค้าปรึกษา
- ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครองร่วมกับชุดทหารรักษาความสงบในพื้นที่
ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จัดเวรยามเฝ้าระวังเหตุร้ายประจ้าจุดพักสิ่งของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่
ค. ช่วงระยะเวลา 72 ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านด้ารงชีพ ด้านการบริหารศูนย์พักพิง
ชั่วคราว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย)
- การแจกจ่ายถุงยังชีพ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาดไทย หน่วยงานภาครัฐอื่น
เอกชน/มูลนิธิ ต่างๆ แผนการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย
- เต็นท์ส้าหรับประชาชน/สัตว์/พาหนะ สนับสนุนโดยจังหวัด อ้าเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งจะจัดสรรให้กับประชาชนทุกพื้นที่ที่มีการร้องขอโดยส่วนใหญ่จะใช้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของประชาชน
- ด้านปศุสัตว์การให้ความช่วยเหลือพืชอาหารสัตว์ แร่ธาตุ ยาปฏิชีวนะ
- ด้านสาธารณสุข ได้น้ายาและเวชภัณฑ์ ต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั ย ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้เ ปราะบางที่ต้ อ งดูแ ลช่ว งอุท กภั ย ดู แล/เยี่ ย มบ้า น อย่ างน้ อ ย 1 ครั้ ง ต่ อ เดือ น แจกยาสามั ญ ประจ้า บ้ า น
ยาทาแก้น้ากัดเท้า
- สภานีต้ารวจภูธรออกตรวจจุดที่ประชาชนน้าสิ่ ง ของมาพักไว้และอพยพอยู่อาศัย เช่น
เต็นท์ ศาลาริมทาง เพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ และเหตุร้ายอื่นๆ ตามวงรอบการตรวจ
- ฝ่ายปกครองร่วมกับร้อย รอ.รส. และ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ จัดเวรยามเฝ้าระวังเหตุร้าย
ประจ้าจุดที่พักผู้อพยพ
- มอบหมายให้พัฒ นาสัง คมและความมั่นคงของมนุษ ย์จัง หวั ด ดูแลการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
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3.2 การเตรียมความพร้อม
3.2.1 การเตรียมความพร้อมก้าลัง พล เจ้าหน้ าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ของหน่วยงานทั้ ง
หน่วยงานพลเรือน ทหาร ต้ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ/องค์กรการกุศล การติดตามสถานการณ์
- ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมและจ้านวนบุคลากรที่จะสามารถให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาอุทกภัย โดยแบ่ง เป็นประเภท ดัง นี้ การปฏิบัติง านภาคสนาม
การสนับสนุนการปฏิบัติงานในส้านักงาน
- การมาปฏิ บั ติ ง านประจ้ า ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จั ง หวั ด หรื อ ศู น ย์ บั ญ ชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าของจังหวัด
- การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบจ้านวน
ยานพาหนะ/เครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
ที่ใช้ปฏิบัติงานประจ้าหน่วย เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ที่สามารถสนับสนุนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการแก้ไขปัญหา
- ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ งานเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
๓.2.2 การแจ้งเตื อนภัย ให้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝน ช่องทางการแจ้ง เตือน และการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ก. ระดับการแจ้งเตือนภัย
ระดับการแจ้งเตือนภัย มีความหมายของสัญญลักษณ์สีในการเตือนภัย ดังนี้
สีแ ดง หมายถึง สถานการณ์ อ ยู่ ในภาวะอั น ตรายสู ง สุด ให้ อาศั ย อยู่ แ ต่ ใ นสถานที่
ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สี ส้ ม หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ใ นภาวะเสี่ ย งอั น ตรายสู ง เจ้ า หน้ า ที่ กํ า ลั ง ควบคุ ม
สถานการณ์ ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด
สีเหลื อง หมายถึง สถานการณ์อยู่ใ นภาวะเสี่ ยงอั นตราย มี แนวโน้มที่ สถานการณ์
จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคําแนะนํา
สีนํ้าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิด ทุก ๆ 24 ชั่วโมง
สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจํา
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ข. กระบวนการแจ้งเตือนภัย
การแจ้งเตือน การแจ้งหรือบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงภัยที่จะเกิดขึ้น โดยบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่คือผู้แจ้งข่าว เตือนภัยต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบคือผู้รับข่าวเตือนภัย
