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การบริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
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บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดการอุทกภัยของเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการอุทกภัยในพ้ืนที่ จ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า 
เทศบาลต าบลบ้านกลางได้ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งด้านการจัดการอุทกภัย 
โดยน าแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย มาเป็นแนวทางในการปฎิบัติ เช่น วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัย
ในพ้ืนที่และวางแผนการปฏิบัติการช่วงก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังจากเกิดภัย และเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการจัดการอุทกภัยในพ้ืนที่ เนื่องจากมีความชอบธรรมทั้งในด้านอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและในทางปฏิบัติ 
ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะท่ีเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ   อุทกภัย  การจัดการความเสี่ยง 
บทน า 

 ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระท า  
ของมนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ   เช่น  อุทกภัย  ดินโคลนถล่ม 
แผ่นดินไหว  พายุฤดูร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์   เช่น  การตัดไม้
ท าลายป่า  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จ ากัด  การขยายตัวของชุมชนเมือง  และภาคอุตสาหกรรม 
ที่ท าลายสิ่งแวดล้อม  ท าให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อน 
และหนาวจัด หรือมีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม  ซึ่งสาธารณภัย
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  
ของประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

อุทกภัยเป็นสาธารณภัยที่ท าให้เกิดการสูญเสียจ านวนประชากรเป็นอันดับที่  2 รองจากภัยแล้ง 
จากสถิติในรอบ 100 ปี ของทวีปเอเชีย แต่อย่างไรก็ ดีอุทกภัยที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจไม่ได้คร่าชีวิตมนุษย์ 
เป็นจ านวนมาก แต่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศนั้นๆ 
ในประเทศไทย อุทกภัยเป็นสถานการณ์ที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเป็นเวลานานท าให้เกิดน้ าป่า

                                                           
 บทความนี้เรยีบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การบริหารจดัการอุทกภยัของเทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี 
 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลัน น้ าท่วมขัง น้ าล้นตลิ่ง จึงต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการด าเนินการ  
ลดความเสี่ยง และผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีปลัด เทศบาล 
เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในเขตท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย เทศบาลต าบล
บ้านกลาง จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และสอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือให้การบริหารจัดการสาธารณภัย เป็นไป  
ในทิศทางเดียวกันทั้งระบบและเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสร้างพ้ืนที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ป ลอดภัย โดยให้
ความส าคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ได้แก่ การป้องกัน การลดผลกระทบและการเตรียมความพร้อม ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  
การเผชิญเหตุ การวางแผนระยะยาว การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และการบรรเทาทุกข์ รวมทั้ง 
การฟ้ืนฟู ได้แก่ การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม และเนื่องจาก  
ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปทุมธานี ต าบลบ้านกลางเป็นเขตที่เกิดอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง หากแต่การค้นคว้าเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่ามีแต่การศึกษาการจัดการอุทกภัยของหน่วยงานในพ้ืนที่ต าบลใกล้เคียงเท่านั้น 

จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลต าบล
บ้านกลาง    
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
  เพ่ือศึกษาการจัดการอุทกภัยของเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้ข้อมูล 2 ด้าน 
ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการอุทกภัยในพ้ืนที่ จ านวน 5 คน ได้แก่ ข้าราชการเทศบาลต าบลบ้าน
กลางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง อปพร. ข้าราชการส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี และข้าราชการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี และข้อมูลจากเอกสาร 
ทางวิชาการต่าง ๆ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ รายงานการวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ คู่มือ  
การปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา แผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการอุทกภัย 
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ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยเป็นการศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ในด้านการจัดการ

อุทกภัย  
2. ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ศึกษา เป็นการศึกษาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง และผู้น า
ชุมชน ในต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการ  นโยบาย 

