กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ้างถึง : 1. พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ..ศ. 2550
2. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ..ศ. 2558
3. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ..ศ. 2558
1. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
จั ง หวั ด อุ ทัย ธานี ตั้ งอยู่ ภ าคกลาง บริ เ วณลุ่ ม น้้ า สะแกกรั ง มี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 6,730 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 4,206.404 ไร่ พื้นที่ทางการเกษตร 2,034,290 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไป
ทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดิน (สายเอเชีย) ถึงจังหวัดอุทัยธานี เป็นระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร
แผนที่จงั หวัดอุทยั ธานี

๑.๒ การปกครองท้องที่
แบ่งเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 8 อ้าเภอ 70 ต้าบล 6๔๒ หมู่บ้าน มีส่วนราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ๓ รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ๑ แห่ง เทศบาล 14 แห่ง (เทศบาลเมือง
อุทัยธานี ๑ แห่ง และเทศบาลต้าบล ๑๓ แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต้าบล ๔๙ แห่ง
จ้านวน จ้านวน
ต้าบล หมู่บ้าน
เมืองอุทัยธานี
๑๔
๘๖
ทัพทัน
๑๐
๙๓
สว่างอารมณ์
๕
๖๕
หนองฉาง
๑๐
๙๗
หนองขาหย่าง ๙
๕๓
ลานสัก
๖
๘๑
ห้วยคต
๓
๓๑
บ้านไร่
๑๓ ๑๓๖
รวม
๗๐
๖๔๒
อ้าเภอ

เทศบาล อบต. ครัวเรือน
๒
๓
๓
๒
๑
๑
๒
๑๔

เพศชาย
๘ 22,308 24,053
๔ 12,702 18,905
๓ 11,440 15,970
๘ 15,184 21,325
๕ 5,746
7,745
๖ 19,606 29,555
๓ 7,031
10,166
๑๒ 25,538 34,437
๔๙ 116,555 162,156

ประชากรในพื้นที่
เพศหญิง
รวม
26,575 50,628
19,903 38,808
15,973 31,941
22,706 44,031
8,441
16,186
29,611 59,166
10,182 20,348
34,694 69,131
168,085 330,241

(ที่มาข้อมูล : ที่ท้าการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2560)
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2. สถานการณ์
2.1 สถานการณทั่วไป
2.1.1 สถิติการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีย้อนหลั ง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560
ทั้งนี้ ในปี 2558 จังหวัดอุทัยธานี ไม่มีส ถานการณ์เกิดอุทกภัย มีเพียงปี 2559-2560 ที่เกิดเหตุการณ์
อุทกภัยขึ้นมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย ดังนี้
1) อุทกภัย ปี 2559 พื้นที่ได้รับผลกระทบ จ้านวน 8 อ้าเภอ 56 ต้าบล 450 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,076 ครัวเรือน 27,741 คน
ราษฎรได้รับผลกระทบ
ที่

อ้าเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

สว่างอารมณ์
ทัพทัน
เมืองอุทัยธานี
ลานสัก
ห้วยคต
หนองฉาง
หนองขาหย่าง
บ้านไร่
8 อาเภอ

ต้าบล หมู่บ้าน ครัวเรือ
น

คน

เสีย
ชีวิต
(คน)

บ้านเรือน
เสียหาย

นา
ข้าว

พืช
ไร่
2,294
2,311
61
10,490
19

5
9
12
6
3
10
9
1

65
64
56
84
16
75
52
6

942
1,608
632
3,164
168

2,353
8,707
1,477
13,130
383

147
50
143
1

11,792
4,564
6,636
14,956
410

134
428

296
1,395

1

3,160
1,289

126

55

418

7,076

27,741

342

42,807

15,301

พืช
สว
น

บ่อ
ปลา

ถนน

10

10

11
4
13
27
40

49
10
5

95

64

มูลค่าความ
เสียหาย
(บาท)
15,362,812.50
3,795,246.50
5,417,975.35
13,695,192.00
178,257.25
3,736,610.00
1,852,013.75
434,070.00
44,472,177.35

2) อุทกภัย ปี 2560 พื้นที่ได้รับผลกระทบ จ้านวน 8 อ้าเภอ 67 ต้าบล 469 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,552 ครัวเรือน 39,365 คน
ราษฎรได้รับผลกระทบ
หมู่
บ้าน

ครัวเรือน

คน

เสีย บ้านเรื
ชีวิต อน
(คน) เสียหา
ย

นาข้าว

พืชไร่

พืช ถนน บ่อ
สวน
ปลา

4,495
161
823
557
300
273
5
413

14
2
678
85

ที่

อาเภอ

ตาบล

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

สว่างอารมณ์
ทัพทัน
เมืองอุทัยธานี
ลานสัก
ห้วยคต
หนองฉาง
หนองขาหย่าง
บ้านไร่
8 อาเภอ

5
10
13
6
3
10
8
12

65
90
72
84
13
58
25
62

1,389
1,245
685
2,624
60
510
165
8,874

2,914
1,377
1,441
8,863
250
1,530
735
22,255

1
-

200
29
498
22
206
3
-

11,922
13,614
1,500
914
280
5,764
1,364
600

67

469

15,552

39,365

1

958

35,958

-

12
1
37
4
14
4
3
1
9
57
7,027 805 116

5
-

4
-

2
-

12
23

มูลค่าความ
เสียหาย (บาท)
17,847,508
5,764,145
12,519,329
24,950,670
506,522
1,595,884
1,956,415
922,830

