หน้าที่ ๑
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
มิถุนายน ๒๕๖๓
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓
อ้างถึง 1. พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
2. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
3. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕58
(ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕62
6. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
1. สถานการณ์ของจังหวัด
๑.1 สถานการณ์ทั่วไป
จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ 622.38 ตาราง
กิโลเมตร เป็นอัน ดั บที่ 75 ของประเทศ มีป ระชากร 1,246,295 คน แต่มี ค วามหนาแน่น 1,858 คน
ต่อตารางกิโลเมตรเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ได้แก่ เทศบาลนคร
นนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีมีอัตราการเติบโตประชากรสูง มาก ประกอบด้วยหลาย
เชื้อสาย (ไทย มอญ จีน มาลายู) ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 162,707 บาท/คน/ปี เป็นลาดับที่ 14 ของประเทศ
นนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของ
กรุ ง เทพมหานครที่ มี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรสู ง ประกอบกั บ ความหนาแน่ น และแออั ด ของ
กรุงเทพมหานครจึงมีการย้ายที่ทาการของราชการส่วนกลางและองค์กรอิ สระมาตั้งอยู่ เช่น กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) สานักงานสลากกิ นแบ่งรัฐ บาล เป็น ต้น ทาให้ มีผู้เลือกจั ง หวัดนนทบุรี เป็น ที่ พักอาศัยจ านวนมาก
นอกจากนี้ จังหวัด นนทบุรี ยังเป็นที่ ตั้ง ของศูน ย์แสดงสินค้ าระดับ ชาติ คื อ อิ มแพค อารี นา เมื องทองธานี
และมีความพร้อมด้านโครงข่ายบริการขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) และมีโครงข่ายการคมนาคมครบวงจรที่
สามารถเชื่อมโยงปริมณฑลและภูมิภาค (โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วงบางซื่อ -บางใหญ่) และ(โครงการรถไฟฟู า
สายสี ช มพู ช่ ว งแคราย-มี น บุ รี ) ท าให้ จั ง หวั ด นนทบุ รี เ ป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของ
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรีได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2489 ใช้อักษร
ย่อว่า “นบ” และในปี พ.ศ.2535 กระทรวงมหาดไทยได้ย้ายศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานราชการ
อื่นๆ จากท่าน้านนทบุรีไปตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ และใช้เป็นที่
ทาการมาจนถึงทุกวันนี้
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หน้าที่ ๒
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนครปฐม

กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 20 กิโลเมตรมีเนื้อที่
ประมาณ 622.38 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 388,987.5 ไร่ ตั้งอยู่บนเส้นรุ้ง ที่ 13 องศา 47 ลิปดา
ถึงเส้นรุ้งที่ 14 องศา 04 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 34 ลิปดาตะวันออก
อยู่สูงจากน้าทะเลปานกลาง เฉลี่ย 1.80 เมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ทิศใต้
ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดนครปฐม
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หน้าที่ ๓
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ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา โดยมีแม่น้าเจ้าพระยาแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็น
2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองทั้งตามธรรมชาติและที่ขุดขึ้น
ใหม่เป็นจานวนมากเชื่อมโยงติดต่อกัน สามารถใช้สัญ จรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ ย่านชุมชน
หนาแน่น โดยทั่วไปพื้นที่ห่างจากแม่น้าและลาคลองจะเป็นสวนและไร่นา ซึ่ง มักจะเกิดน้าท่วมเสมอแต่ใน
ปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดในบางอาเภอซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้ต่างๆ และมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครเริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้พื้นที่บางส่วน
ของบางอาเภอยังเป็นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุ ตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่บางส่วนของอาเภอเมือ ง
นนทบุ รี อ าเภอปากเกร็ ด อาเภอบางใหญ่ อ าเภอบางบั ว ทอง ซึ่ ง มี การจั ด สรรที่ ดิ นและก่ อสร้ า งโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครมีสภาพ
เหมือนกรุงเทพมหานคร
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดนนทบุรีมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับ
พื้ น ดิ น เพี ย งเล็ ก น้ อ ยสภาพภู มิ อ ากาศจึ ง มี ลั ก ษณะค่ อ นข้ า งสม่ าเสมอตลอดพื้ น ที่ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ตามที่
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานอุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด 25 °C และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33.4 °C
การปกครอง
จังหวัดนนทบุรีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 6 อาเภอ 52 ตาบล 328 หมู่บ้าน 317
ชุมชน ประกอบด้วย อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอปากเกร็ด อาเภอบางบัวทอง อาเภอบางใหญ่ อาเภอบางกรวย
และอาเภอไทรน้อย
ตารางที่ 1 – 1 ลักษณะเขตการปกครอง
อาเภอ

เมืองนนทบุรี
ปากเกร็ด
บางบัวทอง
บางกรวย
บางใหญ่
ไทรน้อย
รวมทั้งสิ้น

ตาบล

หมู่บ้าน

10
12
8
9
6
7
52

26
51
73
41
69
68
328

เขตปกครอง
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง

1
1
2

2
4
1
1
8

เทศบาลตาบล

อบต.

ขนาดพื้นที่
(ตร.กม.)

1
1
3
5
1
11

2
6
4
3
2
7
24

77.09
89.02
116.44
57.41
96.40
186.02
622.38

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี/สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ณ พฤษภาคม 2563
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หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น 46 แห่ง ประกอบด้วย
องค์กรบริหารส่วนจังหวัด
1
แห่ง
เทศบาลนคร
2
แห่ง
เทศบาลเมือง
8
แห่ง
เทศบาลตาบล
11 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตาบล
24 แห่ง
ตารางที่ 1 – 2 หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมืองนนทบุรี 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 2. เทศบาลนครนนทบุรี 3. เทศบาลเมือง
บางศรีเมือง 4. เทศบาลเมืองบางกร่าง 5. เทศบาลตาบลไทรม้า 6. อบต.บางรักน้อย
7. อบต.บางไผ่
บางใหญ่ 1. เทศบาลเมืองบางแม่นาง 2.เทศบาลตาบลบางม่วง 3. เทศบาลตาบลบางใหญ่
4. เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง 5. เทศบาลตาบลเสาธงหิน 6. เทศบาลตาบลบางเลน
7. อบต.บ้านใหม่ 8. อบต.บางใหญ่
บางบัวทอง 1. เทศบาลเมืองบางบัวทอง 2. เทศบาลเมืองพิมลราช 3. เทศบาลเมืองบางคูรัด
4. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 5. อบต.ละหาร 6. อบต.ลาโพ 7.อบต.บางบัวทอง
8. อบต.บางรักใหญ่
ปากเกร็ด 1. เทศบาลนครปากเกร็ด 2. เทศบาลตาบลบางพลับ 3. อบต.คลองข่อย
4. อบต.เกาะเกร็ด 5. อบต.ท่าอิฐ 6. อบต.คลองพระอุดม 7. อบต.บางตะไนย์
8. อบต.อ้อมเกร็ด
บางกรวย 1. เทศบาลเมืองบางกรวย 2. เทศบาลตาบลปลายบาง 3. เทศบาลตาบลศาลากลาง
4. เทศบาลตาบลบางสีทอง 5. อบต.บางขุนกอง 6. อบต.มหาสวัสดิ์ 7. อบต.บางขนุน
ไทรน้อย 1. เทศบาลตาบลไทรน้อย 2. อบต.ไทรน้อย 3. อบต. คลองขวาง 4. อบต. ขุนศรี
5. อบต. ไทรใหญ่ 6. อบต. หนองเพรางาย 7. อบต. ราษฎร์นิยม 8. อบต. ทวีวัฒนา
ประชากร
จังหวัดนนทบุรีมี ขนาดเนื้อที่เป็นอันดับที่ 75 ของประเทศ แต่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ
ที่ 2 ของประเทศไทย (รองจากกรุ ง เทพมหานคร) ข้ อ มู ล ณ มี น าคม 2563 มี ป ระชากรรวมทั้ ง สิ้ น
1,265,387 คน เป็นชาย 589,949 คน และเป็นหญิง 675,438 คน จานวนประชากรชายคิดเป็นร้อยละ
46.62 และจานวนประชากรหญิงคิดเป็นร้อยละ 53.38 ของประชากรทั้งหมด
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ตารางที่ 1 – 3 จานวนประชากรจังหวัดนนทบุรี
ประชากร
ชาย
หญิง
รวม
เมืองนนทบุรี
171,836
195,353
367,189
บางกรวย
65,042
76,107
141,149
บางใหญ่
72,844
84,017
156,861
บางบัวทอง
131,100
150,666
281,766
ไทรน้อย
33,016
35,991
69,007
ปากเกร็ด
116,111
133,304
249,415
รวมทั้งสิ้น
589,949
675,438
1,265,387
ที่มาของข้อมูล : ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี ณ เดือน พฤษภาคม 2563
อาเภอ

ตารางที่ 1 – 4 ข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรม จานวนเงินทุน และจานวนคนงาน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. ๒๕63
จานวนสถาน
คนงาน
อาเภอ
ประกอบการ
เงินทุน
ชาย
หญิง
รวม
อุตสาหกรรม
เมืองนนทบุรี
422
12,538,858,629
9,812
10,141
19,953
บางกรวย
192
35,914,915,492
3,190
3,078
6,268
บางใหญ่
198
8,115,728,763
3,273
2,860
5,953
บางบัวทอง
503
19,540,445,480 10,238
7,923
18,161
ไทรน้อย
358
54,453,805,384
9,508
6,667
16,179
ปากเกร็ด
345
28,252,819,117
7,824
11,419
19,243
รวม
2,018
158,817,572,865 43,845 41,909 85,753
ที่มาข้อมูล : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ณ เดือน พฤษภาคม 2563

เขตพื้นที่ชลประทาน นอกชลประทาน
จังหวัดนนทบุรีตั้ งอยู่บนฝั่ งแม่น้าเจ้าพระยา โดยมีแม่น้าเจ้าพระยาแบ่ง พื้นที่ของจัง หวัด ออกเป็ น
2 ส่ ว น คื อ ฝั่ ง ตะวั น ออกและฝั่ ง ตะวั น ตก พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ ร าบลุ่ ม มี คู ค ลองทั้ ง ตามธรรมชาติ แ ละ
ที่ขุดขึ้นใหม่เป็นจานวนมากเชื่อมโยงติดต่อกัน สามารถใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตาบล อาเภอย่านชุมชน
หนาแน่น โดยทั่วไปพื้นที่ห่างจากแม่น้าและลาคลองจะเป็นสวนและไร่นา ซึ่งมักจะเกิดน้าท่วมเสมอ

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๖
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี กว่าร้อยละ 53.7 อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน เป็นพื้นที่ชลประทาน
208,862 ไร่ โดยมีโครงการชลประทานที่รับผิดชอบแจกจ่ายน้าเข้าพื้นที่เกษตรของจังหวัดนนทบุรี จานวน
3 โครงการ ประกอบด้วย

๑) โครงการชลประทานนนทบุรี
รับผิดชอบพื้นที่ 143,973 ไร่ พื้ น ที่ ช ลประทาน 26,000 ไร่ ในอ าเภอเมื อ งนนทบุ รี และ
บางส่วนของอาเภอปากเกร็ด อาเภอบางบัวทอง อาเภอบางกรวย และอาเภอบางใหญ่
๒) โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ
รับผิดชอบพื้นที่ 103,470 ไร่ พื้นที่ ชลประทาน 87,262 ไร่ ในบางส่ วนของอาเภอปากเกร็ ด
อาเภอบางบัวทอง และอาเภอไทรน้อย
๓) โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระพิมล
รับผิดชอบพื้นที่ 141,496 ไร่ พื้นที่ ชลประทาน 95,600 ไร่ ในบางส่ วนของอ าเภอบางกรวย
อาเภอบางบางใหญ่ อาเภอบางบัวทอง และอาเภอไทรน้อย

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๗
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ตารางที่ 1 – 5 ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน
อาเภอ
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
ปากเกร็ด
บางบัวทอง
บางใหญ่
ไทรน้อย
รวม

พื้นที่ชลประทาน (ไร่)
โครงการชลประทาน
โครงการส่งน้าและ
โครงการส่งน้าและ
นนทบุรี
บารุงรักษาพระยาบรรลือ บารุงรักษาพระพิมล
๘,๖๑๙
11,600
3,537
๔,๑๗๕
๒๔,๗๑๕
18,700
๑๓,๒๐๖
33,400
๕๙,๐๑๐
31,900
๒๖,๐๐๐
๘๗,262
95,600

รวมทั้งสิ้น
20,219
3,537
47,590
46,606
90,910
208,862

ที่มาข้อมูล : โครงการชลประทานนนทบุรี ณ เดือน พฤษภาคม 2563
ข้อมูลพื้นที่การเกษตร
จังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด ๓๘๘,๙๓๙ ไร่ พื้นที่การเกษตรอยู่ในเขตชลประทานประมาณ ร้อยละ ๘๐
จึงทาให้ในฤดูน้าหลาก (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม) เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่
ริมน้ า/พื้ นที่ ลุ่ มต่ า และเกิ ดปั ญหาน้ าเค็ มรุ กพื้นที่ การเกษตรในช่ วงเดื อนกุ มภาพันธ์ – มิ ถุนายน เนื่ องจาก
สถานการณ์น้าทะเลหนุน
พื้นที่การเกษตรประกอบด้วยข้าวนาปี พืชผัก สวนไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ จานวน 105,034.88 ไร่
พื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานจานวน 208,862 ไร่
ตารางที่ 1 – 6 จานวนครัวเรือนเกษตรกร/พื้นที่การเกษตร/พื้นที่ปลูกข้าว ผัก และ ไม้ยืนต้น
อาเภอ
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
บางบัวทอง
บางใหญ่
ปากเกร็ด
ไทรน้อย
รวม

จานวน
ครัวเรือน
เกษตรกร
(ราย)
602
1,056
1,780
1,194
7,691
1,343
13,666

จานวน
พื้นที่การเกษตร
(ไร่)
1,341.74
3,055.30
16,647.11
14,970.17
73,749.50
4,627.66
114,391.48

ข้าว
จานวน
ครัวเรือน
(ราย)
1
30
716
667
2,611
358
4,383

ผัก
เนื้อที่
เพาะปลูก
(ไร่)
25
829
13,207
13,806
67,293
2,371
97,531

จานวน
ครัวเรือน
(ราย)
21
131
130
84
492
93
951

เนื้อที่
เพาะปลูก
(ไร่)
9.71
351.34
404.32
338.83
2,184
21.80
3,360

ไม้ยืนต้น
จานวน
เนื้อที่
ครัวเรือน เพาะปลูก
(ราย)
(ไร่)
42
40.01
95
96.77
77
120.63
39
56.92
192
452.75
150
168.71
595
935.60

ที่มา : เกษตรจังหวัดนนทบุรี ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๘
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ตารางที่ 1 – 7 จานวนพื้นที่ปลูกไม้ผล
ไม้ผล
อาเภอ
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
บางบัวทอง
บางใหญ่
ปากเกร็ด
ไทรน้อย
รวม

ทุเรียน
ครัวเรือน เพาะปลูก
(ราย)
(ไร่)
356
1128
157
215
152
281
28
40.28
12
45.75
250
565
955
2,275.03

มังคุด
ครัวเรือน เพาะปลูก
(ราย)
(ไร่)
143
108.40
78
41.81
27
19.14
4
3.75
4
4.75
42
55
298
232.85

กระท้อน
ครัวเรือน เพาะปลูก
(ราย)
(ไร่)
25
16.36
41
19.14
28
23.75
8
5.81
9
24
40
19.72
151
108.78

ไม้ผลอื่นๆ
ครัวเรือน
เพาะปลูก
(ราย)
(ไร่)
3
2.13
155
686.13
334
1,145.02
348
672.33
4,022
2323
366
1,279.55
5,228
6,105.16

ที่มา : เกษตรจังหวัดนนทบุรี ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563
ตารางที่ 1 – 8 จานวนพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชอื่นๆ
อาเภอ
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
บางบัวทอง
บางใหญ่
ปากเกร็ด
ไทรน้อย
รวม

ไม้ดอกไม้ประดับ
กล้วยไม้
ไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ
ครัวเรือน เพาะปลูก ครัวเรือน เพาะปลูก
(ราย)
(ไร่)
(ราย)
(ไร่)
1
0.13
8
11.75
3
9.48
352
797
44
616.75
268
826.25
2
17
10
23
43
615.75
187
468.25
2
7
17
80
95
1,266.11
842
2206.25

พืชอื่นๆ
ครัวเรือน เพาะปลูก
(ราย)
(ไร่)
3
2.13
155
686.13
334 1,145.02
348
672.33
4022
2323
366 1,279.55
5228 6105.16

ที่มา : เกษตรจังหวัดนนทบุรี ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2563

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้าธรรมชาติ
จัง หวั ดนนทบุรี เป็น จัง หวั ดที่ ตั้ง อยู่ บนฝั่ง แม่ น้าเจ้ าพระยา ซึ่ ง แบ่ง พื้น ที่อ อกเป็ น 2 ส่ว น
คื อ ฝั่ ง ตะวั น ออกและฝั่ ง ตะวั น ตก พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ จึ ง เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม มี คู ค ลองธรรมชาติ และที่ ขุ ดขึ้ น ใหม่
เป็ น จ านวนมาก คลองมี ทั้ ง ระยะทางสั้ น และระยะยาวเชื่ อ มต่ อ กั น ใช้ เ ป็ น เส้ น ทางในการสั ญ จรไปมา
และเอื้ออานวยต่อการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ แหล่งน้าที่สาคัญ มีดังนี้
- แม่น้าเจ้าพระยา ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ อ.ปากเกร็ด ผ่าน อ.เมืองนนทบุรี และเข้าสู่
กรุงเทพมหานคร ตามลาดับ
แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๙
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
- คลองอ้อมหรือแม่น้าอ้อม แยกจากแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณ หมู่ที่ 9 ต.บางศรีเมือง ไหลผ่าน
ต.บางศรีเมือง ต.ไทรม้า ต.บางรักน้อย ต.บางกร่าง ไหลไปยัง อ.บางใหญ่ ผ่านไป อ.บางกรวย และไปบรรจบ
แม่น้าเจ้าพระยาอีกครั้ง
- คลองบางไผ่ เป็นคลองซอยแยกจากแม่ น้าเจ้าพระยา บริเวณ หมู่ที่ 4 ต.บางไผ่ ไหลไป
ต.บางสีทอง ของ อ.บางกรวย
- คลองบางรักน้อย เป็นคลองซอยแยกจากคลองอ้อมไปสิ้นสุดที่ ต. บางรักน้อย และ อ.เมืองนนทบุรี
- คลองวัดแดง เป็นคลองซอยแยกจากแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณ หมู่ที่ 1 ต. ไทรม้า
- คลองบางกร่าง เป็นคลองซอยแยกจากคลองอ้อม ไหลผ่าน ต.บางศรีเมือง ไปสิ้นสุด ใน ต.บางกร่าง
- คลองบางเขนและคลองต่ า งๆ ซึ่ ง แยกจากแม่ น้ าเจ้ า พระยาไหลไปทางฝั่ ง ตะวั น ออก
ของแม่น้าซึ่งเป็นเขตเทศบาล
คลองธรรมชาติและคลองชลประทาน
จังหวัดนนทบุรี มีจานวนคลองทั้งหมด 281 คลอง โดยแบ่งออกเป็น คลองธรรมชาติ 366 คลอง
และคลองชลประทาน 15 คลอง
ตารางที่ 1 – 9 จานวนคลอง
ลาดับที่

อาเภอ

จานวนคลอง
คลอง
ชลประทาน
9

1.