ทั้งนี้เพราะการที่นโยบายจะสัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์แล้วนั้น ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นจุดแตกหัก  ที่ส าคัญ ถึงแม้
นโยบายที่ถูกก าหนดมาจะดีเลิศเพียงใดแต่หากน าไปปฏิบัติแล้วเกิดความล้มเหลว นอกจากจะก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อประชาชน และต่อทรัพยากรของประเทศชาติ ดังนั้น การศึกษา  การน านโยบายไปปฏิบัติ 
ทั้งในด้านกรอบความคิดเชิงทฤษฎี แนวทางการน านโยบายปฏิบัติ ปัจจัย  ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ และตัวแบบในการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติจึงมี ความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของ 
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติของ  Mazmanian and 
Sabatier (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธ์, 2563, หน้า 9) การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การน า 
การตัดสินใจนโยบายที่ได้กระท าไว้ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จและเป็นการร่วมกันท างานภายใต้กฎหมาย  
ที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ ค าสั่งของฝ่ายบริหาร หรือค าพิพากษาของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา  
โดยวรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์ . 2563. หน้า 17) จ าแนกผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ 
น านโยบายไปปฏิบัติเป็น 4 ฝ่าย  ได้แก่ฝ่ายการเมือง ฝ่ายหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบราชการ ฝ่ายข้าราชการ 
และฝ่ายผู้ได้รับประโยชน์หรือผูที่เสียประโยชน์  ส่วนกระบวนการตัดสินใจนโยบายเป็นการเลือกแนวนโยบาย
ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามต้องการ ส่วนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (อ้างถึงใน 
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 10) การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการหลักการที่กฎหมาย 
ผ่านสภา เป็นกิจกรรมของการน านโยบายที่อยู่ในรูปของกฏหมายค าสั่งหรือรูปแบบอ่ืนๆไปปฏิบัติ ส่วนขั้นตอน
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ Pressman and Wildavsky (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์. 2563) 
การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดเป้าหมาย และการกระท าเพ่ือ 
ให้บรรลุเป้าหมายนั้น รวมถึง เรื่องที่เกี่ยวกับความสามารถในการผลักดันเพ่ือให้กลไกที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
สามารถด าเนินการไปสู่วัตถุประสงค์ของนโยบาย และวีณา พ่ึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 68) การน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ มีความซับซ้อนเพราะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ จ านวนมาก 
รวมทั้งต้องเผชิญกับปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกองค์การที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
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แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) 

 
ที่มา จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ผลการวิจัย 
 ต าบลบ้านกลาง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ทิศเหนือติดต่อกับต าบลบ้านกระแชง , ต าบลสวน
พริกไทย ทิศใต้ติอต่อกับต าบลบางกระดี ทิศตะวันออกติดต่อกับคลองบางหลวง – เชียงราก ต าบลบางพูน 
ทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยา มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 6.88 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 1 มีพ้ืนที่มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 37 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

แผนภาพที่ 1 ภาพแสดงพื้นท่ีต าบลบ้านกลาง

 

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
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แผนภูมิที่ 1 พ้ืนที่ทั้งหมดของต าบลบ้านกลาง

 
ที่มา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
ประชากร 
จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีประชากรทั้ งสิ้น จ านวน 11,831 คน 

จ านวนครัวเรือน 5,581 ครัวเรือน เป็นเพศชาย 5,635 คน เพศหญิง 6,196 ความหนาแน่นของประชากร 
โดยเฉลี่ย 1,719 คน / ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 1 มีประชากรมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43 ของประชากร 
ทั้งเทศบาล ขณะที่จ านวนครัวเรือนมากที่สุดอยู่ในหมู่ท่ี 1 เช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของครัวเรือนทั้งหมด  

 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน 

 
หมู่ที่ ประชากรหญิง (คน) ประชากรชาย (คน) ประชากรรวม (คน) ครัวเรือน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 2721 43.91 2417 42.89 5138 43.42 3004 53.82 
2 1572 25.37 1461 25.92 3033 25.63 1407 25.21 
3 366 5.90 346 6.14 712 6.01 192 3.44 
4 874 14.10 773 13.71 1647 13.92 446 7.99 
5 663 10.70 638 11.32 1301 10.99 532 9.53 

รวม 6196 100.00 5635 100.00 11831 100.00 5581 100.00 
  

ที่มา ส านักทะเบียนเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

 
 
 
 