66,986,133
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2.1.2 พื้ น ที่ ที่มี ค วามเสี่ย ง ความเปราะบาง การประเมิน สถานการณ์แ ละพื้ นที่ เ สี่ ย งของ
จังหวัดอุทัยธานี ดังนี้
๑.) พื้นที่เสี่ยงภัยจากน้าป่าไหลหลากและดินถล่ม ส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่มีพื้นที่ราบเชิง
เขาและราบลุ่มทางทิศตะวันตก
๑) อาเภอบ้านไร่ จ้านวน ๕ ต้าบล ๑๕ หมู่บ้าน ได้แก่ในพื้นที่หมู่ที่ ๕,๗,๙ ต้าบล
บ้านไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๒,๓ ต้าบลแก่นมะกรูด ในพื้นที่หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖ ต้าบลเจ้าวัด ในพื้นที่หมู่ที่ ๒,๔,๕,๖,๘
ต้าบลคอกควาย ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ต้าบลบ้านบึง
๒) อาเภอห้วยคต จ้านวน ๒ ต้าบล ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑,๒,๓,๘
ต้าบลทองหลาง ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ต้าบลห้วยคต อ้าเภอห้วยคต
๓) อาเภอลานสัก จ้านวน ๒ ต้าบล ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ในพื้นที่หมู่ ๒,๓ ต้าบลปุาอ้อ
ในพื้นที่หมู่ที่ ๖,๗,๑๑,๑๒,๑๔ ต้าบลระบ้า อ้าเภอลานสัก
2) พื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัย
หากมีน้าไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณ 2,288 ลบ.ม./วินาที ( ข้อมูลเมื่อเดือน
ตุ ล าคม2560) ท้ า ให้ เ กิ ด น้้ า เอ่ อ ล้ น ตลิ่ ง เข้ า ท่ ว มพื้ น ที่ ริ ม น้้ า ในพื้ น ที่ 1,2 ,๔,5,๖,๗ ต้ า บลท่ า ซุ ง
หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 ต้าบลเกาะเทโพ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 ต้าบลหาดทนง อ้าเภอเมืองอุทั ยธานี มีพืชสวนไร่นา
ถูกน้้าท่วม 470 ไร่ การประเมินสถานการณ์ หาก ปริมาณน้้าไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขั้นเป็น 2,800
ลบ.ม./วินาที และจากเขื่อนวังร่มกล้าระบายในอัตรา 200 ลบ.ม./วินาที จะท้าให้ระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยา
เพิ่ ม สู ง กว่ า ระดั บ น้้ า ปั จ จุ บั น ประมาณ 1.20 เมตร และจะไหลเข้ า ท่ ว มพื้ น ที่ ต่ า งๆ ในเขตต้ า บลท่ า ซุ ง
ต้าบลหาดทนง ต้าบลเกาะเทโพ ต้าบลสะแกกรัง และต้าบลน้้าซึม อ้าเภอเมืองอุทัยธานี ดังนี้
พื้นที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากน้าล้นตลิ่ง
พื้นที่ประสบภัย
อาเภอ
หมู่ที่
จานวนครัวเรือน จานวนประชากร
วิกฤติ
เมืองอุทัยธานี
ต้าบลท่าซุง
1-8
1,193
3 ,412
ต้าบลเกาะเทโพ
1-7
825
2,592
ต้าบลหาดทนง
1-6
616
1,909
ต้าบลน้า้ ซึม
1,2,4
1,100
2,855
ต้าบลสะแกกรัง
1-8
2,073
4,947
รวม 5 ตาบล
32
5,807
15,715
3) พื้นที่เสี่ยงที่สาคัญอื่นๆ
(1) ถนน จ้ า นวน ๓ จุ ด ประกอบด้ ว ย ๑) ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 333
จากแยก ท่าน้้าอ้อย (ถนนเอเซีย) ไปจังหวัดอุทัยธานี และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3265 จากแยกโคกหม้อ
ไปวัดท่าซุง ๒) ทางหลวงชนบท หมายเลข อน 5002 จากเทศบาลเมืองอุทัยธานีไปเทศบาลต้าบลหาดทนง
(2) สะพาน จ้านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย สะพานข้ามแม่น้าแควตากแดด ถนนทาง
หลวงหมายเลข 333
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2.2 สถานการณ์เฉพาะ ข้อมูลพื้นฐานในปี 2561
(1) ข้อมูลพื้นที่การเกษตร
พืชที่การเกษตรการเพาะปลูก
พืชไร่
อ้าเภอ
ข้าวปี ข้าวนาปรัง
อ้อย
มันส้าปะหลัง
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
เมืองอุทัยธานี 51,610 11,317
19
139
ทัพทัน
182,076 15,238
10,559
14,473
หนองฉาง
99,111 42,305
10,049
2,942
สว่างอารมณ์
100,717 8,833
13,268
35,909
บ้านไร่
6,279
412
286,734
73,209
หนองขาหย่าง 52,667 8,921
1,605
228
ห้วยคต
4,949
1,020
36,683
21,090
ลานสัก
34,375 2,685
39,838
93,317
รวม
531,784 90,722
398,775
241,308
(ที่มาข้อมูล : ส้านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี)

