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กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
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ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 1 ของ 20 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดชัยนาท ปี ๒๕63
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ้างถึง : 1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม
1. สถานการณ์
1.๑ สถานการณ์ทั่วไป
1.1.1 อุทกภัยเป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่สาคัญของจังหวัดชัยนาท ซึ่งฤดูฝนในประเทศไทยจะอยู่
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนของทุกปี และหลายพื้นที่จะมีฝนตกชุกติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดน้าไหลบ่า
มาตามผิวดินมากกว่าปกติ น้าปริมาณมากที่ ไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ต่างๆ หรือชุมชนที่ไม่มีระบบระบายน้าที่สมบูรณ์
และทาความเสียหายแก่พื้นที่ทาการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น เมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานาน ๆ
ในแต่ละครั้ง มัก จะก่อให้เกิดน้าท่วมฉับพลั น ดินถล่ ม และมีน้าท่ว มขัง ทาความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลู ก และ
ทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
สถิติการเกิดอุทกภัยจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2557 – 2562
ความเสียหาย
พื้นที่
ปี พ.ศ. ประสบภัย บ้านเรือน บาดเจ็บ เสียชีวิต
(อาเภอ)
(หลัง)
(คน)
(คน)
2557
1
2558
3
2559
8
6
2560
8
106
1
2561
3
6
2562
1
รวม

ด้านการเกษตร
(ไร่)
67
1284
23,083
7,814.25
659.50
-

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)
74,641
15,582
30,857,613
16,709,779.75
2,381,961
ไม่ระบุ
48,936,872

ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ประสบภัยอุทกภัย จานวน 8 อาเภอ 38 ตาบล 250 หมู่บ้าน
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 15,648 ครัวเรือน 29,704 คน พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย จานวน 23,083 ไร่
บ่อปลาเสียหาย จานวน 20 บ่อ สะพานเสียหาย 1 แห่ง ทานบ 4 แห่ง ฝาย 1 แห่ง ถนนเสียหาย 305 สาย
ท่อระบายน้า 1 แห่ง และบ้านเรือนเสียหาย 6 หลัง ความเสียหายรวมทั้งสิ้น 30,857,613 บาท
ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ประสบภัยอุทกภัย จานวน 8 อาเภอ 39 ตาบล 2 เทศบาล
227 หมู่บ้าน 7 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 9,349 ครัวเรือน 21,392 คน พื้นที่เกษตรได้รับความ
เสียหาย จานวน 7,814.25 ไร่ บ่อปลาเสียหาย จานวน 146 บ่อ ถนนเสียหาย 175 สาย ท่อระบายน้า 1 แห่ง
และบ้านเรือนเสียหาย 106 หลัง ความเสียหายรวมทั้งสิ้น 16,709,779.75 บาท
ในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ประสบภัยอุทกภัย จานวน 3 อาเภอ 7 ตาบล 49 หมู่บ้าน
ราษฎรได้รับ ผลกระทบ 2,441 ครัว เรือน 6,852 คน พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย จานวน 659.50 ไร่
บ่อปลาเสียหาย จานวน 31.75 ไร่ ถนนเสียหาย 11 สาย และบ้านเรือนเสียหายเล็กน้อย 6 หลัง ความเสียหาย
รวมทั้งสิ้น 2,381,961 บาท

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 2 ของ 20 หน้า
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ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ประสบภั ยอุทกภัย จานวน 1 อาเภอ 1 ตาบล 4 หมู่บ้าน
ราษฎรได้รับผลกระทบ 42 ครัวเรือน 108 คน พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย จานวน 309 ไร่ ถนนเสียหาย
จานวน 5 สาย
1.1.2 การปกครองท้องที่ จังหวัดชัยนาท แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ จานวน ๘ อาเภอ
แบ่งเป็น ๕๑ ตาบล ๕๐๕ หมู่บ้าน ๓๙ เทศบาล ๒๐ องค์การบริหารส่วนตาบล และ ๕๖ ชุมชน
ชุมชนใน
เทศบาล
อบต.
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
พื้นที่ (ตร.กม.)
ที่
( แห่ง)
(แห่ง) เขตเทศบาล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

เมืองชัยนาท
มโนรมย์
วัดสิงห์
สรรพยา
สรรคบุรี
หันคา
หนองมะโมง
เนินขาม
รวม

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๘
๗
๖
๗
๘
๘
๔
๓
๕๑

๘๒
๔๐
๔๗
๕๕
๙๒
๑๐๐
๔๑
๔๘
๕๐๕

7
4
๓
๘
๘
๖
๒
๑
๓9

2
4
๔
๑
๑
๔
๒
๒
๒0

๑๘
๑๑
๔
๑๒
๕
๙
๕๖

๒๕๕.๓๗๗
๒๒๕.๖๔๔
๓๑๕.๓๑๘
๒๒๘.๒๗๗
๓๕๔.๗๙๖
๕๒๙.๓๓๔
๒๙๑,000
๒๗๐,000
๒,๔๖๙.๗46

1.1.3 ประชากร (จานวนแยกตามเพศ จานวนครัวเรือน)
มีจานวนครัวเรือน รวมทั้งสิ้น ๑25,509 ครัวเรือน
มีประชากรรวมทั้งสิ้น จานวน 326,159 คน แบ่งเป็น
เพศชาย จานวน 156,926 คน เพศหญิง จานวน 169,233 คน
ประชากรแยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
อาเภอ
ครัวเรือน
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
เมืองชัยนาท
28,764
33,367
36,897
70,264
มโนรมย์
12,694
๑๕,๕๐๖
๑๖,๗๗๕
32,281
วัดสิงห์
10,773
๑๒,๒๕๑
13,136
25,387
สรรพยา
16,092
๒๐,๐๘๗
21,550
41,637
หันคา
19,893
26,567
28,355
54,922
สรรคบุรี
23,294
31,159
33,823
64,982
หนองมะโมง
7,516
9,705
9,966
19,671
เนินขาม
6,483
8284
8,731
17,015
รวม
157,675
125,509
170,059
327,734

ที่มา : ที่ทาการปกครองชัยนาท ข้อมูล ณ เดือน 30 เมษายน 2563

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 3 ของ 20 หน้า
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1.2 สถานการณ์เฉพาะ
1.2.1 ข้อมูลพื้นที่การเกษตร
ปัจจุบัน จังหวัดชัยนาทมีการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน ดังนี้
- ข้าว เนื้อที่เพาะปลูก จานวน 960,190.00 ไร่
- พืชไร่ เนื้อที่เพาะปลูก จานวน 275,800.00 ไร่
- พืชผัก เนื้อที่เพาะปลูก จานวน 1,332.75 ไร่
- ผลไม้ เนื้อที่เพาะปลูก จานวน 6,229.00 ไร่
(1) ข้าว
พื้นที่
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง

จานวน
เกษตรกร
(ครัวเรือน)

เนื้อที่ปลูก
(ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
(ไร่)

ผลผลิต
ที่เก็บเกี่ยวได้
(กิโลกรัม)

30,450 916,658.00 873,190.00 682,649,544.00
3,738 90,702.00 87,341.00 71,601,950.00

ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรัม/ไร่)
781.79
819.80

(2) พืชไร่
พื้นที่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวฟุางเลี้ยงสัตว์
งาดา
ถั่วเขียวผิวมัน
ถั่วลิสง
มันเทศ
อ้อยโรงงาน
หญ้าเลี้ยงสัตว์
มันสาปะหลังโรงงาน

จานวน
เนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ย
เกษตรกร
(ไร่)
ผลผลิต
ที่เก็บเกี่ยวได้
(กิโลกรัม/ไร่)
(ครัวเรือน)
(ไร่)
(กิโลกรัม)
748 13,069.00 12,215.00
12,429,880.00 1,017.59
3
43.00
43.00
8,600.00
200.00
10
610.00
610.00
109,800.00
180.00
1,609 27,655.00 27,645.00
4,308,300.00
155.84
20
100.00
100.00
98,000.00
980.00
11
66.00
66.00
171,500.00 2,598.48
5,220 238,565.50 188,032.00 1,537,458,570.00 8,176.58
5
86.00
16.00
1,920.00
120.00
2,971 69,175.00 47,073.00 114,474,370.00 2,431.85

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 4 ของ 20 หน้า
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(3) พืชผัก
พืช
กระเจี๊ยบเขียว
ข้าวโพดหวาน
แคนตาลูป
ชะอม
ตะไคร้
แตงกวา
แตงโมเนื้อ
ถัว่ ฝักยาว
บวบ
ผักบุ้งน้า
พริกขี้หนูเม็ดใหญ่
ฟัก / แฟง
ฟักทอง
มะเขือเทศบริโภคสด
มะเขือเปราะ
มะเขือยาว
มะเขืออื่นๆ
มะระจีน
พริกชี้ฟูาแดง
ผักอื่นๆ

จานวน
เนื้อที่
เนื้อที่ปลูก
ครัวเรือน
เก็บเกี่ยวผลผลิต
(ไร่)
เกษตร
(ไร่)
7
16.5
16.5
28
181
119
1
10
0
38
53
220
16
18
27
14
108
60
22
552
199
184
76.25
170.25
84
38
58
7
5
20
20
5
11
5
18
5
29
276
266
7
10
20
75
51
116
16
80
0
6
3
0
2
1
3
1
0.25
0
19
22
22

ผลผลิต
ที่เก็บเกี่ยวได้
(กิโลกรัม)
8,250.00
82,700.00
0
4,400.00
19,800.00
69,400.00
556,700.00
106,695.00
31,620.00
11,600.00
6,800.00
7,500.00
96,145.00
12,500.00
63,190.00
0
0
1,650.00
0
14,700.00

ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรม/ไร่)
500
694.96
20
733.33
1,156.67
2,797.49
626.7
545.17
580
618.18
1,500.00
361.45
625
544.74
550
668.18

(4) ผลไม้
พืช
กระท้อน
กล้วยน้าว้า
กล้วยหอม
ขนุนหนัง

จานวน
เนื้อที่
ผลผลิต
เนื้อที่ปลูก
ครัวเรือน
เก็บเกี่ยวผลผลิต ที่เก็บเกี่ยวได้
(ไร่)
เกษตร
(ไร่)
(กิโลกรัม)
67
111.00
10.00
950.00
1,789 6,958.00
2,670.00 2,294,947.00
31
55.00
50.00
1,652.00
16
50.00
5.00
3,700.00

ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรม/ไร่)
95.00
859.53
33.04
740.00

