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บทคัดย'อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค6 เพื่อศึกษาสภาพป=ญหาน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาล

เมืองคลองหลวง เพื่อศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมือง

คลองหลวง และเพื่อศึกษาป=จจัยที่เอื้อตBอการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขัง

ในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใชOวิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

การสัมภาษณ6เชิงลึก ผูOบริหารที่กำกับดูแลงานดOานปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย เจOา

พนักงานปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชนในเทศบาลเมืองคลองหลวง และ

วิเคราะห6ขOอมูลดOวยการพรรณนา (descriptive analysis) ผลการวิจัยพบวBา 1) สภาพ

ป=ญหาน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง มาจากป=จจัยหลัก 2 ป=จจัย ไดOแกB ป=จจัย

ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ และป=จจัยที่เกี่ยวกับมนุษย6 ในการแกOป=ญหาจึงตOองเนOนไปที่ป=จจัยที่

สอง ควบคูBไปกับป=จจัยที่ 1 ทั้งมาตรการใชOสิ่งปลูกสรOางและมาตรการที่ไมBตOองใชOสิ่งปลูก

สรOาง 2) ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี พบวBา เกิดจากการดำเนินการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย มีองค6กรที่เกี่ยวขOองในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และ

ประสานการปฏิบัติ รวมทั้งการประสานกับหนBวยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอำเภอ

และระดับจังหวัด ประกอบดOวย ดOานการบริหารนโยบาย ดOานการบริหารอำนาจหนOาที่ 
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ดOานการบริหารทรัพยากรมนุษย6 ดOานงบประมาณ และดOานการบริหารเวลา การใหOบริการ

ประชาชนในการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี ไดOบริการรับเรื่องรOองเรียนจากประชาชน ชBวงที่มีฝนตกหนักตลอด 24 ชั่วโมง 

เพื่อเตรียมความพรOอมในการใหOความชBวยเหลือและจัดทีมเจOาหนOาที่ลงพื้นที่ทุกจุดเสี่ยง 

และการติดตามผลในการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหOมีการปTองกันและหากมีสถานการณ6ฝนตกหนักและเกิดป=ญหาน้ำ

ทBวมขังในพื้นที่ เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมีแผนปฏิบัติการณ6ตามขั้นตอน 

คือ ติดตามสถานการณ6 เตรียมเครื่องมืออุปกรณ6 และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำตามจุดที่เสี่ยงตBอ

การเกิดป=ญหา 3) ป=จจัยที่เอื้อตBอการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่

เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวBา การจัดโครงสรOางของศูนย6ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อจำนวนน้ำฝนมีปริมาณที่มากทำใหO

การบริหารจัดการน้ำทBวมขังที ่ผBานมามีประสิทธิภาพมาก แตBเนื ่องจากปริมาณของ

ประชาชนมีมาก ทำใหOการบริการอาจจะมีป=ญหาบOางตามเขตชุมชนที่มีพื้นที่ตรอก ซอก 

ซอย ทำใหOการปรับแผนโครงสรOางการบริหารงานจำเปmนตOองมีการขยายโดยเพิ่มหนBวยที่รับ

บริการตามจุดที่มีความเรBงดBวน เพื่อใหOการดูแลประชาชนไดOทั่วถึง บุคลากรเปmนป=จจัย

สำคัญตBอการบริหารจัดการน้ำทBวมขัง ซี่งจำเปmนตOองใชO ทักษะการทำงาน ประสบการณ6

การทำงาน ไปจนถึงเรื่องของลักษณะนิสัย ความรับผิดชอบ เพื่อดูแลทุกอยBางใหOสอดคลOอง

และเหมาะสมกับการทำงานก็จะยิ่งทำใหOทำงานไดOราบรื่นไมBเกิดป=ญหาใด ๆ แลOวสิ่งตBาง ๆ 

เหลBานี้ก็สามารถฝpกอบรมไดOเพื่อใหOบุคลากรแตBละคนพัฒนาศักยภาพของตัวเองใหOสูงขึ้นไดO 

และการประสานงานใหOหนBวยงานที่มีสBวนรBวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของศูนย6

ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อมีการชBวยเหลือการ

บรรเทาสาธารณภัยน้ำทBวมขังไดOทันที และมีการประชาสัมพันธ6กับประชาชนเพื่อใหOมีการ

แจOงเตือนและประชาสัมพันธ6ผBานทางโซเชียล วิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารเครือขBาย ผBานกลุBม 

