ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๑ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖3
แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม พ.ศ. 2563 จังหวัดนครสวรรค์
อ้างถึง : ๑. พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

๑. สถานการณ์
๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป
1.๑.๑ ข้อมูลพื้นที่การเกษตร พื้นที่ลุ่มต่า (อ้างอิงข้อมูลพื้นที่จากปี 2563 จากสานักงานเกษตร
จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563)
(๑) ด้านนาข้าว พื้นที่ปลูกปัจจุบัน จานวน 535,215 ไร่
(๒) ด้านพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสาปะหลัง ฯลฯ จานวน 577,883 ไร่ แยกเป็น
(๒.๑) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ปลูกปัจจุบัน จานวน 78,420 ไร่
(2.2) ถั่วเขียวผิวมัน พื้นที่ปลูกปัจจุบัน จานวน 28,889 ไร่
(2.3) มันสาปะหลัง พื้นที่ปลูกปัจจุบัน จานวน 54,707 ไร่
(2.4) อ้อยโรงงาน พื้นที่ปลูกปัจจุบัน จานวน 415,867 ไร่
(๓) ด้านพืชสวน (ไม้ผล) เช่น มะม่วง ฯลฯ พื้นที่ปลูกปัจจุบัน จานวน 30,037 ไร่
(๔) พืชอื่น ๆ เช่น พืชล้มลุก สวนผัก ฯลฯ พื้นที่ปลูกปัจจุบัน จานวน 26,270 ไร่
(๕) ด้านการประมง บ่อปลา 580 บ่อ ได้แก่ อาเภอเมืองฯ 400 บ่อ, ลาดยาว 10 บ่อ,
ชุมแสง 150 บ่อ, หนองบัว 100 บ่อ, ท่าตะโก 20 บ่อ
๑.๑.2 พื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่เศรษฐกิจ เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้าท่วมขัง/น้าหลาก จานวน 10 อาเภอ
61 ตาบล 1 เทศบาลนครฯ 1 เทศบาลเมือง 4 เทศบาลตาบล ได้แก่ อาเภอแม่วงก์,ลาดยาว,เมืองฯ,หนองบัว,
ท่าตะโก,ชุมแสง,โกรกพระ,เก้าเลี้ยว,ไพศาลี,แม่เปิน
๑.๑.๓ พื้นที่เสี่ยงที่สาคัญอื่นๆ เช่น สะพาน ฝาย โบราณสถาน สิ่งสาธารณูปโภค เส้นทางหลวง
ที่สาคัญ ฯลฯ คาดว่าจะได้รับกระทบ หากมีฝนตกหนักหรือมีการระบายน้าเพิ่ม ได้แก่
(๑) ถนน 100 สาย (อาเภอเมืองฯ 15 สาย,ชุมแสง 23 สาย, หนองบัว 7 สาย, ตากฟูา
2 สาย, ไพศาลี 2 สาย, ท่าตะโก 8 สาย, ตาคลี 3 สาย, โกรกพระ 8 สาย, พยุหะคีรี 5 สาย, เก้าเลี้ยว 15 สาย,
บรรพตพิสัย 9 สาย, ลาดยาว 3 สาย)
(๒) สะพาน จานวน 7 แห่ง (อาเภอเมืองฯ 2 แห่ง, ชุมแสง 1 แห่ง, หนองบัว 3 แห่ง,
ลาดยาว 1 แห่ง)
1.๑.4 ระบบการกักเก็บน้า ปี พ.ศ. 2563
(1) อ่างเก็บน้าขนาดกลาง จานวน 3 แห่ง และอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก จานวน 152 แห่ง
(2) บึงบอระเพ็ด สามารถกักเก็บน้าสูงสุด จานวน 180.30 ล้าน ลบ.ม.
(3) บ่อบาดาล จานวน 2,827 แห่ง ดังนี้
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1,836 แห่ง
- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ จานวน 991 แห่ง
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๑.๑.๕ ระบบอุปกรณ์เตือนภัย แยกเป็น
(๑) สถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย แม่ข่าย (CSC) จานวน ๘ เครื่อง
(๒) หอกระจายข่าว จานวน ๓๒ เครื่อง (ที่อยู่ในความดูแลของกรมปูองกันฯ)
(๓) เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม (EVAC) จานวน ๒ เครื่อง
(๔) สถานีเตือนภัยน้าท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม (Early Warning) จานวน 13 สถานี
(๕) สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จานวน ๒๕ สถานี
๑.๑.๖ พื้นที่ชลประทาน ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๑๓๓,๒๔๐ ไร่ คิดเป็นเฉลี่ย ๑๘.๙๘ ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด มีโครงการในเขตชลประทานในพื้นที่ ๒๖๘ โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ ๑ โครงการ โครงการ
ชลประทานขนาดกลาง จานวน ๑๗ โครงการ โครงการชลประทานขนาดเล็ก จานวน ๑๘๘ โครงการ เนื่องจาก
ความสูงของระดับน้าในแม่น้า มีความแตกต่างกันมาก จึงมีโครงการสูบน้าด้วยไฟฟูาถึง ๖๐ โครงการ ตามพื้นที่
ริมแม่น้า
๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ
- สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 – 2562)
ปี
2560
2561
2562

ปี
2560
2561
2562

อาเภอ
14
-

ตาบล
117
-

หมู่บ้าน
1,147
-

พื้นที่ประสบภัย
เทศบาล ชุมชน
3
24
-

ด้านพืช
นาข้าว
พืชไร่
พืชสวน
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
429,914 76,134 ไร่ 2,198
ไร่ 8 งาน
16 งาน ไร่ 7 งาน
-

ครัวเรือน
37,411
-

บ้านเรือนเสียหาย (หลัง)

คน
100,019
-

4,386
-

ความเสียหาย
ด้านประมง
ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์
พืชผัก บ่อปลา
ถนน ฝาย
คันคลอง สะพาน
(ไร่)
(บ่อ)
(แห่ง) (แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

ท่อน้า
(แห่ง)

7

294

207

1

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ความเสียหายด้านสถานที่ราชการ
วัด(แห่ง)
โรงเรียน(แห่ง)
โรงพยาบาล(แห่ง)
2560
1
2561
2562
ซึง่ ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดนครสวรรค์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของลุ่มน้าต่างๆ ทาให้ประสบปัญหา
อุทกภัยเป็นประจา และอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป็นจานวนมาก โดยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จะมี ๒ ลักษณะ คือ
ปี
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1) อุทกภัยจากน้ าไหลหลากในพื้นที่ของ อาเภอแม่วงก์, แม่เปิน, ชุมตาบง, ลาดยาว, หนองบัว ,
ไพศาลี และตากฟูา
๒) อุ ทกภัยจากน้ าเอ่อล้ นตลิ่ งจากแม่ น้าและล าน้าสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่ของอาเภอบรรพตพิสั ย,
เก้าเลี้ยว, ชุมแสง, ท่าตะโก, เมืองนครสวรรค์, โกรกพระ, พยุหะคีรี และตาคลี
- พื้นที่ที่มีความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความเสี่ยงอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์
ลาดับ
ความ
เสี่ยงภัย
1

ภูมิ
ประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูง

เสี่ยงปานกลาง

เสี่ยงต่า

พื้นที่ด้าน
ตะวันตก

อาเภอลาดยาว

พื้นที่
อาเภอเมืองฯ
ตอนกลาง

อาเภอพยุหะคีรี
อาเภอชุมแสง

อาเภอแม่วงก์
อาเภอแม่เปิน
อาเภอชุมตาบง
อาเภอบรรพตฯ
อาเภอเก้าเลี้ยว
อาเภอโกรกพระ

พื้นที่ด้าน
ตะวันออก

อาเภอหนองบัว
อาเภอท่าตะโก

อาเภอตากฟูา
อาเภอตาคลี
อาเภอไพศาลี

สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง/ความล่อแหลม/
เปราะบางในพื้นที่
- เป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ต่ า ราบ
ลุ่ม เชิงเขา และบางพื้นที่มี
ความ ลาดชันสูง
- มีแม่น้าไหลผ่าน ลาน้าคด
เคี้ยว แคบและตื้นเขิน
- มีสิ่งก่อ สร้างและวัสดุต่า ง
ๆ กีดขวางทางน้า เช่น ถนน
อาคาร บ้านที่อยู่อาศัย
- การระบายน้า/ท่อระบาย
น้ า ใน ชุ ม ชน ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ระบายน้าฝนออกไปได้อย่าง
รวดเร็ว
- ความสามารถของแหล่งกัก
เก็บน้าลดลง เพราะตื้นเขิน
ถูกบุกรุก
- เกิ ด การเบี่ ย งเบนของ
เส้นทางไหลของน้า
- พื้นที่ปุาไม้ไว้คอยดูดซับน้า
ถูกบุกรุก ตัด ทาลาย
- การ ใช้ ปร ะโ ยชน์ ที่ ดิ น
ไม่หมาะสม

แผนภาพแสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของจังหวัดนครสวรรค์

ศักยภาพของพื้นที่
- อปท.และหน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง มี ก า ร
ด าเนิ น การแก้ ไ ขและ
ปู องกั นแ ล ะ จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ
ดาเนินการ
-ชุ ม ชนพื้ น ที่ เ สี่ ย งบาง
แห่ง ได้ผ่ านการอบรม
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ชุม ชนด้ า นการปูอ งกั น
และบรรเทาสาธารณ
ภัย
-ชุ ม ช น บ า ง พื้ น ที่ มี
เครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค ร
แจ้งเตือนภัย
-มีการฝึ กซ้ อมแผนและ
การแจ้งเตือนภัย
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 อ้างอิงจากข้อมูลแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