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 5 ของ 20 หน้า
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พืช
ทุเรียน
ฝรั่ง
พุทรา
มะกรูด
มะขาม
มะขามเทศ
มะนาว
มะปรางหวาน
มะม่วง
มะละกอ
มังคุด
ลาไย
ส้มเขียวหวาน
ส้มโอ
แก้วมังกร
มะขามปูอม
ไม้ผลอื่นๆ

จานวน
ครัวเรือน
เกษตร
4
15
14
13
2
2
635
35
1,332
12
1
1
5
538
2
1
6

เนื้อที่ปลูก
(ไร่)
39.00
72.50
107.00
57.00
20.00
9.00
1,311.50
87.00
5,459.00
193.00
6.00
4.00
431.00
1,659.00
1.00
9.00
24.00

เนื้อที่
ผลผลิต
เก็บเกี่ยวผลผลิต ที่เก็บเกี่ยวได้
(ไร่)
(กิโลกรัม)
0.00
0.00
18.00
3,500.00
0.00
0.00
42.00
30,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
861.00 538,360.00
12.00
6,000.00
1,177.00 1,616,080.00
101.00 189,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190.00 277,800.00
1,073.00 704,150.00
1.00
850.00
0.00
0.00
19.00
2,375.00

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 2563

1.2.2 พื้นทีเ่ สี่ยงประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ดังนี้
อาเภอ
ตาบล
หมู่ที่
ศิลาดาน
1
ท่าฉนวน
9
มโนรมย์
คุ้งสาเภา
2, 3, 4
วัดโคก
2, 5
สรรพยา
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
เขาแก้ว
1, 2, 3, 4, 5, 6
โพนางดาตก
1, 2, 3, 4, 5, 6
สรรพยา
โพนางดาออก
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ตลุก
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
บางหลวง
1, 2, 3, 5, 7
หาดอาษา
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรม/ไร่)
194.44
723.81
625.27
500.00
1,373.05
1,874.26
1,462.11
656.24
850.00
125.00

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 6 ของ 20 หน้า
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อาเภอ

หันคา

หนองมะโมง

เนินขาม
เมืองชัยนาท
วัดสิงห์

สรรคบุรี

ตาบล
บ้านเชี่ยน
สามง่ามท่าโบสถ์
หนองแซง
หันคา
ไพรนกยูง
วังไก่เถื่อน
เด่นใหญ่
กุดจอก
วังตะเคียน
สะพานหิน
หนองมะโมง
เนินขาม
กะบกเตี้ย
สุขเดือนห้า
เขาท่าพระ
ธรรมามูล
หนองบัว
หนองขุ่น
บ่อแร่
วัดสิงห์
แพรกศรีราชา
โพงาม
บางขุด
ดอนกา
ดงคอน
ห้วยกรดพัฒนา
ห้วยกรด

หมู่ที่
1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12
1, 3, 4, 5, 7, 9
1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
3, 5, 6, 7, 8, 9
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16
1, 3, 6, 7, 9, 11, 12
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
5, 8
1, 2, 3, 4, 7, 9, 10
1, 2, 3, 5
3, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
7, 8, 14, 15, 16
3, 4, 5, 6, 7,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1, 2, 7
1
3
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

ที่มา : สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท (แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท 2562)

1.2.3 ข้อมูลพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) พื้นที่เสี่ยงน้าล้นตลิ่ง ได้แก่ อาเภอมโนรมย์ อาเภอเมืองชัยนาท อาเภอสรรพยา และอาเภอหันคา
- แม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน อาเภอมโนรมย์ อาเภอวัดสิงห์ อาเภอเมืองชัยนาท และอาเภอสรรพยา
- แม่น้าท่าจีน (แม่น้ามะขามเฒ่า)ไหลผ่าน อาเภอวัดสิงห์ อาเภอเมืองชัยนาท และอาเภอหันคา
- แม่น้าน้อยไหลผ่าน อาเภอเมืองชัยนาท และอาเภอสรรคบุรี
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(2) พื้นที่เสี่ยงน้าปุาไหลหลาก ได้แก่ อาเภอวัดสิงห์ อาเภอหันคา อาเภอหนองมะโมง และอาเภอเนินขาม

1.2.3 ระบบการเก็บกักน้า อ่างเก็บน้า(ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก) ระบบชลประทาน
(1) เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 237.50 เมตร สูง 16.50 เมตร
ติดตั้งบานประตูเหล็กรูปโค้งสูง 7.50 เมตร มีช่องระบายให้น้าไหลผ่าน ขนาด กว้าง 12.50 เมตร จานวน 16 ช่อง
ประตูน้าสาหรับเรือสัญจรติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง 14 เมตร ยาว 170.50 เมตร เรือขนาดใหญ่ สามารถผ่านได้
บนสันเขื่อนมีสะพานกว้าง 7 เมตรรับน้าหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 20 ตัน และมีทางระบายน้าล้น ฉุกเฉินสร้างบนคันกั้นน้า
ซ้ายมือเหนือเขื่อนเจ้าพระยา กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร เพื่อช่วยระบายน้าเมื่อเกิดอุทกภัย อัตราการ
ระบายน้า ผ่านเขื่อนสูงสุดประมาณ 3,110 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
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(2) ระบบชลประทาน จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่จังหวัด 1,543,591 ไร่ มีโครงการของ
กรมชลประทานเข้ามาดาเนินการทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ
ครอบคลุมพื้นที่ 776,208 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 49.54 ของพื้นที่จังหวัด คลองชลประทานหลายสาย
ได้แก่ คลองอนุศาสนนันท์ คลองมหาราช คลองบรมธาตุ และคลองพลเทพ แหล่งเก็บน้าชลประทานขนาดเล็ก มี 12 แห่ง
ความจุที่สามารถเก็บกักรวม 1.903,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้าเก็บกักรวม 107,000 ลบ.ม. (4.662%)
2. ภารกิจ
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท (กอปภ.จ.) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
เป็น ผู้อานวยการจังหวัด ทาหน้าที่ ควบคุมแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม ระดมสรรพกาลัง การประสานงาน การสั่งการ
วางแผน มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความกระชับและชัดเจน
2.1 การปกปูองพื้นที่เศรษฐกิจ
จังหวัดชัยนาท มีพนังกันน้าริมแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อ
ปูองกันอุทกภัยจากน้าล้นตลิ่ง ซึ่งสามารถปูองกันและลดผลกระทบหากปริมาณน้าจากแม่น้ามีระดับสูงขึ้นได้
2.๒ การปกปูองดูแล ชีวิต และทรัพย์สิน
กาหนดพื้นที่เสี่ยงภัย อพยพ และศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลความเป็นอยู่
ของประชาชน ให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน
2.3 การบริหารจัดการน้าในพื้นที่
2.3.1 ปูองกัน ลดความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจาก
อุทกภัย และดินถล่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.2 ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
2.3.3 เตรียมการปูองกันและประสานการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วย
ปฏิบัติหลัก และหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดาเนินการและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยและพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
2.3.4 กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ ชัดเจนพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ในระยะ
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยผ่านพ้นไปแล้ว
3. การปฏิบัติ
3.1 แนวความคิดในการปฏิบัติ
3.1.1 ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น ต้องเตรียมการให้พร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดภัย เพื่อสามารถกาหนด
แนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัย โดยกาหนดรูปแบบวิธีการปูองกัน เช่น ระบบการ
แจ้งเตือนภัย การจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การอานวยการ/การสั่งการ/การแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้า
เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เป็นอันตราย และเป็นการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งภาครัฐและของประชาชน ซึ่งต้อง
อาศัยระยะเวลาและความร่วมมือจากประชาชนเป็นหลักเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ นั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้ น วิธีส ร้างความร่ วมมือของประชาชนที่ได้ผลมากที่สุ ด จึงอยู่ที่แนวทางปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นการเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมมากที่สุด มีความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
3.1.2 การปู อ งกั น และลดผลกระทบ ให้ ก าหนดแนวทางและมาตรการในการปู อ งกั น และลด
ผลกระทบจากอุทกภัย และดินถล่ม โดยเฉพาะข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และดินถล่ม ตลอดจนการกาหนดแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือ กาหนดพื้นที่รองรั บการอพยพ และจัดตั้งศูนย์ พักพิงชั่ว คราว รวมไปถึงการเตรียมการปูองกัน
ด้านโครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง ดังนี้
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(1) การเตรียมการด้านโครงสร้าง
- สารวจแหล่งน้า และเส้นทางการไหลของน้า โดยใช้ กลไกประชารัฐ หากพบการตื้นเขิน
อันเป็นอุปสรรคต่อการรองรับน้า หรือมีสิ่งกีดขวางทางน้าที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้า ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
หรืออาจเกิดจากฝีมือมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ราษฎรอาจมีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้าเพื่อกักเก็บน้า
ตามแหล่งน้าต่าง ๆ ให้ดาเนินการเร่งแก้ไข ปรับปรุง
(2) การเตรียมการด้านไม่ใช้โครงสร้าง
- ทบทวน ปรั บ ปรุ ง แผนเผชิญเหตุ อุทกภัย และดินถล่ ม ทั้งระดับ จังหวัด อาเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบั น โดยเฉพาะข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และดินถล่ม ตลอดจนการกาหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ การกาหนดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ และการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ถอดบทเรียนจากปัญหาที่พบในการบูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
ที่ผ่านมา และใช้เป็นโจทย์ปัญหาสาหรับการฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนาแผนปฏิบัติการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ของจังหวัด มาใช้ทดสอบในการฝึกเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานทั้งฝุายพลเรือน
ฝุายทหาร ตลอดจนองค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วม และเกิดความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติตามแผน กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ปรับเป็นแนวทางในการบูรณาการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะพื้นที่ ที่เมื่อเกิดดินถล่ม แล้วอาจ
ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน และบ้านเรือนประชาชน
- ก าหนดระดั บ การเตื อ นภั ย ของจั ง หวั ด อ าเภอ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้มีความสอดคล้ องตามแผนการปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ พ.ศ. 2558, แผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขปรับปรุง แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับอาเภอ และแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทา
กระบวนการแจ้งเตือนภัย ตั้งแต่การเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนล่วงหน้า และการแจ้งเตือนภัยต่อ
ประชาชน โดยกาหนดบุคคล หรือหน่วยงานรับผิดชอบ ตลอดจนระเบียบ วิธีการปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน
- ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบ
ปั ญหาจากการเกิด อุทกภั ย อยู่ บ่ อยครั้ ง ในการเตรียมรับมือ กับสถานการณ์อุท กภัยตลอดช่ ว งฤดู ฝ นและสร้า ง
ความตระหนักในการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย เช่น การระมัดระวังอั นตรายจากไฟฟูารั่วในช่วงเกิดอุทกภัย
การปูองกันตนเองจากการถูกฟูาผ่า อันตรายจากสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน ตลอดจนโรคระบาดในช่วงฤดูฝนเป็นต้น
3.2 การเตรียมความพร้อม
3.2.1 ตรวจสอบความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถออกปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทดสอบการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสารองที่กาหนด ตลอดจนจัดเตรียม
สถานที่ปลอดภัย เพื่อรองรับผู้ประสบภัย พร้อมสิ่งสาธารณูปโภคที่จาเป็น
3.2.2 ทาความเข้าใจกับบุคลากร ในการติดตาม เฝูาระวัง วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ และ
การแจ้งเตือน การเกิดอุทกภัย และดินถล่ม ตลอดจนเสริมทักษะการปฏิบัติในการค้นหา และกู้ภัยร่วมกันระหว่าง
ฝุายพลเรือน ฝุายทหาร อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ตลอดจนองค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในพื้นที่
เขตชุมชน เส้นทางคมนาคมสายหลักที่มักเกิดปัญหาน้าท่วมขัง เมื่อฝนตกหนัก เช่น การขุดลอกท่อระบายน้า การทา
ความสะอาดร่องน้า เพื่อกาจัดสิ่งกีดขวางออกจากทางระบายน้า และสามารถรองรับน้าฝนที่ตกลงมาได้