ข้าวโพด
(ไร่)
111
14,384
1,630
6,375
39,616
14
5,001
20,115
87,246

ถั่วเขียว
(ไร่)
21
6,113
2,050
9,176
2,444
1,242
1,454
22,500

(2) ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบ
2.1) พื้นที่การเกษตร พื้นที่ลุ่มต่้า
(1) ด้านนาข้าว
ในเขตพื้นที่ทุ่งรับน้้าหรือพื้นที่ต่้าน้า้ ท่วมเป็นประจ้า (ต้าบลท่าซุง
ต้าบลเกาะเทโพ ต้าบลหาดทนง และต้าบลสะแกกรัง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี) 21,359 ไร่
(2) ด้านพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ฯลฯ
ในเขตพื้นที่ทุ่งรับน้้าหรือพื้นที่ต่้าน้้าท่วมเป็นประจ้า ต้าบลท่าซุง
ต้าบลเกาะเทโพ ต้าบลหาดทะนง และต้าบลสะแกกรัง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี) 173 ไร่
(3) ด้านพืชสวน (ไม้ผล) เช่น มะม่วง ส้มโอฯลฯ
ในเขตพื้นที่ทุ่งรับน้้าหรือพื้นที่น้าท่วมขังเป็นประจ้า (ต้าบลท่าซุง ต้าบลเกาะเทโพ
ต้าบลหาดทนง และต้าบลสะแกกรัง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี) 5,105 ไร่
(4) อื่นๆ เช่น พืชล้มลุก สวนผัก ฯลฯ
ในเขตพื้นที่ทุ่งรับน้้าหรือพื้นที่น้าท่วมขังเป็นประจ้า (ต้าบลท่าซุง ต้าบลเกาะเทโพ
ต้าบลหาดทนง และต้าบลสะแกกรัง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี) 554 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 554 ไร่
(5) ด้านการประมง
- บ่อปลา จ้านวน 735 บ่อ
2.2) พื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่เศรษฐกิจ เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้้าท่วมขัง 5 แห่ง ประกอบด้วย
(1) เทศบาลต้าบลหาดทนง จ้านวนประชากร 616 ครัวเรือน จ้านวน 1,909 คน
(2) อบต. เกาะเทโพ จ้านวนประชากร 825 ครัวเรือน จ้านวน 2,592 คน
(3) อบต. ท่าซุง จ้านวนประชากร 1,193 ครัวเรือน จ้านวน 3,412 คน
(4) อบต. สะแกกรัง จ้านวนประชากร 2,073 ครัวเรือน จ้านวน 4,947 คน
(5) อบต.น้้าซึม จ้านวนประชากร 1,100 ครัวเรือน จ้านวน 2,855 คน
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(3) ระบบการกั ก เก็ บ น้ า อ่ า งเก็ บ น้ า(ขนาดใหญ่ กลาง เล็ ก ) ข้ อ มู ล ระบบชลประทาน
พื้นที่บ่อบาดาล ฝาย ฯลฯ ที่สาคัญในปี 2561
๑) เขตพื้นที่ชลประทาน
จังหวัดอุทัยธานี มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๑ โครงการ คืออ่างเก็บน้้าทับเสลา
และโครงการชลประทานขนาดกลาง ๓ โครงการ คื อ เขื่ อ นวั ง ร่ ม เกล้ า ฝายทั บ คล้ า ย และอ่ า งเก็ บ น้้ า
ห้ว ยขุนแก้ว มีพื้นที่ช ลประทานได้รับ ประโยชน์จากโครงการพื้นที่ประมาณ ๒๒๗,๒๐๐ ไร่ และโครงการ
ชลประทาน ขนาดเล็ก จ้านวน ๒๐๓ โครงการ พื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ ๓๖๕,๑๐๐ ไร่
โครงการชลประทานของ จ้านวน
เก็บน้้า
พื้นที่ชลประทานได้รับ คิดเป็นร้อยละของพื้นที่
จังหวัด
โครงการ ( ล้าน ลบ. ม.)
ประโยชน์ ( ไร่)
การเกษตร
๑. ขนาดใหญ่
๑
๑๖๐
๑๔๓,๕๐๐
๗.๐
๒. ขนาดกลาง
๓
๖๒.๔
๖๗,๓๓๓
๓.๓๐
๓. ขนาดเล็ก
๒๐๓
๗.๒
๓๖๕,๑๐๐
๑๗.๙๔
รวม
๒๐๗
๒๒๙.๖
๕๖๕,๙๓๓
๒๗.๘๑
3. ภารกิจ
ให้กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอปภ.จ.) ด้าเนินการตามแนวทางที่กองบัญชาการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ก้าหนด โดยให้ผู้อ้านวยการจังหวัดบัญชาการเหตุการณ์
เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหา ระดมสรรพก้าลัง การประสานงาน การสั่งการ วางแผน แบ่งมอบภารกิจและหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ และก้าหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดิน
ถล่มของจังหวัดให้มีความกระชับและชัดเจน
3.1 การปกปูองพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ส้าคัญของจังหวัด
(แนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน)
3.2 การปกปูองดูแล ชีวิต และทรัพย์สิน(หน่วยงานด้านความมั่นคง)
3.3 การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ (ชลประทาน โยธาธิการและผังเมือง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
4. การปฏิบัติ
4.1 แนวความคิดในการปฏิบัติ
4.1.1 การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
เมื่อคาดว่า หรือเกิดอุทกภัย กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2561 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้อ้านวยการ
จังหวัด เป็นผู้สั่งการ ควบคุมและบัญชาการ รับผิดชอบจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จนกว่าสถานการณ์
จะปกติ และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ
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4.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ
๑) เมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ อุ ท กภั ย ขึ้ น ในเขตองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ ใ ด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ้านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น ก่อน เข้าด้าเนินการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อ้า นวยการอ้า เภอ ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผู้อ้า นวยการ
จังหวัดทราบทันที เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์
2) หากสถานการณ์เกิดน้้าท่วมพื้นศาลากลางจังหวัด (อุทกภัย) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ให้ใช้สถานที่ต่อไปนี้ เป็นที่ตั้งศูนย์ บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อุทัยธานี (ส้ารอง) ลาดับที่ ๑ ที่ว่าการอาเภอ
เมืองอุทัยธานี ลาดับที่ ๒ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานีที่ ๑ อาเภอเมืองอุทัยธานี
๓) ระดมสรรพก้ า ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ เจ้ า พนั ก งาน และอาสาสมั ค ร และทรั พ ยากรจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น เครื่องมือมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการรับ
สถานการณ์จากอุทกภัย
๔) จัดประชุมติดตามสถานการณ์และสั่งการจนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย โดยใช้ห้อง
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด เป็นสถานที่จัดประชุม
4.1.3 การแบ่งมอบ ผู้กากับ ควบคุมพื้นที่รับผิดชอบ โดย การบริหารสถานการณ์ภาวะวิกฤต
ในพื้นที่ (Area Approach) กรณีอุทกภัย
ที่ พื้นที่ประสบภัยภาวะวิกฤตในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ
๑
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี
- หัวหน้าส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ช่วย
เขตพื้นที่ต้าบลสะแกกรัง
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ฝุายปกครองและความมั่นคง
๒ และต้าบลหาดทนง
- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ช่วย
อ้าเภอเมืองอุทัยธานี
เขตพื้นที่ต้าบลท่าซุง
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ฝุายเศรษฐกิจและสังคม
๓ และต้าบลน้้าซึม
- นายอ้าเภอเมืองอุทัยธานี เป็นผู้ช่วย
อ้าเภอเมืองอุทัยธานี
๔ เขตพื้นที่ต้าบลเกาะเทโพ
- ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
อ้าเภอเมืองอุทัยธานี
- ปูองกันจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ช่วย
๕ เขตพื้นที่ต้าบลหนองไผ่แบน
- นายอ้าเภอเมืองอุทัยธานี
ต้าบลเนินแจงและต้าบลดอนขวาง - ผู้อ้านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ช่วย
อ้าเภอเมืองอุทัยธานี
๖ เขตพื้นที่อ้าเภออื่นๆ
- นายอ้าเภอแห่งพื้นที่
- ปลัดอ้าเภอผู้ได้หมอบหมายหน้าที่ เป็นผู้ช่วย
1) ช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้้าดื่ม
อาหารปรุงส้าเร็จ เสื่อผ้า ให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑) ก้าหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพื้นที่ประสบภัย