๒. ภารกิจ

กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ (กอปภ.จ.นว.) เป็นองค์กร
ปฏิบัติหลักที่รับผิดชอบในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ในเขตพื้นที่จังหวัด รับผิดชอบการ
อานวยการ ควบคุม กากับ ดูแล สั่งการ และดาเนินการต่างๆ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน
ตามศักยภาพของหน่ ว ยงานในเขตจั งหวัด และขอความช่ว ยเหลื อจากหน่ ว ยงานข้ างเคียง เมื่ อประเมิ นว่ า
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
๒.๑ เป้าหมาย
(๑) หน่วยงานเครือข่ายในระดับพื้นที่มีความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดในระดับพื้นที่
(๓) ผู้ประสบภัยสามารถดารงชีวิตได้ในขณะที่เกิดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ ตามปกติ
หลังจากเกิดภัย
๒.๒ วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อปูองกัน ลดความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิด
จากอุทกภัยและดินถล่ม ได้อย่างเร่งด่วนและทันต่อสถานการณ์
(๒) เป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกันและประสานการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุนการปฏิ บัติ เพื่อให้สามารถดาเนินการ
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
(๓) เป็นการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังภัยผ่านพ้นไปแล้ว

๓. การปฏิบัติ
๓.๑ แนวความคิดในการปฎิบัติ
๓.๑.๑ เจตนารมณ์/แนวทาง/กลยุทธ์ของจังหวัด
เพื่อต้องการให้หน่วยงานระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยยึดหลัก/แนวทาง ดังนี้
(๑) ยึดหลักการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยดาเนินการตั้งแต่ในช่วงก่อนเกิดภัย ใน
การปูองกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง พร้อมทั้งดาเนินการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรทุกด้านที่จะรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
(๒) ยึดหลั กการจั ดการในภาวะฉุกเฉิน ตามกฎหมายและแผนว่าด้ว ยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนาระบบการบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย เพื่อให้การเผชิญเหตุอุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
(๓) ยึดหลักความเป็นเอกภาพ ให้มีองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับจังหวัด
(๔) ให้ถือว่าการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วนลาดับแรก
ที่ต้องเข้าระงับและให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว
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๓.๑.๒ ขอบเขต
อุทกภัยคือ ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้าท่วมหรือน้าท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจาก
การเกิดฝนตกหนักหรือฝนต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องมาจาก หย่อมความกดอากาศต่า พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่
พายุดีเปรสชั่น, พายุโซนร้อน, พายุใต้ฝุน ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่า ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีลักษณะของอุทกภัยมีความรุนแรง และรูปแบบต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ โดยมีลักษณะดังนี้
(1) น้าปุาไหลหลาก หรือน้าท่วมฉับพลัน มักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่าหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้
ภูเขาต้นน้า เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทาให้จานวนน้าสะสมมีปริมาณมากจน
พื้นดิน และต้นไม้ดูดซับไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่า เบื้องล่างอย่างรวดเร็ว มีอานาจทาลายร้างรุนแรงระดับหนึ่ง
ที่ทาให้บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และอาจทาให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
(2) น้ าท่ ว ม หรื อ น้ าท่ ว มขั ง เป็ น ลั ก ษณะของอุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากปริ ม าณน้ าสะสม
จ านวนมาก ที่ ไ หลบ่ า ในแนวระนาบ จากที่ สู ง ไปยั ง ที่ ต่ าเข้ า ท่ ว มอาคารบ้ า นเรื อ น เรื อกสวนไร่ น าได้ รั บ
ความเสียหาย หรือเป็นสภาพน้าท่วมขัง ในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนัก ต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีสาเหตุมา
จากระบบการระบายน้าไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้า
(3) น้าล้นตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้าจานวนมากที่เกิดจากฝนหนักต่อเนื่อง ที่ไหลลงสู่ ลา
น้า หรือแม่น้ามีปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้าด้านล่าง หรือออกสู่ปากน้าไม่ทัน ทาให้เกิดสภาวะน้าล้นตลิ่งเข้า
ท่ ว มเรื อ กสวน ไร่ น า และบ้ า นเรื อ นตามสองฝั่ ง น้ า จนได้ รั บ ความเสี ย หาย ถนน หรื อ สะพานอาจช ารุ ด
ทางคมนาคมถูกตัดขาดได้
3.2 การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
3.2.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง / อาเภอ /เทศบาล /อบต. ดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส ารวจและจั ด ท าทะเบี ย นพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ เ คยถู ก น้ าท่ ว มหรื อ บริ เ วณ
ที่เสี่ยงน้าปุาไหลหลาก และเตรียมมาตรการปูองกันเป็นพิเศษ
(๒) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร อ่างเก็บน้า เหมือง ฝาย คันกั้นน้าต่าง ๆ
ที่อาจเป็นสาเหตุทาให้เกิดอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนักและน้าปุาไหลหลาก
(๓) กาหนดพื้นที่อพยพราษฎรไว้ล่วงหน้า หากสามารถเคลื่อนย้ายราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยงภัย ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยได้ให้ดาเนินการทันที และหากไม่สามารถกระทาได้ให้กาหนดแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินในการเตือนภัยไว้
(๔) จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปูองกันภัย
ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารที่จะใช้ปฏิบัติไว้ให้พร้อมตั้งแต่ยามปกติ
(๕) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกระดับ และให้มีการซักซ้อมเพื่อทราบหน้าที่ ใน
การเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ
(๖) จั ด ให้ มี ข่ า ยงานที่ ส ามารถรั บ ทราบข่ า ว และแจ้ ง เตื อ นภั ย ให้ ป ระชาชน
ทราบล่วงหน้าได้ ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อที่จะสามารถจัดการภัยพิบัติขั้นต้นได้ด้วยตนเอง และ
ทันเหตุการณ์ตามขีดความสามารถ
(๗) ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน ประชุมทาความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่อาศัย
ในที่ ลุ่ มใกล้ ทางน้ า ให้ ระมั ดระวั งอุ ทกภั ยหรื อดิ นถล่ ม ที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากฝนตกหนั ก น้ าท่ วมฉั บพลั นหรื อ
น้าปุาไหลหลาก และเตรียมพื้นที่รับการอพยพให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบโดยทั่วกัน
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(๘) ตรวจสอบสิ่ ง กี ด ขวางทางระบายน้ า ทางเดิ น ของน้ าในล าห้ ว ย ล าคลอง
และลาน้าต่างๆ หากพบให้ทาการรื้อถอนออกทันที เพื่อให้น้าสามารถไหลได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนให้ดาเนินการ
ขุดลอกท่อระบายน้าที่อุดตันให้สามารถระบายได้ดีเพื่อปูองกันปัญหาน้าท่วมขังในเขตชุมชน
(๙) หาวิ ธีการปู อ งกันทุกด้า นเพื่อปูอ งกันและลดผลกระทบจากอุท กภัยตามโครงการ
ที่ได้ดาเนินการตามปกติ และโครงการพิเศษของทางราชการ
(๑๐) จั ด ท าแผนเผชิ ญ เหตุ ก ารณ์ ปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย และดิ น ถล่ ม
ของอาเภอ เทศบาล และองค์ การบริ หารส่ วนตาบล จัดให้ มี การฝึ กการปู องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
ตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้จัดทาขึ้น
3.2.2 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมทรัพยากร
๑) ก่อนเกิดภัย
(1) จัดทาบัญชีและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปปัจจุบัน ทั้งเรื่อง กาลังคน เบอร์โทรศัพท์
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
(2) แจ้ งให้ ห น่ ว ยงานภาคีเครือข่ ายทุ กภาคส่ ว นปรั บปรุ ง ซ่ อมแซม เครื่ องจั กรกล
ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ทันที
(3) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นพื้นฐานสาหรับชุมชน
(๔) จัดเตรียมเชื้อเพลิงสารอง/พลังงานสารอง
๒) ขณะเกิดภัย
(1) ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ในการใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เหมาะสมกับความรุนแรงของภัย และสภาพพื้นที่
(2) จัดโซนการใช้เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ กรณี ไม่เพียงพอ
ให้ประสานขอรับการสนับสนุนกับหน่วยงานข้างเคียง และศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่
3.2.3 แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งเตือนภัย
๑) จัดตั้งคณะทางานติดตามสถานการณ์ ภายใต้ส่วนอานวยการของกองอานวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อทาหน้าที่เฝูาระวัง ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้า/เหตุการณ์ที่อาจ
ส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อานวยการแต่ละระดับ พร้อม
ทั้งให้กาหนดแนวทางปฏิบัติทชี่ ัดเจน
๒) จัดเจ้าหน้าที่เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม จากสานักงานทรัพยากร
น้าแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี และคาเตือนจากกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภั ย พร้ อ มทั้ ง ติ ดตามข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แก่ ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ
(www.onwr.go.th) กรมอุตุนิ ยมวิทยา (www.tmd.go.th) กรมชลประทาน (www.rid.go.th) กรมทรัพยากรธรณี
(www.dmr.go.th) “ศูนย์เมฆขลา” กรมทรัพยากรน้า (http://mekhala.dwr.go.th/main/) กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(www.disaster.go.th) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (www.ndwc.go.th)
๓) ตรวจสอบข้อมูลการเกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่จังหวัดตอนเหนือ และจังหวัด
ข้างเคีย ง และประเมิน ความเสี่ย งที่จ ะเกิดภัย ขึ้นในพื้นที่จังหวัด และรายงานสถานการณ์ไปยังศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดนครสวรรค์ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-๕6๘๐-๓๕๓6 - ๔๐ ทางวิทยุสื่อสาร คลื่นความถี่ กลาง
161.475 MHz (ช่อง ๑) นามเรียกขาน “ปภ.นครสวรรค์” แจ้งเตือนไปยังพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมเฝูาระวังและ
ติดตามสถานการณ์
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4) แจ้งข่าวเตือนภัยล่ว งหน้าผ่ านหน่ว ยงานไปยัง อาเภอ/ เทศบาล/ องค์การบริห าร
ส่วนตาบล รวมถึงการส่งต่อข้อมูลทั้งในแนวระนาบและแนวดิ่ง รวมถึงการกระจายอานาจ ข่าวสารการแจ้งเตือน
ภัยไปยัง ชุมชน หมู่บ้าน ตาบลทั้งแบบที่เป็นหนังสือ ทางโซเชียล (Line,Facebook) ที่คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติให้
เฝูาระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
5) ประชาสัมพั นธ์แจ้งเตือนภัยล่ว งหน้าแก่ประชาชนโดยตรงผ่านข่ายการสื่อสารของ
ทางราชการ สื่อมวลชน วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ฯลฯ
6) ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัด ให้เตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม
7) กาหนดเกณฑ์ของการแจ้งเตือนภัยของแม่น้าสายหลักในพื้นที่ ตามภาคผนวก ค
8) ด าเนิ น การจั ด เตรี ย มระบบการแจ้ ง ข่ า วภั ย ระบบเตื อ นภั ย ปู า ยเตื อ นภั ย
ปู า ยเส้ น ทางหนี ภั ย รวมทั้ ง สั ญ ญาณเตื อ นภั ย รู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ แจ้ ง เตื อ นภั ย ให้ ป ระชาชนและเจ้ า หน้ า ที่
ได้รับทราบล่วงหน้า โดยมีระดับของระบบการเตือนภัย มีความหมายของสีในการเตือนภัย ดังนี้
สีแดง
สีสม้
สีเหลือง
สีน้าเงิน
สีเขียว

หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่ปลอดภัย
และปฏิบัติตามข้อสั่งการ
หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ใ นภาวะเสี่ ย งอั น ตรายสู ง เจ้ า หน้ า ที่ ก าลั ง ควบคุ ม
สถานการณ์ ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่สถานการณ์ จะรุนแรง
มากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคาแนะนา
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝูาระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
ทุก ๆ 24 ชั่วโมง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจา

หน่วยงานหลัก : โครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ ส่ ว นอุทกวิทยานครสวรรค์
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ และที่ทาการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น : ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด นครสวรรค์ ส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครสวรรค์ อาเภอทุกอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.๒.๔ แนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่
ในการปฏิบั ติการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยร่ว มระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น จะต้องมี
การประสานงานระหว่ า งกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด และพยายามเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า งกั น รวมทั้ ง ด ารง
การติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูองกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ได้ ยึดกรอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน
หลักสากล และพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วย
ทหารในพื้นที่ ดังนี้

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๘ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
1) ในการด าเนิ น การปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด นครสวรรค์
กับหน่วยทหาร ได้จัดทาบันทึก ข้อตกลงระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับมณฑลทหารบกที่ 31 ตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
๒) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นให้ดาเนินการเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่จัดทาขึ้น เป็นหลัก หรือ
หากต้องดาเนินการนอกเหนือบันทึกข้อตกลงดังกล่าว สามารถดาเนินการได้โดยให้เป็นไปตามแผนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
3) การดาเนินการ
3.1) ให้หน่วยเตรียมความพร้อมของ ร้อย.ชป.(กองร้อยช่วยเหลือประชาชน) โดยการตรวจ
ความพร้อม ร้อย.ชป. ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นประจา
3.2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อได้รับการร้องขอ หน่วยจะต้องรายงาน
เหตุการณ์ และจัดกาลังเข้าช่วยเหลือโดยเร็ว ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3.3) การรายงานการช่วยเหลือประจาวัน ให้ปิดรายงานเวลา ๑๕.๐๐ น. และส่งรายงานพร้อม
ภาพถ่ายให้ ศบภ.มทบ.๓๑ ภายใน ๑๖.๐๐ น. ของทุกวันทางโทรสาร และจดหมายอิเลคทรอนิกส์ เพื่อสรุป
รายงานให้หน่วยเหนือทราบต่อไป
3.4) แนวทางการขอใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการของ ทบ. ให้หน่วยประสานกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น อบต. และ ปภ.จว. ทาหนังสือขอรั บการสนับสนุนจากหน่วยทหารเข้าไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยระบุที่เกิดขึ้นพื้นที่หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด ให้ใช้งบประมาณจากเงิน
ทดรองราชการของ ทบ. พร้อมประสานจังหวัด ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่เข้าไปร่วมช่วยเหลือ เพื่อ
ดาเนินการของงบประมาณเบิก/จ่าย ต่อไป
4) เมื่อมีการประกาศกฎอั ยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีคาสั่ งจากผู้บัญชาการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือมีคาสั่งจากรองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นครสวรรค์ จะปรับสภาพเป็นศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่
ส่วนหลังจังหวัดและขึ้นทางยุทธการกับฝุายทหาร
3.๒.๕ แนวทางการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศล
การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย เป็นการขจัดหรือลดความรุนแรงของภัย เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายหรือลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งการรักษาขวัญกาลังใจของประชาชนและ
ความเป็นระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครให้คงไว้ ซึ่งเป็นงานที่ทุกฝุายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันดาเนินการเพื่อให้สภาวะภัยพิบัติผ่านพ้นไปโดยเร็ว
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารร่ ว มปฏิบั ติ ก ารปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของกองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ กับภาคประชาสังคม อาสาสมัคร มูลนิธิ และองค์การสาธารณกุศลมีความรวดเร็ว
ชัดเจนไม่ซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานและเป็นไปอย่างมีเอกภาพ จึงมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๙ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
(๑) จัดทาบัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศลในเขตจังหวัด นครสวรรค์ พร้อมสถานที่ตั้งรายชื่อ
ผู้ติดต่อประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ และทรัพยากรที่สามารถให้การสนับสนุนได้
(๒) เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ให้ ศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ ของศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์
จังหวัดนครสวรรค์ มีหน้าที่ประสานงานองค์การสาธารณกุศล ภาคประชาสังคม มูลนิธิ อาสาสมัคร
(๓) และเมื่อเจ้าหน้าที่ขององค์การสาธารณกุศลต่าง ๆ เดินทางมาถึงในพื้นที่ให้ศูนย์ประสาน
การปฏิบัติ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ขององค์การสาธารณกุศลรายงานตัวกับผู้อานวยการศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์
จังหวัดนครสวรรค์ และให้ส่วนอานวยการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครสวรรค์ดาเนินการแบ่งมอบ
ภารกิจหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อปูองกันปัญหาการซ้าซ้อน
(๔) ให้ส่วนอานวยการฯ แจ้งการเข้าปฏิบัติภารกิจขององค์การสาธารณกุศลกับส่วนปฏิบัติการด้วย
3.2.6 แนวทางการกาหนดพื้นที่/ศูนย์พักพิงชั่วคราว และการอพยพ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยในพื้นที่ใดและในพื้นที่นั้นมีผู้อยู่อาศัยจะก่อให้เกิดอันตราย
หรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการ
อาฦเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอานาจสั่งอพยพผู้อยู่ในพื้นที่นั้นออกไปเฉพาะ
เท่าที่จาเป็น และเมื่อได้รับแจ้งเตือนภัยจาเป็นต้องอพยพ ให้อาเภอ/ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ ยงภัย ให้ห น่วยทหารในเขตพื้นที่ ประชาชนจิตอาสา และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็ นหน่ วยสนั บสนุ นการอพยพ ภายใต้การสั่ งการของผู้ อานวยการจังหวัด ผู้ อานวยการอาเภอผู้ อานวยการท้องถิ่ น
และเจ้าพนักงาน ที่ได้รับมอบหมาย ตามลาดับ แล้วแต่กรณี และขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
ลาดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1 สารวจ / แจ้งเตือนประชาชนที่จะอพยพ ให้เตรียม
สิ่งของที่จาเป็นและยารักษาโรคให้พร้อมอพยพ
2 รวบรวมประชาชนที่ จ ะอพยพไว้ ณ จุ ด รวมพล
ที่กาหนดไว้ในแผนตาบล / แผนอาเภอ
3 แจ้งอาเภอ / จังหวัด พร้อมรับการอพยพ
4 ประสาน /สั่ ง การ หน่ ว ยทหาร /หน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อง จั ด ย า น พา ห น ะ พ ร้ อม ก า ลั ง พ ล
ดาเนินการอพยพประชาชน ณ จุดที่กาหนด
5 ดาเนินการอพยพประชาชน
6