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 10 ของ 20 หน้า
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3.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพ คู คลอง แหล่งน้าต่างๆ ในการใช้เป็นพื้นที่รองรับน้า และช่วยระบายน้า
โดยการกาจัดวัชพืช ขยะ ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้าอื่น เพื่อให้ สามารถรับน้าฝน และน้าจากท่อระบายน้าได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3.2.5 ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก พร้อมทั้งประสานหน่วยงานของ
กรมชลประทาน หรือหน่ วยงานทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบ และหากพบความผิดปกติให้เร่ง
ปรับปรุงแก้ไขโดยทันที
๓.๒.๖ การเฝูาระวังในพื้นที่
อุทกภัยกรณีน้าล้ นตลิ่งในพื้นที่ริมแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าท่าจีน และแม่น้าน้อย ซึ่ง จะเกิด
น้าล้น ตลิ่ งเข้าท่ว มพื้นที่การเกษตร และราษฎรประชาชน เนื่องจากการระบายน้าท้ายเขื่อน โดยกาหนดพื้นที่
เฝูาระวังตามปริมาณการระบายน้าของเขื่อนเจ้าพระยา ดังนี้
ปริมาณระบายน้า

พื้นที่ริมตลิ่งแม่นา้
สถานการณ์

(ลบ.ม./วินาที)

เหนือเขื่อน
เจ้าพระยา

ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

ท่าจีน

น้อย

ต่ากว่า 700

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

700 - 1,500

เฝูาระวัง/แจ้งเตือน

ปกติ

อ.สรรพยา ต.โพนางดาออก

ปกติ

ปกติ

1,500 - 1,800

สาธารรณภัยระดับ 1
แผนเผชิญเหตุ อปท.
สาธารรณภัยระดับ 1

อ.มโนรมย์.อ.วัดสิงห์ อ.สรรพยา
(ต.โพนางดาออก, หาดอาษา, ตลุก)
อ.เมือง, อ.วัดสิงห์ อ.สรรพยา 7 ตาบล

อ.วัดสิงห์

อ.สรรคบุรี

อ.วัดสิงห์

อ.สรรคบุรี

แผนเผชิญเหตุอาเภอ
สาธารรณภัยระดับ 2
แผนเผชิญเหตุจังหวัด
สาธารรณภัยระดับ 3-4
ศบก.ส่วนหน้าจังหวัด

อ.มโนรมย์
อ.เมือง, อ.วัดสิงห์
อ.มโนรมย์
อ.เมือง, อ.วัดสิงห์
อ.มโนรมย์

อ.วัดสิงห์
อ.หันคา
อ.วัดสิงห์
อ.หันคา

อ.สรรคบุรี

1,800 - 2,200
2,200 - 2,500

>2,500

อ.สรรพยา 7 ตาบล
อ.สรรพยา 7 ตาบล

อ.สรรคบุรี

3.2.๗ การแจ้งเตือนภัย
3.2.๗.1 จั ดตั้ง คณะทางานติดตามสถานการณ์ เพื่อท าหน้า ที่ติด ตามสภาพอากาศ และ
การจัดการน้าโดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อทาหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ ตลอดจนเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
3.2.๗.2 กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท จะแจ้งเตือนภัยไปยัง
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย และแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยมอบหมายให้สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชัยนาทเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแจ้งเตือนภัย
3.2.๗.3 การแจ้ ง เตื อ นสถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ โดยให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งการส่ ง ข้ อ มู ล
การแจ้งเตือนภัยถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และทั่วถึง โดยที่ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงาน
การดาเนินการของภาครัฐ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตลอดจนช่องทางการแจ้งข้อมูล การขอรับความ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการแจ้งเตือน ดังนี้

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 11 ของ 20 หน้า
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สี แ ดง หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ใ นภาวะอั น ตรายสู ง สุ ด ให้ อ าศั ย อยู่ แ ต่ ใ นสถานที่
ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สี ส้ ม หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ใ นภาวะเสี่ ย งอั น ตรายสู ง เจ้ า หน้ า ที่ ก าลั ง ควบคุ ม
สถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
สี เ หลื อ ง หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ใ นภาวะเสี่ ย งอั น ตราย มี แ นวโน้ ม ที่ ส ถานการณ์
จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคาแนะนา
สี น้ าเงิ น หมายถึ ง สถานการณ์ อยู่ ในภาวะเฝู าระวั ง ให้ ติ ดตามข้ อมู ลข่ าวสารอย่ างใกล้ ชิ ดทุ ก ๆ
24 ชั่วโมง
สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจา
3.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เมื่ อ จั ง หวั ด ชั ย นาทประเมิ น สถานการณ์ ว่ า จะเกิ ด อุ ท กภั ย และดิ น ถล่ ม ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชั ย นาท
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท โดย สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชัยนาท ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสกุณา (301)
ศาลากลางจั งหวั ดชั ยนาท เป็ นศู นย์ บั ญชาการเหตุ การณ์ เพื่ อสั่ งการ ควบคุ มสถานการณ์ อุ ทกภั ย และดิ นถล่ ม
ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 255๘ และแก้ไขเพิ่มเติม, แผนเผชิญเหตุ อุทกภัย
และดินถล่ม จังหวัดชัยนาท ปี 2563
3.3.1 โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดชัยนาท ดังนี้
3.3.1.๑ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบัญชาการ ประกอบด้วย
- ผู้บัญชาการเหตุการณ์
- ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา
- ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
- ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
3.3.1.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
- ส่วนปฏิบัติการ
- ส่วนอานวยการ
- ส่วนสนับสนุน

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 12 ของ 20 หน้า
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ผูบ้ ัญชาการ

(อานวยการจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท)

ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ส่วนปฏิบัตกิ าร
- ชุดปฏิบัติการในพื้นที่
- ชุดปฏิบัติการด้านการกูภ้ ัย
- ชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- ชุดปฏิบัติการด้านสงเคราะห์ อพยพ และ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ชุดปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย

ส่วนอานวยการ
- หน่วยสถานการณ์
- หน่วยทรัพยากร
- หน่วยเอกสาร

ส่วนสนับสนุน
- แผนกสนับสนุน
- แผนกบริการ
- แผนกการเงิน

แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดชัยนาท
3.3.2 ภารกิจ
3.3.2.๑ ผู้บัญชาการ
อานวยการ บังคับบัญชาส่วนราชการหน่วยงาน หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ ควบคุม ดูแล กากับการดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และ ดินถล่มให้สาเร็จลุล่วงโดยเร็ว
และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการปูองกั นและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับเป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ผู้มีอานาจบัญชาการ : ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้อานวยการจังหวัด และมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการจังหวัด
3.3.2.2 ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะ คาแนะนา ข้อมูลทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภั ยที่เกิดขึ้น โดยให้คานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เป็นสาคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อานวยการเห็นสมควร
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา : ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13, บัญชาการศูนย์การบิน
ทหารบก, ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่, ผู้บังคับการกองบิน 4, ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 12 และ
ผู้อานวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 13 ของ 20 หน้า
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3.3.2.3 ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
1) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center : JIC)
ในภาวะฉุกเฉิน ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนราชการ
หน่วยงานภาคเอกชน และสื่อมวลชน ทั้งในและต่างประเทศ
2) ประสานข้อมูล จัดทาและรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์จากส่วนปฏิบัติการ ส่วนอานวยการ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน
๓) จัดแถลงข่าวและเผยแพร่สถานการณ์อุทกภัย และดินถล่ม ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชนได้รับทราบ ทุกวันหรือเป็นระยะ ๆ รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน
เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกจนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย
๔) กาหนดมาตรการปูองกัน ตอบโต้ข่าวลือ ข่าวอันเป็นเท็จ เพื่อให้ การเผยแพร่
ข้อมูลเป็นเอกภาพ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท เป็นหน่วยงานหลัก,
และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท
3.3.2.4 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
๑) ทางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนการประสานการปฏิบัติในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็นและเหมาะสมกับหน่วยงานภายนอก
๒) แจ้งข้อมูลแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓) ประสานงาน และข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
๔) จัดทากาหนดการ และการต้อนรับบุคคลสาคัญ (VIP)
๕) จัดกาหนดการ กิจกรรม พบปะชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากจาเป็น
๖) รับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนและประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
๗) จัดทาทาเนียบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
- หน่วยทหารที่ได้รับมอบหมายตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒558
อาเภอ

อาเภอเมืองชัยนาท
อาเภอหนองมะโมง
อาเภอสรรคบุรี
อาเภอหันคา
อาเภอเนินขาม
อาเภอมโนรมย์
อาเภอวัดสิงห์
อาเภอสรรพยา