๑.๒) สนธิก้าลังเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้
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๑.๒.๑) ให้ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย (ชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุสถานการณฉุกเฉิน (ERT)
ส้านักงาน ปภ.จังหวัดอุทัยธานี หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกิดเหตุ มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี
มูลนิธิร่วมใจอุทัยธานี ที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
๑.๒.๒) สั่งการให้เครื่องจักร เครื่องมือที่จ้าเป็น เช่น รถส่องไฟ รถยก รถแทกเตอร์ รถตัก
เครื่ องมือตัด รถกู้ภัยขนาดใหญ่ รถปิ คอัพ ฯลฯ เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย ( หน่วยพัฒนาการเคลื่ อนที่ 15
แขวงทางหลวงอุทัยธานี แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี)
๑.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง ตามความจ้าเป็นของสถานการณ์ภัย ( ส้านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ที่ท้าการปกครองอ้าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกิดเหตุ)
๑.๔) กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤติ ไม่สามารถเข้าพื้นที่โดยทางรถยนต์ หรือทางเรือได้ให้
ประสานขอรั บ การสนั บ สนุ น เฮลิ คอปเตอร์จ ากหน่ ว ยทหาร หรือ ต้า รวจในพื้ นที่ หรือ พื้น ที่ใ กล้ เคี ยง เพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
๑.๕) จัดสถานที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย ที่บ้านเรือนเสียหายอย่างเร่งด่วนเป็น
ล้าดับแรก จัดระเบียบสถานที่อพยพ พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ (ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ที่ท้าการปกครองอ้าเภอในพื้นที่เกิดเหตุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกิดเหตุ)
๑.๖) ระดมก้าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานใน
พื้นที่ประสบภัย
๑.๗) กรณีที่โ ครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสี ยหายให้ เร่ง ซ่อมแซมเส้ นทางคมนาคม
ระบบสื่อสาร ไฟฟูา และประปา แล้วแต่กรณี ให้สามารถใช้การได้ หรือจัดท้าระบบส้ารองเพื่อให้ชุดปฏิบัติการ
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
๑.๘) จัดเตรี ยมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐานตลอดจนจัดหา อาหารที่ปรุงส้าเร็จ น้้าดื่ม
เครื่องยังชีพที่จ้าเป็น ให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง
๒) การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (๑-๒ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิตและ
ทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งบ้านพักชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้้าดื่ม ยารักษาโรค
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑) ส้ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อก้าหนดมาตรการช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดท้าบัญชีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒.๒) สนับสนุนและส่งก้าลังบ้ารุงด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการรักษาพยาบาล เช่น
โลหิต ยา และเวชภัณฑ์ ที่จ้าเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส้ารองให้เพียงพอ
๒.๓) จัดส่งปั จจั ยสี่ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต เช่น อาหาร น้้าดื่ม และ เครื่องนุ่งห่ ม
มายังสถานที่อพยพชั่วคราว
๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่รับผิดชอบ ที่ช้ารุด เสียหายจากอุทกภัย หรือน้้าปุา
ไหลหลาก พร้ อมทั้ งติ ดปู ายเตื อนหรื อวางแผงปิ ดกั้ นช่ องทางการจราจรให้ ประชาชนผู้ ใช้ เส้ นทางได้ ทราบ
จัดเจ้าหน้าที่ต้ารวจ หรืออาสาสมัคร อ้านวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย
๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อย และจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย และพื้นที่อพยพ
๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย จากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูล
และ เป็นแหล่งข้อมูล และประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต
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๓) การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การสืบหา
ญาติการรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการ
ให้ความช่วยเหลือ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ้านวนมากจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เก็บรักษาศพในระยะแรก
(วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษา
หลักฐาน และเตรียมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการทางการแพทย์
๓.๓) ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสานการช่วยเหลือ รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น ความต้องการเบื้องต้น
4.2 การเตรียมความพร้อม
4.2.1 การเตรียมความพร้อมก้าลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ของหน่วยงาน
การติดตามสถานการณ์ ดังนี้
หน่วยงาน
หน้าที่/ภารกิจ
1. กองก้าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนก้าลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ เรือท้องแบน
2. กองบังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
สนับสนุนก้าลังพล เครื่องมืออุปกรณ์จัดการจราจร
3. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
สนับสนุนก้าลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ เรือท้องแบน
4. แขวงทางหลวงอุทัยธานี
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกล
5. แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกล
6. โครงการชลประทานอุทัยธานี
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล ติดตามสถานการณ์
7. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
ติดตามสถานการณ์ การพยากรณ์อากาศ
8. กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานีที่ 1
สนับสนุนก้าลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ เรือท้องแบน
9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกล
10. เทศบาลเมืองอุทัยธานี
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เรือท้องแบน
11. เทศบาลต้าบลหาดทนง
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เรือท้องแบน
12. องค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะเทโพ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เรือท้องแบน
13. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าซุง
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เรือท้องแบน
14. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ปูองกันอันตรายจากกระแสไฟฟูา
15. มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เรือท้องแบน
16. มูลนิธิร่วมใจอุทัยธานี
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เรือท้องแบน
4.2.2 การแจ้งเตือนภัย ล่วงหน้าผ่านหน่วยงานไปยังอ้าเภอ/ เทศบาล/ องค์การบริหารส่วน
ต้าบล ที่คาดว่าจะเกิดอุทกภัย ให้เฝูาระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
หน่ วยงานหลั ก ได้ แก่ โครงการชลประทานอุ ทั ยธานี ส้ านั กงานปู องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
หน่ วยงานสนั บสนุ น ได้ แก่ ที่ ท้ าการปกครองจั งหวั ดอุ ทั ยธานี ส้ านั กงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
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แผนผัง : การแจ้งเตือน