เดินทางถึงหน่วยรองรับการอพยพ
6.1 สารวจจานวนผู้อพยพ /ลงทะเบียน
6.2 จัดผู้อพยพเข้าที่พัก

หน่วยรับผิดชอบ
กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิก อบต. / อสม. /
อปพร. / จิตอาสาพระราชทาน
กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิก อบต. / อสม. /
อปพร. / จิตอาสาพระราชทาน
นายก อบต. / กานัน
ผู้อานวยการจังหวัด / ผบ.หน่วยทหาร / ผบก.
ตารวจ
ผู้อานวยการท้องถิ่น / ผู้อานวยการอาเภอ /
ทหาร / จิตอาสาพระราชทาน
ผู้อานวยการท้องถิ่น / ผู้อานวยการอาเภอ
ผู้ อานวยการท้องถิ่ น / ผู้ อานวยการอาเภอ /
หน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พักพิง
ผู้ อานวยการท้องถิ่ น / ผู้ อานวยการอาเภอ /
หน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พักพิง / จิตอาสา
พระราชทาน

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๑๐ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดอาหาร / น้าดื่ม / สิ่งอานวยความสะดวก
6.4 งานรักษาความปลอดภัย / การจราจร
6.5 งานรักษาพยาบาล

7

รายงานผู้อานวยการจังหวัด

8
9

ภัยยุติ
อพยพประชาชนกลับ

หน่วยรับผิดชอบ
ปภ.จังหวัด / พม.จังหวัด / ท้องถิ่นจังหวัด /
หน่ว ยงานที่ รับผิ ดชอบศูน ย์พักพิง / จิตอาสา
พระราชทาน
ตารวจ / ทหาร / อปพร. / อส.
สาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาล / จิตอาสา
พระราชทาน
ผู้ อานวยการท้องถิ่ น / ผู้ อานวยการอาเภอ /
ปภ.จังหวัด
ผู้อานวยการท้องถิ่น / ผู้อานวยการอาเภอ
ผู้อานวยการท้องถิ่น / ผู้อานวยการอาเภอ /
ทหาร / จิตอาสาพระราชทาน

กรณีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์และชุมชนพื้นที่โดยรอบ ได้กาหนด
ศูนย์พักพิงชั่วคราวสาหรั บรองรั บผู้อพยพ ตามภาคผนวก ข ในส่ วนพื้นที่อื่นๆ ให้อาเภอและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กาหนดศูนย์พักพิงชั่วคราวตามความเหมาะสม
๓.๒.๗ การบริหารศูนย์รองรับผู้อพยพ (ศูนย์พักพิง) รายละเอียดตาม ผนวก ข
๑) สารวจ ตรวจสอบ จานวนผู้อพยพ /ลงทะเบียน
หน่วยงานหลัก : ผู้อานวยการท้องถิ่น/ผู้อานวยการอาเภอ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์พักพิง
หน่วยสนับสนุน : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และจิตอาสาพระราชทาน
๒) จัดผู้อพยพเข้าที่พัก
หน่วยงานหลัก : ผู้อานวยการท้องถิ่น/ผู้อานวยการอาเภอ และหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พักพิง
หน่ วยสนั บสนุ น : ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ดนครสวรรค์ หน่ ว ยงานทหารในพื้ น ที่
และจิตอาสาพระราชทาน
๓) จัดอาหาร น้าดื่มและสิ่งอานวยความสะดวก
หน่วยงานหลัก : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พักพิง
หน่วยสนับสนุน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานทหารในพื้นที่ และจิตอาสาพระราชทาน
๔) จัดระบบรักษาความปลอดภัยและการจราจรในศูนย์ฯ
หน่วยงานหลัก : ตารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ อปพร.จังหวัดนครสวรรค์ และ
บก.อส.จ.นว.
หน่วยสนับสนุน : จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยอาสาสมัคร
๕) จัดระบบการรักษาพยาบาล และสุขอนามัยในศูนย์ฯ
หน่วยงานหลัก : สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล
หน่วยสนับสนุน : ผู้อานวยการท้องถิ่น/ผู้อานวยการอาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และจิตอาสาพระราชทาน

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๑๑ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
๖) งานกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานหลัก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยสนับสนุน : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์
3.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
3.3.1 องค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ก. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
(๑) เมื่ อ เกิ ดภั ยขึ้ น หรื อคาดว่ าจะเกิด ภั ย ให้ กองอานวยการปู องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครสวรรค์ ” เพื่อดาเนินการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดนครสวรรค์ ขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้อานวยการจังหวัด
เป็นผู้ควบคุม สั่งการและบัญชาการเหตุการณ์
ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ส่วนปฏิบัติการ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ส่วนอานวยการ

ส่วนสนับสนุน

(๒) มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งกาหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝุาย
(๓) ระดมสรรพกาลัง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัคร และ
ทรั พ ยากรจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น บุ ค ลากร ยานพาหนะ เครื่ อ งจั ก ร รถกู้ ภั ย เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร ฯลฯ
เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการ รับสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม โดยกาหนดให้ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
เป็นพื้นที่ระดมและจัดสรรทรัพยากร (Staging Area) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครสวรรค์ และให้
หน่วยงานต่างๆ เข้ามารายงานตัวต่อผู้อานวยการจังหวัด เพื่อมอบหมายภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
(๔) จัดประชุมติดตามสถานการณ์หรือสรุปสถานการณ์ภัยทุกๆ วัน จนกว่าสถานการณ์
สาธารณภัยจะคลี่คลาย
หน่ วยงานหลัก : ส านัก งานปู องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย จัง หวัด นครสวรรค์
สานักงานจังหวัดนครสวรรค์ และที่ทาการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานสนับสนุน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ส ารวจและเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการปู อ งกั น เช่ น ผนั ง กั้ น น้ า จุ ด ติ ด ตั้ ง
เครื่องสูบระบายน้า พื้นที่ระบายน้า สถานีสูบน้า
หน่ว ยงานหลั ก : โครงการชลประทานนครสวรรค์ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
และสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๑๒ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานสนับสนุน : สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ทาการปกครองอาเภอ และหน่วยทหารทุกหน่วยในพื้นที่
(๖) การเตรี ยมระบบติ ดต่ อสื่ อสาร โดยจั ดตั้ งศู นย์ การสื่ อสาร เตรี ยมเครื่ องมื อสื่ อสารหลั ก
/รอง ทุกระบบให้สามารถติดต่อกับทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง
หน่วยงานหลัก : สานักงานจังหวัดนครสวรรค์ ที่ทาการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
และบริษัท ทีโอที จากัด(จังหวัดนครสวรรค์)
หน่วยงานสนับสนุน : สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
ตารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ และสมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์
(๗) การเตรียมพร้อมด้านการบริการทางการแพทย์
หน่ ว ยงานหลั ก : ส านั กงานสาธารณสุ ขจั ง หวัด นครสวรรค์ และสถานพยาบาล
ในจังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานสนับสนุน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิเจ้าพ่อกวนอู -กู้ภัยนครสวรรค์
ศูนย์กู้ภัยตารวจทางหลวงนครสวรรค์ มูลนิธิอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๘) เตรียมความพร้อมของแผนอพยพ จุดอพยพ เส้นทางอพยพ พาหนะในการอพยพ
ประชาชน กรณีเมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้นถึงขั้นวิกฤตจาเป็นต้องอพยพประชาชนจานวนมาก
หน่วยงานหลัก : ที่ทาการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยทหารในพื้นที่
หน่วยงานสนับสนุน : ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๙) เตรียมความพร้อมของสถานที่อพยพ และพาหนะในการอพยพสัตว์
หน่วยงานหลัก : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานสนับสนุน : สานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) เตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการจราจร กรณีที่น้าท่วมเส้นทางคมนาคมหรือ
ถูกตัดขาด
หน่วยงานหลัก : แขวงการทางนครสวรรค์ที่ ๑ และ ๒ และแขวงทางหลวงชนบท
นครสวรรค์
หน่วยงานสนับสนุน : ตารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ กองกากับการ 1 กองบังคับการ
ตารวจทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) เตรี ย มความพร้อมในการปูอ งกันระบบสาธารณูปโภค และอันตรายที่อาจ
จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
หน่วยงานหลัก : การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ การประปาส่วนภูมิภาค
เขต ๑๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ และบริษัท ทีโอที จากัด (จังหวัดนครสวรรค์)
หน่วยงานสนับสนุน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๑๓ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
ข. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
เมื่อผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีตัดสินใจ
ยกระดับการจัดการสาธารณภัยของจังหวัดนครสวรรค์เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือ การ
จัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครสวรรค์ (ศบก.จ.นว.) แปรสภาพ
เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่ว นหน้าจังหวัด นครสวรรค์ของกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามการบัญชาการจากกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
โดยรับผิดชอบอานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตพื้นที่จังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรเพื่อการจัดการสาธารณภัย และ
ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝุายพลเรือนและฝุายทหารตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การ
สาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยมี โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด /ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ส่วนหน้าจังหวัด ตามแผนภาพดังนี้