หน่วยทหารที่
รับผิดชอบ

ตาแหน่ง

นายทหารประสานงาน

ศบภ.
ศูนย์การทหารปืนใหญ่

แผนกกิจการพลเรือน 0-3648-6534

ศบภ.
ศูนย์การบินทหารบก

พ.ท.สุรชาติ ปิยะนาจ
แผนกกิจการพลเรือน 08-1923-1573

ศบภ.
กองบิน 4

ร.อ.หญิง
แผนกกิจการพลเรือน หทัยชนก คล้ายสุทธิ์
08-7911-6339
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๘) การรับบริจาค
- จัดตั้งศูนย์รับบริจาค และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกาหนดสถานที่
เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีการแจกจ่ายสิ่งของและเงินบริจาค
- จั ดทาบั ญ ชีการรับ -แจกจ่า ย สิ่ งของรับบริ จาคไว้เ ป็นหลั ก ฐาน และมีระบบ
ควบคุมการรับและใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและตามความประสงค์ของผู้บริจาค
- รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บัญชาการ/ผู้อานวยการจังหวัดทราบ

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 หน่วย หน่วยประสานการปฏิบัติ
จิตอาสา, หน่วยประสานการปฏิบัติทั่วไป และหน่วยรับบริจาค
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท เป็น
หน่วยงานหลัก, สานักงานจังหวัดชัยนาท, ที่ทาการปกครองจังหวัดชัยนาท , สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท, สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
3.3.2.5 ส่วนปฏิบัติการ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (๒) เป็นหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ
และมีปลัดจังหวัดชัยนาท เป็นรองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ หน้าที่ สั่งการ กาหนดแนวทางในการปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบภั ย และก าหนดจุ ด ระดมทรั พ ยากร ณ ศู น ย์ ปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต ๑๖ ชั ย นาท
โดย เจ้ าหน้ าที่ของศูน ย์ ปู องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย เขต ๑๖ ชัยนาท เป็ นผู้ ควบคุมดูแ ล ประกอบด้ว ย
ชุดปฏิบัติการ ดังนี้
1) ชุดปฏิบัติการพื้นที่
มีห น้ า ที่ อานวยการ ดาเนิ นการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดิ นถล่ ม
ในพื้นที่รับผิดชอบ
หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองชัยนาท, มโนรมย์, สรรพยา,
สรรคบุรี,หนองมะโมง, หันคา, วัดสิงห์ และอาเภอเนินขาม
๒) ชุดปฏิบัติการด้านการกู้ภัย
- ดาเนินการกาหนดมาตรการ แนวทาง ตลอดจนวางแผนการเตรียมการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม
- บูรณาการการปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดชัยนาท
ปี ๒๕๖3 และแผนเผชิญเหตุในระดับพื้นที่
- ระดมสรรพกาลังเข้าระงับ ยับยั้ง และปูองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งความเสียหายด้านการเกษตร, ปศุสัตว์, ประมง และด้านอื่น ๆ
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยสถานการณ์ ส่วนอานวยการ
หน่วยงานรับผิดชอบ :
โครงการชลประทานชัยนาท, โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษา, ศูนย์การทหารปืนใหญ่, ศูนย์การบินทหารบก, กองบิน ๔, ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๖
ชัยนาท, สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท, สานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท, สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท, สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) ชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- วางแผนดาเนินการปูองกัน เฝูาระวัง รักษาพยาบาลผู้ที่ประสบภัยจากโรคติดต่อ
และควบคุมโรคระบาด
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท, โรงพยาบาลทุกแห่ง
และมูลนิธิร่วมกตัญญูชัยนาท
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๔) ชุดปฏิบัติการด้านสงเคราะห์ อพยพ และศูนย์พักพิงชั่วคราว
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดอุทกภัย และดินถล่มขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยู่ใน
เขตพื้นที่นั้นจะเป็น อันตราย ให้ ผู้มีอานาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 (ผู้อานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอานาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจาก
พื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการอพยพไม่ น้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกาลัง
เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อปูองกันทรัพย์สินของประชาชน โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
- จัดลาดับความสาคัญของผู้อพยพ โดยแบ่ง กลุ่มผู้อพยพที่ต้องได้รับ การดูแล
เป็นพิเศษ (กลุ่มเปราะบาง) เช่น กลุ่มผู้ปุวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รับการพิจารณาให้อพยพ
ไปก่อน กรณีอพยพทั้งครอบครัวควรอพยพเป็นกลุ่ม
- จั ดสถานที่ ปลอดภั ยและที่ พักพิ งชั่วคราวแก่ ผู้ อพยพและเจ้ าหน้ าที่ โดยจั ด
ระเบียบพื้นที่อพยพให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน ระบบสาธารณูปโภค และมีระบบสุขาภิบาล
- จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
รวมทั้งการจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับการอพยพ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ และดาเนินการอพยพเคลื่อนย้ายได้อย่างเป็นระบบ
- ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ อ พยพในการขนย้ า ยทรั พ ย์ สิ น ของใช้ ใ นพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด
สาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียงตามที่ได้รับการร้องขอ หากไม่เพียงพอให้ประสานหน่วยทหารในพื้นที่ และเมื่อได้รับ
แจ้งการสิ้นสุดสถานการณ์สาธารณภัย ให้ผู้นาชุมชนหรือผู้นากลุ่มอพยพจัดระเบียบและลาดับก่อนหลังก่อนการ
อพยพกลับ พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ เพื่อให้ประชาชนเตรียม
ความพร้อมและรอรับแจ้งจุดอพยพกลับไปสู่พื้นที่อยู่อาศัย
- จัดทาทะเบียนเพื่อตรวจสอบจานวนผู้อพยพและผู้ที่ยังติดค้างในพื้นที่
- จัดการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่อพยพ
- จั ดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่รองรับการอพยพ โดยจัด
กาลังเจ้าหน้าที่ตารวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม
- จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจในพื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด ก าลั ง ดู แ ล
บ้านเรือนและทรัพย์สินของผู้อพยพเป็นระยะๆ
- จัดหาพื้นที่รองรับสาหรับการอพยพสัตว์เลี้ยง จัดทาทะเบียนผู้ประกอบการ
และเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งจัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องจักรกลสาหรับใช้ในการอพยพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ชัยนาท เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ที่ทาการปกครองจังหวัดชัยนาท, ศูนย์การทหารปืนใหญ่, ศูนย์การบินทหารบก,
กองบิน ๔, , สานักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท, กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดชัยนาท องค์ การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาท สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท บริษัท ทีโอที จากัด สาขาชัยนาท และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) ชุดปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปูองกันและแก้ไขสิ่งสาธารณประโยชน์ชารุด เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และ
ดินถล่ม ให้สามารถใช้การได้ปลอดภัยและรวดเร็ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชัยนาท, แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท,
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยนาท, การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท, บริษัท ทีโอที จากัด สาขาชัยนาท
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๖) ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย
- กาหนดแผนการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ในช่วงที่เกิดภัย เพื่อให้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สอดส่อง ทาความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน ระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากกรณี น้าท่วมพื้นที่ หรือการนาประเด็นน้าท่วมพื้นที่มา
ใช้จัดตั้งกลุ่มมวลชนเพื่อสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง
หน่วยงาน : ตารวจภูธรจังหวัดชัยนาท, ที่ทาการปกครองจังหวัดชัยนาท และ
หน่วยทหารในพื้นที่
3.3.2.6 ส่วนอานวยการ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (1) เป็นหัวหน้าส่วนอานวยการ
ทาหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย รวบรวมประสานข้อมูลและประเมินความ
ต้องการความจาเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร และมีหัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชัยนาท เป็นรองหัวหน้าส่วนอานวยการ
1) หน่วยสถานการณ์
- คณะท างานติ ด ตามสถานการณ์ เฝู า ระวั ง และติ ด ตามสภาพอากาศจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา การบริหารจัดการน้าจากกรมชลประทาน และคาเตือนจากกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัย และดินถล่ม และรายงานข่าวสถานการณ์
ไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย และดินถล่มอาเภอ
- แจ้งเตือนภัย หากคาดการณ์ว่าจะเกิด อุทกภัย และดินถล่ม โดยให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการประกาศ แจ้งเตือนประชาชน เพื่อลดอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ติดตาม และรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ผู้บัญชาการ ทราบ
หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท, โครงการชลประทาน
ชัยนาท สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) หน่วยทรัพยากร
- จัดระบบคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดทาข้อมูลและความต้องการในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
- ประสานการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
ส่งกลับทรัพยากรหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท,
ที่ทาการปกครองจังหวัดชัยนาท และสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
ทั้ ง นี้ ในการรายงานตั ว เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง าน ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เจ้ า พนั ก งานและ
อาสาสมัครต่าง ๆ ที่มาร่ ว มปฏิบั ติงาน เข้ารายงานตัว ที่ห น่ว ยทรัพยากร ที่ตั้ง ส านักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ตาบลเขาท่าพระ อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท หรือตามความเหมาะสม
๓) หน่วยเอกสาร
(1) จัดเตรียมและดาเนินการประชุมวางแผนและการประชุมอื่นๆ
(2) การรายงานข้อมูลในภาวะฉุกเฉิน
- สรุปสถานการณ์อุทกภัย และดินถล่ม รายงานผู้อานวยการจังหวัด ทราบ
ทุกขั้นตอนเป็นระยะๆ จนกว่าภัยจะยุติ
- รายงานและสรุปสถานการณ์อุทกภัย และดินถล่ม ไปยังผู้อานวยการกลาง/
อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นระยะๆ เพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกัน จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ
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(3) การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน
- เมื่อเกิด อุทกภัย และดินถล่ม ขึ้นในพื้นที่ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นรายงาน
ให้ผู้อานวยการอาเภอทราบ และรายงานต่อมายังผู้อานวยการจังหวัด เพื่อพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ที่กาหนดไว้ในแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากสา
ธารณภัย ที่เกิดขึ้น เป็น ภัย พิบั ติ เป็ น ไปตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยเงินทดรองราชการเพื่อช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕62 และมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย และดินถล่ม) ให้ครอบคลุมพื้นที่
ประสบภัย โดยประกาศฯ แยกเป็นรายอาเภอ ที่มี ประสบภัย
(4) ประกาศยุ ติ ภั ย เมื่ อ ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในท้ อ งที่ ยุ ติ แล้ ว ให้ ประกาศยุ ติ
สถานการณ์สาธารณภัยแล้ว รายงานให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชัยนาท
3.3.2.7 ส่วนสนับสนุน มีหัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยนาท เป็นหัวหน้าส่วนสนับสนุน และ
มี ค ลั ง จั ง หวั ด ชั ย นาท เป็ น รองหั ว หน้ า ส่ ว นสนั บ สนุ น มี ห น้ า ที่ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านของทุ ก ส่ ว นให้ เ ป็ น ไป
ตามกระบวนการที่กาหนด ประสานการขอรับสนับสนุนอุปกรณ์ จัดตั้งเครือข่ายการติดต่อสื่ อสาร รับผิ ดชอบ
การจัดทาแผนสื่อสาร แผนการแพทย์ แผนการจราจร ตรวจสอบกระบวนการส่งกลับ
1) แผนกสนับสนุน
- จัดทาเอกสารขอรับการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ตามที่ส่วนปฏิบัติการร้องขอ
- วางผัง ออกแบบ การจัดตั้งสถานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ฐาน แคมป์ และ
การรักษาความปลอดภัยของสถานที่
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานจังหวัดชัยนาท, สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท และสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
2) แผนกบริการ
- เตรียมความพร้อมของเครื่องมือระบบสื่อสารวิทยุ กาหนดรูปแบบการสื่อสาร
- ดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บปุวยในขณะปฎิบัติหน้าที่
- ดูแล แจกจ่าย อาหาร น้าดื่ม สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทาการปกครองจังหวัดชัยนาท, สานักงานจังหวัดชัยนาท
,สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท, โทรศัพท์จังหวัดชัยนาท, สานักงานบริการลูกค้า กสท. จังหวัด ชัยนาท
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
3) แผนกการเงิน
- ดาเนินการการรับเงิน จ่ายเงิน ตรวจเอกสารการ เบิกจ่ายเงิน ลงบัญชี
- จัดหาทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการโดยกระบวนการจัดซื้อและจัดจ้าง พร้อม
ทั้งจัดทาทะเบียนคุม
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานคลังจังหวัดชัยนาท, สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ชัยนาท, สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
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3.4 การยกระดับการบัญชาการเหตุการณ์
เมื่อสาธารณภัยยกระดับ เป็น สาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
(ระดั บ 4) ให้ ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จั ง หวั ด แปรสภาพเป็ น ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ส่ ว นหน้ า จั ง หวั ด
ของกองบั ญ ชาการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ โดยมี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามการบั ญ ชาการ
จากกองบั ญ ชาการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ รั บ ผิ ด ชอบอ านวยการ ควบคุ ม ปฏิ บั ติ ง าน
และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลาง
ในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรเพื่อการจัดการสาธารณภัย และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งฝุายพลเรือนและฝุายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3.5 ยกเลิกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด
เมื่อสถานการณ์ภัยลดระดับความรุนแรง หรือเข้าสู่ภาวะปกติ โดยไม่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนให้ดาเนินการส่งมอบภารกิจภายหลังเกิดภัย ดังนี้
3.5.1 ประกาศยุติภัยหรือยกเลิกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ฯ ภารกิจต่างๆ ต้องพิจารณาส่งมอบ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อการดาเนินการช่วยเหลือต่อไป
อย่างต่อเนื่อง โดยกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทจะประสานการส่งมอบ
3.5.2 จัดทาบัญชีการส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยระยะยาว ให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง แต่ก่อนส่งมอบภารกิจให้ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านก่อน จึงพิจารณาส่งมอบภารกิจ
ต่อไป
3.6 การฟื้นฟู
3.6.1 การประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย
ให้ ก องอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ยทุ ก ระดั บ ประเมิ นความเสี ย หายและ
ความต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ภายในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย โดยวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบจากความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น
เพื่อประเมิน และวิเคราะห์ ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้ว ยตนเองจังหวัด
จั ด ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษประสานกั บ อ าเภอและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ต รวจสอบรายละเอี ย ด
ความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว ตามแนวทางดังนี้
1) อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการสารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูล
ในการฟื้นฟู และกาหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
2) อ าเภอและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส ารวจประเมิ น ความจ าเป็ น ด้ า นคุ ณภาพชี วิ ต
ประกอบด้วยความต้องการขั้นพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3) คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตามหลั กเกณฑ์ แ ละวิธี การที่ก ระทรวงการคลั งก าหนด และรายงานผลการส ารวจความเสี ยหายจากภัย พิบั ติ
กรณีฉุ กเฉิน ต่อ คณะกรรมการช่ ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภัยพิ บัติจั งหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่ อพิจารณาอนุมัติ ดาเนิ นการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว
4) ในกรณี ที่ ค วามเสี ย หายมี มู ล ค่ า มากกว่ า วงเงิ น ที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มี อ านาจอนุ มั ติ
ให้ ส่ ง เรื่ อ งให้ ก รมปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พิ จ ารณาเสนอขออนุ มั ติ ว งเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย จาก
วงเงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นจากคณะรัฐมนตรี
5) รายงานสรุ ปการประเมิ นความเสี ยหายและความจ าเป็นในเบื้องต้น ให้ ผู้ อ านวยการจังหวั ด
ผู้อานวยการกลาง ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบตามลาดับ

ชุดที่ ของ ชุด
หน้าที่ 19 ของ 20 หน้า

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดชัยนาท ปี ๒๕63
3.6.2 การจัดการด้านการฟื้นฟู
การจัดการด้านการฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยนั้น ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกองอานวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ยแต่ ละระดั บ โดยการน าทรั พยากรที่ มี อยู่ ทั้ งก าลั งคน ทรั พย์ สิ น เครื่ องมื อ เครื่ องจั กร
เข้าร่วมในการฟื้นฟู โดยแบ่งการจัดการด้านการฟื้นฟูเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว โดยให้ความสาคัญ
ตามลาดับดังนี้
1) การฟื้นฟูผู้ประสบภัย
เป็ น การฟื้น ฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้ แก่ผู้ ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา ปูองกั น
ควบคุมโรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและจิ ตสังคมของผู้ ได้รับ
ผลกระทบตลอดจนการกระตุ้ น และช่ ว ยเหลื อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ตัว ให้ เ ข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงตามความจ าเป็ น
โดยให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเป็นหน่วยงานหลัก และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- แจ้งให้อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สารวจ ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ
ความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลาเนา
- ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- ให้อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน
ที่ เ สี ย หายไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานเพื่ อ การสงเคราะห์ ผู้ ป ระสบภั ย พร้ อ มทั้ ง ออก หนั ง สื อ รั บ รองให้ ผู้ ป ระสบภั ย
ไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
- จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายกลับมาดารงชีวิต
ได้ตามปกติ รวมทั้งการจัดที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่ต้องอพยพจากพื้นที่อันตราย
- ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในกรณี
ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยการให้ทุนการศึกษาแก่
บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับและโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว
- เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ใ นระยะแรก เช่น ดูแลเด็กกาพร้า
นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย
(2) การปูองกัน เฝูาระวัง และควบคุมโรคระบาดทั้งคนและสัตว์
(3) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของประชาชนให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
(4) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบสถานการณ์เป็นระยะๆ
2) การฟื้นฟูสถานภาพสังคม
ให้ส านักงานพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท เป็นหน่วยงานหลั ก
ในการฟื้นฟูสถานภาพทางสังคม ได้แก่ การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ให้คาปรึกษาต่างๆ การประสาน
การช่วยเหลือ การฟื้นฟูอาชีพ การช่วยเหลือด้านการเสริมศักยภาพประชาชน/ชุมชน การโยกย้ายและการตั้งถิ่นฐาน
ของผู้ประสบภัย การทาให้ประชาชนหรือผู้ประสบภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพและดาเนินชีวิตได้อย่างปกติ
3) การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ประสบภัย
เป็นการบู รณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้ นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสี ยหายจากเหตุการณ์
สาธารณภัย ให้ ก ลั บ สู่ ส ภาพที่ ส ามารถใช้ง านได้ ดั งเดิ ม โดยทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ด าเนิ น การฟื้น ฟู ทั้ ง ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย และระบบสาธารณูปโภคต่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีกว่าเดิม

ภาคผนวก

ผนวก ผังสื่อสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กอปภ.จ.สิงห์บุรี โทร ๐-๓๖๕๐-๗๑๒๘
กอปภ.จ.อุทัยธานี โทร 0-5651-0626
กอปภ.จ.นครสวรรค์ โทร 0-5680-3536
กอปภ.จ.สุพรรณบุรี โทร 0-35536-067

การประปาส่วนภูมภิ าค
สาขาชัยนาท
โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๑๒๑๓

กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
(ตามภาคผนวก ค.7)

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๑๐๗๑
โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๑๐๕๕
สายด่วน ๑๖๖๙

 โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๗๔๕๐
 โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๔๕๐
 สายด่วน ๑๗๘๔

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ ๐-๕๖๕๗-๖๕๓๑
โทรสาร ๐-๕๖๕๗-๖๕๓1
ความถี่วิทยุ ๑๖๑.200 MHz.

กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบล
(ตามภาคผนวก ค.7)

มูลนิธิร่วมกตัญญู
ชัยนาท
โทรศัพท์
๐8-9780-6639

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต ๑๖ ชัยนาท
โทรศัพท์๐-๕๖๔๗-๖๘๓๑
โทรสาร ๐-๕๖๔๗-๖๓๓๕
ความถี่วิทยุ161.200 MHz.

การไฟฟ้าภูมิภาค
จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๑๓๕๔

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
(ตามภาคผนวก ค.7)

กองบังคับการตารวจภูธร
จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๑586
ความถี่วิทยุ 152.475 MHz.

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ผนวก ระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉินของจังหวัดชัยนาท
หน่วยงาน
สานักงาน ปภ.จ.ชัยนาท
ศปภ. เขต 16 ชัยนาท
กอ.รมน.จว.ชัยนาท
ศูนย์สื่อสาร ปค.จว.ชัยนาท
ศูนย์สื่อสารตารวจ ภจว.ชัยนาท
กอปภ.ทม.ชัยนาท
กอปภ.อ. เมืองชัยนาท
กอปภ.อ. วัดสิงห์
กอปภ.อ. สรรพยา
กอปภ.อ. สรรคบุรี
กอปภ.อ. หันคา
กอปภ.อ. หนองมะโมง
กอปภ.อ. เนินขาม
กอปภ.อ. มโนรมย์
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จ.ชน.
ศูนย์อานวยการจิตอาสา จ.ชน.