บางบัวทอง

คลองธรรมชาติ
50

2.

บางใหญ่

73

1

74

3.

ปากเกร็ด

63

2

65

4.

เมือง

64

-

64

5.

บางกรวย

68

1

69

6.

ไทรน้อย

48

2

50

366

15

381

รวมจานวนคลอง

รวม
59

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๑๐
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
แหล่งน้าใต้ดิน
แหล่ ง น้ าใต้ ดิ น มี ก ารก าหนดความลึ ก จากผิ ว ดิ น ลงไปตั้ ง แต่ 15 เมตรขึ้ น ไป ให้ ถื อ เป็ น
น้าบาดาล โดยน้าบาดาลมีการแบ่งชั้นน้าออกเป็น 8 ชั้น ได้แก่
1. ชั้นน้ากรุงเทพ
ความลึกชั้นน้า โดยเฉลี่ย 50 เมตร
2. ชั้นน้าพระประแดง ความลึกชั้นน้า โดยเฉลี่ย 100 เมตร
3. ชั้นน้านครหลวง
ความลึกชั้นน้า โดยเฉลี่ย 150 เมตร
4. ชั้นน้านนทบุรี
ความลึกชั้นน้า โดยเฉลี่ย 200 เมตร
5. ชั้นน้าสามโคก
ความลึกชั้นน้า โดยเฉลี่ย 300 เมตร
6. ชั้นน้าพญาไท
ความลึกชั้นน้า โดยเฉลี่ย 350 เมตร
7. ชั้นน้าธนบุรี
ความลึกชั้นน้า โดยเฉลี่ย 450 เมตร
8. ชั้นน้าปากน้า
ความลึกชั้นน้า โดยเฉลี่ย 550 เมตร
จังหวัดนนทบุรี มีแหล่ง น้าใต้ดิน (น้าบาดาล) ที่ มีปริมาณและคุณภาพอยู่ที่ระดับความลึก
ตั้งแต่ 100 – 300 เมตร และเมื่อสูบน้าจะให้ปริมาณน้ามากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ในทุกอาเภอ
ผลการวิเคราะห์ทางเคมี พบว่า คุณภาพน้าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับมาตรฐานน้าบาดาลเพื่อการ
บริโภค ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับความลึกของชั้นน้าที่นาขึ้นมาพัฒนาใช้ และศักยภาพของแหล่งน้าใต้ดินของจังหวัด
นนทบุรีที่ยอมให้สูบได้ 82,726 ลูกบาศก์เมตร/วัน
บ่อบาดาล
ตารางที่ 1 – 10 บ่อบาดาลสาธารณะ มีจานวน ทั้งสิ้น 162 บ่อ
เมืองนนทบุรี
69

ปากเกร็ด
7

จานวนบ่อบาดาล(บ่อ)
บางบัวทอง บางกรวย
10
2

บางใหญ่ ไทรน้อย
17
57

รวม
162

ที่มาของข้อมูล : ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี ณ เดือน พฤษภาคม 2563
ตารางที่ 1 – 11 บ่อบาดาลเอกชน มีจานวน ทั้งสิ้น 122 บ่อ
เมืองนนทบุรี
12

ปากเกร็ด
2

จานวนบ่อบาดาล(บ่อ)
บางบัวทอง บางกรวย
13
8

บางใหญ่ ไทรน้อย
9
78

รวม
122

ที่มาของข้อมูล : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ณ เดือน พฤษภาคม 2563
แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๑๑
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ระบบประปา
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี อยู่ในเขตพื้นที่การประปานครหลวง โดยมีสานักงานประปา
ที่รับผิดชอบพื้นที่ของหวัดนนทบุรี 3 สานักงาน ประกอบด้วย
1.สานักงานประปาสาขานนทบุรี

1.1 พื้นที่ให้บริการ
1. ทิศเหนือ : จรดคลองบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี
2. ทิศใต้
: จรดคลองบางเขน เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
3. ทิศตะวันออก : จรดคลองประปา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
4. ทิศตะวันตก : จรดแม่น้าเจ้าพระยา
1.2 ก าลั ง การผลิ ต : รั บ การจ่ า ยน้ าจากโรงงานผลิ ต น้ าบางเขน โดยมี อั ต ราน้ าเข้ า พื้ น ที่ เ ฉลี่ ย
7,995,000 ลบ.ม./เดือน
1.3 จานวนผู้ใช้น้า : จานวนทั้งสิ้น 128,906 ราย
1.4 ปริมาณน้าที่จ่าย : 5,647,000 ลบ.ม./เดือน
1.5 สถิติรายอาเภอ : ครอบคลุมอาเภอเมือง และ อาเภอปากเกร็ด

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๑๒
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
2. สานักงานประปา สาขามหาสวัสดิ์

2.1 พื้นที่ให้บริการ
1. ทิศเหนือ : จรดถนนบางไผ่หนองเพรางาย และถนนรัตนาธิเบศร์
2. ทิศใต้
: จรดคลองมหาสวัสดิ์ และถนนเลียบทางรถไฟสายใต้
3. ทิศตะวันออก : จรดแม่น้าเจ้าพระยา และถนนกาญจนาภิเษก
4. ทิศตะวันตก : จรดคลองทวีวัฒนา
2.2 กาลังการผลิต : รับการจ่ายน้าจากโรงงานผลิตน้ามหาสวัสดิ์ โดยมีอัตราน้าเข้าพื้นที่เฉลี่ย
7,508,076.11 ลบ.ม./เดือน
2.3 จานวนผู้ใช้น้า : จานวนทั้งสิ้น 159,805 ราย
2.4 ปริมาณน้าที่จ่าย : 5,011,310.41 ลบ.ม./เดือน
2.5 สถิติรายอาเภอ : ครอบคลุมอาเภอเมือง อาเภอบางใหญ่ อาเภอบางกรวย อาเภอไทรน้อย

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๑๓
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
3. สานักงานประปา สาขาบางบัวทอง

3.1 พื้นที่ให้บริการ
1. ทิศเหนือ : จรดจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ทิศใต้
: จรดถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนบางไผ่ – หนองเพรางาย
3. ทิศตะวันออก : จรดแม่น้าเจ้าพระยา
4. ทิศตะวันตก : จรดจังหวัดนครปฐม
3.2 กาลังการผลิต : รับการจ่ายน้าจากโรงงานผลิตน้ามหาสวัสดิ์ โดยมีอัตราน้าเข้าพื้นที่เฉลี่ย
5,372317.25 ลบ.ม./เดือน
3.3 จานวนผู้ใช้น้า : จานวนทั้งสิ้น 136,075 ราย
3.4 ปริมาณน้าที่จ่าย : 4,113,909.82 5,372,317.25 ลบ.ม./เดือน
3.5 สถิติรายอาเภอ : ครอบคลุมอาเภอเมือง อาเภอบางบัวทอง อาเภอบางใหญ่ อาเภอไทรน้อย และ
อาเภอปากเกร็ด
ระบบผลิตน้าประปาใช้ในจังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น 2 จุด ดังนี้
โรงงานผลิตน้ามหาสวัสดิ์ (ฝั่งตะวันตก) ใช้น้าดิบจากแม่น้าแม่ กลอง บริเวณเหนือเขื่อนแม่กลอง
ส่งผ่านสถานีสูบน้าดิบบางเลน เข้าสู่คลองประปาฝั่งตะวันตก ระยะ 2 และ ระยะ 1 ผ่านจนถึงโรงงานผลิตน้า
มหาสวัสดิ์ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร
โรงงานผลิตน้าบางเขน (ฝั่งตะวันออก) ใช้น้าดิบจากแม่น้าเจ้าพระยาส่งผ่านสถานีสูบน้าดิบสาแล ที่
ตาบลสาแล จังหวัดปทุมธานี ห่างจากกรุงเทพ 41 กิโลเมตร ไกลจากปากอ่าวไทย 90 กิโลเมตร มีปริมาณการ
สูบน้าดิบประมาณวันละ 4.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เข้าสู่คลองประปาฝั่งตะวันออกผ่านจนถึง โรงงานผลิตน้า
บางเขน
แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๑๔
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
การไหลของน้าภายในจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีแม่น้าเจ้าพระยาไหลตัดผ่าน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่ง ได้แก่ ฝั่งตะวันออก
ของแม่น้าเจ้าพระยา และ ฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา
- ฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาเภอบางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย
บางกรวย เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีระบบปู องกันน้าท่วม โดยใช้ถนนพัฒนาแล้วเป็นแนวคันกั้นน้า ความยาว
ประมาณ 38.11 กม.
- ฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตของ อาเภอเมืองนนทบุรี และอาเภอ
ปากเกร็ด มีระบบปูองกันน้าท่วมค่อนข้างสมบูรณ์ โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินและถนนที่พัฒนาแล้ว ในพื้นที่เ ป็น
แนวคันกั้นน้า มีความยาวประมาณ 21.38 กม.

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๑๕
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๑๖
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ทิศทางการไหลของน้าในจังหวัดนนทบุรี

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๑๗
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
น้ าไหลเข้ า มาทางพื้ น ที่ ด้ า นเหนื อ ของจั ง หวั ด นนทบุ รี โดยไหลผ่ า นจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
และจังหวัดปทุมธานี
- คลองแนวตั้ง ได้แก่ คลองขุนศรี คลองลากค้อน คลองขุดใหม่ และคลองส่วย
- คลองแนวนอนได้แก่ คลองพระยาบรรลือ และคลองบ้านใหม่
โดยมีอาคารชลประทานควบคุมการไหลของปริมาณน้าเข้าสู่พื้นที่
น้าที่ไหลมาจากคลองแนวตั้งและแนวนอนฝั่งตะวันตก ได้แก่
- คลองพระอุดม รับน้าจากคลองพระยาบรรลือไหลออกสู่แม่น้าเจ้าพระยา
- คลองขุนศรี คลองลากค้อน คลองขุดใหม่ รับน้าจากคลองพระยาบันลือไหลมาลงที่คลองพระพิมล
ก่อนผ่านคลองบางบัวทองไหลออกสู่แม่น้าเจ้าพระยา
- คลองทวีวัฒนา คลองมะสง-เสนีย์วงศ์ คลองตาชม คลองโต๊ะใหม่ คลองบางไทร รับน้าจากคลอง
พระพิมล ก่อนไหลออกสู่คลองบางใหญ่
- คลองบางใหญ่ รับน้าจากคลองทวีวัฒนา คลองตาชม คลองโต๊ะใหม่ คลองบางไทร ก่อนไหลผ่าน
คลองอ้อมนนท์ และคลองบางกรวย ออกสู่แม่น้าเจ้าพระยา
- คลองนราภิรมย์ คลองโยง รับน้าจากคลองทวีวัฒนา ก่อนไหลลงสู่แม่น้าท่าจีน
- คลองทวีวัฒนา คลองจีนบ่าย คลองขื่อขวาง รับน้าจากคลองบางใหญ่ ก่อนไหลลงสู่คลองมหาสวัสดิ์
- คลองมหาสวัสดิ์ ทิศตะวันตกไหลผ่าน ปตร.คลองทวีวัฒนาก่อนไหลออกสู่แม่น้าท่าจีน ทิศตะวันออก
ไหลผ่าน ปตร.ฉิมพลี ก่อนออกสู่คลองบางกอกน้อยไหลออกสู่แม่น้าเจ้าพระยา
น้าที่ไหลมาจากคลองแนวตั้งและแนวนอนฝั่งตะวันออก ได้แก่
พื้นที่อาเภอปากเกร็ด ติดต่อกับ พื้นที่กรุงเทพฯ ผ่าน 2 คลองหลัก ได้แก่
- คลองบางพูด โดยน้าจากคลองตาอูฐกรุงเทพฯ ไหลมาจากคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ผ่านคลองส่วยเข้าเมืองทองธานี จ.นนทบุรี มาถึงคลองบางพูด ผ่าน ปตร.คลองบางพูด ลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา
- คลองบางตลาด โดยน้าจากคลองตาอูฐกรุงเทพฯ ไหลมาจากคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ ผ่าน
คลองส่วยเข้าซอยสามัคคี จ.นนทบุรี มาถึงคลองบางตลาด ผ่าน ปตร.คลองบางตลาด ก่อนลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา
พื้นที่อาเภอเมืองนนทบุรี ติดต่อกับพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่าน 1 คลองหลัก ได้แก่
- คลองบางเขน โดยน้าจากคลองบางเขนซึ่งมีระยะทางยาวจากกรุงเทพฯ ในเขตจตุจักร รับน้าจากคลอง
ลาดพร้าวไหลผ่านคลองส่วยเข้าแยกพงษ์เพชร จ.นนทบุรี ผ่าน ปตร.คลองบางเขน ก่อนลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๑๘
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
1.2 สถานการณ์เฉพาะ

ปี
2554

1.2.1 สถิติการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง ปี 2554 – ปัจจุบัน
หมู่บ้าน/
ผู้เสียชีวิต การให้ความช่วยเหลือ
อาเภอ
ตาบล
ครัวเรือน
ชุมชน
(ราย)
(บาท)
6
52
430 226,352 79 4,852 ล้าน

2556

6

39

250

31,325

-

19.8 ล้านและ
งบเชิงปูองกันฯ 9.9 ล้าน

2560

4
ยกเว้นอาเภอบางใหญ่
และอาเภอไทรน้อย

26

196

17,101

-

-

1.2.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนล่างของแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่ง ได้รับ
ผลกระทบจากปริม าณน้ าที่ ไ หลผ่ า นแม่ น้ าเจ้ า พระยามาจากด้ า นเหนือ และผลกระทบจากน้ าทะเลหนุ น
นอกจากนี้ จังหวัดนนทบุรี มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคเกิดขึ้นเป็น
จานวนมากส่งผลให้การไหลระบายของน้าไปสู่ลาคลองเป็นไปได้ล่าช้า พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยใน จัง หวัดนนทบุรี
จึงแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมขัง (ถนน) และพื้นที่เสี่ยงน้าล้นตลิ่ง รายละเอียด ดังนี้
- พื้นทีเสี่ยงน้าท่วมขัง (ถนน) เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากท่อระบายน้าอุดตัน
สาธารณูปโภคกีดขวางทางน้า ระบบระบายน้าไม่สามารถรองรับกับจานวนประชาชกรที่เพิ่มขึ้น และปัญหาการ
ไหลระบายของคูคลอง โดยแบ่งจุดเสี่ยงน้าท่วมขัง (ถนน) ออกเป็น 26 จุดเสี่ยง ดังนี้

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๑๙
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
บริเวณจุดเสี่ยงน้าท่วม (ถนน)

ถนน

อาเภอ

1

อุโมงค์ปากเกร็ด

ติวานนท์

ปากเกร็ด

2

ใต้ทางด่วนงามวงศ์วาน ถึง แยกพงษ์เพชร

งามวงศ์วาน

เมืองนนทบุรี

3

แจ้งวัฒนะ

ปากเกร็ด

4

ใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ หน้าไทวัสดุ ถึงหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา
แจ้งวัฒนะ
ท่อลอดถนนแจ้งวัฒนะแนวคลองส่วย

แจ้งวัฒนะ

ปากเกร็ด

5

ถนนหน้าทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต

รัตนาธิเบศร์ – กาญจนาภิเษก

บางใหญ่

6

แยกแคราย ถึง สถาบันโรคทรวงอก

ติวานนท์

เมืองนนทบุรี

7

หมู่บ้านปากเกร็ดวิลเลจ

ติวานนท์

ปากเกร็ด

8

หมู่บ้านสหกรณ์ 3

ติวานนท์

ปากเกร็ด

9

แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ถึง โตโยต้า เอกนิมิตไทย

ติวานนท์

ปากเกร็ด

10

หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์

รัตนาธิเบศร์

บางบัวทอง

11

บริเวณที่กลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก (วัดบางแพรก)

รัตนาธิเบศร์

บางบัวทอง

12

บริเวณที่กลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก (วัดมะเดื่อ)

รัตนาธิเบศร์

บางบัวทอง

13

หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ถึง สามแยกหน้าโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ประชานิเวศน์

เมืองนนทบุรี

14

หน้าโรงเรียนประชาอุปถัมภ์

สามัคคี

เมืองนนทบุรี

15

หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3

สามัคคี

เมืองนนทบุรี

16

หมู่บ้านประชาชื่น

สามัคคี

ปากเกร็ด

17

หน้าสถานีตารวจภูธรปากเกร็ด (คลองบ้านเก่า)

ศรีสมาน

ปากเกร็ด

18

ท่อลอดสี่แยกศรีสมาน

เลียบคลองประปา

ปากเกร็ด

19

ท่อลอดบริเวณโค้งพระยาบันลือ

บางบัวทอง

20

หมู่บ้านพฤกษา 3

บางกรวยไทรน้อย
ถนนหมู่บ้าน

21

จันทร์ทองเอี่ยม

บางบัวทอง

22

ทางลอดกลับรถใต้สะพานคลองถนน จุดตัดถนนกาญจนาภิเษก กับถนน
จันทร์ทองเอี่ยม หมู่บ้านบัวทอง
บางใหญ่ซิตี้

กาญจนาภิเษก/หมู่บา้ น

บางใหญ่

23

แยกเข้าเมืองทองธานี ถึง หน้า มสธ.