ขั้นตอนการแจ้งเตือน
1) ส่ง ประกาศแจ้ ง เตือนให้ กองอ้า นวยการป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย อ้า เภอ
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองเสนา เทศบาลเมือ ง
อโยธยา เทศบาลเมื อ งผั ก ไห่ และเทศบาลเมื อ งล้ า ตาเสา ตามเหตุ แ ห่ ง สถานการณ์ ท างโทรสารของ
อ้าเภอทุกอ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) น้าข้อมูลแจ้งเตือนลงทาง Web site จังหวัดพระนครศรีอยุธยา www.ayutthaya.go.th
3) ส่ง SMS แจ้งเตือนให้นายอ้าเภอทุกอ้าเภอและแจ้งเตือนผ่านทางระบบ Line ใน
กลุ่ม “ศูนย์แก้ไขปัญหาพระนครศรีอยุธยาและกลุ่มชมรมนายอ้าเภอ”
4) ส่ ง ประกาศแจ้ ง เตื อ นให้ ส้ า นั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด และให้ ส้ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดส่งให้วิทยุชุมชนทุกแห่งในจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่ ออ่านประกาศแจ้ง เตือนให้
ประชาชนได้รับทราบ เป็นประจ้าทุกวัน
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แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
3.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดสถาการณ์อุทกภัยให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/
อาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
3.3.1 กาลังพล แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยทหารในพื้นที่
(1) การสนธิก้าลังภายในและการแบ่งมอบพื้นที่/ภารกิจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบ
ให้อ้าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขปัญ หาอุทกภัยในเขตพื้นที่ และตามบทบาท
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรวบรวมเป็นแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยระดับจังหวัด ส้าหรับใช้ ในการ
ประสานงานภายในจังหวัดเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย
(2) การสนธิก้าลังและประสานการช่วยเหลือกับหน่วยงานนอกพื้นที่
เมื่อเกินก้าลังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะประสานขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น มณฑลทหารบกที่ 18 กองบังคับการควบคุมกองพลทหารม้าที่ 2
ซึ่งได้แบ่งหน่วยงานทหารที่รับผิดชอบ ก้าลังพล และยุทโธปกรณ์ไว้อย่างชัดเจนเป็นรายอ้าเภอ
ศบภ.มทบ.๑๘
รับผิดชอบ ๒ จังหวัดประกอบด้วย สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยา
รับผิดชอบ/ประสานงาน (พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.๑๘ โทร. ๐๘ ๑๘๒๒ ๓๕๑๐)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เขต/อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา
อุทัย
บางบาล
บางไทร
บางปะอิน
วังน้อย
ท่าเรือ
ภาชี
ผักไห่
บางซ้าย
มหาราช
บ้านแพรก
นครหลวง
บางปะหัน
เสนา
ลาดบัวหลวง

พื้นที่รับผิดชอบตามแผน บรรเทาฯ ปี 60
หน่วยรับผิดชอบ
ชื่อผู้ประสานงาน
พระนครศรีอยุธยา (๑๖ อาเภอ)
ม.๔ พัน.๑๑ รอ.
พ.ท.อิทธิพล นามภูงา
ม.๔ พัน.๑๑ รอ.
พ.ท.อิทธิพล นามภูงา
ม.๕ พัน.๒๔ รอ.
พ.ท.ภาคภูมิ อินดี
ม.๕ พัน.๒๔ รอ.
พ.ท.ภาคภูมิ อินดี
ม.๔ พัน.๕ รอ.
พ.ท.ศักรนันท์ อุ่นแสงจันทร์
ม.๔ พัน.๕ รอ.
พ.ท.ศักรนันท์ อุ่นแสงจันทร์
ม.๑ พัน.๑๗ รอ.
พ.ท.วิธวินท์ วงศ์สรรค์
ม.๑ พัน.๑๗ รอ.
พ.ท.วิธวินท์ วงศ์สรรค์
ม.๕ พัน.๒๐ รอ.
พ.ท.เกรียงไกร แก้วกระจาย
ม.๕ พัน.๒๐ รอ.
พ.ท.เกรียงไกร แก้วกระจาย
ม.๕ พัน.๒๓ รอ.
พ.ท.เดชาธร สายหยุด
ม.๕ พัน.๒๓ รอ.
พ.ท.เดชาธร สายหยุด
ม.๔ พัน.๒๕ รอ.
พ.ท.เดชพร บุญยรัตน์พันธุ์
ม.๔ พัน.๒๕ รอ.
พ.ท.เดชพร บุญยรัตน์พันธุ์
ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ.
พ.ท.จิรจ้านงค์ โกษาวัง
ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ.
พ.ท.จิรจ้านงค์ โกษาวัง

เบอร์โทรติดต่อ
08 6351 9192
08 6351 9192
09 3554 9781
09 3554 9781
08 9963 1877
08 9963 1877
08 1909 9651
08 1909 9651
09 3615 5663
09 3615 5663
08 1951 5494
08 1951 5494
๐๘ 5324 2424
๐๘ 5324 2424
๐๘ 3596 1661
๐๘ 3596 1661
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แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
๓.3.2 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศล
(1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะสั่งการให้ทีมกู้ชีพกู้ภัยประจ้าต้าบล (OTOS) ก้าลัง อปพร.