ระบบสื่อสารหลัก
โทรศัพท์
0-5647-6531
0-5647-6828
0-5647-6531
0-5641-1163
0-5641-1186
๐-๕๖๔๑-1500
๐-๕๖๔๑-๑๕๒๑
๐-๕๖๔๖-๑๓๖๐
๐-๕๖๔๙-๑๑๕๕
๐-๕๖๔๘-๑๔๔๗
๐-๕๖๔๕-๑๐๐๗
๐-๕๖๔๑-๑๙๗๑
๐-๕๖๔๑-๑๙๒๘
๐-๕๖๔๙-๑๓๒๖
08 19728871
0-5641-2629

ระบบสื่อสารรอง
ความถี่วิทยุ นามเรียกขาน
161.200 ปภ.ชัยนาท
161.200
นิรภัย 16
๑๖๒.๑๒๕
หมื่นหาญ
152.475
ชัยนาท
๑๖๒.๕๕๐ ศูนย์อินทรีย์
๑๖๒.๑๒๕
ธรรมจักร
๑๖๒.๑๒๕
ท่าจีน
๑๖๒.๑๒๕
เขาแก้ว
๑๖๒.๑๒๕
ต้นตาล
๑๖๒.๑๒๕
ฉวาก
๑๖๒.๑๒๕
เขารัก
๑๖๒.๑๒๕
ราวเทียน
๑๖๒.๑๒๕
ส้มโอ
HS1Ai
144.550
หมื่นหาญ
162.125

เฉพาะกิจ

๗๐๔๒๔๖
๗๐๔๒๔๗
๗๐๔๒๔๙
๗๐๔๒๕๐
๗๐๔๒๕๑
๗๐๔๒๕๒
๗๐๔๒๕๓
๗๐๔๒๕๔
๗๐๔๒๔๘
๗๐๔๒๔๖

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ผนวก ระบบรับแจ้งเหตุและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยให้แก่ประชาชน
หมายเลข
1784
191
1669
1193
1129
1662
199
192
1586
1146
1484
1374

หน่วยงาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ตารวจทางหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิปภาค
ดับเพลิง
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สายด่วนกรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
กรมการขนส่งทางบก
กอ.รมน.

การให้บริการ
ช่วยเหลือประชาชนและประสานงานด้านสาธารณภัย
ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ขอความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพฉุกเฉิน
รับแจ้งความเขตทางหลวง
รับแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
รับแจ้งเหตุนาไม่ไหล
รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
รับแจ้งเหตุและข้อมูลเตือนภัย
แจ้งเหตุและสอบถามข้อมูลเส้นทาง
แจ้งเส้นทางคมนาคม
สอบถามข้อมูลเส้นทางขนส่ง
แจ้งประสานด้านความมั่นคงของประเทศ

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

บัญชีรำยกำรทรัพยำกรจัดกำรสำธำรณภัย จังหวัดชัยนำท
ลำดับ

ทรัพยำกร

จำนวน

หน่วยงำน

เรือ
1. เรือไฟเบอร์

200

สานักงาน ปภ.จ.ชัยนาท

2. เรือยนต์ท้องแบน

28

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

เรือยนต์ท้องแบน (พร้อมเครื่อง)

2

มูลนิธริ ่วมกตัญญูชัยนาท

เรือยนต์ท้องแบน (พร้อมเครื่อง)

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

3. เรือยาง

2

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

4. ยานโฮเวอร์คราฟท์

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

5. เรือเร็วตรวจการณ์กภู้ ัย

7

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

เรือเร็วตรวจการณ์กภู้ ัย

2

สานักงานชลประทานที่ 12

6. เรือแอร์โบ๊ท

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

7. เรือพ่วงอืน่ ๆ

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

8. เครื่องยนต์เรือ

17

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

1. รถดับเพลิงอาคาร

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

รถดับเพลิงอาคาร

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

2. รถดับเพลิงโฟมและเคมี

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

3. รถดับเพลิงชนิดหอน้าพร้อมบันไดและอุปกรณ์

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

4. รถดับไฟป่าพร้อมอุปกรณ์

2

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

5. รถบรรทุกน้าช่วยดับเพลิง

4

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

1. รถยนต์กภู้ ัยเคลือ่ นที่เร็วพร้อมอุปกรณ์

6

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

รถยนต์กภู้ ัยเคลือ่ นที่เร็วพร้อมอุปกรณ์

1

สานักงาน ปภ.จังหวัดชัยนาท

รถยนต์กภู้ ัยเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์

1

สานักงาน ปภ.จังหวัดชัยนาท

2. รถอุปกรณ์กภู้ ัยพร้อมเครน

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

3. รถปฏิบัตกิ ารกูภ้ ัยสารเคมีและวัตถุอนั ตราย

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

4. รถยนต์ตอ่ ต้านวินาศกรรม

2

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

5. รถปฏิบัตกิ ารเคลือ่ นย้ายผูป้ ระสบภัยพร้อมอุปกรณ์

4

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

1. รถบรรทุกติดตัง้ เครื่องสูบน้าระยะไกล

3

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

2. รถบรรทุกติดตัง้ ชุดสูบน้าท่วมขัง

3

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

3. รถบรรทุกแบบตูค้ อนเทนเนอร์เอนกประสงค์

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

รถดับเพลิง

รถยนต์กภู้ ัย

รถบรรทุก

ลำดับ

ทรัพยำกร

จำนวน

หน่วยงำน

4. รถยนต์บรรทุกน้า ขนาด 10,000 ลิตร

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

รถยนต์บรรทุกน้า ขนาด 6,000 ลิตร

2

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

รถยนต์บรรทุกน้า ขนาด 6,000 ลิตร

4

สานักงานชลประทานที่ 12

รถยนต์บรรทุกน้า ขนาด 6,000 ลิตร

1

โครงการชลประทานชัยนาท

รถยนต์บรรทุกน้า ขนาด 6,000 ลิตร

1

แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

รถยนต์บรรทุกน้า ขนาด 6,000 ลิตร

7

แขวงทางหลวงชัยนาท

รถยนต์บรรทุกน้า

1

สานักงานชลประทานที่ 12

รถยนต์บรรทุกน้า

1

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเจ้าพระยา

รถยนต์บรรทุกน้า

1

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพลเทพ

รถยนต์บรรทุกน้าแบบเทท้าย

1

สานักงานชลประทานที่ 12

5. รถบรรทุกน้ามันเชือ้ เพลิง

1

สานักงานชลประทานที่ 12

รถบรรทุกน้ามันเชือ้ เพลิง

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

6. รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน

3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท

รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน

1

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเจ้าพระยา

รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน

1

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่าโบสถ์

รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน

3

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพลเทพ

รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน

4

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบรมธาตุ

รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน

1

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพลเทพ

รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน

2

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบรมธาตุ

รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท

รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน

1

โครงการชลประทานชัยนาท

รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน

1

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพลเทพ

รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน

1

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบรมธาตุ

6. รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

1

แขวงทางหลวงชัยนาท

รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

2

แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

2

สานักงานชลประทานที่ 12

- ประจา แขวงทางหลวงชัยนาท 2 คัน
- ประจา หมวดทางหลวงเนินขาม 2 คัน
- ประจา หมวดทางหลวงชัยนาท 1 คัน
- ประจา หมวดทางหลวงสรรคบุรี 1 คัน
- ประจา หมวดทางหลวงสรรพยา 1 คัน

ลำดับ

ทรัพยำกร

จำนวน

หน่วยงำน

รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ

2

สานักงานชลประทานที่ 12

รถบรรทุกเทท้าย

1

โครงการชลประทานชัยนาท

รถบรรทุกเทท้าย

2

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเจ้าพระยา

รถบรรทุกเทท้าย

2

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพลเทพ

รถบรรทุกเทท้าย

2

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่าโบสถ์

7. รถยนต์ตรวจการณ์

2

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

รถยนต์ตรวจการณ์

2

แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

รถยนต์ตรวจการณ์

1

สานักงาน ปภ.จังหวัดชัยนาท

รถยนต์ตรวจการณ์

1

แขวงทางหลวงชัยนาท

รถยนต์ตรวจการณ์

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

8. รถยนต์นั่ง 4 ประตู

2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท

9. รถตูโ้ ดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท

รถตูโ้ ดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

10. รถยนต์บรรทุกติดตัง้ เครน

1

โครงการชลประทานชัยนาท

รถยนต์บรรทุกติดตัง้ เครน

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

11. รถยนต์บรรทุกกะบะขนย้ายเครื่องจักรกล

1

แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

12. รถยนต์บรรทุกเครื่องกาเนิด

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท

13. รถเครน ขนาด 6 ตันเมตร

2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท

14. รถเครน กระเช้าแก้ไฟ

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท

15. รถแก้ไฟ 2 ตัน

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท

16. รถลากจูง 6 ตัน

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท

17. รถฮอทไลน์กระเช้า

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท

18. รถเครื่องขยายเสียง

1

สานักงาน ปภ.จังหวัดชัยนาท

19. รถหัวลาก

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

รถหัวลาก

1

สานักงานชลประทานที่ 12

รถหัวลาก

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

20. รถผลิตน้าดืม่

3

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

รถผลิตน้าดืม่

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

3

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

21. รถเครื่องกาเนิดไฟฟ้า

ลำดับ

ทรัพยำกร

จำนวน

หน่วยงำน

เครื่องจักรกล
1. รถแทรคเตอร์ตนี ตะขาบขนาดกลาง ขนาดต่ากว่า 150 แรงม้า

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

2. รถขุดตักไฮดรอลิคล้อยางกูภ้ ัย ชนิดปรับระดับฐานล้อยกสูงพร้อมอุปกรณ์1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