บอนด์สตรีท

ปากเกร็ด

24

ปากทางเข้าเมืองทองธานี ฝั่งถนนติวานนท์

บอนด์สตรีท

ปากเกร็ด

25

บริเวณหน้าคอนโด C7

ปํอปปูล่า

ปากเกร็ด

26

ท่อลอดเมืองทองธานี ปากทางติวานนท์ ถนนแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 39

แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 39

ปากเกร็ด

บางบัวทอง

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๒๐
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
- พื้นทีเสี่ยงน้าล้นตลิ่ง เป็นพื้นที่ลุ่มต่านอกแนวคันกั้นน้าของแม่น้าเจ้าพระยาที่ได้รับ
ผลกระทบเมื่อระดับในแม่น้าเจ้าพระยามีปริมาณสูง โดยแบ่งออกเป็น 30 จุดเสี่ยง ดังนี้

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๒๑
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
1.2.3 พื้นที่ของจังหวัดที่มีความเสี่ยง
จานวนทั้งสิ้น ๔3 ตาบล 211 ชุมชน ดังนี้
1. อาเภอเมืองนนทบุรี
จานวน 6 ตาบล
2. อาเภอปากเกร็ด
จานวน ๑๐ ตาบล
๓. อาเภอบางบัวทอง
จานวน ๘ ตาบล
๔. อาเภอบางกรวย
จานวน ๕ ตาบล
๕. อาเภอบางใหญ่
จานวน ๘ ตาบล
๖. อาเภอไทรน้อย
จานวน 6 ตาบล
(รายละเอียดบรรจุไว้ในภาคผนวก ก.)

28 ชุมชน
49 ชุมชน
๔๔ ชุมชน
๒๗ ชุมชน
๓๐ ชุมชน
33 ชุมชน

ข้อมูลการบริหารจัดการน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) คาดหมายฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา)

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๒๒
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
2) คาดหมายพื้นที่ฝนต่ากว่าปกติ ปี 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา)

3) คาดการณ์ปริมาณฝนปี 2563 ลักษณะใกล้เคียงกับปี 2538 (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า)

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๒๓
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
4) การบริหารจัดการน้าฤดูฝนปี 2563 ลุ่มน้าเจ้าพระยา (1 พ.ค. – 4 มิ.ย. 63) (กรมชลประทาน)

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๒๔
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
5) สถานการณ์น้าและการเฝูาระวัง (สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ)

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๒๕
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
6) ปริมาณน้าต้นทุนเพื่อการจัดสรรน้าฤดูฝน ปี 2563 (สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ)

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๒๖
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
7) พื้นที่น้าท่วมซ้าซาก 15 ปี (ปี 2548 – 2562) (GISTDA)

เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม
และวางแผนรับสัญญาณภาพดาวเทียม

ภาพขยายแสดงพื้นที่น้าท่วมราย
ลุ่มน้้า

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๒๗
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
๒.ภารกิจ
๒.๑ เป้าหมาย
๑) ปู อ งกั น และเตรี ย มพร้ อ มในการจั ด การสาธารณภั ย ในพื้ น ที่ อ ย่ า งมี ร ะบบระเบี ย บ
แบบแผนที่ชัดเจน ลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุทกภัยให้ได้
๒) บูรณการความร่วมมือทุกหน่วยงานด้วยวิธีตอบโต้ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
๒.๒ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยร่วมปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถดาเนินการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
ในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว
๓) เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ภัย ตลอดจน
ฟื้นฟูผู้ประสบภัยและพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
๒.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
-แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
-แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕62
-หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
๓.การปฏิบัติ
๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ
3.1.1 แนวความคิดในการปฏิบัติ
(1) การดาเนินการของ กอปภ.จัง หวัด และสิ่งที่ต้องการให้กองอานวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับอาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการดังนี้
- สารวจ จัดทาพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่การอพยพจากอุทกภัย ไว้ให้พร้อม
- จัดทาระเบียบวิธีปฏิบัติของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยจังหวัดนนทบุรี
- จั ด ท ารายชื่ อ ผู้รั บ ผิ ด ชอบ รวบรวมทั้ ง การแบ่ ง หน้ า ที่ และการสารวจเครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้ สารองไว้ทุกอาเภอแล้ว สามารถนามาใช้ได้ทันที เมื่อเกิดภัย หากไม่เพียงพอให้ร้องขอมายังจังหวัด
เพื่อให้การสนับสนุนต่อไป
- ส ารวจก าลั ง พล เช่ น อปพร. อสม. และอาสาสมั ค รอื่ น ๆ เพื่ อ น าก าลั ง พล
มาช่วยดูแลเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย
- จัดให้มีข่ายงานที่ สามารถรับทราบข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าได้ อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทั้งระบบตาบล หมู่บ้าน
แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๒๘
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชา
สังคมในพื้นที่ จะต้องปฏิบัติทั้งที่เป็นการใช้โครงการ และไม่ใช่โครงสร้าง
ก. ช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการอพยพ)
- การสร้างสะพานไม้ ติดตั้งเครื่องสูบน้า วางแนวกระสอบทราย จัดเตรียมเรือพร้อม
เครื่องยนต์
- จัดทาคันดินปูองกันน้าท่วมผิวถนน เพื่อประโยชน์ในการสัญจรไป-มาของประชาชน
ในพื้นที่
- ควรย้ายปลั๊กไฟไว้ให้สูงกว่าระดับน้าท่วมถึง หรือให้ติดต่อสานักงานไฟฟูานครหลวง
ในพื้นที่ย้ายมิเตอร์ให้สูงขึ้น
- ระมั ดระวั งเด็ ก คนชรา คนพิ การ มิ ใ ห้ อยู่ ใกล้ บริ เวณที่ มี น้ าท่ วม เนื่ องจากอาจ
พลัดตกน้า และไม่ควรลงเล่นน้าหรือเดินด้วยเท้าเปล่า หากจาเป็นต้องเดินในน้า ควรใส่รองเท้าบูธ
- ขอให้เตรียมอุปกรณ์ส่องสว่าง เช่น ไฟฉาย เทียนไข และอื่นๆ ให้พร้อมเพื่อรองรับ
กรณีไฟฟูาดับ
ข. ช่วงระยะเวลา 48 ชั่วโมง (การให้ ความช่วยเหลือด้านชี วิต ด้านการดารงชี พ
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย)
- จัดเตรียมการช่วยเหลือด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่ปฏิบัติในพื้นที่
- ด้านสุขภาพจิตมีทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล คอยให้คาปรึกษา
- ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ฝุายปกครองร่วมกับชุดทหารรักษาความสงบในพื้นที่
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จัดเวรยามเฝูาระวังเหตุร้ายประจาจุดพักสิ่งของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ค. ช่วงระยะเวลา 72 ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านการดารงชีพ ด้านการบริหาร
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย)
- การแจกจ่ายถุงยังชีพ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาดไทย หน่วยงาน
ภาครัฐอื่น เอกชน/มูลนิธิ ต่างๆ แผนการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย
- เต็นท์สาหรับประชาชน/สัตว์/พาหนะ สนับสนุนโดยจังหวัด อาเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งจัดสรรให้กับประชาชนทุกพื้นที่ที่มีการร้องขอโดยส่วนใหญ่จะใช้เก็บรักษา
ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้านการปศุสัตว์การให้ความช่วยเหลือพืช อาหารสัตว์ แร่ธาตุ ยาปฏิชีวนะ
- ด้านการสาธารณสุข ได้นายาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผู้ปุวย
ติดเตียง ผู้เปราะบางที่ต้องดูแลช่วงอุทกภัย ดูแล/เยี่ยมบ้าน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน แจกยาสามัญประจาบ้าน
ยาทาแก้น้ากัดเท้า
- สถานีตารวจภูธรออกตรวจจุ ดที่ประชาชนนาสิ่ง ของมาพักไว้และอพยพอยู่อาศัย
เช่น เต็นท์ ศาลาริมทาง เพื่อปูองกันเหตุลักทรัพย์ และเหตุร้ายอื่นๆ ตามวงรอบการตรวจ
- ฝุายปกครองร่วมกับ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จัดเวรยามเฝูาระวังเหตุร้ายประจาจุด
ที่พักผู้อพยพ
- มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดูแลการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๒๙
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
๓.๑.2 ขอบเขตสาธารณภัย
“สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
๒๕๕๐ หมายถึง “อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย”
“อุทกภัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมี
ปริ ม าณน้ าฝนมากจนท าให้ มี ป ริ ม าณน้ าส่ ว นเกิ น มาเติ ม ปริ ม าณน้ าผิ ว ดิ น ที่ มี อ ยู่ ต ามสภาพปกติ
จนเกินขีดความสามารถการระบายน้าของแม่น้า ลาคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทาของมนุษย์ โดยการ
ปิดกั้นการไหลของน้าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
และสิ่งแวดล้อม
๓.๑.3 ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕58 แบ่งเป็น ๔ ระดับ โดยมีผู้รับผิดชอบตามระดับความรุนแรง ดังนี้
ระดับความรุนแรง
ลักษณะภัยและ
การจัดการสาธารณภัย
ของสาธารณภัย
ความรุนแรง
๑
๒
๓
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สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไปหรือ ผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ สามารถควบคุม
มีขนาดเล็ก
สถานการณ์และจัดการระงับภัยได้โดยลาพัง
สาธารณภัยขนาดกลาง
ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น ผู้ อ านวยการอ าเภอ ไม่ ส ามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อานวยการจังหวัดเข้าควบคุม สั่ง
การ และบัญชาการสถานการณ์
สาธารณภัยขนาดใหญ่
ผู้อานวยการจัง หวั ด ไม่ ส ามารถควบคุ มสถานการณ์ไ ด้
ผู้อานวยกลาง และ/หรือผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุม สั่งการและบัญชาการ
สถานการณ์
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

นายกรั ฐ มนตรีห รื อรองนายกรั ฐมนตรี ที่ นายกรั ฐ มนตรี
มอบหมาย ควบคุมสถานการณ์

๓.๒ การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
๓.๒.๑ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
การป้องกันและลดผลกระทบ
๑) จังหวัดนนทบุรีมีการทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญ หา
อุทกภัย และภัยแล้ง ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้ง จังหวัดนนทบุรีดาเนินการ
ประสานฐานข้อมูลเชิงพื้นที่จากหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการชลประทานนนทบุรี สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
การใช้ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการกาหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และการกาหนดพื้นที่รองรับการอพยพ และกาหนดจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๓๐
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
2) จั ง หวั ดนนทบุ รีต รวจสอบกระบวนการการแจ้ง เตือ นภั ย ในทุก ระดั บจั ด กาลั ง
เจ้าหน้าที่เฝูาระวังติดตามสถานการณ์ และมีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้หน่วยงานทราบเพื่อเตรียมการปูองกัน
ในพื้นที่ของตนเอง
3) ประชาสัมพันธ์ทุ กช่องทางสื่อ เช่น สื่อวิทยุ สื่อสิ่ง พิมพ์ วิทยุชุมชนต่างๆ การ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดช่วงฤดูฝน และสร้าง
ความตระหนักในความปลอดภัยในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เช่น การระมัดระวัง อันตรายจากไฟฟูารั่ว การ
ปูองกันตนเองจากฟูาผ่า อันตรายจากสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน รวมถึงโรคระบาดในช่วงฤดูฝน
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ได้กาหนดแนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุกภัยและภัยแล้ง
โดยได้กาหนดแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดนนทบุรี มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
การตื้นเขินของแม่น้าลาคลอง ตลอดจนแหล่งน้าสาธารณะ พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมขังผิวการจราจรจากฝนตกหนัก
และการอุดตันของท่อระบายน้าในเขตเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า การกักเก็บน้าในช่วง
ฝนแล้งและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้าล้นตลิ่ง โดยกาหนด 10 แนวทาง ดังนี้
1) ขุดลอกคูคลอง
2) กาจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้า
3) การลอกท่อระบายน้า
4) การติดตั้งหรือลอกท่อไซฟุอน
5) จั ด หาแหล่ ง น้ าต้ น ทุ น ที่ มี อ ยู่ แ ละเพิ่ ม เติ ม โดยเฉพาะจากแหล่ ง น้ าใต้ ดิ น
(น้าบาดาล) พร้อมจัดทาบัญชีแหล่งน้าใต้ดิน
6) ติดตั้งและขยายขนาดท่อระบายน้า
7) พัฒนาแหล่งกักเก็บน้าใต้ดิน สาหรับใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค
8) ก่อสร้างและปรับปรุงแนวคันกั้นน้าให้มีประสิทธิภาพในการรองรับน้าล้นตลิ่งและ
ปูองกันน้าเค็มรุกล้าบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งพื้นที่การเกษตร
9) ติดตั้งเครื่องสูบน้าในพื้น ที่เสี่ยงน้าท่วมขัง และล้นตลิ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อม
ติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่เสี่ยงให้เชื่อมต่อกับจังหวัดนนทบุรี
10) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้าอุปโภค
และบริโภคในชุมชนโดยการทาประปาหมู่บ้านให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
๓.๒.๒ แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมทรัพยากร
การเตรียมความพร้อม จังหวัดนนทบุรีได้ประเมินความเสี่ยงภัยด้านอุทกภัยของจังหวัด
ออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ๑) ประเด็นน้าท่วมขัง ๒) ประเด็นน้าล้นตลิ่ง โดยมีแนวทางมาตรการการปฏิบัติดังนี้