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) มูลนิธิต่าง ๆ ที่อยู่ประจ้าในพื้นที่ เป็นหน่วยเผชิญเหตุ ในการค้นหา และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และเมื่อมีหน่วยงานภาคเอกชน/มูลนิธิ เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่
จะต้ อ งมี ก ารรายงานตั ว และรั บ ค้ า สั่ ง ในการปฏิ บั ติ ก ารจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา หรื อ
นายอ้าเภอในพื้นที่ก่อน
(2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้อ้าเภอก้าหนดจุดบริการประชาชน/จุดประกอบเลี้ยง/
จุดรับสิ่งของช่วยเหลือ (ถุงยังชีพ/น้้าดื่ม) โดยก้าหนดตัวแทนรับผิดชอบ 1 คน : 20 ครัวเรือน ในแต่ละชุมชน/
หมูบ่ ้าน เป็นผู้ติดต่อประสานงานขอรับความช่วยเหลือ
(3) จัดชุด อสม. จ้านวน 11,565 คน ออกหน่วยช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ประชาชนในทุกอ้าเภอ โดยก้าหนดให้ อสม. 2 คน ดูแลผู้เปราะบาง 1 คน (2 : 1) ซึ่งผู้เปราะบาง ประกอบด้วย
ผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง 1,023 คน ผู้พิการ 1,200 คน และผู้สูงอายุติดบ้าน 4,609 คน
(4) เตรียมความพร้อมอาสาสมัครกู้ชีพ/กู้ภัย จ้านวน 3,446 คน ในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการท้างานทั้ง 16 อ้าเภอ แบ่ง ดังนี้
- อ้าเภอ ลาดบัวหลวง บางบาล บางไทร บางซ้าย มูลนิธิร่วมกตัญญูปฏิบัติงานวันคี่
และสมาคมอยุธยา ปฏิบัติงานคู่
- อ้าเภอบ้านแพรก มูลนิธิพุทไธสวรรย์(ป่อเต็กตึ๊ง)ปฏิบัติงานในวันที่ 1, 4, 7, 10,
13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 มูลนิธิร่วมกตัญญูปฏิบัติงานในวันที่ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26,
29 และสมาคมอยุธยารวมใจปฏิบัติงานในวันที่ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
- อ้าเภอมหาราช มูลนิธิพุทไธสวรรย์ (ป่อเต็กตึ๊ง) ปฏิบัติงานในพื้นที่ ถนนสายเอเซีย
(ต้าบลบ้านใหม่-ท่าตอ) และพื้นที่ สภต.โรงช้าง (ต้าบลโรงช้าง พิตเพียน บางนา) สมาคมอยุธยารวมใจปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ถึงสุดเขต สภ.อ มหาราช และมูลนิธิร่วมกตัญญูปฏิบัติงานในพื้นที่ ถนนลพบุรีบางปะหัน (ต้าบลน้้าเต้า-หัวไผ่)
- อ้าเภอวังน้อย มูลนิธิพุทไธสวรรย์ (ป่อเต็กตึ๊ง) ปฏิบัติงานทุกวันเพียงหน่วยงานเดียว
- อ้าเภอผักไห่ เสนา นครหลวง มูลนิ ธิพุทไธสวรรย์(ป่อเต็กตึ๊ง)ปฏิบัติงานในวันที่ 1,
4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 สมาคมอยุธยารวมใจปฏิบัติงานในวันที่ 2, 5,8, 11, 14, 17,
20, 23, 26, 29 และมูลนิธิร่วมกตัญญูปฏิบัติงานในวันที่ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27,30
- อ้าเภอท่าเรือ ทุกหน่วยงานร่วมกันท้างาน
- อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา อุทัย บางปะอิน (หมายถึง เขตท้องที่สถานีต้ารวจภูธร
บางปะอินและสถานีต้ารวจภูธรพระอินทร์ราชา) สมาคมอยุธยารวมใจปฏิบัติงานร่วมกับสมาคมไตรรัตนธรรมใน
วันคี่ และมูลนิธิพุทไธสวรรย์ (ป่อเต็กตึ๊ง ) ปฏิบัติง านร่วมกับมูล นิธิร่วมกตัญ ญูในวันคู่ โดยก้าหนดปฏิบัติง าน
ระหว่างเวลา 08.00 น. - 07.59 น. ของอีกวัน ทั้งนี้ กรณีมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาหรือเป็น
ผู้ต้องขังในเรือนจ้า จะแบ่งสถานที่และหน่วยงานที่ด้าเนินการดังนี้ โรงพยาบาลราชธานี ด้าเนินการโดยสมาคม
อยุธยารวมใจ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาด้าเนินการโดยมูลนิธิพุทไธสวรรย์ (ป่อเต็กตึ๊ง) เรือนจ้าจังหวัด
ด้าเนินการโดยมูลนิธิร่วมกตัญญู โรงพยาบาลอุทัยด้าเนินการโดยสมาคมไตรรัตนธรรม
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แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
- อ้าเภอบางปะหัน ภาชี มูลนิธิพุทไธสวรรย์ (ป่อเต็กตึ๊ง ) ปฏิบัติง านร่วมกับสมาคม
ไตรรัตนธรรมในวันคี่ และสมาคมอยุธยารวมใจปฏิบัติงานร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญูในวันคู่ โดยก้าหนดปฏิบัติงาน
ระหว่างเวลา 08.00 น. - 07.59 น. ของอีกวัน
๓.3.3 การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
(1) การเตรียมการอพยพ จัง หวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้อ้าเภอก้าหนดจุด
อพยพ และแนวทางในการอพยพ โดยในเบื้องต้นจะให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองในการอพยพ เช่น ถ้าเกิด
อุทกภัย โดยใช้เรือพายที่มีอยู่ประจ้าบ้านเป็นพาหนะในการอพยพ ซึ่งแต่ละอ้าเภอจะต้องก้าหนดจุดศูนย์กลางใน
การให้ความช่วยเหลือ จุดอพยพ เช่น วัด โรงเรียน และเส้นทางอพยพไปยังจุดอพยพ ส้าหรับยานพาหนะในการ