หมู่ที่ 1 
37% 

หมู่ที่ 2 
25% 

หมู่ที่ 3 
7% 

หมู่ที่ 4 
13% 

หมู่ที่ 5 
18% 

พืน้ที่ต ำบลบ้ำนกลำง 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตั้งอยู่ทางภาคกลาง ในเขตอ าเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นพ้ืนที่ส าหรับเพื่ออยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นพ้ืนที่เพ่ือการอุตสาหกรรม 
อันเนื่องมาจากอัตราการขยายตัวของชุมชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดปทุมธานีอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มของภาคกลาง มีล าน้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน และได้รับกระแสลมฝ่ายใต้
จากทะเลเป็นประจ า จึงท าให้อากาศไม่ค่อยร้อนอบอ้าวมากนักในช่วงฤดูร้อน ส่วนในช่วงฤดูหนาวก็ไม่ค่อย  
จะหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
ต่ าสุด 24-26 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอากาศ
จะหนาวที่สุดในเดือนธันวาคมและเคยตรวจวัดอุณหภูมิต่ าสุดได้ 11.5 องศาเซลเซียส ซึ่งลักษณะลมฟ้าอากาศ
ของจังหวัดปทุมธานี แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

- ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้ ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป  
โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน เนื่องจากดวงอาทิตย์ได้โคจรจากซีกโลกใต้มาอยู่ในละติจูดที่ตั้งฉาก 
กับประเทศไทย จึงได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เต็มท่ี 

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้ นมา 
พาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล าดับในระยะนี้ท าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไปโดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกท่ีสุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง 

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ท าให้
อากาศเย็นและแห้งแล้ง แต่เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ทางตอนกลางของประเทศใกล้อ่าวไทย อากาศจึง  
ไม่หนาวเหมือนจังหวัดที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ โดยจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่าย อุณหภูมิ
จะสูงขึ้นและมีอากาศร้อน เดือนธันวาคมและเดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดในรอบปีของจังหวัด
ปทุมธานี 

 
 
 
แม่น้ าสายส าคัญ 

 แหล่งน้ าธรรมชาติผิวดินที่ส าคัญ คือ แม่น้ าเจ้าพระยา (ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง)  ซึ่งไหลผ่าน
อ า เภอเมือ งปทุมธานีและอ า เภอสามโคก ระยะทางประมาณ 30  กิ โ ล เมตร นอกจากนี้ ยั งมี  
คลองบางหลวง คลองเชียงราก 
 การด าเนินการจัดการอุทกภัย ตามแนวคิดการจัดการความเสี่ยงของสาธารณภัย 
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แผนภูมิที่ 2 การด าเนินการจัดการอุทกภัย ของเทศาบาลต าบลบ้านกลาง 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะก่อนเกิดภัย 
พบว่าเทศบาลต าบลบ้านกลางได้ด าเนินการลดความเสี่ยงภัยด้วยการประเมินความเสี่ยงจากอุทกภัย 

โดยการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการจัดการความเสี่ยงในพ้ืนที่แต่ละระดับและน าผลที่ได้มา
วางแผนปฎิบัติการ ลดผลกระทบในทางลบจากอุทกภัยให้ลดลง โดยมีมาตรการด้านสิ่งก่อสร้าง คือ สร้างเขื่อน
กั้นน้ าในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงสูง วางระบบระบายน้ า และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน ส่วนมาตรการ
ที่ไม่ใช้โครงสร้างมีการสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนในการรณรงค์ให้รักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ า  
มีการจัดเตรียมทรัพยากรส าหรับการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย โดยมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน มีการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมรับมือเมื่อเกิดภัย รวมถึงมีแผนการจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์เพ่ิมเติม เพื่อรองรับกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ตลอดจนมีการจัดตั้งงบประมาณด้านป้องกัน

จดัตัง้หนว่ย 

บรรเทาทกุข์ 

แจกจา่ยเคร่ืองอปุโภค 

บริโภค น า้ดื่ม 

สร้างเขื่อนกัน้น า้ 

วางทอ่ระบายน า้ 

โครงการคลองสวยน า้ใส 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินท้องถิ่น 