4.2.3 การเฝ้าระวังปริมาณน้าฝนตกในพื้นที่
๑) ปริมาณน้้าฝน ๕๐-๘๐ มิลลิเมตร ให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์
๒) ปริมาณน้้าฝน ๘๐- ๑๐๐ มิลลิเมตร ให้เตรียมด้าเนินการอพยพ
๓) ปริมาณน้้าฝน ๑๒๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ด้าเนินการอพยพ
4.2.4 การเฝ้าระวังปริมาณน้าจากแม่น้าเจ้าพระยาที่เอ่อล้นตลิ่ง ติดตามข้อมูลปริมาณน้้าไหล
ผ่านจุดวัดสถานี C๒ นครสวรรค์ เป็นสถานีวัดปริมาณน้้าของแม่น้าเจ้าพระยา เตรียมการเฝูาระวังแจ้งเตือนภัย ดังนี้
๑) ปริ ม าณน้้ า ไหลผ่ า นจุ ด วั ด สถานี C๒ ระหว่ า ง ๒,๐๐๐-๒,๕๐๐ ลบ.ม/วิ น าที
เป็นการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบถึงสถานการณ์
๒) ปริมาณน้้าไหลผ่านจุดวัดสถานี C๒ ระหว่า งเกิน ๒,๕๐๐-๒,๘๐๐ ลบ.ม/วินาที
จะมีปริมาณน้้าเอ่อล้นตลิ่งแม่น้าเจ้าพระยา เข้าท่วมพื้นที่ต้าบลหาดทนง ต้าบลท่าซุง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี
ให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์
4.2.5 ระดับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System)
สีแดง
หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ใ นภาวะอั น ตรายสู ง สุ ด ให้ อ าศั ย อยู่ ใ นสถานที่
ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม
หมายถึงสถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่ก้าลังด้าเนินการ
ควบคุมสถานการณ์
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอัน ตราย มีแนวโน้มที่สถานการณ์
จะรุนแรงมากขึ้น
สีน้าเงิน
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝูาระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร เป็นประจ้า
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4.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เมื่อเกิด หรื อคาดว่า จะเกิด สถานการณ์อุทกภัย และดินถล่ มในพื้นที่ ให้จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผังโครงสร้าง (การจัดการสาธารณภัยระดับ 2) ดังนี้
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุทัยธานี
(การจัดการสาธารณภัย ระดับ 2)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
(ผู้อานวยการจังหวัด)
ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
(ส้านักงานจังหวัด)