อพยพจะใช้เรือของชาวบ้าน และยุทโธปกรณ์และก้าลังพลจากหน่วยงานทหารที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่
(2) จุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิงชั่วคราว โดยการเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจะ
ใช้ฐานข้อมูลจากปี 2554 เป็นหลัก ประกอบด้วย
- ศูนย์พักพิงชั่วคราวระดับอ้าเภอและระดับชุมชน จ้านวน 411 ศูนย์ ให้องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และอ้าเภอเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
- ศูนย์พักพิงระดับจังหวัด จ้านวน 4 ศูนย์ ให้ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงตามมาตรฐานขั้นต่้าในการตอบสนองต่อ
ภัยพิบัติ ได้แก่
1) เคหะชุมชนบ่อโพง อ้าเภอนครหลวง รองรับผู้ประสบภัยได้จ้านวน 500 คน
2) วัดชูจิตธรรมาราม อ้าเภอวังน้อย รองรับผู้ประสบภัยได้จ้านวน 1,000 คน
3) มหาจุฬาลงกรณ์ (มจร.) อ้าเภอวังน้อย รองรับผู้ประสบภัยได้จ้านวน 1,200 คน
4) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ้าเภอบางไทร รองรับผู้ประสบภัยได้จ้านวน 1,200 คน
- การส่งต่อผู้ประสบอุทกภัยไปยังศูนย์พักพิงภายนอกจังหวัด จ้านวน 4 ศูนย์ ได้แก่
1) ศูนย์พักพิงค่ายอดิศร ทหารบกจังหวัดสระบุรี
2) ศูนย์พักพิงต้ารวจภูธรภาค 1 จังหวัดสระบุรี
3) ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4) ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- การขอสนับสนุนจากภาคเอกชนในการจัดตั้งศูนย์พักพิง จ้านวน 2 ศูนย์ ได้แก่
1) ตลาดโรงเกลือ อ้าเภอบางปะอิน
2) ตลาดรุ่งเจริญ อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา
(3) จุดกักปศุสัตว์ ก้าหนดพื้นที่อพยพไว้ ๓ แห่ง คือ จัง หวัดกาญจนบุรี จังหวัดสระแก้ว
และ จังหวัดเพชรบุรี
3.3.4 การดูแลรักษาสถานที่สาคัญที่ต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
(1) แนวคันป้องกันน้้าท่วมในนิคมอุตสาหกรรม
ระบบระบายน้้าและป้องกันน้้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน การสร้างระบบเขื่อน
ป้องกันน้้าท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน งบประมาณก่อสร้าง 704.35 ล้านบาท โดยรัฐบาลสนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายจ้านวน 313.34 ล้านบาท ส้าหรับส่วนที่เหลือรัฐบาลให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่้า 0.01 % ได้ท้าการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้้าท่วมล้อมรอบพื้นที่โครงการ ระยะทางรวมโดยประมาณ 10 กิโลเมตร เพื่อป้องกันน้้า
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แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
จากบริเวณรอบนอกไหลเข้าสู่พื้นที่ภายใน โดยเขื่อนได้ออกแบบเป็นวัสดุดินเหนียวบดอัดจนถึงที่ความสูงระดับ
+ 4.40 MSL. และเสริมความสูงระดับคันดินด้วย R.C. Flood Wall จนถึงระดับ + 6.00 MSL. และท้า
Concrete Slope Protection เพื่อป้องกันการกัดเซาะ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเขื่อน โดยออกแบบที่รอบปี
การเกิดซ้้า (Design Return Period ) 100 ปีเป็นเกณฑ์
การจัดเตรียมความพร้อมสถานีสูบน้้า จ้านวน 3 สถานี แต่ละสถานีมีเครื่องสูบน้้าจ้านวน
4 เครื่อง ขนาดเครื่ องละ 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดังนั้นความสามารถในการระบายน้้าของเครื่องสูบน้้า
ทั้งหมด คือ 12 เครื่อง รวม 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (หรือ 21,600 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) ทั้งนี้สถานีสูบ
แต่ละแห่งยังได้ติดตั้งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าส้ารองใช้เครื่องยนต์ดีเซล ส้ารองใช้ ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง
ส้าหรับการป้องกันน้้าท่วมในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จะท้าการสูบน้้าออกจาก
คลองโดยรักษาระดับความสูงในช่วงฤดูฝนไม่ให้สูงกว่า + 0.40 MSL.
ระบบป้องกันน้้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า มีระบบป้องกันน้้าท่วมโดยการสร้างคันป้องกันน้้าท่วมล้อมรอบ
พื้นที่โครงการ มีความยาวประมาณ 11.1 กิโลเมตร เพื่อป้องกันน้้าจากบริเวณรอบนอกไหลเข้าสู่พื้นที่ภายใน
โดยได้ออกแบบคันป้องกันน้้าท่วมให้สามารถน้ารถจักรยานยนต์ขึ้นสัญจรได้ มีทางขึ้น-ลง ทุก ๆ 800 เมตร เพื่อ
การตรวจสอบสภาพของเขื่ อนดิน ระดับของเขื่อนดินได้ออกแบบตามมาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกันก้าหนด โดยออกแบบให้มีความสูงเท่ากับทางหลวงหมายเลข 32 ที่ระดับ +5.400 MSL.