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดนครสวรรค์
(กรณียกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 3-4)
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

แปรสภาพ เมื่อ ผบปภ.ช./นรม.
ตัดสินใจยกระดับการจัดการ
สาธารณภัยเป็นระดับ 3 หรือ
ระดับ 4

ศูนย์ปฏิบตั ิการส่วนหน้า

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ส่วนปฏิบัตกิ าร
- เผชิญเหตุ/ค้นหา/กู้ภัย

- อพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ช่วยเหลือผู้ประสบภัย/
รักษาพยาบาล
- คมนาคม
- รักษาความสงบเรียบร้อย

ส่วนอานวยการ
- ติดตาม/วิเคราะห์สถานการณ์
- วางแผนการปฏิบัต/ิ แบ่งมอบ
ภารกิจ
- ประสานข้อมูลกับทุกส่วน
- แจ้งเตือน
ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
- การเงิน/การคลัง
- ระบบสื่อสาร/เทคโนโลยี
- สาธารณูปโภค
- การรับบริจาค
- ระเบียบกฎหมาย
- ทรัพยากร
ฯลฯ

โครงสร้าง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดนครสวรรค์
(การจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 3-4) หมายเหตุ : โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๑๔ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
การแบ่งมอบภารกิจของศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดนครสวรรค์
(1) ศูน ย์ข้ อ มูล ประชาสั มพั น ธ์ ร่ วม มี ห น้ า ที่ป ระสานข้ อมู ล เหตุก ารณ์ กั บส่ ว นต่ าง ๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสั มพันธ์ข้อมูล ข่าวสารให้ กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยา
มวลชน โดยให้ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวั ดนครสวรรค์ ที่ทาการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ สานักงาน
ปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด นครสวรรค์ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันจัดทา ขอบเขต แผนงาน
ภารกิจ และโครงสร้างภายในของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
(2) ศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ มี ห น้ า ที่ ป ระสานงานกั บ หน่ ว ยงานภาคเอกชน มู ลนิ ธิ
องค์กรการกุศล หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และจังหวัดอื่น ๆ ที่จะมาเข้าร่วมในการดาเนินการสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
โดยให้สานักงานจังหวัดนครสวรรค์ ที่ทาการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย เป็นหน่วยงานสนับสนุน
โดยให้ หน่ วยงานที่มีห น้าที่ดังกล่ าวร่ว มกันจัดทา ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของ ศูนย์
ประสานการปฏิบัติ
(3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกปูองทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย
บริการการแพทย์และสาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย ประสานทรัพยากร อพยพ และบริหาร
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ฯลฯ โดยให้หน่วยงานตามบทบาทหน้าที่ในบทที่ 3 เป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันจัดทา ขอบเขต
แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนปฏิบัติการ
(4) ส่วนอานวยการ มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย
รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจาเป็นในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน
รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติ การ เป็นฐานดาเนินการ ทั้งนี้
ให้ที่ทาการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ มณฑลทหารบกที่ 31 สานักงานจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย เป็นหน่วยงานหลัก โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดังกล่าว
ร่วมกันจัดทา ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของพร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่
กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
(5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ดังนี้
(5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านที่จาเป็น เพื่อให้การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพลั งงาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อมและวัฒนธรรม การสาธารณูปโภค
การโยธาธิ ก ารและซ่ อ มบ ารุ ง การฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ สั ง คมและชุ ม ชน โดยให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ
ในแต่ละด้านร่วมกันจัดทา ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๑๕ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
(5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง
และการรับบริจาค โดยให้สานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจด้านงบประมาณ
การเงิน การคลัง ภารกิจด้านการรับบริจาค พร้อมทั้งให้ร่วมกันจัดทาขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้าง
ภายในของส่วน ฯ
3.3.2 แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์
ก. การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)
การบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ (IncidentCommand) หมายถึ ง โครงสร้ า งการบั ญ ชาการพื้ น ฐาน
ที่มีผบู้ ัญชาการเหตุการณ์ รับผิดชอบการจัดการเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ผู้เดียว
การบัญชาการเหตุการณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสั่งการ ควบคุม และประสาน ความร่วมมือของแต่ละ
หน่วยงานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อให้
สามารถปกปูองชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยให้ ทุก
ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชนใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบมาตรฐานของประเทศ
ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์การบัญชาการเหตุการณ์
(1) ความปลอดภัยทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(2) ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
(3) การจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิผล
จังหวัดนครสวรรค์กาหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในรูปแบบโครงสร้างของ
“ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัดนครสวรรค์”(การจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ) โดยมีผู้อานวยการจังหวัดเป็นผู้อานวยการ
ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัด มีอานาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
หากเมื่อสาธารณภัย ในพื้น ที่จั งหวัดนครสวรรค์ลุ กลามขยายเป็นวงกว้างประชาชนได้รับผลกระทบ
จานวนมากและผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีตัดสินใจยกระดับ การ
จัดการสาธารณภัยของจังหวัดนครสวรรค์เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ 3 ระดับ)) หรือ การจัดการสาธารณ
ภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 4 ระดับ)) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครสวรรค์ (ศบก.จ.นว.) จะแปรสภาพเป็น “ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด นครสวรรค์ ” และรับข้อสั่งการจากกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติไปปฏิบัติ โดยกาหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับพื้นที่ ดังนี้
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กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
องค์กรรับผิดชอบ
ระดับการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน
สาธารณภัย
วงเกิดหรือคาดว่าในช่)
(จะเกิดสาธารณภัย
ระดับ 1
กองอานวยการปูองกันและบรรเทา ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เทศบาล/ อาเภอ) สาธารณภัยเทศบาลนคร (จานวน ท้องถิ่น .ทต/.ทม.กอปภ)
องค์การบริหาร / 1 แห่ง) เทศบาลเมือง จานวน)2 จัดตั้งศูนย์ฯท้องถิ่น(
ส่วนตาบลเข้า
แห่ง/ ( เทศบาลตาบล)จานวน 18
ควบคุม
แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล/ (
สถานการณ์
จานวน)121 แห่ง(
สาธารณภัย
(.อบต/.ทต/.ทม.กอปภ)
องค์กรรับผิดชอบการจัดการ
สาธารณภัยในภาวะปกติ
(ในช่วงไม่เกิดสาธารณภัย)

ผู้บัญชาการ
ผู้มีอานาจตาม)
(กฎหมาย
ผู้อานวยการท้องถิ่น

กองอานวยการปูองกันและบรรเทา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ผู้อานวยการอาเภอ
สาธารณภัยอาเภอ (.อ.กอปภ)
อาเภอจัดตั้ง.อ.กอปภ)
จานวน)15 แห่ง(
(ศูนย์ฯ อาเภอ
ระดับ 2
กองอานวยการปูองกันและบรรเทา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ผู้อานวยการจังหวัด
จังหวัดเข้าควบคุม) สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
สถานการณ์
จัดตั้งศูนย์ฯ.จ.กอปภ)
สาธารณภัย(
จังหวัด(
ข. การบัญชาการเหตุการณ์ร่วม (Unified Command)
๑) เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดเล็ก (ความรุนแรงระดับ ๑) ให้ปฏิบัติ ดังนี้
เมื่อเกิดสาธารณภัย ที่มีสถานการณ์สาธารณภัยขนาดเล็ก (ความรุนแรงระดับ ๑) ซึ่งอาจมีผลกระทบเป็น
วงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายตาบล ผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ เข้าควบคุมสถานการณ์ ตามลาดับ
๒) กรณี เ กิ ด สาธารณภั ย ขนาดกลาง (ความรุ น แรงระดั บ ๒) ผู้ อ านวยการจั ง หวั ด เข้ า ควบคุ ม
สถานการณ์
เมื่อเกิด (๑)สาธารณภัย มีความรุนแรงของสาธารณภัยขนาดกลาง ๒ ความรุนแรงระดับ) ) ขยายเป็น
บริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายตาบลหรืออาเภอ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาเภอได้วิเคราะห์และ
ประเมินศักยภาพด้านทรัพยากร ความซับซ้อนของภัยในพื้นที่ เกินขีดความสามารถของผู้อานวยการท้องถิ่น
ผู้อานวยการอาเภอ ที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยลาพัง หรือโดยเร็ว ให้ผู้อานวยการอาเภอขอรับการสนับสนุนจาก
ผู้อานวยการจังหวัด เพื่อพิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์
(๒)กรณีผู้อานวยการจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์ ให้อาเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล /
รับข้อสั่งการจากผู้อานวยการจังหวัดไปปฏิบัติ
(๓ )เมื่อผู้อานวยการจังหวัด เข้าควบคุมสถานการณ์ ให้จังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติ ในการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยแต่ละด้านอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติ ดังนี้

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๑๗ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
(๓.๑) ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครสวรรค์ (ศบก.จ.) ควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย
ตามแนวทางการปฏิบัติในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓.๒) หน่วยงานหลักประจาส่วนต่างๆ เช่น ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอานวยการ ส่วนสนับสนุนเป็นต้น
รายงานผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ผู้อานวยการจั งหวัดทราบ และให้สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สรุปและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการสั่งการต่อไป
(๓.๓) ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งความต้องการรับการ
สนับสนุน (ถ้ามี) และรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ทราบทุกวันจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะยุติ

๓) การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การเมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ในเขตจั ง หวั ด อ าเภอ และองค์ ก รปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการดังนี้
3.1) กรณีการเกิดสาธารณภัยขนาดเล็ก (การจัดการสาธารณภัยระดับ 1)
เป็นสาธารณภัยที่มีความรุนแรงในระดับที่ อาเภอ (ผู้อานวยการอาเภอ/นายอาเภอ) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต./เทศบาล (ผู้อานวยการท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต./นายกเทศมนตรี) สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ ระงับภัยได้โดยลาพังตามขีดความสามารถ ไม่ต้องการกาลังสนุบสนุนจากภายนอก โดย :
๑) เมื่ อเกิ ดหรื อคาดว่ าจะเกิ ดภั ยพิ บั ติ ขึ้ นในเขตขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นแห่ งพื้ นที่ ใ ด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเข้าดาเนินการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อานวยการอาเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผู้อานวยการจังหวัด
ทราบทันที
๒) กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ หรือกองอานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล หรือกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่ วนตาบล
จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ในเขตพื้นที่ เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
จนกว่ า สถานการณ์ จ ะกลั บ เข้ า สู่ ภ าวะปกติ โดยปฏิ บั ติ ก ารตามแผนเผชิ ญ เหตุ แผนปฏิ บั ติ ก าร
และแผนการปู องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลั งและทรัพยากร
ในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อานวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝุายพลเรือน
และฝุ ายทหาร ตลอดจนองค์การปกครองส่ ว นท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศลในการควบคุมสถานการณ์
ในพื้นที่เกิดเหตุ
๓) กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ มีหน้าที่ต้อง
อานวยการและสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยให้กับกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอาเภอ โดย
- เฝู า ระวั ง ติ ด ตาม ประเมิ น และวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ส าธารณภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มสนั บ สนุ น ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ยานพาหนะ ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ ที่ ป รึ ก ษา
ด้ านกฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อง เป็น ต้น เมื่อ ได้ รับ การประสานงานจากกองอ านวยการปู องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาเภอ
- วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ภัยเพื่อรายงานกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลาง/กองบั ญชาการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบต่อไป รวมทั้ง การประชาสั มพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๑๘ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
- เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจาเป็นต้องยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1)
ให้ เ ป็ น การจั ด การสาธารณภั ย ขนาดกลาง ระดับ )2) ให้ เ สนอผู้ อานวยการจั ง หวัด นครสวรรค์ จั ด ตั้ ง ศู น ย์
บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นเพื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่
3.๒) กรณีการเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง (การจัดการสาธารณภัยระดับ 2)
เป็น สาธารณภัย ที่มีความรุนแรงในระดับที่ เกินขีด ความสามารถของอาเภอ (ผู้ อานวยการ
อ าเภอ/ นายอ าเภอ) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ อบต /เทศบาล (ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น ) ได้ แ ก่
(นายก อบต./ นายกเทศมนตรี) ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยลาพัง โดย
1) ให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์
จั ง หวั ด เพื่ อ ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อบในการบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จนกว่ า สถานการณ์
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลัง และทรัพยากรในการบริหารจัดการสา
ธารณภัย ที่เกิดขึ้น อานวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝุายพลเรือนและฝุานทหทาร
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล โดยมีผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
เข้าควบคุมสถานการณ์
2) ปฏิบัติการตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครสวรรค์ในการปูองกัน
แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการควบคุมบัญชาการ การสั่งการ ให้เป็นไปตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดนคสวรรค์ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5
3) วิ เ คราะห์ ส รุ ป สถานการณ์ ภั ย เพื่ อ รายงานกองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย กลาง/กองบั ญชาการปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติทราบต่อไป จนกว่าสถานการณ์
จะสิ้นสุด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
4) ติ ด ตามและเฝู า ระวั ง สถานการณ์ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ระเมิ น สถานการณ์ ร่ ว มกั บ
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ซึ่งรับผิดชอบในการอานวยการ ประเมินสถานการณ์ และ
สนับสนุนการสั่งการจากกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อ ผู้
บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่
(ระดั บ 3) และนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย ในกรณี ก ารจั ด การ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 3-4)
3.3) กรณีการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่และสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (การจัดการสาธารณภัย
ระดับ 3-4)
เกิดผลกระทบรุนแรงกว้างขวางมีพื้นที่เสียหายเป็นบริเวณกว้าง เกินขีดความสามารถของ
จังหวัด (ผู้อานวยการจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด) ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ/
อุปกรณ์พิเศษ / กาลังสนับสนุนระดมสรรพกาลังทุกภาคส่วน เพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉิน/ บรรเทาภัย หรือเกิดผล
กระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง ระดับวิกฤติการณ์ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และขวัญกาลังใจของ
ประชาชนจ านวนมากอย่ างร้ ายแรง ผู้ อานวยการกลาง (อธิ บดี กรมปูองกัน และบรรเทาสาธารณภั ย) หรื อ
ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์/ แก้ไขปัญหา/ ระงับภัยได้