Line ของหมูBบOาน 

 

คำสำคัญ: ศักยภาพ, การบริหารจัดการน้ำทBวมขัง, เทศบาลเมืองคลองหลวง 
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ประเทศไทยเปmนประเทศหนึ ่งท ี ่ม ีความเสี ่ยงตBอความแปรปรวน และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รามทั้งสภาวะความรุนแรงของลม ฟTา อากาศและภัยพิบัติ

ทางภูมิอากาศ ทั้งนี้เนื่องจากการดำรงชีวิตของประชาชนสBวนใหญB และการพัฒนาของ

ประเทศโดยรวมตOองพึ่งพาฐานทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตที่มีความเปราะบางสูงตBอ

ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชBน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรชายฝ=uง

ทะเล ผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้เมืองขาดใหญBซึ่งเปmนศูนย6กลางการพัฒนาการคOา

และเศรษฐกิจ และมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอยBางหนาแนBน มักตั้งอยูBบริเวณที่ราบแมBน้ำ 

และชายฝ=uงทะเล ทำใหOป=จจุบันประเทศไทยตOองเผชิญกับสภาวะความแปรปรวนของสภาพ

ภูมิอากาศ ความรุนแรงของลม ฟTา อากาศ ที่รวมถึงสภาวะความรุนแรงของอุณหภูมิและ

ฝนในรูปแบบตBาง ๆ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและมีความถี่ของการเกิดบBอยครั้งมากขึ้น  

พื้นที่เขตเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปmนพื้นที่ที่ไดOรับอิทธิพลจาก

การขยายตัวของเมืองปทุมธานี พื้นที่ถูกปรับเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมเปmนชุมชนที่อยูB

อาศัยและยBานพาณิชย6กรรม มีผลทำใหOระบบกักเก็บและระบายน้ำตามธรรมชาติลดลง จน

เกิดภาวะน้ำทBวมเพราะระบายน้ำลงสูBทางน้ำไปไดOชOามาก ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ6ที่มีฝนตก

หนักติดตBอกัน แมOสถานการณ6ดังกลBาวจะไมBกBอใหOเกิดภาวะน้ำทBวมขั้นรุนแรง แตBสามารถ

สรOางความเสียหายตBอทรัพย6สิน การเกษตร และภาคธุรกิจในพื้นที่ไดOแมOสถานการณ6ภาวะ

น้ำทBวมที่ปรากฏจะยังไมBรุนแรงถึงขั้นเปmนภัยพิบัติทางธรรมชาติ แตBดOวยสภาวะอากาศที่

แปรปรวน พฤติกรรมของฝน และป=ญหาการกักเก็บและระบายน้ำที่ดOอยประสิทธิภาพ อีก

ทั ้งความตOองการใชOน้ำเพื ่ออุปโภคบริโภคมากขึ ้น แหลBงน้ำลดลง และระบบทางน้ำ

ธรรมชาติเสียหายจากการใชOประโยชน6ที่ดิน แตBยังขาดการหาแนวทางแกOไขป=ญหาใหOมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เชBน การจัดแบBงพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อแกOไขป=ญหาตามเขต

ตอนกลาง การศึกษาหาขOอมูลเพื่อใหOเกิดภาพรวมในการบริหารและแนวทางการปรับตัว

ของชุมชนในการประกอบอาชีพตBาง ๆ  

เทศบาลเมืองคลองหลวง เปmนองค6กรปกครองสBวนทOองถิ่นที่มีความใกลOชิดกับ

ประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการใหOความชBวยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรก

กBอนที่หนBวยงานภายนอกจะเขOาไปใหOความชBวยเหลือ ประกอบกับพระราชบัญญัติปTองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 กำหนดใหOองค6กรปกครองสBวนทOองถิ่นแหBง

พื้นที่มีหนOาที่ปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทOองถิ่นของตน โดยมีผูOบริหารทOองถิ่น
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ขององค6กรปกครองสBวนทOองถิ่นแหBงพื้นที่นั้นเปmนผูOรับผิดชอบในฐานะผูOอำนวยการทOองถิ่น 

และแผนการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหBงชาติ พ.ศ. 2558 ไดOกำหนดใหOกอง

อำนวยการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหBงพื้นที่ (องค6การบริหารสBวนตำบล/เทศบาล/

เมืองพัทยา) ทำหนOาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รวมทั้งจัดตั้งศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินทOองถิ่นและเผชิญเหตุเมื ่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมี

ผูOอำนวยการทOองถิ่น เปmนผูOควบคุมและสั่งการเพื่อทำหนOาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

จนกวBาสถานการณ6จะกลับเขOาสูBภาวะปกติพรOอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปTองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยขององค6กรปกครองสBวนทOองถิ่น จึงถือเปmนภารกิจสำคัญของ

องค6กรปกครองสBวนทOองถิ่นที่จะตOองเตรียมความพรOอมในการปTองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหOความชBวยเหลือผูOประสบภัย 

ภายหลังจากสถานการณ6สิ้นสุดลง (แผนปฏิบัติการในการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลเมืองคลองหลวง พ.ศ.2563) 

วัตถุประสงค5ของการวิจัย 

ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธาน ีมีวัตถุประสงค6ดังนี ้

1. เพื ่อศึกษาสภาพป=ญหาน้ำทBวมขังในพื ้นที ่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธาน ี

2. เพื่อศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธาน ี

3. เพื่อศึกษาป=จจัยที่เอื้อตBอการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่

เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

ขอบเขตของการวิจัย 

  การวิจัยครั ้งนี ้ทำการศึกษาถึงศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื ้นที่

เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยผูOวิจัยไดOกำหนดขอบเขตการวิจัยที่สำคัญ 

ไดOแกB ขอบเขตดOานพื้นที่ กำหนดพื้นที่ทำการวิจัยครั้งนี้ คือ เทศบาลเมืองคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประสบป=ญหาน้ำทBวมขังในพื้นที่ ขอบเขตดOานประชากร ประชากรทำ

การวิจัยครั้งนี้ คือ เจOาหนOาที่ และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี กลุBมตัวอยBางที่ใชOในการวิจัย คือ ผูOบริหารที่กำกับดูแลงานดOานปTองกันและ
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บรรเทาสาธารณภัย เจOาพนักงานปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชนใน

เทศบาลเมืองคลองหลวงที่ไดOรับผลกระทบจากอุทกภัย ขอบเขตทางดOานเนื้อหา เนื้อหาที่

ใชOในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดOวย สภาพป=ญหาน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี  ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี และป=จจัยที่เอื้อตBอการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวม

ขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีและดOานระยะเวลา ทำการศึกษาวิจัย

ตั้งแตB 9 สิงหาคม พ.ศ.2563 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 

วิธดีำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 

ประชากรที่ใชOในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูOกำหนดนโยบาย/ผูOนำนโยบายไปสูBการ

ปฏิบัติ และกลุBมประชาชนผูOไดOรับผลกระทบในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี  

 

 

 

เครื่องมือที่ใชEในการวิจัย 

ผูOวิจัยดำเนินการสรOางเครื่องมือแบบสัมภาษณ6เชิงลึก ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย

แบBงออกเปmน 2 แบบ ตามกลุBมเปTาหมาย คือ ผูOกำหนดนโยบาย/ผูOนำนโยบายไปสูBการ

ปฏิบัติ และกลุBมประชาชนผูOไดOรับผลกระทบ โดยแบBงออกเปmน 5 ตอน  คือ 

 ตอนที่ 1 ขOอมูลเบื้องตOนของผูOใหOสัมภาษณ6 

 ตอนที่ 2 เปmนคำถามที่เกี่ยวกับสภาพป=ญหาน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี ไดOแกB บริบทการบริหารจัดการของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินการ

จัดการน้ำทBวมขังในพื ้นที ่ เทศบาลเมืองคลองหลวง จ ังหวัดปทุมธานี บร ิบทการ

ประชาสัมพันธ6ขOอมูลขBาวสารในภาวะฉุกเฉินในการบริหารจัดการของศูนย6ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริบทการ

ใหOบริการประชาชนของการบริหารจัดการของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินการจัดการน้ำทBวมขัง

ในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และบริบทการติดตามผลของการ
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บริหารจัดการของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินการจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธาน ี

ตอนที่ 3 เปmนคำถามที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมือง

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไดOแกB ารบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบดOวย ดOานการบริหารนโยบาย ดOานการบริหาร