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๓๑
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
๑.ประเด็นน้าท่วมขัง
การเตรียมความพร้อม
มาตรการที่ 1 ให้หน่วยงานตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องสูบน้าต้องมี
สภาพพร้อมใช้งาน และจัดให้ มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยงาน เช่น แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาน้ าท่ ว มตามจุ ด ต่ า งๆ บนถนน
หรือบ้านเรือนของประชาชน ให้ออกปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยทันที
มาตรการที่ 2 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขวงทางหลวง แขวงทางหลวง
ชนบท ดูแลท่อระบายน้าในถนนสายสาคัญ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ หากพบ
สิ่งปฏิกูลอุดตันท่อระบายน้าให้ดาเนินการกาจัดทันที
มาตรการที่ 3 ให้หน่วยงานดาเนินการขุดลอกท่อระบายน้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ
พื้นที่ในซอยต่างๆ ที่มีความเสี่ยง
มาตรการที่ 4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการระดมคนเก็บผักตบชวา ขยะ เศษกิ่งไม้ และ
ขุดลอกทางระบายน้าในคลองที่สาคัญ ที่ส่งผลต่อการระบายน้า เพื่อผลักดันน้าให้มีการระบายได้อย่างรวดเร็ว
มาตรการที่ 5 ให้หน่วยงานประสานกับการไฟฟูานครหลวง เพื่อเตรียมระบบไฟฟูาสารอง หากเกิด
ไฟฟูาดับ เพราะเครื่องสูบน้าไม่สามารถทางานได้ และเมื่อเกิดสถานการณ์ ให้เจ้าหน้าที่การไฟฟูา ตารวจ และแขวงการ
ทางไปถึงจุดเกิดเหตุโดยเร็วที่สุด
มาตรการที่ 6 ในช่วงเข้าฤดูฝนและมีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีเหตุการณ์ฝนตกหนัก
ขอให้โครงการชลประทานจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเตรียมการพร่องน้าในคลองต่างๆ ในพื้นที่เพื่อ
รองรับน้าฝนและเพื่อเป็นแก้มลิงชั่วคราวให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ได้รับทราบ
มาตรการที่ 7 แจ้งหน่วยงานในพื้นที่เฝูาระวังสถานการณ์น้าจากทางภาคเหนือที่จะผ่านสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญ เช่น เกาะเกร็ด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ รวมถึง
รายงานสถานการณ์ในทุกระยะ
มาตรการที่ 8 เมื่ อเกิดฝนตกหนั ก ให้ จั ดก าลั ง เจ้ าหน้ าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ปฏิ บั ติง านประจ าจุดเครื่ องสู บน้าที่ เป็นจุ ดเสี่ ยง ตลอด 24 ชั่ วโมง เพื่ อเร่ งสู บ ระบายน้ าบนผิวจราจร และ
จั ด ก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ท หารและต ารวจให้ ก ารอ านวยความสะดวกด้ า นจราจร ให้ แ ก่ ประชาชน และ
ให้คาแนะนาหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีน้าท่วมขัง พร้อมจัดเตรียมรถบริการ รับ-ส่ง ประชาชน ที่ประสบปัญหา
น้าท่วมขังไม่สามารถเดินทางสัญจรได้
มาตรการที่ 9 กรณีฝนตกหนัก รถติดมากเป็นพิเศษ ให้ประสานสื่อมวลชนของจังหวัด ชมรม
วิทยุชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตัดสินใจหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ติดขัด ก่อนออกจากบ้าน
มาตรการที่ 10 ประชาสัมพันธ์ทุ กช่ องทางสื่อ เช่น สื่อวิทยุ สื่อสิ่ งพิ มพ์ วิ ทยุชุ มชนต่ างๆ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ
การรายงานสถานการณ์จากประชาชน และการรายงานข้อมูลจากผู้ปฏิบัติโดยตรง เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์การ
เตรียมการก่อนฝนตก ขณะฝนตก และหลังฝนตก เพื่อให้สามารถปูองกันและแก้ไข ปั ญหาน้าท่วมขัง รวมทั้ง
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนหลี ก เลี่ ย งการใช้ เ ส้ น ทางที่ มี น้ าท่ ว มขั ง ผ่ า นช่ อ งทาง Application Line
“แก้วิกฤตน้าท่วมนนท์”
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หน้าที่ ๓๒
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
๒.ประเด็นน้าล้นตลิ่ง
การเตรียมความพร้อม
๑. บริหารจัดการระบายน้าสู่แม่น้าเจ้าพระยา โดยมีประตูระบายน้า เปิด – ปิด และมีเครื่องสูบน้า
ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา รวมประตูระบายน้า 106 แห่ง เครื่องสูบน้า ๑๒3 เครื่อง
๒. จั ดเตรี ยมท าแนวคั นกั้ นน้ าด้ วยคั นดิ นชั่ วคราว ตามแนวตลิ่ ง เช่ น บริ เวณท่ าน้ านนท์
ริมทางเดิ นติ ดแม่น้ าและจั ดเตรี ยมแนววางกระสอบทราย เพื่ อปูองกั นน้ าล้ นตลิ่ ง เช่ นในเขตชุ มชนเกาะเกร็ ดที่ มี
ความเสี่ยงน้าล้นตลิ่ง
๓. ติดตาม เฝูาระวังสถานการณ์ และจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อ ม
ใช้ ง าน และจั ด เตรี ย มก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ต ลอด ๒๔ ชั่ ว โมง เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในพื้ น ที่ ก รณี
เกิดสถานการณ์
๔. จัด เตรีย ม ตรวจสอบระบบการสื่อ สารในพื้น ที่ พร้ อมทดสอบให้มี สภาพพร้ อมใช้ ง าน
สามารถอานวยการประสานการปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที
๕. เฝู า ระวั ง ความปลอดภั ย จากอุ บั ติ เ หตุ ท างน้ าในแม่ น้ าเจ้ า พระยา และคลองส าคั ญ
ความปลอดภัยประจาท่าเรือ/ท่าเทียบเรือโดยสาร ท่าน้าสาธารณะต่างๆ โดยเน้นย้าผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับ
ความปลอดภัยของอุปกรณ์ประจาเรือ พนักงานขับเรือ รวมถึงข้อควรปฏิบัติสาหรับประชาชน
๖. ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส ารวจพื้ น ที่ เ พื่ อ รองรั บ น้ าฝนเป็ น แก้ ม ลิ ง ชั่ ว คราว
ให้ได้มากที่สุด เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ ล่วงหน้า ให้สามารถรองรับ
ปริมาณน้าฝนได้เพียงพอ
๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์เฝูาระวังปูองกันน้าท่วม พร้อมจัดเตรียมกระสอบ
ทราย ไม้ แผ่นไม้สาเร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน
๘. สถานีสูบน้า และประตูระบายน้า ดาเนินการปรับปรุงสภาพการพร่องน้า และเก็บขยะทุกวัน
เพื่อเปิดช่องการระบายน้า
๙. จั ดตั้ง ศูนย์ รับบริจาคผู้ป ระสบอุท กภัย เพื่อ รองรับการช่ วยเหลือ ผู้ประสบภั ย พร้อ ม
จัดเตรียมถุงยังชีพสาหรับผู้ประสบภัย
๑๐. จั ด เตรี ย มยารั ก ษาโรค เจ้ า หน้ า ที่ พ ยาบาล และสาธารณสุ ข เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา
ผู้ประสบภัย ทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจ
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หน้าที่ ๓๓
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
3.2.3 แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัย เป็นโครงสร้าง และระบบสื่อสารที่ช่วยให้มีข้อมูล
เกี่ยวกั บสาธารณภั ย และการส่งข้อ มูลที่ถู กต้องรวดเร็วไปยั ง ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน ซึ่ง มี
ความหมายของสีในการแจ้งเตือน 5 ระดับ ดังนี้
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีน้าเงิน
สีเขียว

หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุดให้อาศัยอยู่แต่
ในสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการ
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่
กาลังควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย
และปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
หมา ยถึ ง ส ถา น ก า ร ณ์ อยู่ ใ น ภ า ว ะ เ สี่ ยง อั น ต รา ย
มีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้นให้จัดเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคาแนะนา
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝูาระวัง ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ 24 ชั่วโมง
หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ใ นภาวะปกติ ให้ ติ ด ตามข้ อ มู ล
ข่าวสารเป็นประจา

กระบวนการแจ้งเตือนภัย ประกอบด้วย
๑) การเฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ เป็นการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์
ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้งทาหน้าที่เฝูาระวัง ให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ประชาชน โดยส่วนราชการ
และหน่วยงานที่มีความรู้และเครื่องมือทางเทคนิค และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่เฝูาระวัง และติดตาม
สถานการณ์ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารสาหรับเชื่อมกับ
ระบบสื่อสารให้เพียงพอและสามารถใช้ได้ตลอดเวลา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ าวสาร วิเคราะห์ และ
ประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
๒) การแจ้งเตือนล่วงหน้า เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัย
ขึ้นในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวั ด
นนทบุรี /อาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ระยะเวลาสาหรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยปกติควรมีการแจ้งเตือน
ล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัยไม่ต่ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง
๓) การแจ้งเตือนภัย เป็นการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่าร้อยละ ๖๐ และ
เป็นการแจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการ หน่วยงาน กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด / อาเภอ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดย
ให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ากว่า ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเกิดภัย และต้องมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ได้แก่ คาดการณ์
ระยะเวลา และบริ เ วณพื้ น ที่ที่ จ ะเกิ ด สาธารณภั ย ผลกระทบที่ อาจจะเกิ ด ขึ้น และความยาวนานของภั ย
แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน และการเตรียมความพร้อมรับ มือ เช่น อาหาร
น้าดื่ม ยารักษาโรค
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หน้าที่ ๓๔
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
การแจ้งเตือนระดับจังหวัด/อาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน มูลนิธิ อปพร.
ประชาชน แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ทางราชการและ
เอกชน เช่น วิทยุกระจายเสียงวิทยุสื่อสาร โทรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัด และช่องทางอื่นๆ
กองอานวยการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัดนนทบุรี /อ าเภอ/องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รายงานผลการปฏิบัติ ให้ก องอ านวยการปูอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบ ภายใน
๒๔ ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัยเพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)
๔) การรับมือและการอพยพ กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี/
อาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พิจารณากาหนดแนวทางและขั้น ตอนการปฏิบัติสาหรับส่วนราชการ
หน่ ว ยงาน และองค์ ก รเอกชนในการรั บ มื อ กั บ สาธารณภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ ง การจั ด ท าแผนอพยพและ
การฝึกอพยพ โดยมีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนทรัพยากร และ
เครื่ อ งมื อ พิ เ ศษ ทั้ ง นี้ หากเกิ น ศั ก ยภาพที่ จ ะรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ไ ด้ ใ ห้ ร ายงานกองอ านวยการปู อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบทันที
5) จังหวัดนนทบุรี แต่งตั้งคณะทางานติดตามสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จังหวัด
นนทบุรี ขึ้นในส่วนอานวยการของกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี โดยมีหน้าที่ ดังนี้
5.1 เป็น ศูน ย์ กลางในการติ ดตามสภาพอากาศ ติ ดต่ อ ข่า วและสถานการณ์ วิเ คราะห์
แนวโน้มสถานการณ์ และประเมินสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิด
5.2 รวบรวมข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ประสบสาธารณภัย และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
จัดทาแผนที่ แผนผัง สถานการณ์ ส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันให้กับผู้ปฏิบัติงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.3 จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามที่ได้รับการร้องขอ
5.4 จั ดทารายงานข้อมู ลการปฏิบัติง าน รายงานต่อผู้ บัง คับบั ญ ชา จัดประชุมวางแผน
จัดทาคาสั่ง เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.5 รั บ รายงานเหตุ ก ารณ์ โดยใช้ ข่ า ยสื่ อ สารที่ ส ะดวกรวดเร็ ว ที่ สุ ด เพื่ อ เสนอต่ อ
กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายสู่สภาวะปกติ แถลงข่าว
กับสื่อมวลชน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5.6 ดาเนินการตามที่ผู้อานวยการจังหวัด มอบหมายและสั่งการ
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แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทาง

วิธี
การแจ้งเตือน
ภัย
(2 วิธี)

แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน

- สถานีโทรทัศน์/สถานีวิทยุกระจายเสียง
- วิทยุสมัครเล่น
- โทรสาร/โทรศัพท์มือถือ
- หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
- ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน
- สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Line

- ส่วนราชการภายในจังหวัดนนทบุรี
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่

(1) ระดับของการแจ้งเตือนภัย มีความหมายของสีในการเตือนภัย ดังนี้
สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่ปลอดภัยและ
ปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้า หน้าที่กาลัง ควบคุมสถานการณ์
ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่สถานการณ์ จะรุนแรงมากขึ้น
ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคาแนะนา
สีน้าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝูาระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ 24 ชม.
สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจา
(2) กระบวนการแจ้งเตือนภัย
เฝ้าระวัง ติดตาม
สถานการณ์
• เฝูาระวังสถานการณ์
สาธารณภัย
• เฝูาระวังการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ
• เฝูาระวังระดับน้าใน
เขื่อน การระบายน้า
• เฝูาระวังระดับน้าใน
แม่น้า
• ติดตามระดับน้าใน
คลอง
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
• หน่วยปฏิบัติเตรียม
ความพร้อมประชาชน

การแจ้งเตือนล่วงหน้า

• หน่วยงานเฝูาระวัง
วิเคราะห์ข้อมูล
• ประเมินความเสี่ยงภัย
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า
คลังข้อมูล
• คาดว่ามีผลกระทบให้
ข้อมูลแก่ประชาชนและ
หน่วยปฏิบัติ
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน
• ให้กองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย

การแจ้งเตือนภัย

• คาดว่าผลกระทบรุนแรง
Command Center
ส่งให้แจ้งเตือนภัย
• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน
สื่อและเครื่องมือ
อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ
หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
คู่ขนาน
• ประสานภาคเครือข่าย
เตรียมทรัพยากร
• ตั้งศูนย์พักพิง
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง
เตือนภัย

การรับมือและอพยพ

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน

• การรายงานสถานการณ์
• การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินตามแผนเผชิญ
เหตุ
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3.2.4 แนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพืน้ ที่
ในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับ
ทหารนั้น จะต้องมีการประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และพยายามเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน
รวมทั้ ง ด ารงการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ปู อ งกั น ความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นระหว่ า ง
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองบัญ ชาการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ฝุายทหารอาจพิจารณาจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานระหว่าง
พลเรือนกับทหาร หรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์
สาธารณภัย เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการด้านสาธารณภัย รวมทั้งการบรรยายสรุป
สถานการณ์ประจาวั น เพื่ อทาความเข้า ใจต่ อสถานการณ์ให้ ตรงกัน โดยยึ ดกรอบแนวทางการปฏิบั ติตาม
มาตรฐานหลักสากล และพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้
(1.1) ดาเนินการตามมาตรา 46 แห่ง พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
พ.ศ. 2550 การดาเนินการภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหารให้
เป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือร่วมกันระหว่างผู้อานวยการจังหวัด หรือผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร และ
ผู้ บั ง คั บบั ญ ชาของทหารในเขตพื้ น ที่ ที่ เ กี่ ยวข้ อง เว้ น แต่ เ ป็ นกรณี การสั่ ง การของนายกรั ฐมนตรี หรื อรอง
นายกรัฐมนตรี
(1.2) ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารในการบรรเทาสาธารณภัย
(1.3) ดารงการติดต่อสื่อสารและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดระหว่างพลเรือนกับทหารในพื้นที่
(1.4) ดาเนินการตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘ ดังนี้
การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขั้นตอนการปฏิบัติ
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๘ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่
๑. ขั้น เตรียมการ เป็นการปฏิบัติ ก่อนเกิดภัย หรือ เมื่อภัย พิบัติใกล้จะเกิ ดขึ้น มี
รายละเอียดการ ปฏิบัติประกอบด้วย
1.1 ปฏิ บั ติตั้ ง แต่ส ถานการณ์ ปั จจุ บัน เพื่ อติ ดตามข่ าวสารอย่ างต่อ เนื่อ งและ
ประเมิน สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถเผชิญสาธารณภัยได้ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งรายงานให้หน่วย
เหนือ ทราบตามห้วงระยะเวลา
1.2 ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
และน ามาวางแผนปฏิ บัติ เช่ น กรมปูอ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย กรมอุ ตุ นิย มวิ ท ยา กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรน้า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นต้น
1.3 จัดเตรียมแผน กาลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงาน
และให้ทุกเหล่าทัพ จัดส่งแผนบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละเหล่าทัพให้ ศบภ.ทท. ด้วย
1.4 จั ด เตรี ย มระบบการปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่ การจั ด ระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
มาตรการควบคุม ยานพาหนะ ฯลฯ
1.5 จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติง าน รวมถึง ให้มีการศึกษา
อบรมเกี่ยวกับ งานบรรเทาสาธารณภัย
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1.6 การแจ้ง เตือนภัย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรื อสถานการณ์สาธารณภัยแก่
ประชาชนและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน โดยใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา
เป็นต้น
1.7 จัดการฝึกและพัฒนาแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละเหล่าทัพ
ฝึกซ้อม ร่วมกันทุกเหล่าทัพ รวมทั้งฝึกร่วมกับฝุายพลเรือนและภาคส่วนต่าง ๆ
1.8 ประสานและจัดท าข้อตกลง แนวทาง หรือกระบวนการในการรับและส่ง
ความช่วยเหลือ จากต่างประเทศได้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะความร่วมมือในกรอบของการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM)
1.9 ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเตรียมการปฏิบัติของ ส่วนงาน
การสนับสนุน ทรัพยากรทางทหาร (สปฉ.๗) และส่วนงานการค้นหาและกู้ภัย (สปฉ.๙)
๒. ขั้นปฏิบัติการหรือ ขั้นระหว่างเกิดภัย เป็นการปฏิบัติในระหว่างเกิดภัย เมื่อภัย
พิ บั ติ ก าลั ง จะสิ้ น สุ ด หรื อ ภั ย พิ บั ติ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว แต่ ผ ลของภั ย ยั ง คงด าเนิ น อยู่ มี ร ายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ
ประกอบด้วย
2.1 จัดกาลัง พล ยานพาหนะ เครื่องมือ และสิ่ง อุปกรณ์ที่มีอยู่เข้าไปปฏิบัติการ
ต่อสาธารณภัย ที่เกิด ขึ้น อาจพิจารณาจั ด ชุดประสานการปฏิบัติส่วนหน้า ศบภ.ทท. เข้าไปในพื้ นที่เกิดภั ย
เพื่อประสานการ ปฏิบัติกับส่วนราชการพลเรื อนและหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อส ารวจความเสียหาย วิเคราะห์
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ และรายงานสถานการณ์ ให้ ศบภ.ทท. ทราบ
2.2 ดาเนินการช่วยเหลือตามแผนปูองกั นและบรรเทาสาธรณภัยเมื่อได้รับค าสั่ง
หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
2.3 ในสถานการณ์สาธารณภัยความรุนแรงตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
๑) อาจพิจารณาจัดตั้ง ศบภ.ทท.สน. เพื่อท าหน้าที่วางแผน อ านวยการ
ประสานงาน ควบคุมบังคับบัญชา สั่งการ และก ากับดูแล การปฏิบัติง านของหน่วยทหาร ประสานงานกับ
หน่ว ยงานต่ าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัง คมที่ เข้ าปฏิ บัติ การในพื้น ที่ที่เ กิด สถานการณ์
สาธารณภัย
๒) ศบภ.ทท. โดย สส.ทหาร เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการจัดระบบการ
ติดต่อสื่อสารสนับสนุน ศบภ.กห. ตามที่ได้รับการประสานจากฝุายเลขานุการ ศบภ.กห. โดยอาจพิจารณาจัดตั้ง
ศูนย์การสื่อสาร กห. เพื่อการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งพิจารณาใช้ระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพไทย
ในการจัดการสาธารณภัย ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมด้วย
3) กรณีรัฐบาลตกลงใจรับความช่วยเหลือทั้งทางพลเรือนและทางทหารจาก
ต่างประเทศ ศบภ.กห. อาจมอบให้ ศบภ.ทท. หรือ ศบภ.เหล่าทัพใดเหล่าทัพหนึ่ง จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ระหว่ า งพลเรื อ นกั บ ทหารหรื อ ศู น ย์ ป ระสานงานนานาชาติ เ พื่ อ ประสานงานการรั บ การช่ ว ยเหลื อ จาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกองทัพมิตรประเทศในภาพรวม