ซึ่งระบบป้องกันน้้าท่วมได้ออกแบบโดยใช้คาบความถี่ของฝน (Design return period) 100 ปี เป็นเกณฑ์
ประกอบไปด้วยระบบป้องกันน้้าท่วม ดังนี้
(1) รางระบายน้้าฝนภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ได้ออกแบบให้ระบบระบายน้้าฝน
แยกจากระบบระบายน้้าเสียโดยระบบระบายน้้าฝนได้ออกแบบเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็ก และคลองระบายน้้า
โดยให้ไหลไปตามความลาดเอียงของรางระบายน้้าแนวขนาน 2 ข้างถนน ภายในโครงการจะไหลมายังคลองสาย
ใหญ่ของโครงการฯ แล้วมารวมกันที่สถานีสูบน้้า เพื่อสูบน้้าออกจากโครงการเป็นรางเปิดชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
(2) ทางเข้า-ออกนิคมฯ ด้านที่ติดถนนสายเอเชีย-นครสวรรค์ (หมายเลข 32) ปรับปรุง
ยกระดับให้สูงเท่ากับระดับคันป้องกันน้้าท่วมนิคมฯ ที่ระดับ +5.400 MSL.
(3) มีการก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วมนิคมฯ ที่มั่นคง แข็งแรง ขึ้นใหม่ โดยออกแบบให้มี
ความสูงจากระดับน้้าท่วมสูงสุดย้อนหลัง 100 ปี (ท่วมสูง สุดเมื่อปี 2554 ระดับ+4.900 MSL.) ขึ้นอีก 50
เซนติเมตร เป็นระดับ +5.400 MSL.
(4) มีบ่อพักน้้าฝน (Retention Pond) 3 บ่อ ภายในพื้นที่โครงการสามารถรองรับน้้าได้
ประมาณ 240,000 ลบ.ม. ก่อนสูบออกนอกพื้นที่โครงการ สถานีสูบน้้าฝนนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ปัจจุบัน
มี 1 แห่ง โดยมีเครื่องสูบน้้าไฟฟ้า และได้ติดตั้งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ไว้ใช้ส้าหรับสูบน้้าในกรณีฉุกเฉิน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
- เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ข องระบบสู บ ระบายน้้ า ฝนนิ ค มอุ ต สาหกรรมบ้ า นหว้ า
ประกอบด้วยสถานีสูบระบายน้้าฝน 1 สถานี และเครื่องสูบน้้าชนิดไฟฟ้า 5 เครื่อง โดย มีความสามารถสูบน้้า 10,800
ลบ.ม./ช.ม./ตัว จ้านวน 5 ตัว รวม 54,000 ลบ.ม./ช.ม.
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แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
- มีการติดตั้งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าส้า รอง โดยใช้น้ามันดีเซล ไว้ใช้ส้าหรับสูบน้้าในกรณี
ฉุกเฉินที่กระแสไฟฟ้าดับ
บริ ษั ท สวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ จ้ า กั ด (มหาชน) การก่ อ สร้ า งใช้ ง บประมาณ
2,202,828,277.00 บาท สามารถป้องกันน้้าได้สูง สุด ระดับ +6.05 MSL. เขื่อนมีค วามสูง จากพื้นดิ น
ประมาณ 3.937 M.
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมป้องกันน้้า ท่วม
ระบบป้องกันอุทกภัยภายในนิคมฯ บนเขื่อนดิน ระยะทาง 7.22 กม. ความสูงที่ระดับ +7.50 ระดับน้้าทะเลปานกลาง
(รทก) ฐานกว้าง 22 เมตร ความกว้างด้านบนเขื่อนดิน 4 เมตร คันกั้นน้้าทางหลวงชนบท 3013 ความสูงระดับ
+8.20 MSL คันดินนิคมฯ + 7.50 MSL ระยะทาง 7.22 กม. คันกั้นน้้าทางหลวงชนบท 3013 ความสูง
ระดับ + 7.70 MSL
(2) ระบบป้องกันน้้าท่วมสถานที่ส้าคัญ
- โครงการซ่ อมแซมฟื้ น ฟู และปรั บปรุ ง ระบบป้ องกั นน้้ าท่ ว มวั ดนิ เวศธรรมประวั ติ
ราชวรวิหาร อ้าเภอบางปะอิน ความยาว 1,594 เมตร รูปแบบ
- เขื่อนแบบบานสเตนเลสยกพับเก็บได้ มีเสาเข็มและ sheet pile เป็นฐานราก ความ
ยาว 581 เมตร (บริเวณด้านหน้าวัด)
- เขื่อนแบบผนังคอนกรีต มีเสาเข็มและ sheet pile เป็นฐานราก ความยาว 1,594
เมตร รอบบริเวณ วัดนิเวศน์ ระดับป้องกันน้้าท่วม +5.28 (รทก) สูงกว่าระดับน้้าท่วมปี 54 ที่ 0.19 เมตร
- เขื่ อนป้องกัน น้้า ท่วมวัด พนัญ เชิ ง วรวิห าร รูป แบบ เขื่อ นยกบานสแตนเลส ตอก
เสาเข็มเหล็ก sheet pile ป้องกันที่ + 7.30 เมตร (รทก) ความยาว 598 เมตร ปิดล้อมวัดพนัญเชิงวรวิหาร
(3) การป้องกันน้้าท่วมขังจากปริมาณฝนตก ในเขตพื้นที่ชุมชน
- เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่เป็นที่ราบ จึงท้าให้พื้นที่ในเกาะเมืองเป็นพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้้าฝนตก น้้าท่วมขังในเขตพื้นที่เมืองโดยในเขตพื้นที่เมืองมีชุมชนย่อย จ้านวน 30 ชุมชน
ดังนี้
ล้าดับที่
ชุมชน
ชื่อแม่น้า/ล้าคลอง
ต้าบล
หมายเหตุ
1
วัดศาลาปูน
คลองเมือง
ท่าวาสุกรี
2
วัดวงษ์ฆ้อง
คลองเมือง
ท่าวาสุกรี
3
หัวแหลม
แม่น้าเจ้าพระยาและคลองเมือง
ท่าวาสุกรี
4
ทุ่งแก้ว – กรุงเก่า
นอกเขตคันกั้นน้้า
ท่าวาสุกรี
5
วัดเชิงท่า
คลองเมือง
ท่าวาสุกรี
6
วังแก้ว
นอกเขตคันกั้นน้้า