อำนาจหนOาที่ ดOานการบริหารทรัพยากรมนุษย6 ดOานงบประมาณ ดOานการบริหารเวลา การ

ใหOบริการประชาชนในการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี และการติดตามผลในการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เขตเทศบาล

เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

ตอนที่ 4 เปmนคำถามที่เกี ่ยวกับป=จจัยที่เอื ้อตBอการพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไดOแกB โครงสรOางศูนย6

ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การบริหารจัดการบุคลากร

ของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การสื่อสารในสภาวะ

ฉุกเฉินของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ

แผนปฏิบัติการในสภาวะฉุกเฉินของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินในการปTองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

ตอนที่ 5 ขOอเสนอแนะ 

 

 

 

การเก็บรวบรวมขEอมูล 

สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ เปmนการเก็บรวบรวมขOอมูลจากแหลBงขOอมูลปฐม

ภูมิ ผูOวิจัยดำเนินการวิจัยภาคสนาม (field study) จากการสัมภาษณ6เชิงลึก (in-depth 

interview) เพื ่อนำมาหาความสัมพันธ6ที ่ เก ิดขึ ้นในการศึกษาวิจ ัยรวมตามขั ้นตอน 

ดังตBอไปนี ้

  1. ผูOวิจัยจัดทำแบบสัมภาษณ6ผูOใหOขOอมูลหลักในพื้นที่ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ

จากอาจารย6ที่ปรึกษาในการจัดทำ 
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  2. นัดหมายผูOใหOขOอมูลหลัก เพื่อลงพื้นที่ชุดผูOกำหนดนโยบาย/ผูOนำนโยบายไปสูBการ

ปฏิบัติ และกลุBมประชาชนผูOไดOรับผลกระทบ ซึ่งเปmนกลุBมสัมภาษณ6เก็บรวบรวมขOอมูลดOวย

ตนเอง 

3. ดำเนินการสัมภาษณ6และการสังเกตแบบไมBมีสBวนรBวม ตามแบบสัมภาษณ6 และ

ประเด็นที่กำหนดไวO พรOอมบันทึกภาพและเสียงระหวBางการสัมภาษณ6 

4. ดำเนินการรวบรวมขOอมูล จัดทำสรุป ตารางวิเคราะห6ขOอมูล 

 

การวิเคราะห5ขEอมูล 

ผูOวิจัยดำเนินการตามขั ้นตอนการวิเคราะห6ขOอมูล โดยยึดตามกรอบแนวคิดที่

กำหนดไวOมาเปmนเครื่องมือในการวิเคราะห6 ดังนี ้

 1. รวบรวมขOอมูลที ่ไดOจากเอกสารและการสัมภาษณ6 ดำเนินการตรวจสอบ

ขOอเท็จจริง อOางอิงแหลBงที่มาของขOอมูลที่ชัดเจน วิเคราะห6ความเปmนเหตุเปmนผลเพื่อใหOไดO

ขOอมูลที่เชื่อถือไดO 

 2. ทำการวิเคราะห6เนื ้อหาของเอกสารและบทสัมภาษณ6 จัดทำขOอมูลโดยการ

จำแนกหมวดหมูB เชื่อมโยงความสัมพันธ6กับขOอมูลการใหOสัมภาษณ6แตBละหมวดหมูB เพื่อใชO

ตอบคำถามหรือวัตถุประสงค6ของการวิจัยที่กำหนดไวO  

 3. สรOางขOอสรุปภาพรวม อธิบายใหOมีความสัมพันธ6ตBอเนื่องกัน เพื่อนำเสนอรายงาน

ผลการวจิัยโดยการอธิบายดOวยการพรรณนา (descriptive analysis) 

 

ผลการวิจัย 

 สภาพป=ญหาน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวBา 

ป=ญหาที่ทำใหOเกิดน้ำทBวมในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มาจากป=จจัย

หลัก 2 อยBาง คือ ธรรมชาติและมนุษย6 ในป=จจัยแรกไมBสามารถควบคุมไดO จึงจำเปmนตOองหา

วิธีการ และการบริหารจัดการใหOป=จจัยที่สองอยูBรBวมกับป=จจัยแรกใหOไดOทำใหOป=ญหาที่หนัก