ระหวา่งเกิดภยั 

ส ารวจจดัท าฐานข้อมลู 

จดัท าแผนปฏิบตัิการ 

รักษาพยาบาลเบือ้งต้น 

ร่วมกบัหนว่ยงาน

สาธารณสขุ 

พิจารณาให้ความ

ช่วยเหลอืเบือ้งต้น 

หลงัเกิดภยั ก่อนเกิดภยั 

รักษาความปลอดภยั

บริเวณที่ประสบภยั 

ท าความสะอาด ถนน 

พืน้ท่ีสาธารณประโยชน์ 

บ้านเรือนประชาชน 
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และบรรเทาสาธารณภัย โดยในการด าเนินกิจกรรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะด าเนินการร่วมกับ
ผู้ปกครองท้องที ่(ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) 

ระหว่างเกิดภัย 
เทศบาลต าบลบ้านกลางมีบทบาทในการเตรียมการให้สามารถเผชิญและจัดการอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพ่ือให้การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจนไม่สับสน 
และลดความสูญเสียจากสาธารณภัย โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ณ เทศาบาลต าบลบ้าน
กลาง มีการจัดชุดเผชิญเหตุให้แก่ อปพร. ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และมีการสนธิก าลังกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เข้าช่วยเหลือประชาชน มีการดูแลผู้ประสบภัยในขณะเกิดภัยให้สามารถด ารงชีพเบื้องต้นได้ โดยจัดหาเครื่อง
อุปโภคบริโภค และน้ าดื่มแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย มีการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยโดยด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานสาธารณสุข และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่เกิดเหตุ ประสานสถานีต ารวจภูธรในพ้ืนที่
จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร่วมกับอาสาสมัคร อาทิ  อส. อปพร. ชรบ. อพป. ดูแลความสงบเรียบร้อย และทรัพย์สิน
ของประชาชน รวมถึงรายงานสถานการณ์การเกิดภัยให้อ าเภอ/จังหวัดทราบตลอดเวลาจนกว่าภัยจะยุติ 

ระยะหลังเกิดภัย 
พบว่าเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีบทบาทบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ผู้ประสบภัย ฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที่เสียหายในเบื้องต้น มีการจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลท าการ
ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน 
พร้อมกับประเมินความเสียหาย และได้มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ส าหรับบ้านพักอาศัย 
ที่เสียหายจากอุทกภัย โดยเทศบาลจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยและหากมีงบประมาณไม่เพียงพอ จะมีการ
ขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากอ าเภอเมืองปทุมธานี และจังหวัดปทุมธานีส่วนถนนที่ช ารุด เสียหายเป็นหลุมบ่อ 
เทศบาลใช้งบประมาณของเทศบาลด าเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น ส่วนการซ่อมแซมกลับสู่สภาพเดิม และจัดท า
โครงการขอรับการสนับสนุนจากอ าเภอเพ่ือให้การช่วยเหลือตามระเบียบฯ อีกทั้ง ดูแลเรื่องความสะอาด น ารถ
ฉีดน้ าท าความสะอาดถนน บ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ประสบภัย และขนย้ายขยะ 
มูลฝอย 

การด าเนินงานในการจัดการอุทกภัยของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
โครงการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ซึ่งเทศบาลได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 

2564) และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลขึน้ ดังนี้  
1. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  เป็นการพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง โดยก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเดินเท้า สะพาน 
ทางระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ศาลาท่าน้ า ศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ระบบป้องกันน้ าท่วม และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ติดตั้ง ปรับปรุง บ ารุงรักษา และขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ 
และระบบประปา  

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม เป็นการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ประชาชน
ทุกระดับชั้น ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูล  ข่าวสาร และพัฒนาสงเคราะห์เด็ก 
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เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการ กิจกรรม เด็ก ดูแล
รักษาสุขภาพอนามัย ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
และระบบการบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เป็นการพัฒนาการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การบริการ
ประชาชน และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล 
ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการ  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การบริหารราชการ การปฏิบัติงาน  สถานที่ปฏิบัติงาน 
และการบริการประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเพ่ือยกระดับคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 