ท่าวาสุกรี
7
มงคลทรัพย์
นอกเขตคันกั้นน้้า
ท่าวาสุกรี
8
วัดกุฏีทอง
คลองเมือง
ท่าวาสุกรี
9
วัดหน้าพระเมรุ
คลองเมือง
ท่าวาสุกรี
10 ต้าหนักแพ
คลองเมือง
ท่าวาสุกรี
11 วัดธรรมนิยม
แม่น้าป่าสัก
หัวรอ
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ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
ล้าดับที่
ชุมชน
ชื่อแม่น้า/ล้าคลอง
ต้าบล
หมายเหตุ
12 วัดมหาโลก
แม่น้าลพบุรี
หัวรอ
13 คลองทราย
แม่น้าป่าสัก
หัวรอ
14 เกาะลอย
แม่น้าป่าสักและแม่น้าลพบุรี
หัวรอ
15 วัดอินทราราม
คลองเมือง
หัวรอ
16 ท่าน้้าวัดประดู่
แม่น้าป่าสัก
หัวรอ
17 วัดแม่นางปลื้ม
คลองเมืองและคลองบางขวด
หัวรอ
18 วัดเจดีย์แดง
แม่น้าลพบุรีและคลองบางขวด
หัวรอ
19 วัดพนัญเชิง
แม่น้าเจ้าพระยา
คลองสวนพลู
20 วัดขอม
คลองสวนพลู
คลองสวนพลู
21 ศาลเจ้าพ่อปากน้้าแม่เบี้ย แม่น้าเจ้าพระยา
คลองสวนพลู
22 โรงเลื่อยเกษตร 2
แม่น้าเจ้าพระยา
เกาะเรียน
23 สถานีรถไฟ
แม่น้าป่าสักและคลองกระมัง
กะมัง
24 วัดเกาะแก้ว
แม่น้าป่าสักและคลองข้าวสาร
กะมัง
25 วัดป่าโค
แม่น้าป่าสักและคลองหันตรา
หันตรา
26 เปี่ยมสุข
นอกเขตคั้นกั้นน้้า
หันตรา
27 วัดตองปุ
แม่น้าป่าสักและแม่น้าลพบุรี
บ้านเกาะ
28 บ้านเกาะ
คลองหันตรา
บ้านเกาะ
29 นิมิตรใหม่
นอกเขตคันกั้นน้้า
บ้านเกาะ
30 สุเหร่าญัณนะตุ้ลนาอีม
นอกเขตคันกั้นน้้า
คลองสระบัว
การปฏิบัติการระบายน้้า
1. การสูบน้้า ด้าเนินการลดระดับน้้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้้าฝนตก
2. การปิด – เปิดประตูระบายน้้า จะด้าเนินการปิด – เปิดเป็นการถ่ายเทตามจังหวะการขึ้น – ลงน้้า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการถ่ายเทและลดระยะเวลาของการเดินเครื่องสูบน้้า
3. การประชาสัมพันธ์ เพื่อท้าความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึงจุดประสงค์และความจ้าเป็นในการสูบน้้า แล้ว
ให้ประชาชนได้เป็นหูเป็นตาดูแลเครื่องสูบน้้าไม่ให้สูญหาย
4. การตรวจสอบเครื่องสูบน้้า จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเครื่องสูบน้้าและเติมน้้ามันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาน้้าท่วมขัง
5. การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมีการสนับสนุนวัส ดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับการป้องกันน้้า
ท่วมขังให้เพียงพอและทันเวลา
6. การติดตามข้อ มูลเกี่ย วกับระดับน้้ าและการคาดการณ์ระดั บน้้า จะต้องศึกษา ตรวจสอบข้ อมูลระดับน้้ า
ปริมาณน้้าที่ปล่อยจากเขื่อนต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อน้ามาประเมินระดับน้้าให้สามารถคาดการณ์ระดับน้้าล่ วงหน้าใน
เวลาที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติการป้องกันได้ทันการณ์
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แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
- เทศบาลเมืองอโยธยามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วมขัง จ้านวน 22 ชุมชน 10
หมู่บ้าน 3 ต้าบล ดังนี้
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชุมชน
โพธาราม
ประชาอุทิศ
พัฒนาตน
ศาลเจ้าแม่ดุสิต
ชัยมงคลร่วมใจ
ตลาดสมจิตต์
วัดแจ้งพัฒนา
หลวงพ่อสุริยมุนี
หมู่บ้านศรีกรุง
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดพระญาติการาม
เจ้าพ่อจุ้ย
ไผ่ลิง 1 - 2
เจ้าแม่ไทรทอง
บ้านเตาอิฐ
ซอยต้นไทร
สมณโกฎฐาราม
ต้นสะตือ
หลวงพ่อขาว
ร่วมใจพัฒนา
หมู่บ้านกรุงศรีซิตี้
อโยธยา

หมู่ที่
1
1
2
2
2
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
2
3
3
3
5

ต้าบล
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
คลองสวนพลู
คลองสวนพลู
คลองสวนพลู
คลองสวนพลู
หันตรา

หมายเหตุ

การปฏิบัติการระบายน้้า
1. งานป้องกันฯ เฝ้าระวังปริมาณน้้าฝน น้้าท่วมขังและปริมาณการระบายน้้าเขื่อนจากกรมชลประทาน
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้าเนินการขุดลอกคลอง และขุดลอกท่อระบายน้้า
3. กองช่างด้าเนินการส้ารวจและปรับปรุงระบบท่อระบายน้้าให้ไหลได้สะดวกขึ้น
4. หากเกิดน้้าท่วมขังให้งานป้องกันฯ ด้าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพื่อระบายน้้าออกจากพื้นที่โดยเร่งด่วน
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แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