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๑๙ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
ให้จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
1) ให้ศูน ย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ จังหวัดนครสวรรค์ ปรับโครงสร้างเป็นศูนย์บัญชาการ
ส่วนหน้าจังหวัดนครสวรรค์ ทันที เมื่อมีการยกระดับความรุนแรงของภัยเป็นระดับ 3-4 เพื่อเป็นส่วนหน้าระดับ
จั ง หวั ด ที่ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามการบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จ ากกองบั ญ ชาการปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช) เพื่อจัดทาข้อมูลบัญชีทรัพยากร พื้นที่ความเสียหาย และผลการปฏิบัติการ
ที่ผ่านมา รายงานและประสานขอรับการสับสนุน และความช่วยเหลือจากกองบัญชาการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช)
2) ให้ผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่ าราชการจังหวัด) ขึ้นกับกองบัญชาการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช) โดยมีผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัย ความรุนแรงระดับ 3 เข้าสั่งการ และบัญชาการ
เหตุการณ์ โดยให้ผู้อานวยการกลาง (อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) ควบคุม กากับการปฏิบัติหน้าที่
ตามการสั่งการของผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
กรณี เ หตุ ก ารณ์ ส าธารณภั ย ความรุ น แรงระดั บ 4 นายกรั ฐ มนตรี หรื อ
รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย โดยใช้ อ านาจ มาตรา 31 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติปู อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ มีอานาจสั่งการและบัญชาการให้
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอดถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนใน
พื้นที่ที่กาหนด ได้ทั่วราชอาณาจักร
3.3.3 การเผชิญเหตุอุทกภัย
(1) การบริหารจัดการน้า
(๑.๑) การป้องกันพื้นที่ทางการเกษตร มอบหมายให้โครงการชลประทานนครสวรรค์
เป็นเจ้าภาพหลัก
(๑.๒) การป้องกันพื้นที่เขตเมือง,เขตเศรษฐกิจ มอบหมายให้สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพหลักซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
(๑.๓) ระบบการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาการระบายน้าและป้องกันน้า
ท่วม การพัฒนาแหล่งน้า การขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงประตูระบายน้า ระบบขุดลอกร่องน้า หน่วยงานที่เป็น
เจ้าของพื้นที่
(๑.๔) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย (Operation Room)
พร้อมทั้งดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ ให้มีความพร้อมดาเนินการบริหารจัดการปูองกันและ
แก้ไข ในสถานการณ์ต่าง ๆ
- สารวจกาลังพลที่จะมาดาเนินการปูองกั นน้าท่วมและช่วยเหลือในภาวะเกิดอุทกภัย
เช่น ฝุายทหาร ฝุายตารวจ ฝุายพลเรือน ชมรมอาสาสมัครต่าง ๆ ให้สามารถประสานการสั่งใช้กาลังได้ทันที
- สารวจจัดทาทะเบียน เครื่องจักร เครื่องมือกล ที่จะสนับสนุนการปูองกันแก้ไขเพื่อให้
สามารถบริหารจัดการในการสั่งใช้เครื่องมือดังกล่าวได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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- ระบบประสานเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลปริมาณน้าเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อย เพื่อนา
ข้อมูล การปล่ อยน้ ากับ การระบายน้ าของประตูระบายน้า บรมธาตุ พรหมเทพ และมะขามเฒ่ า -อู่ทองมา
วางแผนในการบริหารจัดการ
(2) การอานวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แขวงการทางฯ ทางหลวงชนบทฯ องค์กรปกครองท้องถิ่น)
ทบทวนสภาพความเสียหายของถนน สะพาน โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์น้าท่วม ปี พ.ศ.2554 เป็นบทเรียน
ในการวางแผน เตรี ยมความพร้อม ปู องกันแก้ไขให้ สามารถระบายน้าได้ ไม่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้า โยมีแนว
ทางการดาเนินงาน ดังนี้
1) จัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกการจราจร แนะนาเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย
2) จัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
3) ซ่อมแซมเส้นทางที่ชารุด/ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว
(3) การดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
การจัดเตรียมเวชภัณฑ์ การจัดชุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ให้คาแนะนา และการ
ปูองกันควบคุมโรคจากอุทกภัย รวมถึงการดูแลผู้ประสบภัย โดยมอบหมายหน่วยงาน โรงพยาบาลระดับอาเภอ
ทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตาบลทุกแห่ง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(๔) การดูแลรักษาความปลอดภัย
การจั ดเจ้ าหน้าที่ตารวจ ฝุ ายปกครอง อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่
ประชาชนอพยพออกจากบ้านเรือน หรือกรณีที่ประชาชนไม่ขออพยพ ให้จัดทาแผนการจัดเจ้าหน้าที่ช่วยดูแล
ความปลอดภัย ส่งเสบียงให้ประชาชนตามบ้านเรือน โดยมอบหมายหน่วยงาน ตารวจูธรจังหวัด อาเอทุกอาเภอ
ปกครองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
(๕) การดูแลรักษาสถานที่สาคัญ
ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน บูรณาการใน
การปกปูองพื้นที่สาคัญ ระบบสาธารณูปโภค โรงพยาบาล สถานที่ราชการ โดยมีมาตรการ ดังนี้
1) สารวจพื้นที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้า วางกระสอบทราย คันดิน เพื่อปูองกันน้าท่วม
2) ย้ายมิเตอร์ไฟฟูา ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในพื้นที่สูง
3) เตรียมระบบไฟฟูา ระบบผลิตน้า สารอง เพื่อเตรียมความพร้อม
หน่วยงานหลัก : การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต
๑๐ นครสวรรค์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน : อาสาสมัคร มูลนิธิ และศูนย์ อปพร.ทุกระดับ
(๖) การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
ให้ มี ศู น ย์ ข้ อ มูล ประชาสั ม พัน ธ์ ร่ ว มประจาศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์จั ง หวั ด เพื่ อ
ดาเนินการจัดแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดิน โคลนถล่มผ่านสื่อต่างๆ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน
สื่อมวลชน และประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ภัยทุกวัน เป็นระยะๆ เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนก
จนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย
หน่วยงานหลัก : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานสนับสนุน : สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน
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3.3.4 การบรรเทาทุกข์
มอบหมายสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ มณฑลทหารบก
ที่ ๓๑ กาชาดจังหวัด อาเภอทุกอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน เป็นหน่วยงานหลัก
โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1) จัดให้มีหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและหน่วยรักษาพยาบาล จัดชุดปฏิบัติการเร่งให้
ความช่วยเหลือด้านการดารงชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัย ตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง
2) กรณีบ้ านเรื อนประชาชนได้รับความเสี ยหาย ให้ หน่วยงานฝุ ายปกครอง หน่วยทหาร
ตารวจ สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา บูรณาการร่วมกัน จัดตั้งเป็นทีมประชารัฐ เร่งซ่อมแซม
บ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว เป็นต้น
๓) กรณีมีผู้เสียชีวิต ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ และกอง
อ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ องอย่ า งเร่ ง ด่ ว น
๔) ประสานการช่วยเหลือรับเรื่องราวร้องทุกข์ เตรียมการสารวจความเสียหายเบื้องต้น
ความต้องการเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานไปยังกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
เหนือขึ้นไป
๕) สารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และจัดทารายการความต้องการของ
ผู้ประสบภัย เพื่อกาหนดมาตรการช่วยเหลือในช่วงระหว่างเกิดภัย
๖) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล และประสานงาน
แก่ประชาชนผู้ประสบภัย
๗) ดาเนินการเยียวยาสภาพจิตใจผู้ประสบภัย
3.3.5 การประกาศกรณีพื้นที่ประสบอุทกภัย
(1) การประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย
๑) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้อานวยการ
ท้องถิ่นรายงานให้ผู้อานวยการอาเภอทราบเพื่อรายงานต่อไปยังผู้อานวยการจังหวัด
๒) เมื่อผู้อานวยการจังหวัด ได้รับรายงานตามข้อ ๑) แล้ว ให้เรียกประชุมกอง
อานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์
ที่ได้รับจากพื้นที่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็น “สาธารณภัย” ตามนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และมีความจาเป็นต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
หรือไม่
๓) กรณีกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสาธารณภัยในเขต
พื้นที่ ก็ให้ผู้อานวยการจังหวัดออกประกาศดังกล่าว
๔) กรณีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้น ปรากฏเด่นชัดเป็นที่ทราบโดยทั่วไป ผู้อานวยการ
จังหวัด สามารถออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยได้ทันที แล้ ว แจ้งให้ กองอานวยการปู องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) ทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้
๕) เมื่อสาธารณภัยยุติแล้ว ให้ประกาศวันสิ้นสุดของสาธารณภัย

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๒๒ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
๖) เมื่อออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศวันสิ้นสุดสาธารณภัย
แล้ว ให้ติดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน พร้อมทั้งรายงานให้ผู้อานวยการกลางทราบ
(2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลื อผู้ ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 เมื่อภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ผู้มีอานาจดาเนินการประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอานาจของอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(2) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องกาหนดพื้นที่และระยะเวลาของการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(๓) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัด
อื่น ๆ หากไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด ก็ให้มีอานาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๒๓ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

4. การสนับสนุน
๔.1 ด้านงบประมาณ
1) งบประมาณรายจ่ายประจาปี ของหน่วยงาน
2) งบประมาณอื่น ๆ ได้แก่ งบกลาง เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๓) เงินบริจาค
๔) งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) งบพัฒนาจังหวัด
4.2 แนวทางการขอรับการสนับสนุนทรัพยากร
1) สารวจข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร พร้อมรายชื่อผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้
๒) แบ่งโซนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรของแต่ละหน่วยงาน
4.3 การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
๑) ใช้ข่ายและเครื่ องมือสื่ อสารของส่ ว นราชการและหน่ว ยงานต่างๆ ที่มีอยู่ตามปกติ และ
บูรณาการเพิ่มเติมเครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานเอกชนตามความจาเป็นและเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์
โดยใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหลัก

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๒๔ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
๒) หน่ ว ยงานหลั ก ที่ว างระบบสื่ อ สารในภาวะฉุ กเฉิน ได้ แก่ ส านั กงานปู องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
- โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-5680-3536 ถึง 40
- วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑61.475 Mhz.(ช่อง ๑) นามเรียกขาน“ ปภ. นครสวรรค์”
๓) หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ที่ทาการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
- โทรศัพท์หมายเลข 0-5680-3611
- วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๖๒.๑๒๕ Mhz. นามเรียกขาน“พระไวย์”
๔) การติดต่อสื่อสารระหว่างกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
กั บ กองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อ าเภอ/เทศบาลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามภาคผนวก ก
5. ภาคผนวก
๕.๑ ภาคผนวก ก(๑) การติดต่อสื่อสารของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๒ ภาคผนวก ก(๒) การติดต่อสื่อสารของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครสวรรค์ กับ กอปภ.อาเภอ
๕.๓ ภาคผนวก ข ศูนย์พักพิงชั่วคราว
๕.๔ ภาคผนวก ค เกณฑ์ของการแจ้งเตือนภัยของแม่น้าสายหลัก
6. การแจกจ่ายแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม พ.ศ. 2563 จังหวัดนครสวรรค์
๖.๑ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
๖.๒ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
๖.๓ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
6.4 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑,๒
6.5 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์
6.6 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
6.7 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
6.8 ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์
6.9 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
6.10 ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
6.11 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
6.12 เกษตรจังหวัดนครสวรรค์
6.13 หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง/ตากฟูา
6.14 นายอาเภอทุกอาเภอ
6.15 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๒๕ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

๗. ผู้เสนอแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม พ.ศ. 2563 จังหวัดนครสวรรค์
ลงนาม

ผู้เสนอแผน

( นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ )
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

๘. ความเห็นของผูเ้ ห็นชอบแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม พ.ศ. 2563 จังหวัดนครสวรรค์
เห็นควรอนุมัตแิ ผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม พ.ศ. 2562 จังหวัดนครสวรรค์
ลงนาม

ผู้เห็นชอบแผน

(นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

๙. ความเห็นของผู้อนุมัติแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม พ.ศ. 2563 จังหวัดนครสวรรค์
อนุมัติ แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม พ.ศ. 2563 จังหวัดนครสวรรค์

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน
( นายอรรถพร สิงหวิชัย )
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ผู้อานวยการจังหวัด

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๒๖ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

ภาคผนวก

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๒๗ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
ภาคผนวก ก(๑) การติดต่อสื่อสารของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตารวจภูธรจังหวัดฯ
โทรศัพท์ ๐-๕๖๘๘-๒๖๒๑
วิทยุ ๑๕๒.๖๐๐
“นครสวรรค์”

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดฯโทรศัพท์
๐-๕๖๘๐-๓๕๓๒-๕

มณฑลทหารบกที่ ๓๑
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๕-๕๑๔๑
กองบิน ๔
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๖-๑๐๗๑-๒

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๒-๘๐๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๒-๑๙๗๖

กอปภ.จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ ๐-๕๖๘๐-๓๕๓๖-๔๐
สปมท.๑๕๕๕๑

แขวงการทาง นว.๑
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๒-๑๒๘๖
แขวงการทาง นว.๒
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๔-๑๔๐๒

สานักงานเกษตรจังหวัดฯ
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๒-๒๗๘๙