เทศบาลได้มียุทธศาสตร์ในการด าเนินงานด้านสาธารณภัย เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงทางระบายน้ า 
ก่อสร้างปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการอุทกภัย การฝึกอบรมสมาชิก อปพร. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าล าคลอง  
ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ด้านการจัดการอุทกภัยโดยตรง และโดยอ้อม ปี พ.ศ.2561 
ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.69 ของงบประมาณด้านการจัดการอุทกภัย 
ปี พ.ศ.2561 – 2564 และงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปในโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า คิดเป็น
ร้อยละ 80.48 ของงบประมาณโครงการด้านการจัดการอุทกภัยทั้งหมด เพ่ือลดปัญหาการเกิดน้ าท่วมขัง 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนโครงการที่ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

การใช้งบประมาณโครงการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลางด้านการจดัการอุทกภัย  
ป ี ก่อสร้างถนน

พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

(บาท) 

วางท่อ
ระบายน้ า 

(บาท) 

ก่อสร้าง
เขื่อน 
กั้นน้ า 
(บาท) 

ขุดลอกคู
คลอง 
(บาท) 

โครงการ
ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบ 

สาธารณภยั 

โครงการ
ฝึกอบรม 
อปพร. 

ก าจัดวัชพืช
ในแม่น้ า 
ล าคลอง 

 
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

2561 72,526,000 3,482,000 5,000,000 200,000 200,000 50,000 500,000 81,958,000 68.69 
2562 20,000,000 1,000,000 5,000,000 200,000 200,000 50,000 500,000 26,950,000 22.58 
2563 - - 5,000,000 200,000 200,000 50,000 500,000 5,950,000 4.98 
2564 3,500,000 - - 200,000 200,000 50,000 500,000 4,450,000 3.72 
รวม 96,026,000 4,482,000 15,000,000 800,000 800,000 200,000 2,000,000 119,308,000 100.00 

คิดเป็น
ร้อยละ 

80.48 3.75 12.57 0.67 0.67 0.16 1.67 100.00  

 
ที่มา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
 งบประมาณในการจัดการอุทกภัย  
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งบประมาณในการจัดการอุทกภัยของเทศบาลต าบลบ้านกลางมีที่มาจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ 
(1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเทศบาลต าบลบ้านกลาง (โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น) (2) งบประมาณอ่ืน ๆ (งบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่ายของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) 

ในภาวะปกติเทศบาลต าบลบ้านกลางจัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ า ป ี
โดยก าหนดให้มีแผนและขั้นตอนของเทศบาลในการจัดการให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนในการแจ้งให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดภัย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ 
เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 ภาวะฉุกเฉิน เทศบาลต าบลบ้านกลางน าเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ไปใช้จ่าย  
เพ่ือบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ หากงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ จะโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืน ที่ยังไม่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องใช้ ไปตั้งเป็นงบประมาณส าหรับจ่ายเพ่ิมเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ 
ตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์ การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2543 

การจัดการปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผนระยะยาวของเทศบาล 
เทศบาลต าบลบ้านกลางมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ เป็นการปฎิบัติ

การเผชิญเหตุเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัย รวมทั้งการรักษาขวัญ สร้างความมั่นใจ และปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นระเบียบของเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยยึดถือการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นเรื่อง
เร่งด่วนล าดับแรกท่ีจะต้องเข้าระงับเหตุและให้ความช่วยเหลือ โดยมีแนวคิดการจัดการปัญหาเฉพาะหน้า ดังนี้ 
 1) มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ให้มีการจัดการภายใต้รูปแบบ ระบบ และความเข้าใจที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือสามารถเชื่อมต่อพ้ืนที่และภารกิจของหน่วยงานอ่ืน ได้ทันที โดยน าระบบการบัญชา
เหตุการณ์มาใช้ในภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
 2) เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ให้มีการก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจน ใครเป็นผู้มีหน้าที่หลัก 
ในการเผชิญเหตุอุทกภัยที่เกิดข้ึน ใครมีหน้าที่สนับสนุน ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมในการเผชิญเหตุอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

3) ความยืดหยุ่นของโครงสร้างหน่วยงานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้สามารถตอบโต้กับ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกประเภทและทุกขนาด เนื่องจากต้องอาศัยการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
โดยอาจปรับเปลี่ยนทั้งจ านวนบุคลากร บทบาทหน้าที่ และกิจกรรม 
 4) การก าหนดระดับของสถานการณ์อุทกภัย ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 
 