- เทศบาลเมืองผักไห่ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วมขัง ชุมชนตลาดผักไห่ หมู่ที่ 4
ต้าบลผักไห่ ซึ่งเป็นพื้นที่ ราบลุ่มจึงท้าให้พื้ นที่ชุมชนตลาดผักไห่ หมู่ที่ 4 เป็นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้้าฝน
น้้าท่วมขัง
การปฏิบัติการระบายน้้า
1. การสูบน้้า ด้าเนินการลดระดับน้้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้้าฝน
2. การประชาสัมพันธ์ เพื่อท้าความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึงจุดประสงค์และความจ้าเป็ นในการสูบน้้า แล้ว
ให้ประชาชนได้เป็นหูเป็นตาดูแลเครื่องสูบน้้าไม่ให้เสียหาย
3. การตรวจสอบเครื่องสูบน้้า จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเครื่องสูบน้้าและเติมน้้ามันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาน้้าท่วมขัง
4. การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับการป้องกันน้้าท่วมขัง
ให้เพียงพอและทันเวลา
5. ตรวจสอบท่อระบายน้้าภายในเขตพื้นที่เสี่ยง
6. การติดตามข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้้าและคาดการณ์ระดับน้้า จะต้องมีการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลของระดับน้้า
ปริมาณน้้าที่จะปล่อยจากเขื่อนต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อน้ามาประเมินระดับน้้าให้สามารถคาดการณ์ระดับน้้าล่วงหน้าใน
เวลาที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติการป้องกันได้ทันการณ์
- เทศบาลต้าบลพระอินทราชา พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้้าฝนตก น้้าท่วมขัง
ในเขตพื้นที่ จ้านวน 3 ชุมชน ดังนี้ หน้าเทศบาลต้าบลพระอินทราชา ต้าบลเชียงรากน้อย ชุมชนโยธามหาดไทย
ต้าบลเชียงรากน้อย ชุมชนสนิทวงศ์ ต้าบลเชียงรากน้อย
การปฏิบัติการระบายน้้า
1. หน้าเทศบาลต้าบลพระอินทราชา ด้าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้้า เพื่อรอการระบายน้้า จ้านวน 2 เครื่อง
2. ชุมชนโยธามหาดไทย ส้ารองเครื่องสูบน้้า จ้านวน 1 เครื่อง ด้าเนินการสูบน้้าหากเกิดฝนตกหนักและเกิดน้้าท่วมขัง
3. ชุมชนสนิทวงศ์ ส้ารองเครื่องสูบน้้า จ้านวน 1 เครื่อง ด้าเนินการสูบน้้าหากเกิดฝนตกหนักและเกิดน้้าท่วมขัง
3.3.5 การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
- การแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข่าวสารการแจ้ง
เตือนภัย และวิธีปฏิบัติตนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ประชาชนถูกตัดขาดจากข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
- มีการแจ้งเตือนทางไลน์ การจัดท้าประกาศแจ้งเตือน ผ่านทางสื่อทุกประเภท เช่น วิทยุชุมชน
ทางหอกระจายข่าว
3.3.6 การรักษาความปลอดภัย
- การรัก ษาความปลอดภัย ต้า รวจ ร่ว มกั บทหาร ในพื้นที่ ไ ด้จั ดชุ ดตรวจ จัด เวรยาม
เฝ้าระวัง ป้องกันทรัพย์สินให้กับประชาชนที่น้ารถมาจอดไว้ริมข้างทาง ต้ารวจได้ก้าชับสายตรวจ ตู้ยาม รถยนต์
แวะเวียนปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเหตุ ส่วนทางเจ้าของทรัพย์ได้จัดคนเฝ้าอีกส่วนหนึ่ง
- สถานี ต้ารวจภูธรออกตรวจจุดที่ประชาชนน้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดไว้บน
ริมทางสาธารณะ เพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ และเหตุร้ายอื่น ๆ ตามวงรอบการตรวจ
- ฝ่ายปกครองร่วมกับชุดทหารรักษาความสงบในพื้นที่ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จัดเวรยาม
เฝ้าระวังเหตุร้ายประจ้าจุดที่พักผู้อพยพ
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แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
4. การบรรเทาทุกข์
ก. การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบภัย พิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และอาชีวะ ด้าเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ให้อ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส้ารวจพื้นที่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกด้าน ทั้งด้านความ
เป็ นอยู่ การประกอบอาชีพ และด้ า นสิ่ งสาธารณประโยชน์ และจั ด ท้า แผนที่ที่ เ กี่ย วข้อ งจั ด ส่ง ให้อ้ าเภอเพื่ อ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
- หากการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ช้ารุดเสียหายมีจ้านวนมาก เกินความสามารถของอ้าเภอ และ