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๓๘
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
๔) จั ด ก าลั ง พลที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปประจ า สปฉ.๗ และ สปฉ.๙ และ สปฉ.
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ห น่ ว ยทหารสนั บ สนุ น การบรรเทาสาธารณภั ย ให้ กั บ
กองบัญ ชาการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่ง ชาติ (บกปภ.ช.) เพื่อให้พิจารณาตัดสินใจเลือกหนทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสม และ ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารต่อไป ทั้งนี้ อานาจการสั่งใช้หน่วยทหารยัง
เป็นไปตาม สายการบังคับบัญชา
5) หน่ ว ยที่ รั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ ส่ ง มอบภารกิ จ การปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยให้กับ หน่วยงานฝุายพลเรือนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ หรือเมื่อ
หน่วยงานที่ รับผิดชอบโดยตรงสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง
๓. ขั้นการฟื้นฟูเป็นการปฏิบัติห้วงภายหลังภาวะฉุกเฉินพิบัติสิ้นสุดลงแล้ว
โดยมุ่งเน้นการ ดาเนินการต่างๆ เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และวิถีความเป็นอยู่ของ
ชุมชนในพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมถึงการซ่อมสร้างและการฟื้นสภาพ ให้สามารถใช้ไ ด้
ตามปกติ หรือ การพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของฝุายพลเรือนเป็นส่วนใหญ่
ในส่วนของ กองทัพให้เป็นไปตามที่รัฐบาลมอบหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากั บ ดู แ ล และประชาสั มพั น ธ์ ก าร
ช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในส่วนที่รับผิดชอบหลังจากเกิดเหตุการณ์ รวมทั้งสนับสนุนส่วนราชการ
หรือ หน่วยงานภาครัฐอื่นในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู
๓.๒ จั ด ก าลั ง พลร่ ว มท าความสะอาด เก็ บ กู้ ซ ากปรั ก หั ก พั ง ซ่ อ มแซมระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามขีดความสามารถ
๓.๓ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยรวดเร็ว
๓.๔ การมอบสิ่งของที่จ าเป็นต่อการยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
๓.๕ สนับสนุนการขนย้ายผู้ประสบภัยพิบัติรวมถึงทรัพ ย์สินของผู้ประสบภัยพิบัติ
ไปยังที่ปลอดภัย หรือกลับสู่สถานที่เดิม
๓.๖ สารวจและรวบรวมข้อมูลความเสียหายทุกด้านเพื่อประโยชน์ในการให้ความ
ช่วยเหลือของส่วนราชการที่รับผิดชอบต่อไป
๓.๗ สนับสนุนสานักงานตารวจแห่งชาติในการรักษาความสงบเรียบร้อย อ านวย
ความสะดวก ด้านการจราจรและความปลอดภัยแก่บุคคล สถานที่ และทรัพย์สิน
๓.๘ ให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาล และการปูองกันโรคระบาด
๓.๙ ดาเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่ อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างขวัญ และก าลัง ใจ
ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว โดยให้สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์
หรื อการแถลงข่า วของรัฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย เพื่ อไม่ ให้ ประชาชนเกิ ดความสับ สนและ
ตื่นตระหนกต่อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งปูองกันการสร้างข่าวลือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ
หรือความสงบ เรียบร้อยของสังคม
๓.๑๐ รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ภัยพิบัติ ในขั้นการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยและการฟื้นฟูให้รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา
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หน้าที่ ๓๙
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยทหารในจังหวัดนนทบุรี
ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2558

กรมพลาธิการทหารบก

มณฑลทหารบกที่ 11

ปตอ. 1 พัน 5
อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอปากเกร็ด อาเภอบางกรวย

กรมทหารปื นใหญ่ต่อสูอ้ ากาศยานที่ 1

ปตอ. 1 พัน 6
อาเภอไทรน้อย

ปตอ. 1 พัน 7
อาเภอบางบัวทอง

3.2.5 แนวทางปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม องค์การสาธารณกุศล ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
1) ให้จั ดเจ้าหน้าที่ ประสานงาน กั บศูนย์บั ญ ชาการเหตุก ารณ์ จัง หวัด (กรณีเกิ ด
สาธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
2) ให้ กระทรวงมหาดมหาดไทย โดยส านั กงานปูอ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัดนนทบุรี สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดทา
แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนกาลังทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติง านของ
องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยในแต่ละระดับ
รายนามองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ สมาคม จังหวัดนนทบุรี
ที่ องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ สมาคม
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
1 มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
1418
2 มูลนิธิร่วมกตัญญู
02-751-0344-7
3 มูลนิธิสยามนนท์
02-453-5556
4 สมาคมกู้ภัยนนทบุรี
085-120-9772
5 ชมรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยฐานริมสวน 085-938-1167/081-812-7693
6 ชมรมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
081-793-0322
(รายละเอียดองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ สมาคม จังหวัดนนทบุรี บรรจุไว้ในภาคผนวก ก.)
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หน้าที่ ๔๐
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
3.2.6 แนวทางการกาหนดพื้นที่/ศูนย์พักพิงชั่วคราว และการอพยพ
เป็นการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวในสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยขึ้น มักมีการ
เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และกาหนดอาคารที่จะนามาใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ รวมทั้งการอาศัย
ในศูนย์พักพิงชั่วคราว มีผลโดยตรงต่อการดารงชีวิตและศักดิ์ศรีกับผู้พักพิง อย่างไรก็ตาม การเตรียมการจัดตั้ง
ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) จัดหาสถานที่ตั้ง ศู นย์ พัก พิง ชั่ว คราว โดยกองอ านวยการปู องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ต้องดาเนินการคัดเลือกจากสถานที่ตั้งที่มีความพร้อม
(2) การจัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว ประกอบด้วย ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ซึ่ง เป็น ทั้ง หน่ว ยงานของรัฐ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น หรือ ผู้อ านวยการโรงเรี ยน(เฉพาะกรณี ที่ศู นย์ ฯ
เป็นโรงเรียน) ซึ่งมีบทบาทโดยตรง โดยแบ่งเป็น ฝุายปฏิบัติการและฝุายอานวยการร่วม
(3) ปัจจัยความจาเป็นขั้นต่าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ
(4) การบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ ต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จาเป็น
ให้ ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด นนทบุ รี เป็ น หน่ ว ย
รับผิดชอบหลัก ในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการ
ขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ระบบสุขภาพอนามัย ระบบรักษาความปลอดภัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
องค์ประกอบของศูนย์พักพิงชั่วคราว
สถานที่
๑) การคัดเลือกสถานที่ตั้งศูนย์พักพิง (Site Selection) โดยคานึงถึงความปลอดภัยต้องมี
การคมนาคมสะดวก มีความพร้อมของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟูา เป็นต้น
๒) สภาพของสถานที่ตั้งศูนย์พักพิง (Conditions) จาต้องมีปัจจัยพื้นฐานขั้นต่าที่จาเป็น
ประกอบด้วย
(๑) มีทรัพยากรในปริมาณที่เพียงพอ (availability of resources) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค หลักเกณฑ์ 1 คนประมาณ ๑๕ – ๒๐ ลิตรต่อวัน
(๒) ขนาดของพื้นที่ (size) โดยทั่วไปแล้วผู้อพยพ จาเป็นต้องใช้พื้นที่ในการใช้ชีวิต ๓๐ตร.ม./คน
(๓) สภาพทางกายภาพของพื้ นที่ตั้ ง (geology and topography) ควรเป็น พื้น ที่
ลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้า
(๔) ต้นไม้ และพืชพันธุ์ต่างๆ (trees and vegetation) ไม่ควรทาลายหรือถอนทิ้ง เพราะ
ต้นไม้และพืชต่างๆ จะช่วยให้ร่มเงา ลดการพังทลายของหน้าดิน
(๕) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (environmental and disease risks) ไม่ควร
ตั้งศูนย์อพยพในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ
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หน้าที่ ๔๑
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
โครงสร้างของศูนย์พักพิงชั่วคราว ประกอบด้วย

โครงสร้างของศูนย์พักพิงชั่วคราว

หัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราว
(ตามที่ผู้อานวยการแต่งตั้ง)

ฝุายปฏิบัติการ
-ด้านประสานผู้ประสบภัย
-ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
-ด้านการบรรเทาทุกข์

ฝุายอานวยการ
- ด้านอานวยการ
- ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ด้านประกอบเลี้ยง
- ด้านการสงเคราะห์อาชีพ
- ด้านการรักษาพยาบาล
- ด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่
- ด้านขนส่ง
- ด้านระบบการรักษาความปลอดภัย

๑) หัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราว (Camp Chief) เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหาร
ของพื้นที่ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้นาในศูนย์พักพิงชั่วคราว
และผู้ประสานงานการดาเนินงานและเข้าร่วมการประชุมกับคณะต่างๆ ระดับเหนือขึ้นไป ในการแก้ไขปัญหา
“ซึ่ง อาจเป็ นได้ ทั้ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ผู้ น าชุ ม ชน หรื อผู้ อ านวยการโรงเรี ย น
(กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว)”
๒) ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย
(๑) ด้านประสานผู้ประสบภัย เป็นการประสานกับผู้ประสบภัยให้ ทราบถึงความต้องการ
ความช่วยเหลือ มอบหมายให้ สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
(๒) ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มอบหมายให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
(๓) ด้ า นการบรรเทาทุ ก ข์ เป็ น การบรรเทาทุ ก ข์ เ บื้ อ งต้ น ด้ า นปั จ จั ย สี่ มอบหมายให้
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัดนนทบุรี สานักงานพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๔๒
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
๓) ฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
(๑) ด้านอานวยการ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
จิตอาสาในพื้นที่
- การลงทะเบียนผู้อพยพ ทั้งอพยพเข้าและกลับออกไป
- หน่วยประสานงานภายในและภายนอกของศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ข้อมูลบุคคลของผู้อพยพ
- รายงานการปฏิบัติงาน รายการค่าใช้จ่าย
- การรับบริจาค และจัดทาบัญชีสิ่งของบริจาค
(2) ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มอบหมายให้สานักงานการไฟฟูานครหลวงเขต
นนทบุรี สานักงานประปาสาขานนทบุรี และบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาจังหวัดนนทบุรี
- ระบบไฟฟูาและแสงสว่าง
- ระบบการสื่อสาร
- น้าสาหรับอุปโภค บริโภค”
(3) ด้านประกอบเลี้ยง มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาในพื้นที่
- กาหนดตารางเวลาการแจกจ่ายอาหารประจาวัน
- กาหนดจุดรับอาหารในแต่ละวัน
- จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
- ประเมิ น สถานการณ์ ด้ า นอาหารและน้ า โดยมี ปั จ จั ย ประกอบ คื อ ผู้ อ พยพ
และเครื่องบริโภคที่มีอยู่และสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการให้บริการผู้อพยพในแต่ละวัน
- จัดหาภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
(4) ด้านการสงเคราะห์อาชีพ มอบหมายให้สานักงานพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนนทบุรี สานักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี และสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
- จัดให้มีการส่ง เสริมอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพสังคม ความถนัดและทักษะของ
ผู้ประสบภัย
- จัดหาวิทยากรและตารางเวลาการฝึกอบรมอาชีพในแต่ละวัน
- ให้ความรู้ และคาแนะนาในการสร้างอาชีพ
(5) ด้ านการรัก ษาพยาบาล มอบหมายให้ สานัก งานสาธารณสุ ข จัง หวั ด นนทบุ รี และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่
- จัดให้มีสถานพยาบาลในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เพียงพอ และดูแลด้านสุขอนามัย
- จัดให้มีทีมสาหรับปรึกษาด้านสุขภาพจิตในแต่ละวัน
- จัดให้มีทีมแพทย์ประจาวัน ตรวจสุขภาพผู้ปุวย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น เต้นแอโรบิค
- จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ฝึกสมาธิ เล่นเกม เป็นต้น

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๔๓
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
(6) ด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ มอบหมายให้สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยทหารในจังหวัด
- จัดโครงสร้างการจัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ
- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จาเป็นต่อศูนย์พักพิงชั่วคราว
- การทาความสะอาดสถานที่ กาจัดสิ่งสกปรก การดูแลสุขา
- จัดหาพื้นที่สาหรับซักล้าง และทาความสะอาดส่วนบุคคล
(7) ด้านขนส่ง มอบหมายให้กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยทหารในจังหวัด
- จัดพาหนะขนส่งสิ่งของ รวมถึง กรณีฉุกเฉิน เช่น ผู้ปุวย
- จัดให้มีพาหนะอย่างน้อย 1 คัน ตลอด 24 ชั่วโมง
- จัดระเบียบการจราจรและเส้นทางคมนาคม สาหรับเข้า – ออก พื้นที่อพยพ
(8) ด้านระบบการรักษาความปลอดภัย มอบหมายให้กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
และกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดนนทบุรี (อส.)
- จัดระบบการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อพยพ”
ปัจจัยความจาเป็นขั้นต่าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่น ๆ
๑) อัตราส่วนสาหรับเจ้าหน้าที่ต่ออพยพ คือ ๑:๕๐
๒) มีการแบ่งหน้าที่ของผู้อพยพ ได้แก่ การช่วยทาความสะอาดศูนย์พักพิงชั่วคราว ปฏิบัติตาม
กฎและระเบียบของศูนย์พักพิงชั่วคราว ช่วยรักษาความสงบ หรืออาจสมัครเป็นอาสาสมัครภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่ที่ตนเองอยู่
๓) มาตรฐานสากลของการประเมินและจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
การบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ
การบริหารจัดการข้อมูลในศูนย์อพยพเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นที่สุดของการบริหารจัดการ
ศูนย์อพยพ โดยข้อมูลที่จาเป็นต้องเก็บบันทึก (Documentation and Data records) ประกอบด้วย
๑) ข้อมูลประชากรผู้อพยพ (population data) มีความสาคัญอย่างมากต่อการวางแผนการ
จัดบริการ และการให้ความช่วยเหลือ
๒) ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ อ พยพ (confidential records) เป็ น ข้ อ มู ล ของผู้ อ พยพ
ที่จาเป็นต้องใช้เมื่อปิดศูนย์อพยพเพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินชีวิต เช่น บันทึกสุขภาพที่ไ ด้รับขณะอยู่ใน
ศูนย์อพยพเป็นต้น
๓) ข้อมูลด้านธุรการ (administrative documents) คือ รายงานการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการศูนย์อพยพทั้งหมด เช่น รายงานการปฏิบัติงาน สมุดบัญชี รายการค่าใช้จ่ายเป็นต้น
(รายชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว จังหวัดนนทบุรี บรรจุไว้ในภาคผนวก ก.)

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๔๔
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
๓.๓ การจัดการภาวะฉุกเฉิน
๓.๓.๑ องค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ก. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดจั ดตั้ งศูนย์บั ญชาการ
เหตุ การณ์จั งหวัดเมื่อเกิ ดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภั ยขึ้ น โดยมีผู้ อานวยการจัง หวั ด (ผู้ว่ า ราชการจัง หวั ด
นนทบุรี) เป็นผู้สั่งการ ควบคุม และบัญชาการ เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง เป็นศู นย์กลางในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรในการ
จั ดการสาธารณภั ยจากส่ วนราชการและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อสนั บสนุ นให้ แก่ กองอ านวยการปู องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมทั้งอานวยการและประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ฝุ ายพลเรื อนและฝุ ายทหาร ตลอดจนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และองค์ ก ารสาธารณกุ ศ ลในพื ้ น ที ่ ที่
รั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งมี เ อกภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

ก. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี
ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ทีป่ รึกษา/ผูเ้ ชีย่ วชาญ

ศูนย์ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์ร่วม
ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิ

ส่วนปฏิบัติการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
(ด้ านความมั่นคง)

ส่วนอานวยการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
(ด้ านเศรษฐกิจ)

ส่วนสนับสนุน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
(ด้ านสังคม)

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๔๕
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดนนทบุรี
นนทบุรี
ผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี/ผู้อานวยการจังหวัดนนทบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11
ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

- ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
- ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี
- สานักงาน ปภ.จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
- สานักงานจังหวัดนนทบุรี
- ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
- ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี
- สานักงาน ปภ.จังหวัดนนทบุรี

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนอานวยการ

ส่วนสนับสนุน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
(ด้านความมั่นคง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
(ด้านเศรษฐกิจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
(ด้านสังคมและวัฒนธรรม)

1. กรมพลาธิการทหารบก
2. มณฑลทหารบกที่ 11
3. กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
4. ตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
5. ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี
6. สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
8. ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
9. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนนทบุรี
10. แขวงทางหลวงนนทบุรี
11. แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
12. สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี
13. สานักชลประทานที่ 11
14. โครงการชลประทานนนทบุรี
15. ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี
16. อาเภอ ทุกอาเภอ
17. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง
18. มูลนิธิ สมาคม องกร์สาธารณกุศล

1. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี
2. ตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
3. ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี
4. สานักงานจังหวัดนนทบุรี
5. สานักชลประทานที่ 11
6. โครงการชลประทานนนทบุรี
7. สานักงาน ปภ.จังหวัดนนทบุรี

1. ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี
2. เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
3. สานักงานจังหวัดนนทบุรี
4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
5. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนนทบุรี
6. อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
7. พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี
8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
9. ขนส่งจังหวัดนนทบุรี
10. คลังจังหวัดนนทบุรี
11. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
12. ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
13. พลังงานจังหวัดนนทบุรี
14. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
15. เกษตรจังหวัดนนทบุรี
16. ประมงจังหวัดนนทบุรี
17. ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
18. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี
19. ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
20. วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
แผนเผชิญเหตุ
ทุ กภั
ย จัหงารส่
หวัวดนจันนทบุ
รี ปี ร๒๕๖๓
21. อองค์
การบริ
งหวัดนนทบุ
ี
22. การไฟฟูานครหลวง ทุกแห่ง
23. สานักงานประปานครหลวง ทุกแห่ง
24. มูลนิธิ สมาคม องกร์สาธารณกุศล

หน้าที่ ๔๖
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี มีโครงสร้างและองค์ประกอบ ดังนี้
๑) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ คาแนะนา ข้อมูล ทางวิชาการ การสังเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เ กี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ส าธารณภัยที่ เกิดขึ้น โดยให้คานึง ถึ ง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสาคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อานวยการจังหวัดเห็นสมควร
ทั้งนี้ จานวนของคณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามที่เห็นสมควร
๒) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ เพื่อสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชนรวมทั้ง ปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน โดยให้
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทาขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในศูนย์ฯ
๓) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม
ด้านกฎหมาย ธุรการและกาลังพล
๔) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและปกปูองทรัพย์สิน
เข้ า ควบคุ ม สถานการณ์ ฟื้น ฟู สู่ สภาวะปกติ ดั บ เพลิ ง ค้ น หาและกู้ ภั ย สารเคมีแ ละวั ต ถุอั น ตราย บริ ก าร
การแพทย์และสาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย ประสานทรัพยากร และ ทางทหาร โดยให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันจัดทา ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้าง ภายในของส่วนฯ
๕) ส่วนอานวยการ มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย รวบรวม
ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจาเป็นในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง
จัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐานดาเนินการ
๖) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านที่จาเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพลังงาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การโยธาธิการและ
ซ่อมบารุง การฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน โดยให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้านร่วมกัน
จัดทา ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ
(2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และการรับบริจาค
โดยให้คลังจังหวัด เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจด้านงบประมาณ การเงินการคลัง และสานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจด้านการรับบริจาคพร้อมร่วมกันจัดทาแผนผัง
ขอบเขต ภารกิจ แผนงานและโครงสร้างภายใน

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๔๗
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์อาเภอ
ผูบ้ ญ
ั ชาการ
นายอาเภอ
ทีป่ รึกษา/ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยาน
ทีร่ ับผิดชอบ อาเภอ

ศูนย์ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์ร่วม
- กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
- ฝุายความมั่นคง
- ฝุายทะเบียนและบัตร
ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิ
- ท้องถิ่นอาเภอ
- กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
- ฝุายความมั่นคง
- ฝุายทะเบียนและบัตร

ส่วนปฏิบตั ิการ

ส่วนอานวยการ

ส่วนสนับสนุ น

1. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยาน ที่รับผิดชอบอาเภอ
2. สถานีตารวจในพื้นที่อาเภอ
3. สาธารณสุขอาเภอ
4. ท้องถิ่นอาเภอ
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่
6. มูลนิธิ สมาคม องกร์สาธารณกุศล
ในพื้นที่

1. สัสดีอาเภอ
2. สถานีตารวจในพื้นที่อาเภอ .
3.กลุ่มบริหารงานปกครอง
4. ฝุายทะเบียนและบัตร
5. ฝุายความมั่นคง

1.กิ่งกาชาตอาเภอ
2. ประมงอาเภอ
3. ปศุสัตว์อาเภอ
4. เกษตรอาเภอ
5. พัฒนาการอาเภอ
6. ท้องถิ่นอาเภอ
7. สานักงานที่ดินอาเภอ
8 .วัฒนธรรมอาเภอ
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่
10. มูลนิธิ สมาคม องกร์
สาธารณกุศลในพื้นที่

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๔๘
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์ปฏิบตั ิการฉุ กเฉินท้องถิน่
ผูอ้ านวยการท้องถิน่
ทีป่ รึกษา/ผูเ้ ชีย่ วชาญ
- ผู้เชี่ยวชาญด้ านต่างๆ
- ผู้อานวยการโรงเรียน
- ผู้นาชุมชน

ศูนย์ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์ร่วม
-สานักปลัด
-ฝ่ ายปกครอง

ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิ
-สมาชิกสภา
-ฝ่ ายปกครอง

ส่วนปฏิบัติการ
-ฝ่ ายปกครอง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุข
-กองสวัสดิการและสังคม
-อาสาสมัคร เช่น อปพร. อสม.
-ผู้นาชุมชน

ส่วนอานวยการ
-สานักปลัด
-สมาชิกสภา
-ฝ่ ายปกครอง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุข
-กองสวัสดิการและสังคม

ส่วนสนับสนุน
-ฝ่ ายปกครอง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุข
-กองสวัสดิการและสังคม
-อาสาสมัคร เช่น อปพร. อสม.

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๔๙
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ข.ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
กรณีเมื่อมีการยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) หรือ
การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
ให้ ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จั ง หวั ด นนทบุ รี แ ปรสภาพเป็ น ศู น ย์ บั ญ ชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดนนทบุรีของกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในกรณีเมื่อมีการ
ยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
(ระดับ 4) ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามการบัญชาการจากกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
โดยรับผิดชอบอานวยการ ควบคุม ปฏิบัติง าน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับ การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรเพื่อการจัดการ
สาธารณภัย และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝุายพลเรือนและฝุายทหาร ตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
สาธารณภัย ระดับ ๓ – ๔
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) และการจัดการสาธารณภัย
ขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรับผิดชอบอานวยการ ประสานการ
ปฏิบัติ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนการสั่งการจากกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
รวมทั้งติดตาม เฝูาระวังสถานการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ รายงาน และเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แห่ งชาติ หรื อนายกรั ฐมนตรี เพื่อ ตัด สิน ใจยกระดับ เป็ นการจัด การสาธารณภั ย
ขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ให้รับผิดชอบบังคับบัญชา อานวยการ วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม และประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ3)
หรือการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)
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หน้าที่ ๕๐
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วน
หน้าจังหวัดนนทบุรี
กรณีการจัดการสาธารณภัย
ระดับ ๓ – ๔

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี (ศบก.จ.นบ.)
แปรสภาพ เมื่อ ผบปภ.ช.นรม.
ตัดสิ นใจยกระดับการจัดการ
สาธารณภัยระดับ ๒
เป็ น ระดับ ๓-๔

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ (ศบก.อ.)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่