กลายเปmนเบา หรือมีผลกระทบนOอยที่สุด ในเบื้องตOนการจัดการกับป=ญหา ซึ่ง ณ ขณะนี้มี 

2 อยBาง คือ ป=ญหาที่เกิดขึ้นแลOว และดำรงอยูBในป=จจุบัน กับป=ญหาที่ยังไมBเกิดแตBกำลังจะ
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เกิดขึ้นในอนาคตหากไมBมีมาตรการปTองกัน โดยตOองทำคูBขนานกันไปทั้งมาตรการใชOสิ่งปลูก

สรOางและมาตรการที่ไมBตOองใชOสิ่งปลูกสรOาง โดยพื้นที่ของเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานีเปmนพื้นที่ราบริมฝ=uงแมBน้ำเจOาพระยาในบริเวณกวOาง เมื่อฝนจกลงมาถึงระดับ 50 

เซนติเมตรจะทำใหOเกิดน้ำทBวมขึ้น แตBของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินการจัดการน้ำทBวมขังใน

พื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีก็สามารถแกOไขป=ญหาไดOทันที เพราะทาง

เทศบาลมีการบริหารจัดการแบบรวดเร็ว เนื่องจากพื้นที่นี ้จะเกิดป=ญหาน้ำทBวมขังอยูB

บ Bอยครั ้ง ซึ ่งสBวนใหญBจะเปmนลักษณะของน้ำรอการระบายเทBานั ้น ทางเทศบาลมี

งบประมาณสามารถเพียงพอในการดูแลใหOกับประชาชนไมBไดOรับความเดือนรOอนในการเกิด

สภาวะน้ำทBวมขั้นในป=จจุบันนี้ ถOาไมBนับระดับที่มากมายหรือมากกวBา 50 เซนติเมตรในป� 

2543 อันนั้นไมBสามารถปTองกันไดOเพราะระดับน้ำสูงมาก และมาแบบตBอเนื่องจึงทำใหOเกิด

การทBวมขังทั้ง จังหวัดปทุมธานี  

  การประชาสัมพันธ6ขOอมูลขBาวสารในภาวะฉุกเฉินในการบริหารจัดการของศูนย6

ปฏิบัติการฉุกเฉินการจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

พบวBา หากมีสถานการณ6ฝนตกหนักและเกิดป=ญหาน้ำทBวมขังในพื้นที่ เทศบาลเมืองคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานีมีแผนปฏิบัติการณ6 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ติดตามสถานการณ6 2) 

เตรียมเครื่องมืออุปกรณ6 และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำตามจุดที่เสี่ยงตBอการเกิดป=ญหาน้ำทBวม 3) 

ควบคุมและลดระดับน้ำในคลอง บBอสูบน้ำ และแกOมลิงใหOอยูBในระดับต่ำ 4) แจOงเตือน

สถานการณ6ฝนตกใหOประชาชน และผูOปฏิบัติงานภาคสนาม ทำหนังสือสื่อสาร ผBานระบบ

วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสารเครือขBาย ผBานกลุBม Line ของหมูBบOาน 5) สBง

หนBวยปฏิบัติการเรBงดBวนประจำจุดเสี่ยง และจุดสำคัญ เพื่อเรBงระบายน้ำและแกOป=ญหาดOาน

การการจราจร 6) หนBวยงานภาคสนาม ลงพื้นที่ตามจุดตBาง ๆ และรายงานสถานการณ6น้ำ

ทBวมใหOศูนย6ปTองกันน้ำทBวมทราบ 7) เรBงแกOไขป=ญหาน้ำทBวมในจุดที่วิกฤติ โดยการติดตั้ง

เครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่เพิ่มเติมจากที่มีอยูBเดิม 8) ประสานงานขอการสนับสนุนจาก

หนBวยงานที่เกี่ยวขOอง เชBน ตำรวจเพื่อชBวยอำนวยความสะดวกการจราจร การป�ดเสOนทาง
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น้ำทBวม / ทหาร ชBวยเหลือประชาชน หากมีระดับน้ำทBวมสูงรถเล็กไมBสามารถใชOเสOนทาง

ผBานไดO  9) ศูนย6ปTองกันน้ำทBวม สรุปสถานการณ6เพื่อแจOงเตือนและประชาสัมพันธ6ผBานทาง

โซเชียล วิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารเครือขBาย ผBานกลุBม Line ของหมูBบOาน และมีการแจOงเตือน