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
(ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)
ส่วนอานวยการ

ส่วนสนับสนุน

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(รับผิดชอบด้านความมั่นคงฯ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(รับผิดชอบด้านบริหารฯ)

ปลัดจังหวัด

- การกู้ชีพ - กู้ภัย/ค้นหา
- งานเกษตร ปศุสัตว์
- งานสะพาน ถนน ซ่อมแซม
- สนับสนุนเครื่องจักรกล
- หน่วยทหารในพื้นที่
- ฯลฯ

- งานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์
และติดตามสถานการณ์
- งานแจ้งเตือนภัย
- งานธุรการ/เลขานุการ
- งานประสานข้อมูล
- ฯลฯ

- งานสื่อสาร
- งานศูนย์พักพิงชั่วคราว
- งานรักษาพยาบาล
- งานรับบริจาค
- งานสาธารณูปโภค ไฟฟ้าประปา
- ฯลฯ

ส่วนปฏิบัติการ

โดยให้ส่วน/ศูนย์ข้อมูลฯ ศูนย์ประสานงานฯ ตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัดอุทัยธานี เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดอุทัยธานี ปี 2561 มีหน้าที่ เช่น
ที่
ส่วน
งาน/ภารกิจ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน้าที่/การปฏิบัติ
1 ส่วนปฏิบัติการ ด้านการกู้ชีพ-กู้ภัย/
1. ต้ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
- สนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ค้นหา ขนย้าย
2. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เ ค รื่ อ ง มื อ อั ต ร า ก้ า ลั ง
ผู้ประสบภัย
อุทัยธานี
เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ข้ า ต อ บ โ ต้
3. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น แก้ ไ ข
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม
อุทัยธานี
โดยรักษาความปลอดภัยใน
5.ส้ า นั ก งานปู อ งกั น และบรรเทา ชีวิตและทรัพย์สิน งานกู้ชีพ
สาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
กู้ ภั ย ก า ร บ ริ ก า ร ด้ า น
6. เทศบาลเมืองอุทัยธานี
การแพทย์แ ละสาธารณสุ ข
7. กองร้ อ ยอาสารั ก ษาดิ น แดน ง า น รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
จังหวัดอุทัยธานีที่ 1
เรียบร้อย อพยพขนย้าย
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ที่

ส่วน
ส่วนปฏิบัติการ

งาน/ภารกิจ
ด้านเกษตรและปศุสัตว์

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ส้านักงานเกษตร
จังหวัดอุทัยธานี
2. ส้านักงานประมง
จังหวัดอุทัยธานี
3. ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดอุทัยธานี

การปฏิบัติ
- วางแผนและมาตรการ
ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติ ด้านพืช
ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง
- สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ อัตราก้าลัง
เจ้าหน้าที่ เข้าตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉินแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม

ส่วนปฏิบัติการ

ด้านการขนส่งและดูแล
ระบบคมนาคม

1.แขวงทางหลวง
อุทัยธานี
2.แขวงทางหลวงชนบท
อุทัยธานี
3.ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี

ส่วนปฏิบัติการ

ด้านการจัดการปูองกัน
อันตรายจากสารเคมี

ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุทัยธานี

- สนับสนุนการอพยพ
เคลื่อนย้ายประชาชนออก
จากพื้นที่ประสบภัยหรือ
เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย
เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
- จัดให้มีเส้นทางส้ารอง
เส้นทางเลี่ยง หรือทาทาง
ชั่วคราว รวมทั้งซ่อมหรือ
ดัดแปลงแก้ไขสิ่งอ้านวย
ความสะดวกในระบบ
คมนาคม
- สนับสนุนข้อมูลและ
ผู้เชี่ยวชาญกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ด้านการ
จัดการสารเคมีและวัตถุ
อันตราย เพื่อการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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ที่
2

3

ส่วน
ส่วนอานวยการ

งาน/ภารกิจ
งานวิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์และติดตาม
สถานการณ์และ
แจ้งเตือนภัย

หน้าที่/การปฏิบัติ
- วิเคราะห์สถานการณ์และ
ติดตามสถานการณ์อุทกภัย
และดิ น ถล่ ม จั ด วางระบบ
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย
ประสานข้อมูลและรวบรวม
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ส้ า ห รั บ
การแถลงข่ า ว จั ด ท้ า แผน
เผชิญเหตุ
- ประเมิ น ความต้ อ งการ
ทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน

ส่วนอานวยการ

งานธุรการ/เลขานุการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. กองก้าลังรักษาความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี
2.ส้ า นั ก งานปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
3. โครงการชลประทานอุทัยธานี
4. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ทับเสลา
5. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
6. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด
อุทัยธานี
7. ส้านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการลุ่มน้้าสะแกกรัง
8. ส้านักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
1. ส้านักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
2. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดอุทัยธานี

ส่วนสนับสนุน

งานสื่อสาร
1. โทรศัพท์จังหวัดอุทัยธานี
งานสาธารณูปโภค ไฟฟูา 2. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ประปา พลังงาน
อุทัยธานี
3. การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุทัยธานี
4. ส้านักงานพลังงานจังหวัด
อุทัยธานี
งานศูนย์พักพิงชั่วคราว 1. ส้านักงานพัฒนาสังคมและ
งานดูแลสุขภาพ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประชาชน เด็ก
อุทัยธานี
ประชากรกลุ่มเปราะบาง 2.ส้านักงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และ
เขต 2
3. โรงพยาบาลอุทัยธานี

- ส นั บ ส นุ น ก า ร สื่ อ ส า ร
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ไ ฟ ฟู า
ประปา พลังงาน

ส่วนสนับสนุน

-จั ด ท้ า ส รุ ป ข้ อ มู ล
ส ถ า น ก า ร ณ์ เ ห ตุ ก า ร ณ์
ประจ้าวัน
- งานประชุ ม ติ ด ตามแก้ ไ ข
สถานการณ์

- จั ด ส ร้ า ง ศู น ย์ พั ก พิ ง
ชั่ ว คราว รั ก ษาพยาบาล
ดู แ ล สุ ข ภ า พ ป ร ะ ช า ช น
เ ด็ ก ป ร ะ ช า ก ร ก ลุ่ ม
เปราะบาง การฟื้นฟูชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
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ที่
3

ส่วน
ส่วนสนับสนุน

งาน/ภารกิจ
งานรับบริจาค
งานจัดหาเครื่องอุปโภค
บริโภค

ส่วนสนับสนุน

งานส่งเสริมอาชีพ
งานการฟื้นฟูชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม

4

ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติ

-

5

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
ร่วม

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. คลังจังหวัดอุทัยธานี
2. ส้านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี
3. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อุทัยธานี
4. ส้านักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
5. ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด
อุทัยธานี
1. ส้านักงานแรงงานจังหวัด
อุทัยธานี
2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
อุทัยธานี
3. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
4. วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
1. ส้านักงานจังหวัดอุทัยธานี
2. กองอ้านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
(ฝุายทหาร)
3. ส้านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
4. ส้านักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยอุทัยธานี

หน้าที่/การปฏิบัติ
- การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ด้ า เนิ น การจั ด หาอาหาร
น้้ า ดื่ ม เพื่ อ การอุ ป โภค บริโภค งานเสบียง
- การรับบริจาค

- ส่งเสริมฝึกอาชีพให้แก่
ผู้ประสบภัยและการฟื้นฟู
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- ประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงาน
ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและองค์กรการกุศล
สมาคมนิธิต่างๆ
การสนับสนุนทรัพยากรและ
ก้าลังพล ให้ข้อมูลความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศในพื้นที่
เกี่ยวกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
1. ส้านักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัด - รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์
อุทัยธานี
เพื่อสื่อสารและ
2. สถานีวิทยุ 934 สนภ.1 นทพ. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
3. สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัด
ข่าวสาร เผยแพร่ให้กับ
อุทัยธานี
ประชาชนและสื่อมวลชน
ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์และสื่อพิมพ์
- เป็นศูนย์ข้อมูลนักข่าว การ
ให้ข่าวสาร
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4.3.1 กาลังพล
แบ่ ง พื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยทหารในจั ง หวั ด หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย คื อ
ศูนย์บัญชาการบรรเทาสาธารณภัย กรมทหารราบที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕
ส้ า นั ก งานพั ฒ นาภาค ๑ กองบั ญ ชาการ กองทั พ ไทย ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ครอบคุ ล ม
ทั้ง ๘ อ้าเภอ
หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
ผู้บริหารหน่วย
ศูนย์บัญชาการบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 31
พล.ต.สุพจน์ บูรณจารี
056-355802
ผบ. มทบ. 31
(ค่ายจีระประวัต)ิ จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕ ส้านักงานพัฒนา
พ.อ.เดชไชย บุญโสม
ภาค ๑ กองบัญชาการกองทัพไทย อ้าเภอห้วยคต
056-531168 ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
จังหวัดอุทัยธานี (รับผิดชอบเฉพาะอ้าเภอห้วยคต)
โทร. 08-1649-9832
4.3.2 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์กรสาธารณกุศล
การแบ่ ง จั ด สรรเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละทรั พ ยากรในการจั ด การสาธารณภั ย
หน่วยสนับสนุนให้เครื่องจักร เครื่องมือที่จ้าเป็น เช่น เครื่องสูบน้้าขนาดใหญ่ เรือท้องแบน รถบรรทุก และ
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย
พื้นที่ประสบภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานสนับสนุน
มูลนิธิกู้ภัย
วิกฤติ
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ฯ
โครงการชลประทานอุทัยธานี
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕
ต้าบลท่าซุง
ร่วมใจอุทัยธานี
ต้าบลหาดทนง แขวงทางหลวงอุทัยธานี
ส้านักงาน ปภ.จังหวัด
เมืองพระชนก
อุทัยธานี
ต้าบลเกาะเทโพ แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กู้ภัยอุทัยธานี
อุทัยธานี
พื้นทีอ่ ื่นๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑. กู้ภัยอุทัยธานี
ที่ประสบภัย
แห่งพื้นที่ เข้าด้าเนินการ
อุทัยธานี
๒. ร่วมใจอุทัยธานี
๒. แขวงทางหลวงอุทัยธานี
๓. แขวงทางหลวงชนบท
อุทัยธานี
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4.3.3 การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
หากเกิ ด สถานการณ์ รุ น แรง ให้ อ พยพผู้ ป ระสบภั ย ไปยั ง ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว โดย
มอบหมายให้ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
1) จุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิงชั่วคราว (จ้านวน 4 จุด)
ที่