จังหวัด จะขอความช่วยเหลือไปยังส่วนกลาง การฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ เช่น ถนน สะพานที่ช้ารุด
เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จะต้องด้าเนินการให้ใช้ได้ภายใน 7 – 15 วัน ภายหลังน้้าลดหากเกินความสามารถ
ให้รายงานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- อพยพประชาชนกลั บ ที่ อ ยู่อ าศั ย ตามปกติ โดยด่ ว น หากที่ อ ยู่อ าศั ย เสี ย หายช้า รุ ด ไม่ส ามารถ
อยู่อาศัยได้ให้อ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าเนินการซ่อมแซม และหากจ้าเป็นต้องให้การช่วยเหลือ
อุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้รายงานขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์บัญชาการจังหวัดฯ
- ให้ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะตามค้าสั่ง กองอ้านวยการฯ ประสานกับหน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อมอบหมาย
หน้าที่ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพความเสียหายในด้านต่าง ๆ ตามลักษณะหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ข. การแจกจ่ายถุงยังชีพ ให้จังหวัด/อ้าเภอ เป็ นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดท้ า
แผนการแจกจ่ายถุงยังชีพให้สอดคล้องกับพื้นที่ จ้านวนผู้ประสบภัย เพื่อให้การแจกจ่ายเป็นไปอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม ป้องกันไม่ให้เกิดความซ้้าซ้อน
- การให้ค วามช่ วยเหลื อด้ านการด้า รงชีพ การแจกจ่ายถุ งยั งชี พ จากจัง หวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
หน่วยงานภาครัฐอื่น เอกชน/มูลนิธิ
- การจัดท้าแผนการจ่ายแจกตามวงรอบการแจกจ่ายถุงยังชีพ
ค. การฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ้าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546
และฉบับ ที่แก้ ไขทุกฉบับ หากการช่ว ยเหลือผู้ ประสบภัยพิ บัติ มากกว่า จ้านวนเงิน ที่อยู่ ในอ้ านาจอนุมัติ ของ
นายอ้าเภอให้อ้าเภอด้าเนินการขอรับการสนับสนุน โดยตรงต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
จังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ทันที พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ง. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้สาธารณสุขจังหวัดเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและ
ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ
- แจกจ่ายยาทาแก้น้ากัดเท้าให้ผู้ประสบภัย
- ด้านสุขภาพจิตมีทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล คอยให้ค้าปรึกษา
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลการรับยาจากโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยผู้ป่วยมียา
กิน/ไม่ขาดยา ตลอดช่วงอุทกภัย
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แผนการเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ ของ หน้า
5. การสนับสนุน
5.๑ งบประมาณของหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.2 งบปะมาณจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
5.3 การสนั บ สนุ น สิ่ ง ของ เงิ น บริ จ าค มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ สภากาชาด ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
6. การสื่อสาร โทรคมนาคม และการติดต่อประสานงาน
6.๑ ผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงาน
- โทรศัพท์หมายเลข 0-3533-5210 , 0-3533-798
6.2 การดูแลระบบโทรคมนาคมให้สามารถใช้การได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- วิทยุสื่อสารช่องความถี่ 161.475 MHz. (ปภ) นามเรียกขาน “นิรภัยอยุธยา”
7. ภาคผนวก
7.1 รายละเอียดข้อมูลทรัพยากรเครื่องมือเครื่องกลสาธารณภัย
7.2 หมายเลขติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ แผนผังการติดต่อสื่อสาร
7.3 การแจกจ่ายแผนการเผชิญเหตุ
- คณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.4 แผนที่ แผนผังที่เกี่ยวข้อง

ลงนาม

ผู้เสนอแผน

(นายประทีป บริบูรณ์รัตน์)
หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงนาม

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายเรวัต ประสงค์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้อ้านวยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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