3. รถแบคโฮ

6

สานักงานชลประทานที่ 12

4. รถขุดตักไฮดรอลิค

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

รถขุดตักไฮดรอลิค

1

แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

รถขุดตักไฮดรอลิค

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

รถขุดตักไฮดรอลิค แขนตักยาว

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

5. รถตักหน้าขุดหลัง

1

สานักงานชลประทานที่ 12

รถตักหน้าขุดหลัง

1

แขวงทางหลวงชัยนาท

รถตักหน้าขุดหลัง

1

แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

6. รถตักหน้าขุดหลัง JCB

1

โครงการชลประทานชัยนาท

รถตักหน้าขุดหลัง JCB

1

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพลเทพ

รถตักหน้าขุดหลัง JCB

1

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่าโบสถ์

รถตักหน้าขุดหลัง JCB

1

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบรมธาตุ

7. รถตักล้อยาง

1

แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

รถตักล้อยาง

4

สานักงานชลประทานที่ 12

8. รถบดล้อเหล็กขับเคลือ่ นด้วยตัวเอง 4 ตัน ขึน้ ไป

1

แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

รถบดล้อเหล็กขับเคลือ่ นด้วยตัวเอง 4 ตัน ขึน้ ไป

2

สานักงานชลประทานที่ 12

รถบดล้อเหล็กขับเคลือ่ นด้วยตัวเอง ต่ากว่า 4 ตัน

2

แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

รถบดล้อเหล็กขับเคลือ่ นด้วยตัวเอง ต่ากว่า 4 ตัน

1

สานักงานชลประทานที่ 12

รถบดอัดล้อเหล็กแบบสัน่ สะเทือน

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท

10. เครื่องสูบน้าติดตัง้ เทรลเลอร์

12

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

เครื่องสูบน้า ขนาด 2 นิ้ว

1

แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

เครื่องสูบน้า ขนาด 8 นิ้ว

36

สานักงานชลประทานที่ 12

เครื่องสูบน้า ขนาด 8 นิ้ว

10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

เครื่องสูบน้า ขนาด 10 นิ้ว

1

สานักงานชลประทานที่ 12

เครื่องสูบน้า ขนาด 12 นิ้ว

32

สานักงานชลประทานที่ 12

เครื่องสูบน้า ขนาด 12 นิ้ว

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

เครื่องสูบน้า ขนาด 18 นิ้ว

3

สานักงานชลประทานที่ 12

9. รถสว่านขุดเจาะ

ลำดับ

ทรัพยำกร

11. เครื่องยิงน้าดับเพลิงแรงดันสูง

จำนวน

หน่วยงำน

3

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

1. เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ

15

สานักงาน ปภ.จังหวัดชัยนาท

เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ

10

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ

3

มูลนิธริ ่วมกตัญญูชัยนาท

2. เครื่องตัดถ่าง

3

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

เครื่องตัดถ่าง

3

มูลนิธริ ่วมกตัญญูชัยนาท

3. แม่แรงไฮดรอลิค

2

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

4. เลือ่ ยยนต์

3

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

เลือ่ ยยนต์

2

มูลนิธริ ่วมกตัญญูชัยนาท

5. เครื่องเชือ่ มไฟฟ้าแบบใช้หม้อแปลง

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

6. ชุดแก๊สพร้อมอุปกรณ์

1

แขวงทางหลวงชัยนาท

7. รอกโซ่

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

8. เสือ้ ชูชีพ

150

สานักงาน ปภ.จังหวัดชัยนาท

เสือ้ ชูชีพ

50

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

เสือ้ ชูชีพ

20

มูลนิธริ ่วมกตัญญูชัยนาท

1

ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท

10. เครื่องกาเนิดไฟฟ้า

1

มูลนิธริ ่วมกตัญญูชัยนาท

11. บอลลูนไลท์

1

มูลนิธริ ่วมกตัญญูชัยนาท

12. ชุดดาน้า

6

มูลนิธริ ่วมกตัญญูชัยนาท

13. ชุดตรวจเก็บกูแ้ ละทาลายวัตถุระเบิด : EOD

1

ตารวจภูธรจังหวัดชัยนาท

14. เครื่องตรวจจับโลหะ สแกนโลหะ แบบเดินผ่าน walk through

1

ตารวจภูธรจังหวัดชัยนาท

อุปกรณ์กภู้ ัย

แม่แรงไฮดรอลิคแบบตะเฆ่

9. อากาศยานตรวจการณ์ไร้คนขับ (UAV/Drone)

ข้อมูล ณ เดือนมีนำคม พ.ศ. 2562

อ.หันคา
อ.หนองมะโมง
อาเภอ

หน่ วยงาน

ทต.วัดสิงห์
ท้องแบนเครื่ องยนต์
ท้องแบน
เรื อยนต์ ท้องแบน
ยาง
ตรวจการณ์
พาย
ขนาด 2 นิว้
ขนาด 4 นิว้
ขนาด 6 นิว้
ขนาด 8 นิว้
ขนาด 10 นิว้
ขนาด 12 นิว้
เครื่ องสู บนา้ ขนาด 5.5 แรงม้า
เครื่ องสู บนา้ หอยโข่งแบบลากจูง
แบบหาบหาม
รถตรวจการณ์
เคลื่อนทีเ่ ร็ว
รถพยาบาล (FR)
ปิ คอัพ
เครน
เครน (กระเช้ า)
6 - 10 ล้ อ
เทท้าย 6 ล้ อ
นา้ 1,000 L
นา้ 1,500 L
นา้ 2,000 L
นา้ 4,000 L
นา้ 5,000 L
นา้ 6,000 L
นา้ 7,000 L
นา้ 8,000 L
นา้ 10,000 L
รถบรรทุกนา้ ดับเพลิงเอนกประสงค์ 12,000 L
รถบรรทุกกระบะขนย้ายเครื่ องจักรกล
เอนกประสงค์ 10,000 L
เอนกประสงค์ 6,000 L
รถบรรทุกนา้ ช่ วยดับเพลิง 4,000 L
เอนกประสงค์ 4,000 L
รถดับเพลิงอาคาร
รถดับเพลิงชนิดหอนา้ พร้ อมบันไดและอุปกรณ์
รถบรรทุกเทท้าย แบบมีขอเกี่ยวยกกระบะ
เครื่ องดับเพลิงหาบหาม
แบคโฮ
รถบดอัด
รถตักหน้ าขุดหลัง
เครื่ องบดอัดแบบสั่ นสะเทือน
รถเทรคเตอร์
รถตักล้ อยาง
เครื่ องสู บนา้

บัญชีเครื่ องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่ องมืออุปกรณ์ ทใี่ ช้ งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ จังหวัดชัยนาท

เรื อ

ทต.สามง่ามพัฒนา

ทต.สามง่ามท่ าโบสถ์
1

อบต.ไพรนกยูง
1

อบต.หันคา
1

ทต.บ้ านเชี่ยน
1

ทต.ห้ วยงู
1

2

เครื่ องสู บนา้

ทต.หนองมะโมง

2

รถยนต์ บรรทุก

2
1

ทต.วังตะเคียน

ทต.หนองแซง

อบต.เด่นใหญ่

ทต.หันคา

1

1

1
1

1

อบต.สะพานหิน
1

อบต.กุดจอก
1

1

อบต.วังไก่ เถื่อน

1

1 4

1

2

4

2

1

2
1

1
2

2

1

1

1

1

2
1

3
1

2
1

เครื่ องจักรกล

1
1

2
1

1
1

1
1

1

1
1

1

2

1
2
1

1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1
1

3
1

อ.เมืองชัยนาท
อ.เนินขาม

อ.วัดสิงห์
อาเภอ

หน่ วยงาน

ทต.หนองน้ อย

ทต.เสื อโฮก

อบต.เขาท่าพระ

ท้องแบนเครื่ องยนต์
ท้องแบน
เรื อยนต์ ท้องแบน
ยาง
ตรวจการณ์
พาย
ขนาด 2 นิว้
ขนาด 4 นิว้
ขนาด 6 นิว้
ขนาด 8 นิว้
ขนาด 10 นิว้
ขนาด 12 นิว้
เครื่ องสู บนา้ ขนาด 5.5 แรงม้า
เครื่ องสู บนา้ หอยโข่งแบบลากจูง
แบบหาบหาม
รถตรวจการณ์
เคลื่อนทีเ่ ร็ว
รถพยาบาล (FR)
ปิ คอัพ
เครน
เครน (กระเช้ า)
6 - 10 ล้ อ
เทท้าย 6 ล้ อ
นา้ 1,000 L
นา้ 1,500 L
นา้ 2,000 L
นา้ 4,000 L
นา้ 5,000 L
นา้ 6,000 L
นา้ 7,000 L
นา้ 8,000 L
นา้ 10,000 L
รถบรรทุกนา้ ดับเพลิงเอนกประสงค์ 12,000 L
รถบรรทุกกระบะขนย้ายเครื่ องจักรกล
เอนกประสงค์ 10,000 L
เอนกประสงค์ 6,000 L
รถบรรทุกนา้ ช่ วยดับเพลิง 4,000 L
เอนกประสงค์ 4,000 L
รถดับเพลิงอาคาร
รถดับเพลิงชนิดหอนา้ พร้ อมบันไดและอุปกรณ์
รถบรรทุกเทท้าย แบบมีขอเกี่ยวยกกระบะ
เครื่ องดับเพลิงหาบหาม
แบคโฮ
รถบดอัด
รถตักหน้ าขุดหลัง
เครื่ องบดอัดแบบสั่ นสะเทือน
รถเทรคเตอร์
รถตักล้ อยาง
เครื่ องสู บนา้