ศูนย์พักพิงชั่วคราว

ความจุ รองรับผู้อพยพ
(คน)
จากต้าบล

๑ อาคารสวนน้า้
๑,๐๐๐ เกาะเทโพ
เฉลิมพระเกียรติ
พระชนกจักรี ต้าบลเกาะเทโพ
๒ โรงยิมสนามกีฬากลาง
๓,๐๐๐ สะแกกรัง
จังหวัดอุทัยธานี
น้้าซึม

ผู้รับผิชอบและก้ากับดูแลแต่ละศูนย์ฯ
- นายก อบจ.จังหวัดอุทัยธานี
- ปลัด อบจ.จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ช่วย
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
( ฝุายปกครองและความมั่นคง )
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ช่วย

๓

วัดสังกัดรัตนคีรี
อ้าเภอเมืองอุทัยธานี
๔ ที่ท้าการส้านักงานเทศบาล
ต้าบลหาดทนง

๑,๐๐๐ ต้าบลท่าซุง

- ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
- พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้ช่วย
๑,๕๐๐ ต้าบลหาดทนง - รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
( ฝุายเศรษฐกิจและสังคม )
- ท้องถิ่นจังหวัด เป็นผู้ช่วย

2) การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
กิจกรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบศูนย์พักพิงชั่วคราว
๑ จัดเลี้ยงอาหาร จัดหาน้้าดืม่
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
เครือ่ งนุ่งห่ม
๒ ดูแลสุขภาพอนามัย ผู้ประสบภัย
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
๓ การรักษาความปลอดภัย
กองบังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๔ การสุขาภิบาล จัดเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุทัยธานี , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๕ที่ จัดส่งน้้าประปา
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
๖ จัดระบบแสงสว่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
๗ บริการยานพาหนะ เครือ่ งจักรกล แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
๘ ระบบการสื่อสาร
บริษัท TOT จ้ากัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี
4.3.4 การรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาสถานที่สาคัญที่ต้องให้บริการประชาชน
ในการดารงชีพ
๑) โรงพยาบาล จัดเจ้าหน้าที่ต้ารวจจากสถานีต้ารวจภูธรในพื้นที่ประสบภัย ดูแลความ
ปลอดภัยในสถานพยาบาล
๒) การสาธารณูปโภคประปา ไฟฟูา การสื่อสาร
หน่วยงานรับผิดชอบด้านการไฟฟูา : การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานรับผิดชอบด้านประปา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานีและหน่วย
ผลิตน้้าประปาส้านักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี
หน่วยงานรับผิดชอบด้านการสื่อสาร : บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี
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4.3.6 แผนการอานวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร
(1) จุดเสี่ยง เส้นทางที่มีความเสี่ยงด้านการจราจร การติดตั้งปูาย สัญญาณเตือนตาม
ถนน เส้นทาง ต่างๆ การจัดท้าแผนผังเส้นทางคมนาคมที่ส้าคัญ เป็นหน้าที่ของแขวงทางหลวงอุทัยธานี แขวง
ทางหลวงชนบท อุทัยธานี ในสายทางที่รับผิดชอบ
(2) การจัดชุดอ้านวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนด้านการจราจรและการคมนาคม
อยู่ในความรับผิดชอบต้ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี และสถานีต้ารวจภูธรในพื้นที่ประสบอุทกภัย
(3) การใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ในการขนย้าย เคลื่อนย้าย ช่วยเหลือประชาชน
หน่วยงานหลัก : แขวงทางหลวงอุทัยธานี แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
หน่วยงานสนับสนุน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย
4.3.7 กรณีที่ท่วมขังแล้วมีแนวโน้มท่วมขังนาน
- สถานีต้ารวจภูธรเมืองอุทัยธานี จัดเจ้าหน้าที่ต้ารวจ เพื่ออ้านวยความสะดวก
ช่วยเหลือประชาชนด้านการจราจรและการคมนาคมในพื้นที่เกิดน้้าท่วมขังนาน
4.3.8 กรณีกาลังเกิดหรือใกล้เกิดภาวะอุทกภัย
1) พื้นที่ต้าบลหาดทนง
- มอบหมายเทศบาลต้ า บลหาดทนง จั ด อาสาสมั ค ร (อปพร.) และขอรั บ การ
สนับสนุนจากสถานีต้ารวจภูธรเมืองอุทัยธานี ให้จัดเจ้าหน้าที่ต้ารวจ อ้านวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่
- การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นของเทศบาลต้าบลหาดทนง
2) พื้นที่ต้าเกาะเทโพ
- มอบหมายองค์การบริหารส่วนต้าเกาะเทโพ จัดอาสาสมัคร (อปพร.) และขอรับ
การสนับสนุนจากสถานีต้าภูธรเมืองอุทัยธานี ให้จัดเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่
- การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นขององค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะเทโพ
3) พื้นที่ท่าซุง
- มอบหมายองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าซุง จัดอาสาสมัคร (อปพร.) และขอรับ
การสนับสนุนจากสถานีต้ารวจภูธรเมืองอุทัยธานี ให้จัดเจ้าหน้าที่ต้ารวจ อ้านวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่
- การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นขององค์การบริหารส่วนต้าบลท่าซุง
4.3.9 จัดเตรียมพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์ รับ-ส่งผู้ป่วย กรณีฉุกเฉิน
จุดที่ ๑ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี อ้าเภอเมืองอุทัยธานี พิกัด PP ๐๙๗๐๒๓
จุดที่ ๒ สนามหน้าต้ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี อ้าเภอเมืองอุทัยธานี พิกัด PP ๐๙๙๐๒๙
หน่วยงานรับผิดชอบการจราจรทางอากาศ : สถานีต้ารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
โทรศัพท์ ๐๕๖-511-055
4.3.10 การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
ให้ประชาชนทราบการด้าเนินการของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูองกันการตื่นตระหนก
หรือข่าวสารในทางลบ โดย ให้มีการจัดแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์อุทกภัย ผ่านสื่อต่างๆ ให้ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และกลุ่ม Line ศูนย์สาธารณภัยอุทัยธานี เพื่อประชาชน ได้รับทราบสถานการณ์ภัย
ทุกวัน เป็นระยะๆ และเพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกจนกว่า สถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สนภ.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.
จังหวัดอุทัยธานี
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4.3.11 ชุดเจรจาและสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน ให้ปลัดจังหวัดอุทัยธานี นายอ้าเภอ
เมืองอุทัย ธานี ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี เกษตรจังหวัดอุทัยธานี ประชาสั มพันธ์จังหวัด
อุทัยธานี หัวหน้าส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอุทัยธานี ท้าหน้าที่เจรจาและสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจให้กับประชาชน
5. การบรรเทาทุกข์
ก. การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบภัย
หน่วยงานที่เข้าด้าเนินการ
หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
1. กองก้าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี
056-511-166
08-1953-3060
2. องค์การบริหารจังหวัดอุทัยธานี
056-511-202
08-1886-7811
3. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
056-511-582
08-1853-9984
4. วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
056-970-097
08-8378-5560
5. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
056-512-027
08-9702-4443
6. มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี
0 5653 2503
08 1๗๒๗ ๙๒๖๕
7. มูลนิธิร่วมใจอุทัยธานี
0 5651 2432
08 1953 3373
ข. การแจกจ่ายถุงยังชีพในพื้นที่เสี่ยงน้้าท่วมขัง เป็นเวลานาน
- ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ก้าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดหา พื้นที่ใน
เขตอ้า เภอเมืองอุทัย ธานี เนื่ องจากเป็ น พื้น ที่น้า ท่ว มซ้้า ซาก ประกอบด้ว ย ต้ า บลเกาะเทโพ ต้า บลท่ า ซุ ง
ต้าบลหาดทนง ต้าบลสะแกกรั ง ต้า บลน้้าซึม ซึ่งมีระดับน้้าท่วมขังลึ กมากกว่า ๑.00 ม. จ้า เป็นต้องแจก
จ่ายถุงยังชีพ ดังนี้
จำนวน
จัดถุงยังชีพส้าหรับ ผู้ประสบภัย
ผู้ประสบภัย
ประชากร
(ชุด)
พื้นที่ประสบภัย
(ครัวเรือน)
7 วัน
14 วัน
30 วัน
ต้าบลท่าซุง
1,193
3 ,412
1,193
2,386
3,579
ตำบลเกาะเทโพ
825
2,592
825
1,650
2,475
ตำบลหาดทนง
616
1,909
616
1,232
1,848
ตำบลน้้าซึม
1,100
2,855
1,100
2,200
3,300
ต้าบลสะแกกรัง
2,073
4,947
2,073
4,146
6,219
รวม
5,807
15,715
5,807
11,614
17,421
ส้าหรับ อ้าเภออื่นๆ ที่มีพื้นที่ประสบภัยจากอุทกภัย ให้อ้าเภอเป็นศูนย์กลางในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดท้าแผนการแจกจ่ายถุงยังชีพให้สอดคล้องกับพื้นที่ จ้านวนผู้ประสบภัย เพื่อให้
การแจกจ่ายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ปูองกันไม่ให้เกิดความซ้้าซ้อน
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6. การสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยทหารในการปฏิบัติหน้าที่
๑) เงิน ทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่า ด้ว ยเงินทดรองราชการเพื่อช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
2) เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณเพื่ อ การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนตามอ้ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๔๓
7. การสื่อสาร โทรคมนาคม และการติดต่อประสานงาน
7.๑ ข่ายวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF
1) ความถี่หลัก 161.475 MHZ นามเรียกขาน “ศูนย์ ปภ.อุทัยธานี”
2) ความถี่รอง 166.475 MHZ นามเรียกขาน “ศูนย์ ปภ.อุทัยธานี”
๓) ความถี่ส้ารอง (๑) 152.875 MHZ นามเรียกขาน “เมืองอุทัย” ของสถานีต้ารวจภูธรเมืองอุทัยธานี
๔) ความถี่ส้ารอง (๒) 1๖๒.๖๐0 MHZ นามเรียกขาน “นพเก้า” ของที่ท้าการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
5) ความถี่ส้ารอง (๔) 1๔๔.๘๐๐ MHZ นามเรียกขาน “วิทยุสมัครเล่นอุทัยธานี ”ของชมรมวิทยุ
สมัครเล่นจังหวัดอุทัยธานี
7.2 การดูแลระบบโทรคมนาคมให้สามารถใช้การได้ต ลอด 24 ชั่วโมง และการกู้คืน หากได้รับผลกระทบ
อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1375
ลงนาม

ผู้เสนอแผน

( นายช้านาญ แตงจุด )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
หัวหน้าส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ลงนาม

ผู้ให้ความเห็นชอบ
( นายไมตรี ไตรติลานันท์ )
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน
( นายแมนรัตน์ รัตน์สคุ นธ์ )
ผู้วา่ ราชการจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อ้านวยการจังหวัดอุทัยธานี