11 
 

 
โดยก าหนดความหมายของสีตามสถานการณ์ของอุทกภัยไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

สีแดง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่ปลอดภัย
หรือต้องอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการ 

สีส้ม สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหนา้ที่ก าลังควบคุมสถานการณ์ 
ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 

สีเหลือง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรง
มากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตาม
ค าแนะน า 

สีน้ าเงิน สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
สีเขียว สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า 

ที่มา แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
ในส่วนของการวางแผนระยะยาว เป็นการป้องกันการเกิดอุทกภัย ซึ่งเป็นการด าเนินการปรับระบบ

สาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่เคยประสบภัย โดยมีแนวคิดการพัฒนา  
ให้ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ในการจัดการความเสี่ยง  
ที่จะเกิดอุทกภัย โดยให้ความส าคัญกับการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่และป้องกันความเสี่ยงใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นชุมชนที่มีความพร้อมรับมือต่ออุทกภัยที่จะเกิดข้ึนในภายหน้าอย่างยั่งยืน 

การบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน (การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน - อ าเภอ จังหวัด 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด เทศบาลได้ด าเนินการ (1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอ าเภอและ
จังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ อุทกภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะ ๆ  
(2) กรณีสถานการณ์อุทกภัยมีความรุนแรงจะประสานขอก าลังสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับ 

การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง (1) เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง และภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง นายกเทศมนตรีในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ พร้อมทั้งประสานกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลบ้านใหม่,บางพูน,หลักหก,บางกระดี ให้สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้น 
(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ,บางพูน,หลักหก,บางกระดี เทศบาลต าบล
บ้านกลางพร้อมให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกันเพ่ือเป็นการ 
บูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล  กองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลบ้านกลางเป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบ
ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงาน การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่าง  
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและเชื่อถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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 (1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลต าบลบ้านกลาง (กรณีเกิดอุทกภัย) 
เพ่ือร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่าง  
มีเอกภาพ 

 (2) จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศลในจังหวัด 
จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับเทศบาลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทกภัย 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ข้อมูลการจัดการอุทกภัยว่า 
 “ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดปทุมธำนี เป็นหน่วยงำนปฏิบัติหลัก มี

หน้ำที่และอ ำนำจของกรมในระดับจังหวัด ก ำกับ ดูแล สนับสนุน ปฏิบัติงำนร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืน ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรอุทกภัย 
ดังนี้ 

 ระยะก่อนเกิดอุทกภัย มีหน้ำที่จัดท ำแผนปฏิบัติตำมควำมเสี่ยง ให้สอดรับกับแผนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกอุทกภัยกำรเตรียมรับมือ
กับอุทกภัยของกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยอ ำเภอ กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวบรวมและ
จัดท ำคลังข้อมูลทรัพยำกรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพ้ืนที่จังหวัด จัดประชุมโดยเชิญผู้แทน
หน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เห็นสมควรเข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำณภัยในพื้นที ่

 ระหว่ำงเกิดอุทกภัย มีหน้ำที่เฝ้ำระวัง ติดตำม ประเมินผลและวิเครำะห์สถำนกำรณ์อุทกภัย 
และแจ้งเตือนเม่ือเกิด หรือคำดว่ำจะเกิดอุทกภัยที่รุนแรงขึ้น ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในจังหวัด 
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และจังหวัดใกล้เคียงโดยให้กำรสนับสนุนทรัพยำกร 

 ระยะหลังเกิดภัย มีหน้ำที่ส ำรวจควำมเสียหำย ทั้งด้ำนชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งสำธำรณประโยชน์ 
พร้อมกับประเมินควำมเสียหำย พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือเร่งด่วน จัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตำม
ระเบียบฯ “(สัมภาษณ์ 24 ธันวาคม 2563) 