ทน.
2 แห่ง

ศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉินท้องถิ่น

ทม.
8 แห่ง

ทต.
11 แห่ง
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อบต.
24 แห่ง

หน้าที่ ๕๑
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
๓.๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์
ก. การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)
เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขตจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ดาเนินการดังนี้
1) เมื่ อ เกิ ด หรื อ คาดว่ า จะเกิ ด สถานการณ์ อุ ท กภั ย และวาตภั ย ในพื้ น ที่
ให้ผู้อานวยการจังหวัดตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในท้องที่ที่เกิดภัย ตามระดับความรุนแรงของภัยทั้งนี้ให้กาหนด
โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่ประกอบด้วยส่วนอานวยการส่วนปฏิบัติการและส่วนสนับสนุนโดยมี
การแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบประจ าส่ ว นต่ า งๆ และมี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ประจ า (Standard Operation
Procedure : SOP) เพื่อใช้ปฏิบัติงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์ฯ หลักในการสั่ งการ พร้อมจะ
ระดมสรรพกาลังจากหน่วยงานได้อย่างเต็มกาลังสามารถ นอกจากนี้ ผู้อานวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดาเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกสารวจสถานการณ์การเกิดภัย รายงานสถานการณ์
การเกิดภัย โดยประกอบด้วยข้อมูลจานวนความเสียหาย ความเดือดร้อนของพื้นที่ที่ประสบภัย จานวนราษฎร
และทรัพย์สินที่เสียหาย
2) ให้ศูนย์บัญ ชาการเหตุการณ์ปูองกันและแก้ไ ขปัญ หาอุทกภัย เขตท้องที่
ที่เกิดภัยดาเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่ การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค น้าดื่ม อาหาร ยา
ที่ จ าเป็ น การอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย และด้ า นอื่ น ๆ ตามระเบี ย บระทรวงการคลั ง
ว่าด้ วยเงิ นทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั ติกรณี ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2556 ในการให้ ความช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติ และรายงานความช่วยเหลือให้หน่วยเหนือทราบ
3) เมื่อมีความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้ดาเนินการ
ช่วยเหลือโดยเร็วและให้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
ในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์ เรือ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
4) กรณีเกินขีดความสามารถ ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ ได้ ให้รายงาน
เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุน จากศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ การณ์ปู อ งกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ทกภั ย ระดั บเหนื อขึ้ น ไป
หรือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตท้องที่ใกล้เคียง หรือหน่วยงานสนับสนุนได้
ตามความจาเป็น
5) ให้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ให้ประชาชน
มีความระมัดระวังเตรียมปูองกันภัยที่มากับน้า เช่น สัตว์อันตราย โรคระบาด พยาธิ และระมัดระวังรักษา
สุขภาพเพื่อปูองกันโรคระบาดต่างๆ อันเนื่องมาจากอุทกภัย โดยประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข
เพื่อดาเนินการตรวจสอบและควบคุมโรค รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานให้ความช่วยเหลือของทาง
ราชการอย่างต่อเนื่อง
๖) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ สื่ อ สาร และจั ด ให้ มี ร ะบบสื่ อ สารหลั ก ระบบสื่ อ สารรอง
และระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จาเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงระบบสื่ อ สารดั ง กล่ า วกั บ
หน่ ว ยงานอื่ น ได้ ป กติ โดยเร็วทั่วถึงทุกพื้นที่ พร้อมกาหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร
สาหรับสถานการณ์
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หน้าที่ ๕๒
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
๗) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสารและวิทยุสื่อสารเป็นหลัก หน่วยงาน
หลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
๘) หากเกิดสถานการณ์ที่ส่ง ผลกระทบเป็นวงกว้าง ให้ผู้อานวยการจัง หวัด
กาหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่เหมาะสมร่วมรับผิดชอบภารกิจในแต่ละเขตพื้นที่ที่ประสบภัย โดยมอบหมาย
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นนทบุ รี ปลั ด จั ง หวั ด นนทบุ รี หั ว หน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นายอ าเภอ ด้ ว ยการก าหนด
สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อช่วยควบคุม กากับการปฏิบัติในภารกิจที่สาคัญและร่วมบูรณาการสนับสนุน
กาลังพล อุปกรณ์ ยานพาหนะจากหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน
๙) จังหวัดนนทบุรีมีความพร้อมในการรายงานข้อมูล หรือสถานการณ์ โดย
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดนนทบุรี จะรายงานให้กองอานวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบทันที และจะรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย รายงานสรุปความเสียหาย และ
รายงานสรุปให้ความช่วยเหลือราษฎรจากอุทกภัย เป็นระยะๆ
ข. การบัญชาการเหตุการณ์ร่วม (Unified Command)
๑) จังหวัดนนทบุรี มีศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ประกอบด้วยประชาสัมพันธ์
จังหวัดนนทบุรี สื่อท้องถิ่น วิทยุชุมชนในพื้นที่ร่วมกันบูรณาการข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพร่วมกัน
๒) หากเกิ ด สถานการณ์ ที่ มี ผ ลกระทบรุ น แรง และสถานการณ์ อ าจส่ ง ผล
กระทบยาวนานต่อเนื่อง ให้จัดตั้งชุดประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจงให้ประชาชน
ทราบถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ และข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อลดความตระหนกจากการรับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสื่อออนไลน์
๓.๓.3 การเผชิญเหตุอุทกภัย
(1) การบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูน้าหลาก
เพื่อป้องกันไม่ให้น้าจากแม่น้าเจ้าพระยา ไหลย้อนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนนทบุรี
โครงการชลประทานนนทบุรี ด้าเนินการดังนี้
1. จะท้าการปิดประตูระบายน้้า โดยยกบานประตูระบายน้้าลงจนถึงระดับ
ต่้าสุด เพื่อป้องกันไม่ให้น้าจากแม่น้าเจ้าพระยาไหล เข้ามาท่วมพื้นที่ราษฎร และจะท้าการสูบน้้าในคลองออก
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้้าเน่าเสีย และน้้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎรด้านใน
2. หากระดับน้้าในคลองสูง เกินกว่าระดับเก็บกักที่ก้าหนด และมีฝนตก
ในพื้นที่เป็นปริมาณมากก็จะท้าการสูบน้้า ด้านในคลองออก จนกว่าระดับน้้าด้านในคลองจะลดลงต่้ากว่า
ระดับเก็บกักที่ก้าหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและในเขตชุมชน
3. หากระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยา ลดต่้ากว่าระดับน้้าเก็บกักในคลองก็จะท้า
การเปิดประตูระบายน้้าโดยยกบานระบายน้้าขึ้นเพื่อระบายน้้าในคลองออกสู่แม่น้าเจ้าพระยา เพื่อเป็นการ
ถ่ายเทน้้าไปในตัวด้วย
4. การบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะท้าให้ราษฎรในพื้นที่ไ ด้รับ
ประโยชน์สูงสุด จากการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้า โดยทางโครงการชลประทานนนทบุรี จะท้าการส่ง
มอบกุญแจ ส้าหรับปิด- เปิด บานประตูระบายน้้า ริมแม่น้าเจ้าพระยา ให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประธานชุมชนในพื้นที่นั้นๆเป็นผู้ดูแล และติดต่อประสานงานในการบริหารจัดการน้้าร่วมกับทางโครงการฯ
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ริมแม่น้าเจ้าพระยาในช่วงฤดูน้าหลาก
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สาหรับจุดเตือนภัย - การเตรียมความพร้อมในการเตือนภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
จะมีตัวชี้วัดสถานการณ์ คือ การใช้ระดับน้าในแม่น้าเจ้าพระยา ที่ สถานี C22 ปตร.คลองบางตลาด
อ.ปากเกร็ด เป็นตัวกาหนดและการใช้ค่าปริมาณน้าที่ไหลผ่านแม่น้าเจ้าพระยา โดยวัดที่สถานี C29 อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นตัวกาหนด รวมทั้งประมาณฝนที่ตกในพื้นที่ ดังนี้
- ค่าระดับน้าที่ สถานี C 22 ปตร.คลองบางตลาด อ.ปากเกร็ด มีค่าระดับ + 1.80 ม.รทก.
- ค่าปริมาณน้าที่ ไ หลผ่ านสถานีส ถานี C.29 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอ ยุธยา
มีปริมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (เป็นจุดวัดปริมาณน้าที่ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรี)
- ค่าปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ ซึ่ง พื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดส่ วนใหญ่เป็นชุมชนที่
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด และเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งในการติดตามปริมาณ
ฝนที่ตกสูงสุดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่สามารถรับได้ประมาณ 60 มิลลิเมตร
เนื่องจาก จังหวัดนนทบุรี เป็นจัง หวัดที่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้น -ลงของน้้าทะเล
จึงจะต้องเฝ้าระวังทั้งระดับน้้าและปริมาณน้้าควบคู่กันไป
แนวทางการบริหารจัดการน้าในฤดูน้าหลากในพื้นที่ชลประทานทุ่งฝัง่ ตะวันตกของ
แม่น้าเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรี
ในช่วงฤดูน้าหลาก เพื่อป้องกันไม่ให้น้าจากพื้นที่ด้านเหนือของจังหวัดไหลเข้าท่วมพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี จะด้าเนินการบริหารจัดการน้้า ดังนี้
1. รับน้้าจากพื้นที่ตอนบน เข้าคลองพระยาบรรลือ ซึ่งเป็นคลองแนวขวางที่เชื่อมต่อ
ระหว่างแม่น้าท่าจีนกับแม่น้าเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากนั้นจะท้าการบริหาร
จัดการน้้าในคลองพระยาบรรลือ โดยส่วนหนึ่งระบายน้้าออกแม่น้าท่ าจีน โดยใช้ประตูระบายน้้า และสถานี
สูบน้้าพระยาบรรลือ สูบน้้าออก โดยมีประสิทธิภาพการระบายน้้าสูงสุด 36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เครื่อง
สูบน้้าขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จ้านวน 12 เครื่อง และอีกส่วนหนึ่งจะระบายน้้าออกแม่ น้าเจ้าพระยา
โดยใช้ประตูระบายน้้า และสถานีสูบน้้าสิงหนาท สูบน้้าออกโดยมีประสิทธิภาพการระบายสูงสุด 24 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที เครื่องสูบน้้าขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จ้านวน 8 เครื่อง จากนั้น ปริมาณน้้าที่เหลือ
จะระบายผ่านคลองแนวตั้งที่เชื่อมต่อกับคลองพระยาบรรลือ ตามศักยภาพที่คลองในพื้นที่รับได้ และไม่เกิดผล
กระทบลงสู่คลองพระพิมล ซึ่งเป็นคลองแนวขวางที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้าท่าจีนกับแม่น้าเจ้าพระยา
2. ระบายน้้าจากคลองพระพิมล ซึ่งเป็นคลองแนวขวาง ที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้าท่าจีน
กับแม่น้าเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยส่วนหนึ่งระบายออกแม่น้าท่าจีน โดยใช้
สถานีสูบน้้าคลองพระพิมลสูบน้้าออก โดยมีประสิทธิภาพการระบายน้้าสูงสุด 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เครื่องสูบน้้าขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จ้านวน 20 เครื่อง และอีกส่วนหนึ่งก็ระบายออกทางแม่น้า
เจ้าพระยา โดยใช้เครื่องสูบน้้าที่ประตูระบายน้้าคลองบางบัวทอง โดยมีประสิทธิภาพการระบายน้้าสูงสุด
36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเครื่องสูบน้้าขนาด 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จ้านวน 6 เครื่อง จากนั้น ปริมาณน้้า
ที่เหลือจะระบายผ่านคลองแนวตั้ง ที่เชื่อมต่อกับคลองพระพิมล ตามศักยภาพที่คลองในพื้นที่จะรับได้ และ
ไม่เกิดผลกระทบลงสู่คลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคลองแนวขวางที่เชื่อมต่อด้วยแม่น้าท่าจีนและแม่น้าเจ้าพระยา
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3. ระบายน้้าจากคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคลองแนวขวางที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้าท่าจีน
กับแม่น้าเจ้าพระยา ในอัตราไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยส่วนหนึ่งระบายออกแม่น้าท่าจีน โดยใช้
สถานีสูบน้้าคลองมหาสวัสดิ์ โดยมีประสิทธิภาพการระบายน้้าสูงสุด 72 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (เครื่องสูบน้้า
ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จ้านวน 6 เครื่อง และเครื่องสูบน้้าขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จ้านวน
12 เครื่อง และอีกส่วนหนึ่งระบายออกทางแม่น้าเจ้าพระยาที่ ประตูระบายน้้าฉิมพลี โดยใช้ 2 ระบบ Gravity
จากนั้น ปริมาณน้้าส่วนที่เหลือจะระบายผ่านคลองแนวตั้ง ที่เชื่อมต่อกับคลองมหาสวัสดิ์ ตามศักยภาพที่คลอง
ในพื้นที่จะรับได้และไม่เกิดผลกระทบลงสู่พื้นที่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม เพื่อระบายน้้าออกสู่
ทะเลต่อไป
(2) การอานวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร
กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย หรือถูกน้าท่วมจนประชาชนไม่สามารถสัญจรได้
- ตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติการเพื่ออานวยความสะดวกการจราจรและ
แก้ไ ขปัญหาการจราจร และติดตามสถานการณ์ ประสานการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนะนา
เส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย
- อ าเภอประสานท้องถิ่น ในการจั ดยานพาหนะที่เ หมาะสม อาทิ เรื อ รถยกสู ง
เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
- แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สารวจ
ซ่อมแซมเส้นทางที่ชารุด/ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว
(3) การดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
1. การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
1.1 เจ้ า หน้ าที่ ส าธารณสุ ข วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เฝูา ระวัง ติ ด ตามสถานการณ์
โดยเฉพาะในจุดพื้นที่เสี่ยง ประสานแผน เพื่อรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และแจ้งข่าวให้จุดต่อไปรับทราบ
สถานการณ์
1.2 เตรียมการปูองกันน้าท่วมสถานบริการ การเคลื่อ นย้ายวัสดุครุภัณฑ์ ยา
และเวชภัณฑ์ ขึ้นที่สูง
1.3 เตรียมงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะรถ/เรือ อุปกรณ์
สื่อสาร ยาและเวชภัณฑ์ สนับสนุน ช่วยเหลือประชาชน
1.4 การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ปูองกันโรคติดต่อในภาวะเกิดอุทกภัย
2. การดาเนินการเมื่อเกิดอุทกภัย
2.1 การเปิ ดศู น ย์ป ฏิบั ติ การภาวะฉุ กเฉิ น (EOC) ระดับ อ าเภอ/จั ง หวั ด
(ระดับจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเป็น IC)
2.2 ติดตามสถานการณ์ รายงานความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน และ
สถานบริการ สาธารณสุข
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2.3 ประสานงานให้ความช่วยเหลือต าบล อาเภอ ที่ประสบภัยในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ยา และเวชภัณฑ์
2.4 ด้าเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ในด้านการรักษาพยาบาล
ผู้เจ็บปุวยทั้งทางร่างกายและจิตใจ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง การจัดหน่วยแพทย์และ
สาธารณสุขเคลื่อนที่ การเฝูาระวัง ปูองกันควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ในภาวะอุทกภัย
2.5 การตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัย สถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบ
เสียหาย และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
3. การดาเนินงานภายหลังน้าลด
3.1 การสูบล้างบ่อน้าของประชาชน เติมสารเคมีต่าง ๆ คลอรีน สารส้ม
3.2 การรักษาพยาบาลผู้เจ็บปุวยทั้งทางร่างกายและจิตใจ
3.3 การเฝูาระวังทางระบาดวิทยา ปูองกันควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ภายหลังน้าลด
3.4 การฟื้นฟูบูรณะซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ หน่วยงานสถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ
ที่ได้รับผลกระทบ
(๔) การดูแลรักษาความปลอดภัย
๑. ตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับฝุายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และอาสาสมัคร มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่ประชาชนอพยพออกจากบ้านเรือน
๒. ตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับฝุายปกครอง จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและเฝูาระวัง
พื้นที่จุดเสี่ยงโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. กรณีที่ประชาชนไม่ขออพยพ ตารวจภูธรจัง หวัดนนทบุรี ร่วมกับฝุายปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัย ส่งเสบียงให้ประชาชนตามบ้านเรือน
(๕) การดูแลรักษาสถานที่สาคัญ
1. ตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับฝุายปกครอง จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและเฝูาระวัง
สถานที่สาคัญ เช่น โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โบราณสถาน พื้นที่หวงห้าม
ให้มีความปลอดภัย ทั้งต่อทรัพย์สิน และการให้บริการประชาชน
๒. อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่ ดาเนินการจากัดเส้นทาง
การไหลของลาน้าโดยการสร้างพนังกั้นน้าหรือคลอง เพื่อปูองกันไม่ให้ระดับน้าท่วมสูงเข้ามาในสถานที่สาคัญ
๓. อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่ ใช้เครื่องสูบน้าในการเร่งการ
ระบายน้า พร้อมประสานโครงการชลประทานนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้าบริเวณสถานที่
สาคัญให้ออกสู่ลาคลองและแม่น้าเจ้าพระยา
(๖) การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม เพื่อรายงาน
สถานการณ์อุ ทกภั ยที่ เกิดขึ้น ให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ ได้ ก าหนดไว้ สร้ างการรั บรู้ ให้ กั บประชาชนในช่วงเกิ ด
สถานการณ์อุทกภัย โดยให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี และสานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ
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หน้าที่ ๕๖
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
3.3.4 การฟื้นฟูและการบรรเทาทุกข์
 การฟื้นฟู
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดาเนินการจัดการ สาธารณภัยให้
เข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว ดังนี้
1) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สารวจความเสียหายและความ
ต้ อ งการเบื้ อ งต้ น จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ป ระสบภั ย และทรั พ ย์ สิ น ที่ เ สี ย หายไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน พร้ อ มทั้ ง
ออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
2) กรณี ที่ มี ผู้ ไ ด้ รั บ อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ให้ มี ก ารรั ก ษาพยาบาลตามความเหมาะสม
จนเป็นปกติ
3) กรณีเกิดความเสียหายด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และการประกอบอาชีพอื่นๆ ให้ช่วยเหลือฟื้นฟู
อาชีพราษฎรตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางราชการ
4) ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย กรณีเกิดความเสียหายด้านการเกษตร ปศุสัตว์
และการประกอบอาชีพอื่นๆ ให้ช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพราษฎร และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ในด้านต่างๆ โดย
ดาเนินการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส
5) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากอุทกภัยที่มีต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นระบบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการอุทกภัยในอนาคต
6) ด าเนิ นการด้ านงบประมาณเพื่ อปู องกั นและแก้ ไขปั ญหาอุทกภั ยในระยะยาว โดยเน้ น
การจัดทาแหล่งรองรับน้า การขุดลอกคูคลอง การวางระบบการปูองกันอุทกภัย หรือเส้นทางการไหลของน้า การ
ส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ นการจั ด การอุ ท กภั ย ให้ แ ก่ ป ระชาชน ในการเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การอพยพ
หรือวิธีการปูองกันภัยจากอุทกภัย การกาจัดสิ่งปฏิกูลของหมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้าลาคลอง
๗) ภายหลั ง น้ าลด ให้ แ จ้ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น แขวงทางหลวงจั ง หวั ด นนทบุ รี
แขวงทางหลวงชนบทจั งหวั ดนนทบุ รี และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น น าเครื่ องจั กรกลเข้ าซ่ อมแซมเส้นทาง
คมนาคม คอสะพานที่ถูกน้ากัดเซาะ ให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้เป็นการชั่วคราวโดยเร็วที่สุด
๘) กรณีที่พบความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ให้ร้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทหารในพื้นที่
ศูนย์ปูองกั นและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ ปทุม ธานี หรื อใกล้เคีย ง กรมปูอ งกันและบรรเทาสาธารณภั ย
เพื่อร่วมบูรณะ ซ่อมแซมพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
การประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย
ก. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและการสูญเสีย
กองอ านวยการปู องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวั ดนนทบุ รี (กอปภ.จ.นบ.)
ร่วมกันประเมินความเสียหายและการสูญเสีย Damage and Loss Assessment : Dala เพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบทางเศรษฐกิจนาข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ
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หน้าที่ ๕๗
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ข. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความต้องการของมนุษย์ด้านการฟื้นฟู
เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาสิ่งที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากสาธารณภัย
โดยกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัดนนทบุรี (กอปภ.จ.นนทบุรี) ต้องประเมินความ
ต้องการของมนุษย์ด้านการฟื้นฟู Human Recovery Needs Assessment : HRNA ด้วยการเชื่อมโยง
ความต้องการของชุมชน และกรอบนโยบายสาหรับการฟื้นฟูให้เกิดความเหมาะสม
การจัดการด้านการฟื้นฟู
ก. แนวทางปฏิบัติในการฟืน้ ฟูสุขภาพผู้ประสบภัย
กองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด นนทบุ รี (กอปภ.จ.
นนทบุรี) มอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ รับผิดชอบหลัก
ในการตรวจรักษา ปูองกัน ควบคุมโรค และฟื้นฟูความแข็งแรงทางด้านร่างกายให้แก่ผู้ประสบภัย รวมถึงสภาพ
ทางจิตใจด้วย ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย วิธีการดูแลปูองกันตนเองจากโรคที่มากับน้าเช่น เชื้อราทาง
ผิวหนัง พยาธิ ฯลฯ
ข. แนวทางปฏิบัติในการฟื้นฟูสภาพสังคม
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี (กอปภ.จ.นนทบุรี)
มอบหมายให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น
หน่ ว ยงานหลั ก ในการรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลผู้ ป ระสบภั ย ให้ ค วามรู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ประสานการช่ ว ยเหลื อ
การฟื้นฟูอาชีพ การส่งเสริมให้ประกอบอาชีพและดาเนินชีวิตอย่างปกติ ที่รวมถึงผู้พิการต่างๆ และผู้ที่มีความ
บกพร่อง ความไม่พร้อมทางสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ค. แนวทางปฏิบัติในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี (กอปภ.จ.นนทบุรี)
มอบหมายให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น
หน่ วยงานรับ ผิด ชอบหลั ก ในการก าหนดแนวทางฟื้ นฟู สภาพแวดล้อ มที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชุม ชนและแหล่ ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ รวมถึ ง ดู แ ลชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก สาธารณภั ย ด้ ว ย โดยร่ ว มกั น บู ร ณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่อมแซม บูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ทดแทนในพื้นที่ที่เสียหาย
การส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับชุมชน
แนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าเดิม
ก. แนวทางปฏิบัติสนับสนุนการฟื้นฟูการวางแผนชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี (กอปภ.จ.นนทบุรี)
กาหนดให้มีการวางแผนและดาเนินกิจกรรมฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้มี
ความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว โดยเป็นการดาเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นและให้จัดเวทีประชุมหารือเพื่อบูรณาการกระบวนการวางแผนฟื้นฟูซึ่งมีสาระสาคัญ เช่น ระบุขอบเขต
และลักษณะสาคัญของผลกระทบจากภัย ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟูระบุและติดตาม
การแก้ไ ขความขัด แย้งและการลดความแตกต่า ง ประยุ กต์ใ ช้หลัก การพัฒนาอย่ างยั่ง ยืนในการวางแผน
กาหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
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หน้าที่ ๕๘
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ข. แนวทางปฏิบัติสนับสนุนการฟื้นฟูบริการด้านสุขภาพ และการบริการสังคม
เสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือ และการฟื้นกลับสู่สภาวะปกติได้อย่า งรวดเร็ว
ของท้องถิ่นในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชน ที่ประสบภัย ครอบคลุมถึง
การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์
ค. แนวทางปฏิบัติสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย
มีการบูรณะ และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทาลายและได้รับความเสียหายใหม่
หรื อ พั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ถาวรเพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กใหม่ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ จ ะรองรั บ
ความต้ องการของทั้ง ชุม ชนได้ อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ โดยชุม ชนมีส่ วนในการเสริ มสร้า งความถาวรยั่ ง ยื น
และความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย โดยภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัยหลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อปูองกันสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
ง. แนวทางปฏิบัติสนับสนุนการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ลุล่วงเร็วขึ้ น โดย
จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมบริการประชาชน
ในภาคส่วนโครงสร้างพื้นฐานหลายภาคส่วน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานส่วนหลักและส่วนย่อย
ดังต่อไปนี้ : พลังงาน น้า เขื่อน การสื่อสาร ระบบการขนส่ง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดส่ง )
สถานที่ทาการของรัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุมอุทกภัย และระบบอื่นๆ
ที่ส นับ สนุ น โครงสร้า งพื้ น ฐานทางกายภาพด้า นการสื่ อสาร รวมถึ ง สถานที่ท าการส าหรั บการให้บ ริก าร
ตัวอย่างเช่น ความปลอดภัยสาธารณะ การบริการฉุกเฉิน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
จ. แนวทางปฏิบัติสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ใน
การดาเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะ และปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอการสนับสนุน โดยการกระตุ้นให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุก
ระดับรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจสาคัญที่จะต้องดาเนินการ
ตามแผนปฏิ บัติก ารท้องถิ่นที่ กาหนดวิธี การที่จะใช้ ทรัพ ยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนได้ตรงและเพียงพอ
ฉ. แนวทางปฏิบัติสนับสนุนการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงด้านเกษตรกรรม) คืนสู่
สภาวะที่มั่นคงและพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน และสามารถอยู่รอด
ในเชิงเศรษฐกิจได้ การฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เหตุการณ์สาธารณภัยไม่เพียงแต่สร้างความ
เสียหายต่ อทรัพย์สิน เท่านั้น แต่ยังเกิดความเสียหายให้กับตลาดสินค้าและบริการทั้ ง หมดอีกด้ วย ดัง นั้ น
ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟื้นชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีความสามารถในการอยู่รอด
ขึ้นอยู่กับการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป
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 การบรรเทาทุกข์
ก. การซ่ อ มแซมบ้ า นเรื อ นที่ ป ระสบภั ย พิ จ ารณามอบหมายให้ ส่ ว นราชการ
ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและอาชีวะ ดาเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย
โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สารวจพื้นที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกด้าน
ทั้ง ด้านความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ และด้านสิ่งสาธารณประโยชน์และจัดทาแผนที่ที่เกี่ยวข้องจัดส่ง ให้
อาเภอเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
- หากการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชารุดเสียหายมีจานวนมาก เกินความสามารถ
ของอาเภอ และจังหวัดจะขอความช่วยเหลือไปยังส่วนกลาง การฟื้นฟูบูรณะสิ่ง สาธารณประโยชน์ เช่น ถนน
สะพานที่ชารุด เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จะต้องดาเนินการให้ใช้ได้ภายใน 7 - 15 วัน ภายหลังน้าลดหากเกิน
ความสามารถให้รายงานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- อพยพประชาชนกลับที่อยู่อาศัยตามปกติโดยด่วน หากที่อยู่อาศัยเสียหายหรือ
ชารุด ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ให้อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการซ่อมแซม และหากจาเป็นต้อง
ให้การช่วยเหลืออุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์บัญชาการจังหวัดฯ
- ให้ฝุายฟื้นฟูบูรณะตามคาสั่ง กองอานวยการฯ ประสานกับหน่วยงานราชการ
ต่างๆ เพื่อมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพความเสียหายในด้านต่างๆ ตามลักษณะหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
ข. การแจกจ่ า ยถุ ง ยั ง ชี พ ให้ จั ง หวั ด /อ าเภอ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย และจัดทาแผนการแจกจ่ายถุงยังชีพให้สอดคล้องกับพื้นที่ จานวนผู้ประสบภัย เพื่อแจกจ่ายเป็นไป
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ปูองกันไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน
- การให้ ค วามช่ วยเหลือ ด้ านการด ารงชี พ การแจกจ่ ายถุ ง ยัง ชี พ จากจัง หวั ด
นนทบุรี หน่วยงานภาครัฐอื่น เอกชน/มูลนิธิ
- การจัดทาแผนการแจกจ่ายตามวงรอบการแจกจ่ายถุงยังชีพ
ค. การฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ให้ ค ณะกรรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ อ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ หากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมากกว่าจานวนเงินที่อยู่ในอานาจอนุมัติของ
นายอ าเภอ ให้ น ายอ าเภอด าเนิ น การขอรั บ การสนั บ สนุ น โดยตรงต่ อ คณะกรรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ทันที พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
เพิ่มเติม
ง. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้สาธารณสุขจังหวัดเตรียมความพร้อมในการ
ให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ปุวยที่ได้รับผลกระทบ
- แจกจ่ายยาทาแก้น้ากัดเท้าให้ผู้ประสบภัย
- ด้านสุขภาพจิต ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล คอยให้คาปรึกษา
- ผู้ปุวยเรื้อรังได้รับการดูแล การรับยาจากโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โดยผู้ปุวยมียากิน/ไม่ขาดยา ตลอดช่วงอุทกภัย
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3.3.5 การประกาศกรณีพื้นที่ประสบอุทกภัย
(1) การประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย
- แนวทางการปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย ตามพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา ๓๐ ให้ผู้อานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสารวจความเสียหาย
จากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือ
รับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และ
การฟื้นฟูที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับจากทางราชการ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟื้นฟู
และสถานที่ติดต่อของหน่วยงานนั้นไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีกาหนด
บรรดาเอกสารราชการของผู้ ประสบภั ยที่ สูญ หายหรือ เสี ยหายเนื่ องจาก
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ประสบภัยร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือที่
เป็นภูมิลาเนาของผู้ประสบภัย ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งพื้นที่นั้นแจ้งให้หน่วยงานของ
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบ และให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องออกเอกสารทางราชการดังกล่าวให้ใหม่ตามหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนส่งมอบให้แก่
ผู้ประสบภัยหรือส่งมอบผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เป็นผู้แจ้ง ทั้งนี้ โดยผู้ประสบภัยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ แม้ว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกเอกสารราชการดังกล่าวจะกาหนดให้
ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก็ตาม
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐาน
เพื่อรับการสงเคราะห์หรือบริการอื่นใด ให้ผู้อานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองให้ตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
- แนวทางการปฏิ บัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย ตามแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
ก าหนดให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มี อ านาจออกประกาศเขตพื้ น ที่ ป ระสบ
สาธารณภัยในจังหวัด โดยในการดาเนินการต้องพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการสาธารณภัย พร้อมทั้งกาหนด แนวทางการออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยที่ชัดเจน ดังนี้
1) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
2) ให้ผู้อานวยการจังหวัดจัดประชุมกองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และความจาเป็นในการประกาศฯ
3) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัย
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ให้ผู้อานวยการจังหวัดมีอานาจออกประกาศฯ
ดังกล่าวตามรูปแบบที่กาหนด
4) กรณีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน ผู้อานวยการจังหวัด
มีอานาจออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยได้ทันที
5) เมื่อสาธารณภัยยุติ ให้ประกาศวันสิ้นสุดของสาธารณภัยตามรูปแบบที่
กาหนด
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6) เมื่อออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศวันสิ้นสุด
สาธารณภัย ให้ติดประกาศ ณ ศาลากลางจัง หวัด ที่ว่าการอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เกิด
สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบทันที
อย่างไรก็ตาม หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบีย กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 รวมถึงมีความจาเป็นต้อ งใช้
จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย จัง หวัด
สามารถดาเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังฯ กาหนด
(2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
แนวทางการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองาชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562)
ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้
รับเงินงบประมาณรายจ่ายดังนี้
(8) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในการนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม (๘)
แก่อาเภอหรือกิ่งอาเภอตามความจาเป็นและเหมาะสม ซึ่งแต่ละแห่ง ต้องมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้
ในกรณีที่มีความจาเป็น จะจัดสรรเพิ่มเติมให้อีกก็ได้ และให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบด้วย
กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอานาจอนุมัติ
ให้ส่วนราชการอื่นมีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ตามความเหมาะสม
จาเป็น และกรณีที่วงเงินทดรองราชการไม่พอ ให้ส่วนราชการดังกล่ าวหรือส่วนราชการตามวรรคหนึ่งสามารถ
ขอขยายวงเงิ น ทดรองราชการเพิ่ ม โดยตรงต่ อ กระทรวงการคลั ง ได้ แล้ ว ให้ ร ายงานการอนุ มั ติ ดั ง กล่ า ว
ให้นายกรัฐมนตรีทราบ
ข้อ ๙ การอนุมั ติ จ่า ยเงิ น ทดรองราชการภายในวงเงิ นตามข้ อ ๘ ให้ เ ป็ น
อานาจของ ผู้ดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
- ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๘) เว้นแต่การอนุมัติจ่ายเงิน
ทดรองราชการของอาเภอหรือกิ่งอาเภอภายในวงเงินที่จัดสรรให้ ให้เป็นอานาจของนายอาเภอหรือปลัดอาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ แล้วแต่กรณี
ผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่ง อาจมอบหมายให้บุคคล
อื่นซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได้
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ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในจังหวัดใดและ
มีความจาเป็นต้องเตรียมเงินสดไว้เพื่อใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในวันหยุดราชการ ให้ผู้ว่าราชการ
จัง หวั ดนั้น มีอานาจเบิกเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๘) ไว้เพื่ อสารองจ่ ายได้ตามความเหมาะสมจ าเป็ น
และเมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงให้นาเงินที่เหลือส่งคืนคลัง
ข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการตามข้อ ๘ ยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อน ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อส่วนราชการตามข้อ ๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว
(๒) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือตามประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๓) มีการประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ระดับอาเภอหรือกิ่งอาเภอคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ”
เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.อ.” หรือ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอาเภอ” เรียกโดยย่อว่า
“ก.ช.ภ.กอ.” แล้ ว แต่ ก รณี ประกอบด้ ว ยนายอ าเภอหรื อ ปลั ด อ าเภอผู้ เ ป็ น หั ว หน้ า ประจ ากิ่ ง อ าเภอ
เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอหรือกิ่ง อ าเภอที่เกี่ ยวข้องหรือผู้แทนไม่เกินสี่ค น
ผู้ แ ทนกระทรวงกลาโหมหนึ่ ง คน ผู้ แ ทนกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย หนึ่ ง คน ผู้ แ ทนองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตอ าเภอหรื อ กิ่ ง อ าเภอนั้ น หนึ่ ง คน เป็ น กรรมการ และปลั ด อ าเภอหั ว หน้ า
ฝ่ายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๓ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ระดับจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ” เรียกโดยย่อว่า
“ก.ช.ภ.จ.” ประกอบด้ ว ยผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธานกรรมการ ปลั ด จั ง หวั ด พาณิ ช ย์ จั ง หวั ด
โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ผู้ แ ทนกระทรวงกลาโหมหนึ่ ง คน ผู้ แ ทนกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่นคงของมนุษย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
หนึ่ง คน ผู้แ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นหนึ่ง คน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ ยวข้อ งกับภั ยพิบัติ กรณีฉุ กเฉิ น
ไม่ เกิ นสี่ คน สภาอุต สาหกรรมจั งหวั ด หรื อประธานหอการค้า จัง หวั ด หรื อผู้ แทนในเขตจัง หวั ดนั้ นหนึ่ง คน
เป็นกรรมการ และหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
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4. การสนับสนุน
๔.1 ด้านงบประมาณ
๑) งบประมาณปกติ
-จากงบประมาณปกติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
-จากงบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
๒) งบประมาณในภาวะฉุกเฉิน
-งบประมาณของหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-งบประมาณจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
-การสนับสนุนสิ่งของ เงินบริจาค มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาด ภาคเอกชน
4.2 แนวทางการขอรับการสนับสนุนทรัพยากร
จั ง หวั ด นนทบุ รี ข อรั บ การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ รายละเอี ยดตามบั ญชี
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรจุไว้ในภาคผนวก
4.3 การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
การปฏิบัติงานด้านสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(1) หลักการ
กองอ านวยการปู อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ดนนทบุรี ท าหน้ าที่ เป็ นศู นย์ กลาง
การสื่อสารในเขตรับผิดชอบของตนตลอด 24 ชั่วโมง
(2) แนวทางปฏิบัติ
(2.1) ให้ ใช้ เส้ นทางติดต่ อสื่อสารร่ วมกั บข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมเครื อข่ ายอื่ นๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและจัดระบบสารองเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาใช้ประโยชน์จากข่ายสื่อสาร
ของชมรมวิทยุอาสาสมัคร ตลอดจนชมรม หรือวิทยุสมัครเล่นในท้องถิ่น โดยยึดหลักการรักษาความปลอดภัย
ทางการสื่อสารควบคู่กับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารด้วย ระบบโทรคมนาคม ของหน่วยงานต่างๆ
(2.2) ในกรณีที่ระบบการสื่อสารหลั กภายในจังหวัดไม่สามารถใช้งานได้ ให้นาระบบสื่อสาร
สารองมาใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2.3) คลื่นความถี่การใช้งานของวิทยุสื่อสาร
(2.3.1) ให้แต่ละหน่วยงานจัดให้มีคลื่นความถี่ของตนเอง
(2.3.2) นอกจากนี้จัดให้มี คลื่นความถี่วิทยุสื่อสารกลาง 161.200 สาหรับติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของ ส่วนราชการและภาคเอกชน ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ
(2.4) จัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์วิทยุสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง
(3) ระบบสื่อสาร
(3.1) ระบบสื่อสารหลัก ได้แก่
(3.1.1) โทรศัพท์
(3.1.2) โทรสาร
(3.1.3) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ CALL CENTER ระบบรับแจ้งเหตุ
(3.1.4) INTERNET ฯลฯ
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(3.2) ระบบสื่อสารรอง
(3.2.1) รถสื่อสารเคลื่อนที่ เช่น รถยนต์ติดตั้งวิทยุสื่อสาร
(3.2.2) สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุชุมชน ระบบกระจายเสียงตามสาย
(3.2.3) วิทยุกระจายเสียง AM/FM
(3.2.4) ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ฯลฯ
(3.3) ระบบสื่อสารสารอง ได้จัดเตรียมระบบสื่อสารสารองไว้ใช้ทดแทนในกรณีระบบสื่อสาร
หลักไม่สามารถใช้การได้ เช่น โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่