เรื อ

อบต.บ่ อแร่

อบต.มะขามเฒ่ า
3

อบต.หนองบัว
1

อบต.วังหมัน

ทต.เนินขาม

ทต.ชัยนาท
1

ทต.บ้ านกล้ วย
1

ทต.หาดท่ าเสา
2

ทต.ธรรมมูล
1

1 65

เครื่ องสู บนา้

1

ทต.หนองขุ่น

16

อบต.กระบกเตีย้

อบต.สุ ขเดือนห้ า

2

รถยนต์ บรรทุก

1
1

1

20
1

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1
2

2

2

1

1

1
1
1

1
2

1

1

1

1

1
2

1

1
1
1

เครื่ องจักรกล

1

1
1

1
1

2

2
1

1

1
1

2

6
1

1
1

1

1

2

1
1
1
4

อ.มโนรมย์

อ.สรรคบุรี
อาเภอ
อ.เมืองชัยนาท

หน่ วยงาน

อบต.ท่าชัย

ทต.ดอนกา

อบต.อู่ตะเภา

อบต.วัดโคก

ท้องแบนเครื่ องยนต์
ท้องแบน
เรื อยนต์ ท้องแบน
ยาง
ตรวจการณ์
พาย
ขนาด 2 นิว้
ขนาด 4 นิว้
ขนาด 6 นิว้
ขนาด 8 นิว้
ขนาด 10 นิว้
ขนาด 12 นิว้
เครื่ องสู บนา้ ขนาด 5.5 แรงม้า
เครื่ องสู บนา้ หอยโข่งแบบลากจูง
แบบหาบหาม
รถตรวจการณ์
เคลื่อนทีเ่ ร็ว
รถพยาบาล (FR)
ปิ คอัพ
เครน
เครน (กระเช้ า)
6 - 10 ล้ อ
เทท้าย 6 ล้ อ
นา้ 1,000 L
นา้ 1,500 L
นา้ 2,000 L
นา้ 4,000 L
นา้ 5,000 L
นา้ 6,000 L
นา้ 7,000 L
นา้ 8,000 L
นา้ 10,000 L
รถบรรทุกนา้ ดับเพลิงเอนกประสงค์ 12,000 L
รถบรรทุกกระบะขนย้ายเครื่ องจักรกล
เอนกประสงค์ 10,000 L
เอนกประสงค์ 6,000 L
รถบรรทุกนา้ ช่ วยดับเพลิง 4,000 L
เอนกประสงค์ 4,000 L
รถดับเพลิงอาคาร
รถดับเพลิงชนิดหอนา้ พร้ อมบันไดและอุปกรณ์
รถบรรทุกเทท้าย แบบมีขอเกี่ยวยกกระบะ
เครื่ องดับเพลิงหาบหาม
แบคโฮ
รถบดอัด
รถตักหน้ าขุดหลัง
เครื่ องบดอัดแบบสั่ นสะเทือน
รถเทรคเตอร์
รถตักล้ อยาง
เครื่ องสู บนา้

เรื อ

ท.เมืองชัยนาท

ทต.สรรคบุรี

ทต.บางขุด

อบต.ไร่ พัฒนา

อบต.ท่าฉนวน

2 7 1

เครื่ องสู บนา้

1
2

ทต.ห้ วยกรด

1

2

รถยนต์ บรรทุก

1

4
2

ทต.ห้ วยกรดพัฒนา

1

อบต.เทีย่ งแท้

2

1
1

1

2

1

ทต.ดงคอน
5

ทต.โพงาม
3

2

2

2

1

1

2

2
1

1
1

2
1

2

1

เครื่ องจักรกล

4
1

1
5

2

1

2
1

2

1

1
1

1
1

1
1

1

อ.สรรพยา
อาเภอ

หน่ วยงาน

ทต.คุ้งสาเภา

ทต.บางหลวง

ทต.หาดอาสา

ทต.ตลุก

รวม

ท้องแบนเครื่ องยนต์
ท้องแบน
เรื อยนต์ ท้องแบน
ยาง
ตรวจการณ์
พาย
ขนาด 2 นิว้
ขนาด 4 นิว้
ขนาด 6 นิว้
ขนาด 8 นิว้
ขนาด 10 นิว้
ขนาด 12 นิว้
เครื่ องสู บนา้ ขนาด 5.5 แรงม้า
เครื่ องสู บนา้ หอยโข่งแบบลากจูง
แบบหาบหาม
รถตรวจการณ์
เคลื่อนทีเ่ ร็ว
รถพยาบาล (FR)
ปิ คอัพ
เครน
เครน (กระเช้ า)
6 - 10 ล้ อ
เทท้าย 6 ล้ อ
นา้ 1,000 L
นา้ 1,500 L
นา้ 2,000 L
นา้ 4,000 L
นา้ 5,000 L
นา้ 6,000 L
นา้ 7,000 L
นา้ 8,000 L
นา้ 10,000 L
รถบรรทุกนา้ ดับเพลิงเอนกประสงค์ 12,000 L
รถบรรทุกกระบะขนย้ายเครื่ องจักรกล
เอนกประสงค์ 10,000 L
เอนกประสงค์ 6,000 L
รถบรรทุกนา้ ช่ วยดับเพลิง 4,000 L
เอนกประสงค์ 4,000 L
รถดับเพลิงอาคาร
รถดับเพลิงชนิดหอนา้ พร้ อมบันไดและอุปกรณ์
รถบรรทุกเทท้าย แบบมีขอเกี่ยวยกกระบะ
เครื่ องดับเพลิงหาบหาม
แบคโฮ
รถบดอัด
รถตักหน้ าขุดหลัง
เครื่ องบดอัดแบบสั่ นสะเทือน
รถเทรคเตอร์
รถตักล้ อยาง
เครื่ องสู บนา้

อ.มโนรมย์

เรื อ

ทต.สรรพยา

1

เครื่ องสู บนา้

ทต.หางนา้ สาคร

1

ทต.มโนรมย์
8

1

1

ทต.เจ้ าพระยา

30 1
1
1
1

ทต.โพนางดาตก
1
5
1
1

ทต.โพนางดาออก
2
1
2

ทต.โพธิ์พิทกั ษ์
1

อบต.เขาแก้ ว
1
2

9
2 35 5
3

รถยนต์ บรรทุก

2
1

2

2

2

2

4

6

1

3

2

2

2

1

1

2

ทต.ศิลาดาน

1

1

2

4 11 4

1

1

1
1

1

4
1
1

2
1
1

1

1

9 83 1 21 4 24 1
0
2
1
6 19 1

เครื่ องจักรกล

1
1

2

1

4 10 1

1

1

3
1

3

3

1

1

1

1

1
6
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1
6 11 1
2
9
1
0
1
1
3
1
5

บัญชีศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2562
พิกดั

1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
800

ผอ.โรงเรียน
ผอ.โรงเรียน
ประธานฯ
เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาส
ผอ.วิทยาลัย

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

20
20
10
20
20
20
20

15.1831.90
15.1746.80

100.0505.19 ต.คุ้งสาเภา อ.มโนรมย์
100.1117.25 หมู่ 1 ต.หางน้าสาคร อ.มโนรมย์

500
1,000

นายอาเภอ P P
ผอ.โรงเรียน P P

20
30

15.1520.58
15.1541.72
15.1530.99

100.0220.66 บ้านท่าแร่ หมู่ 3 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์
100.0327.21 บ้านปากคลอง หมู่ 1 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์
100.0240.64 เทศบาลตาบลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์

500
100
1,000

นายอาเภอ
เจ้าอาวาส
นายก ทต.

P P
P P
P P

20
50
15

15.0815.25
15.0812.31
15.0543.50

100.1432.05 ต.สรรพยา อ.สรรพยา
100.1435.84 ต.สรรพยา อ.สรรพยา
100.1643.87 หมู่ 3 ต.โพนางดาตก อ.สรรพยา

500
500
500

นายอาเภอ
นายก ทต.
นายก ทต.

P P
P P
P P

20
10
16

Long.

(คน)

(ห้อง)

15.18881.00 100.12462.00 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
15.11867.97 100.12379.50 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท
15.17754.71 100.127650.90 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท
15.0933.99 100.0960.10 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท
15.1454.23 100.0459.12 บ้านธรรมามูล หมู่ 2 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท
15.0905.74 100.0735.18 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท
15.2179.68 100.1501.71 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท

Lat.

สุขา

ประปา

อาเภอเมืองชัยนาท
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนวัดศรีวชิ ัย
มูลนิธชิ ัยนาทการกุศล (โรงเรียนจีน)
วัดบรมธาตุวรวิหาร
วัดธรรมมามูล
วัดอัมพวนาราม
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
อาเภอมโนรมย์
หอประชุมที่วา่ การอาเภอมโนรมย์
โรงเรียนสาครพิทยาคม
อาเภอวัดสิงห์
หอประชุมที่วา่ การอาเภอวัดสิงห์
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หอประชุมเทศบาลตาบลวัดสิงห์
อาเภอสรรพยา
หอประชุมที่วา่ การอาเภอสรรพยา
ศาลาอเนกประสงค์ ทต.สรรพยา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทต.โพนางดาตก

ที่ตงั้

สิ่งสาธารณูปโภค

ไฟฟ้า

ศูนย์พักพิงชั่วคราว

รองรับ
ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้อพยพ
สถานที่

เทศบาลตาบลโพธิ์พทิ ักษ์
อาเภอสรรคบุรี
อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
หอประชุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์
อาเภอหันคา
หอประชุมที่วา่ การอาเภอหันคา
หอประชุมโรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดเด่นใหญ่
เทศบาลตาบลห้วยงู
อาเภอหนองมะโมง
หอประชุมทีว่ ่าการอาเภอหนองมะโมง
วัดเขาดิน
อาเภอเนินขาม
หอประชุมทีว่ ่าการอาเภอเนินขาม
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
วัดโศกลึก
วัดสุขเดือนห้า

(คน)

(ห้อง)

Long.

สุขา

Lat.

ประปา

ศูนย์พักพิงชั่วคราว

ไฟฟ้า

พิกดั

ภาคผนวก ค.2 บัญชีศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชัยนาท
หน้า 2
สิ่งสาธารณูปโภค
รองรับ
ผู้รบั ผิดชอบ
ที่ตงั้
ผู้อพยพ
สถานที่

15.0428.43

100.1656.35 หมู่ 2 ต.โพนางดาตก อ.สรรพยา

500

นายก ทต.

P P

15

15.0249.16
15.0306.98

100.0942.80 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
100.0922.91 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี

500
1,000

นายอาเภอ P P
ผอ.โรงเรียน P P

20
50

14.5851.85
14.5852.59
15.0206.60
15.0430.13

100.0054.63
100.0020.82
99.5658.79
100.0237.48

500
1,000
1,000
500

นายอาเภอ
ผอ.โรงเรียน
เจ้าอาวาส
นายก ทต.

P
P
P
P

P
P
P
P

20
50
20
15

15.1636.18
15.1649.50

99.5157.11 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง
99.5204.67 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง

500
1,000

นายอาเภอ
เจ้าอาวาส

P P
P P

20
10

14.5744.34
14.5713.56
14.5743.72
15.0121.57
14.5841.06

99.5444.79
99.5621.12
99.5535.15
99.4801.89
99.4957.91

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000

นายอาเภอ
ผอ.โรงเรียน
ผอ.วิทยาลัย
เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาส

P
P
P
P
P

20
20
20
15
20

หมู่ 1 ต.หันคา อ.หันคา
หมู่ 1 ต.หันคา อ.หันคา
หมู่ 1 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
หมู่ 5 ต.ห้วยงู อ.หันคา

หมู่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม
หมู่ 8 ต.เนินขาม อ.เนินขาม
หมู่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม
หมู่ 3 ต.กะบกเตีย้ อ.เนินขาม
หมู่ 6 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม

P
P
P
P
P