และจากที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานีเกี่ยวกับ
การจัดการอุทกภัย ได้ข้อมูลว่า 
 “ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต 1 ปทุมธำนี มีหน้ำที่ก ำกับดูแล และสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดปทุมธำนี และจังหวัดอ่ืนในเขตที่รับผิดชอบ 
โดยใช้ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
 ระยะก่อนเกิดอุทกภัย ให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแก่ประชำชน มูลนิธิ
อำสำสมัครในเขตพ้ืนที่ ท ำงำนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรวำงระบบระบำยน้ ำ ติดตั้งเครื่องสูบ
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น้ ำระยะไกล สอนวิธีกำรใช้ กำรดูแลรักษำ โดยใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ท ำเขื่อน
กั้นน้ ำป้องกันน้ ำล้นตลิ่ง 
 ระหว่ำงเกิดภัย สนับสนุน ทรัพยำกร เช่น เครื่องสูบน้ ำระยะไกล รถสูบน้ ำท่วมขัง รถบรรเทำอุทกภัย 
เรือท้องแบน รถบรรทุกขนย้ำยกระสอบทรำย รถแม็คโคร เพ่ือเปิดทำงน้ ำ เจ้ำหน้ำที่ เมื่อมีกำรร้องขอจำก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ระยะหลังเกิดภัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฟ้ืนฟู โดยกำรล้ำงท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ ถนน 
บ้ำนเรือนประชำชน สิ่งสำธำรณประโยชน์ วัด โรงเรียน พร้อมทั้งส ำรวจควำมเสียหำย ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำ ให้กลับสู่
สภำพเดิม เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้ชีวิตอย่ำงเป็นปกติ”(สัมภาษณ์ 24 ธันวาคม 2563) 
การอภิปรายผล 

การบริหารจัดการอุทกภัย ตามหลักการบริหารจัดการสาธารณภัย 
การบริหารจัดการอุทกภัย ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง เป็นการด าเนินการตามแนวคิดการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  มุ่งเน้นให้ความส าคัญมากขึ้นกับ การด าเนินการอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Management) รวมถึงการฟ้ืนฟู (Recovery)ซึ่งเน้นเรื่องการป้องกันก่อนเกิดภัยเป็นหลัก 
โดยมีความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ระบบการแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้า รวมถึงมีการบูรณาร่วมกับทุกภาคส่วน ในการจัดการอุทกภัยอีกด้วย 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขด้านการจัดการอุทกภัย 
ปัญหาอุปสรรคด้านการจัดการอุทกภัย พบว่าเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีปัญหาอุปสรรค 

ด้านงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบยั่งยืน เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจ านวนมากซึ่งงบประมาณ
นั้นเกินกว่าขีดความสามารถของเทศบาลต าบลท าได้ ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน บุคลากร 
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอ และยังมีปัญหาเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 
การให้ความรู้ เรื่องการป้องกันไม่ให้เกิด การเตรียมความพร้อม และการด ารงชีพอยู่ ในสถานการณ์  
ที่เกิดอุทกภัย 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (1) การจัดการอุทกภัย จะต้องเป็นการป้องกัน ลดผลกระทบ และเตรียมความพร้อมในช่วง 
ก่อนเกิดภัย ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างเกิดภัย และการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลัง 
การเกิดภัย คือเป็นแนวคิดในการจัดการยุคใหม่ที่ว่า สาธารณภัยเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ เน้นการป้องกัน 
การลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการอุทกภัยของชุมชน 
มีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียทรัพยากรและลดความเสี่ยงภัยที่อาจสร้างความเสียหายให้กับ
ประชาชนได ้
 (2) มุ่งเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน โดย เปิดโอกาส 
ให้ประชาชนได้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ตามแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง หรือภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป 



14 
 

 (3) การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ เป็นการพัฒนาระบบการป้องกันภัย ที่ช่วยลดผลกระทบและโอกาส
การเกิดภัยให้เหลือน้อยที่สุด ยังท าให้หน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่และประชาชนสามารถเผชิญภัยและป้องกันภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 (1) ส าหรับผู้ศึกษาในครั้งต่อไป ควรท าการขยายพ้ืนที่ในการศึกษาออกไปให้ครอบคลุมในทุกต าบล 
ของระดับอ าเภอ หรือระดับจังหวัด เพ่ือก่อให้เกิดผลการศึกษาที่มีประโยชน์ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ต่อไปในอนาคต 
 (2) ท าการศึกษาส ารวจเปรียบเทียบศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ งในระยะ
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังการเกิดภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเพ่ือค้นหาปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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