หน่วยงานติดต่อกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย
หน่วยงาน
สานักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี
ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โครงการชลประทานนทบุรี
แขวงทางหลวงนนทบุรี
แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
สานักงานประปาสาขานนทบุรี
สานักงานประปาสาขาบางบัวทอง
สานักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์
การไฟฟูานครหลวงเขตนนทบุรี
การไฟฟูานครหลวงเขตบางใหญ่
การไฟฟูานครหลวงเขตบางบัวทอง
การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
มูลนิธิปุอเต็กตึ้ง
มูลนิธิร่วมกตัญญู
มูลนิธิสยามนนท์
สมาคมกู้ภัยนนทบุรี
ชมรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยริมสวน
ชมรมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
สถาบันโรคทรวงอก
โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า
โรงพยาบาลปากเกร็ด
โรงพยาบาลบางบัวทอง
โรงพยาบาลบางกรวย
โรงพยาบาลบางใหญ่
โรงพยาบาลไทรน้อย
โรงพยาบาลชลประทาน

หมายเลขโทรศัพท์
0-2591-2471/ 08-9969-6739
0-2580-1659 / 08-1174-6592
0-2950-3071 / 09-4306-6664
0-2583-3337
0-2527-2488 / 09-2989-2494
0-2969-0610 / 08-1915-3524
0-2589-4111-2 / 08-9775-1300
0-2990-1499 / 08-8385-9998
0-2902-5211
0-2902-5201 / 08-1550-0625
0-2832-5201 / 08-9968-6215
0-2834-3201 / 08-1842-7960
0-2436-3000
1418
0-2751-0344-7 กด 0
0-2453-5556
08-5120-9772
08-1812-7693
08-1793-0322
0-2580-3423 ต่อ 7121-3/08-9945-0015
0-2528-4567 ต่อ 1510/08-1897-0690
0-2960-9900, 0-2960-9911
0-2571-7899 ต่อ 300 , 08-1840-9506
0-2447-5582/08-1734-3543
0-2403-3361/08-1319-4099
0-2597-1131/08-1550-1133
0-2962-5731/08-1844-1211

สายด่วน
1784
1669,1422
1125
1125
1125
1130
1130
1130
1416
1418
1669
1669
1669
1669
1669
1669
1669
1669

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ ๖๕
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ความถี่วิทยุสื่อสารของหน่วยงานเครือข่าย
ลาดับที่
หน่วยงาน
นามเรียกขาน
1
ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี
บัวผัน
2
อาเภอเมืองนนทบุรี
เมืองนนท์
3
อาเภอปากเกร็ด
มาดาม
4
อาเภอบางบัวทอง
ฟูามุ้ย
5
อาเภอบางใหญ่
ช้างแดง
6
อาเภอบางกรวย
เอื้องคา
7
อาเภอไทรน้อย
ช้างกระ
8
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ปภ.นนท์
9
กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์นนท์
10 สภ.เมืองนนทบุรี
นนทรี
11 สภ.รัตนาธิเบศร์
รัตนา
12 สภ.ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
13 สภ.บางบัวทอง
บางบัวทอง
14 สภ.บางใหญ่
บางใหญ่
15 สภ.บางกรวย
บางกรวย
16 สภ.ไทรน้อย
ไทรน้อย
17 สภ.บางศรีเมือง
บางศรีเมือง
18 สภ.ปลายบาง
ปลายบาง
19 สภ.บางแม่นาง
บางแม่นาง
20 สภ.คลองข่อย
คลองข่อย
21 โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า
กู้ชีพพระนัง่ เกล้า
22 มูลนิธิปุอเต็กตึ้ง
กรุงเทพ
23 มูลนิธิร่วมกตัญญู
พระนคร
24 มูลนิธิสยามนนท์
สยามนนท์
25 สมาคมกู้ภัยนนทบุรี
กู้ภัยนนท์
26 ชมรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยริมสวน
ริมสวน
27 ชมรมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
ใจถึงใจ
29 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เรียกตามแต่และท้องถิ่น)

ความถี่
162.600
157.375
162.600
162.600
162.600
162.600
157.075
161.200
155.450
152.320
152.320
152.320
151.880
155.300
155.300
151.910
152.550
152.500
153.890
152.320
155.475
168.275
168.775
158.300
155.475
168.275
163.335
162.550

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 66
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนนทบุรี
/ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี
ความถี่ 1๖๑.200 MHz “ปภ.นนท์”

อ.เมืองฯ
“เมืองนนท์”
157.375

อ.ปากเกร็ด
“มาดาม”
157.450

อ.บางบัวทอง
“ฟ้ามุ้ย”
162.600

ส่วนราชการ/หน่วยทหารในพื้นที่/หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ/องค์การสาธารณกุศล/องค์กรเอกชน
ความถี่วิทยุสื่อสารของหน่วยงานเครือข่าย
-

ที่ทาการปกครองจังหวัด “บัวผัน” ความถี่ 162.600
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า “กู้ชีพพระนั่งเกล้า” ความถี่ 155.475
มูลนิธิร่วมกตัญญู “ศูนย์พระนคร” ความถี่ 168.775
มูลนิธิปุอเต็กตึ๊ง “ศูนย์กรุงเทพ” ความถี่ 168.275
ศูนย์นนทบุรี “ศูนย์นนท์” ความถี่ 155.450
มูลนิธิสยามนนทบุรี ความถี่ 158.300
ศูนย์นนทรี (สภ.เมืองนนทบุรี) “นนทรี” ความถี่ 152.320
สภ.ปากเกร็ด “ปากเกร็ด” ความถี่ 152.320
สภ.บางบัวทอง“บัวทอง” ความถี่ 151.880
สภ.บางใหญ่ “บางใหญ่” ความถี่ 155.300
สภ.บางกรวย “บางกรวย” ความถี่ 155.300
สภ.ไทรน้อย “ไทรน้อย” ความถี่ 151.910
สภ.บางศรีเมือง “ศรีเมือง” ความถี่ 152.550
สภ.บางแม่นาง “แม่นาง” ความถี่ 153.890

อ.บางกรวย
“เอื้องคา”
162.600

อ.บางใหญ่
“ช้างแดง”
162.600

อ.ไทรน้อย
“ช้างกระ”
157.075

ความถี่วิทยุสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลนคร 2 แห่ง
เทศบาลเมือง 8 แห่ง
เทศบาลตาบล 11 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตาบล 24 แห่ง
- ทน.นนทบุรี (วารี) ทน.ปากเกร็ด (เกร็ดเพชร) ทม.บางศรีเมือง
(พิ รุ ณ ) ทม.บางกรวย (หงส์ ท อง) ทม.บางม่ ว ง (มั ง กร)
ทต.ไทรน้อย (แวร์ทราย) ทต.บางใหญ่ (ตะวัน) ทต.ศาลากลาง
(ผดุ ง เขต) ทต.บางเลน (อิ น ทรี ท อง) ทต.บ้ า นบางม่ ว ง
(หงส์ฟูา) ทต.เสาธงหิน (เสาธงหิน) ทต.ปลายบาง (เวียงทอง)
ใช้ความถี่ 162.550 MHz
- ทม.บางบัวทอง (บุศกร) ใช้ความถี่ 162.225 MHz
- ทต.ไทรน้อย (อาชา) ใช้ความถี่ 162.975 MHz

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 67
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
5. ภาคผนวก
ก : 1. พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดนนทบุรี
2. รายละเอียดองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ สมาคม จังหวัดนนทบุรี
3. รายชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว จังหวัดนนทบุรี
ข : บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงนาม

ผู้เสนอแผน

(นายครรชิต ชมภูแดง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

ลงนาม

ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน
(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ผู้อานวยการจังหวัด
แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 68
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

ภาคผนวก ก : พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
จังหวัดนนทบุรี

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 69
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

ภาคผนวก ก : รายละเอียดองค์กร
สาธารณกุศล มูลนิธิ
สมาคม จังหวัดนนทบุรี

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 70
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

ภาคผนวก ก : รายชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราว
จังหวัดนนทบุรี

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 71
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

ภาคผนวก ข : บัญชีเครือ่ งจักรกล
ยานพาหนะ และเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

แผนเผชิญเหตุอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๓