ประชาชนใหOเฝTาระวังน้ำทBวม และยกสิ่งของตBาง ๆ ขึ้นที่สูง และทางศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหOประชาชน

ไดOรับความเดือดรOอนนOอยที่สุดในชBวงสถานการณ6น้ำมาก และฝนตกติดตBอกันหลาย ๆ วัน 

 การใหOบริการประชาชนของการบริหารจัดการของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินการ

จัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวBา ทางศูนย6

ปฏิบัติการฉุกเฉินการจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ไดOจัดประชุมความรBวมมือการบริหารจัดการน้ำ และหนBวยงานที่เกี่ยวขOอง เพื่อเตรียม

ปTองกันและแกOไขป=ญหาอุทกภัยกับประชาชนในพื้นที่ มีการใหOบริการกับประชาชนโดยมี

สถานที่รองรับ กรณีน้ำทBวมบOานไมBสามารถเขOาพักอาศัยไดO มีกระสอบทรายไวOใหOประชาชน

ไดOขอยืมไปใชOในการปTองกันน้ำทBวมเขOาบOานที่อยูBอาศัย และศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินการ

จัดการน้ำทBวมขังในพื ้นที ่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมีเปTาหมายลด

ผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นจากป=ญหาน้ำทBวม รวมทั้งเพื ่อเปmนการ

เตรียมการใหOความชBวยเหลือประชาชนที่ไดOรับผลกระทบ หากเกิดป=ญหาน้ำทBวมขังอยBาง

ทันท ี

 การติดตามผลของการบริหารจัดการของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินการจัดการน้ำทBวม

ขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวBา ทางศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินการ

จัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงเตรียมความพรOอมระบบระบายน้ำ ใน

สBวนของพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง ไดOเตรียมการปTองกันและแกOไขป=ญหาน้ำทBวมขัง

เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่พื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง โดยเตรียมความพรOอมของ

ระบบระบายน้ำ เพื่อแกOไขป=ญหาน้ำทBวม คือ ทำความสะอาดทBอระบายน้ำในถนน ตรอก 
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ซอย เป�ดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืชใน คู คลอง เตรียมความพรOอมของสถานีสูบน้ำ 

ประตูระบายน้ำ และบBอสูบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่เฝTาระวังมีขีดความสามารถ

ในการระบายน้ำทBวมขัง ลดระดับน้ำในคลอง จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ6 กรณีฉุกเฉิน และเพื่อ

แกOไขป=ญหาเรBงดBวน โดยเตรียมกระสอบทราย จัดเตรียมหนBวยบริการเรBงดBวน หรือหนBวย 

BEST เพื่อแกOไขป=ญหาน้ำทBวมขังเรBงดBวน โดยทางศูนย6ปฏิบัติการปTองกันและแกOไขป=ญหา

น้ำทBวม ใหOบริการขOอมูลขBาวสารแกBประชาชน รับแจOงเรื่องรOองทุกข6ป=ญหาน้ำทBวมขัง ทBอ

ระบายน้ำชำรุด อุดตัน และป=ญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขOองกับน้ำทBวมขัง โดยมีการประชาสัมพันธ6

สถานการณ6สภาพฝนและบริเวณที่เกิดป=ญหาน้ำาทBวมขังผBานสื่อตBาง ๆ เชBน หนังสือสื่อสาร 

ผBานระบบวิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสารเครือขBาย ผBานกลุBม Line ของหมูBบOาน 

2. ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี พบวBา ศักยภาพการดำเนินการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จะมีองค6กรที่

เกี่ยวขOองในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ รวมทั้งการประสานกับ

หนBวยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ประกอบดOวย  

ดOานการบริหารนโยบาย ไดOแกB 1) คณะกรรมการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหBงชาติ มีหนOาที่กำหนดนโยบายการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหBงชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวBางหนBวยงานของรัฐและหนBวยงาน

ภาคเอกชนใหOมีประสิทธิภาพ 2) คณะกรรมการปTองกันอุบัติภัยแหBงชาติ มีหนOาที่เสนอ

นโยบายเกี ่ยวกับการปTองกันอุบัติภัยของประเทศ และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติและ

ประสานงานระหวBางหนBวยงานของรัฐ และ3) คณะกรรมการจัดทำแผนการปTองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีหนOาที่จัดทำแผนการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เสนอตBอผูOวBาราชการจังหวัดเพื่อประกาศใชOตBอไป  