วิทยุความถีก่ ลาง ๑๖๑.๔๗๕ MHz(ช่อง ๑)
สถานีอุตุนิยมวิทยา
นครสวรรค์
โทรศัพท์ ๐-๕๖๓๒-๕๐๓๔
โครงการชลประทาน
นครสวรรค์
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๒-๒๒๐๙

นามเรียกขาน “ปภ. นครสวรรค์”

การประปาส่วนภูมิภาค
เขต ๑๐
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๕-๕๘๑๔-๕

สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด
โทรศัพท์ ๐-๕๖๘๐-๓๕๕๓

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดฯ
โทรศัพท์ ๐-๕๖๘๐-๓๕๒๐
สานักงานสาธารณสุขฯ
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๓-๒๐๐๑-๖

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๒๘ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
ภาคผนวก ก(๒) การติดต่อสื่อสารของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ กับ กอปภ.อาเภอ
อ.ขุมตาบง
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๙-๓๑๙๕
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ พระลักษณ์

อ.ท่าตะโก
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๔-๙๔๖๕
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ มะลิวลั ย์ ”

อ.เมืองฯ
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๒-๑๑๑๖
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ จันทรา ”

อ.ไพศาลี
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๕-๙๒๗๒
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ กรรณิการ์ ”

อ.แม่เปิน
โทรศัพท์ ๐-๕๖๘๘-๗๑๒๑
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ พระราม ”
อ.แม่วงก์
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๓-๘๐๔๐
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ หนุมาน ”

อ.ตาคลี
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๖-๑๖๔๓
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ การะเกศ ”
อ.ตากฟ้า
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๔-๑๓๒๒
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ ยี่สุ่นเทศ ”

กอปภ.จังหวัดนครสวรรค์
โทร. ๐-๕๖๘๐-๓๕๓๗-๔๐
วิทยุความถี่กลาง ๑๖๑.๔๗๕ MHz(ช่อง ๑)

“ปภ. นครสวรรค์”

อ.ชุมแสง
โทรศัพท์ ๐-๕๒๕๒-๒๒๙๐
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ กุมาร ”

อ.หนองบัว
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๕-๑๔๑๐
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ เงาะป่า ”

ที่ทาการปกครองจังหวัดฯ
โทรศัพท์ ๐-๕๖๘๐-๓๖๑๑
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ พระไวย์”

อ.บรรพตพิสัย
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๗-๙๓๓๙
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ มณฑา ”

อ.เก้าเลี้ยว
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๙-๙๑๓๘
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ สามล ”

อ.พยุหะคีรี
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๗-๘๓๐๘
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ เกศเมือง ”
อ.ลาดยาว
โทรศัพท์ ๐-๕๑๒๗๑-๑๗๔๐
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ รจนา ”

อ.โกรกพระ
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๙-๑๐๐๖
วิทยุ ๑๖๒.๑๒๕
นามเรียกขาน “ เรืองยศ ”

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๒๙ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

ภาคผนวก ข ศูนย์พักพิงชั่วคราว
สถานที่

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบสถานที่

รองรับผู้อพยพได้
จานวน(คน)
๑,๓๐๐

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์

หมายเลขโทรศัพท์
๐-๕๖๒๒-๒๐๐๙

๑) วัดคีรีวงศ์

เลขที่
356/๑

หมู่บ้าน/ชุมชน
ต.ปากน้าโพ
อ.เมืองฯ

๒) โรงเรียนอนุบาล
เมืองนครสวรรค์

๑๘๕
ถ.มาตุลี

ต.ปากน้าโพ
อ.เมืองฯ

๑,๕๐๐

ผู้อานวยการโรงเรียนฯ

๐๘-๑๙72-4213
0-5622-1787

๓) วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครสวรรค์

๑๙๓
ถ.มาตุลี

ต.ปากน้าโพ
อ.เมืองฯ

๒,๕๐๐

ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ

๐๘-๙๔๓๘-๕๘๗๖
๐-๕๖22-1086

๔) โรงเรียน
นครสวรรค์

๑๗๓
ถ.มาตุลี

ต.ปากน้าโพ
อ.เมืองฯ

๒,๓๐๐

ผอ.รร.นครสวรรค์

๖๑๐
ม.๑๐
ถ.มาตุลี
919 ม.10
ถ.มาตุลี

ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมืองฯ

๑,๐๐๐

ผู้จัดการโรงเรียนฯ

๐๘-1842-๑207
0-5622-2711
0-5622-1151
0-5631-2920

ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมืองฯ

500

ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ

๕) โรงเรียนประชานุ
เคราะห์
6) วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคเหนือ

08-1887-5985
0-5631-028586

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
 ไฟฟูา
 ประปา
 ห้องสุขา ๒๐ ห้อง
 ไฟฟูา
 ประปา
 ห้องสุขา ๓๐ ห้อง
 ไฟฟูา
 ประปา
 ห้องสุขา ๓๐ ห้อง
 ไฟฟูา
 ประปา
 ห้องสุขา ๓๐ ห้อง
 ไฟฟูา
 ประปา
 ห้องสุขา ๔๐ ห้อง
 ไฟฟูา
 ประปา
 ห้องสุขา ๔๐ ห้อง

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๓๐ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
สถานที่
7) โรงเรียนเทศบาล
วัดช่องคีรีศรีสิทธิวรา
ราม (ท.๕)
8) โรงเรียนวัดวรนาถ
บรรพต (ท.๔)
9) ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค ๖
10) ค่ายจิรประวัติ
(มทบ.๓๑)

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบสถานที่

รองรับผู้อพยพได้
จานวน(คน)
๑,๐๐๐

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรี

หมายเลขโทรศัพท์
๐๘-๗๒๐๘-๐๗๒๔
0-5622-2214

เลขที่
๑๓๒/๘๒
ถ.มาตุลี

หมู่บ้าน/ชุมชน
ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมืองฯ

๑๗๕
ถ.อรรถกวี

ต.ปากน้าโพ
อ.เมืองฯ

๑,๐๐๐

ผอ.รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

๐-5621-3791

๘๓๗
ม.๑๐
ถ.พหลโยธิน
ถ.พหลโยธิน

ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมืองฯ

๑,๒๐๐

ผบก.ศฝร.ภ.๖

0-5622-1201-5
ต่อ 101

ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมืองฯ

๑,๕๐๐

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๔

๐-๕๖๒๕-๕๔๑๑

๑1) วัดพระบางมงคล

ม.๑๐

ต.วัดไทร
อ.เมืองฯ

๕๐๐

เจ้าอาวาสวัดพระบางมงคล

๐๘-๑๗๕๒-๐๓๙๙

๑2) สนามกีฬากลาง
จังหวัดนครสวรรค์

ถ.พหลโยธิน

ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมืองฯ

๓,๐๐๐

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

๐-๕๖๒๑-๙๕๕๕

๑3) โรงเรียนนวมิน
ทราชูทิศ มัชฌิม

หมู่ที่ ๑๐
ถ.นครสวรรค์พิษณุโลก(๑๑๗)

ต.วัดไทร
อ.เมืองฯ

๑,๐๐๐

ผอ.รร.นวมินทราชูทิศ มัชณิม

0-5622-6967

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
 ไฟฟูา
 ประปา
 ห้องสุขา ๒๕ ห้อง
 ไฟฟูา
 ประปา
 ห้องสุขา ๓๕ ห้อง
 ไฟฟูา
 ประปา
 ห้องสุขา ๖๐ ห้อง
 ไฟฟูา
 ประปา
 ห้องสุขา ๕๐ ห้อง
 ไฟฟูา
 ประปา
 ห้องสุขา ๒๕ ห้อง
 ไฟฟูา
 ประปา
 ห้องสุขา ๓๐ ห้อง
 ไฟฟูา
 ประปา
 ห้องสุขา ๓๐ ห้อง

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๓๑ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
สถานที่
๑4) พุทธอุทยาน
สวรรค์

ที่ตั้ง
เลขที่
๙๙๙ ม. ๖
ถ.นครสวรรค์ชุมแสง(๒๒๕)

รองรับผู้อพยพได้
จานวน(คน)
หมู่บ้าน/ชุมชน
ต.นครสวรรค์ออก
๒,๐๐๐
อ.เมืองฯ

ผู้รับผิดชอบสถานที่
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครสวรรค์

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์
๐-๕๖๒๕-๖๒๕๕  ไฟฟูา
 ประปา
 ห้องสุขา ๓๐ ห้อง

ชุดที่
ของ ชุด
หน้าที่ ๓๒ ของ 32 หน้า

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

ภาคผนวก ค เกณฑ์ของการแจ้งเตือนภัยของแม่น้าสายหลัก

แม่น้า

สถานีวัดน้า

แม่น้าปิง

P.17

แม่น้าน่าน

N.67

อัตราการไหล หน่วย ลบ.ม./วินาที
< 1,000 1,000 - 1,500 1,500 -1,815
< 700

700 - 1,000 1,000 - 1,520

> 1,800
> 1,520

2,000 - 3,590
แม่น้า
C.2
< 1,000 1,000 - 1,400 1,400 - 2,000
เจ้าพระยา
> 3,590
หน่วยงานตัดสินใจบริหาร
คณะกรรมการ
ชป.นว. สชป.3 , จังหวัด กรมชลประทาน
จัดการน้า
(ส่วนกลาง)
ภาวะปกติ
แหล่งที่มา : โครงการชลประทานนครสวรรค์

ภาวะวิกฤต-เตือนภัย

ท่วม