การบริหารจัดการน้ำทBวมขัง ดOานการบริหารนโยบายของพื้นที่เขตเทศบาลเมือง

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวBา เปmนการดำเนินการนโยบายเพื่อชBวยเหลือประชาชนซึ่ง
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ไดOนOอมนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจOาอยู Bหัว รัชกาลที ่ 9 คือ การ

ปรับปรุงและตกแตBงสภาพลำน้ำ เพื่อใหOน้ำที่ทBวมทะลักสามารถไหลไปตามลำน้ำไดOสะดวก

หรือชBวยใหOกระแสน้ำไหล เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเปmนการบรรเทาความเสียหายจากน้ำทBวมขังไดO โดย

ใชOวิธีการ ไดOแกB การขุดลอกลำน้ำตื้นเขินใหOน้ำไหลสะดวกขึ้น การตกแตBงดินตามลาดตลิ่ง

ใหOเรียบไมBใหOเปmนอุปสรรคตBอทางเดินของน้ำ การกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้อทำลายสิ่ง

กีดขวางทางน้ำไหลใหOออกไปสะดวก จัดหาพื้นที่ทำแกOมลิงชBวยเพื่อทำทางระบายใหOน้ำไหล

ออก  

ดOานการบริหารอำนาจหนOาที ่ พบวBา  กองอำนวยการปTองกันและบรรเทา               

สาธารณภัย เทศบาลเมืองคลองหลวง เปmนศูนย6กลางในการประสานการปฏิบัติในเขต

รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหOสามารถติดตBอประสานงาน สั่งการ รายงานการปฏิบัติ

และสถานการณ6ระหวBางทุกหนBวยงานที่เกี่ยวขOองไดOอยBางตBอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือไดO 

โดยมีแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ จัดเจOาหนOาที่ประสานงานกับศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉิน

เทศบาลเมืองคลองหลวง (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพื่อรBวมปฏิบัติการปTองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย และการชBวยเหลือสงเคราะห6ผูOประสบภัยใหOเปmนไปอยBางมีเอกภาพ จัดทำแผน

ประสานงานกับองค6การสาธารณกุศล และใหOองค6การสาธารณกุศล ในจังหวัดจัดเจOาหนOาที่

ประสานงานกับเทศบาลเมืองคลองหลวง ตลอด 24 ชั่วโมง พรOอมอุปกรณ6และบุคลากรที่

สามารถปฏิบัติภารกิจไดO โรงพยาบาลสBงเสริมสุขภาพประจำตำบล รBวมกับองค6การสา

ธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจOาหนOาที ่ อุปกรณ6 และ

เครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค6กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตBละระดับ เมื่อ

เกิดสาธารณภัยขึ ้น ผู OอำนวยการหรือเจOาพนักงานปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบหมายใหOองค6การสาธารณกุศลชBวยเหลือผูOประสบภัย กรณีที่ไดOรับการประสานจาก

เทศบาลเมืองคลองหลวงหรือหนBวยงานที่รับผิดชอบ เชBน ตำรวจ เทศบาล ใหOองค6การสา

ธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และใหOรายงานตัวที่ศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉิน

เทศบาลเมืองคลองหลวงหรือผู OอำนวยการทOองถิ ่น เพื ่อรับมอบหมายภารกิจในการ
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ปฏิบัติการ และหลังเกิดสาธารณภัย ใหOองค6การสาธารณกุศล องค6กรเอกชน ชBวยเหลือ 

เจOาหนOาที่หรือหนBวยงานที่เกี่ยวขOองในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และ

พื้นที่รองรับการอพยพ ประสานหนBวยแพทย6และพยาบาล อีกทั้งใหOการรักษาพยาบาล

เบื้องตOนแกBผูOประสบสาธารณภัย พรOอมทั้งลำเลียงผูOไดOรับบาดเจ็บสBงโรงพยาบาลสBงเสริม

สุขภาพประจำตำบล รวมทั้งอพยพชBวยเหลือผูOประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัยหรือ

พื้นที่รองรับการอพยพ 

ดOานงบประมาณ พบวBา  งบประมาณจัดไดOวBามีความสำคัญและเปmนประโยชน6ตBอ

การบริหารหนBวยงานในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถนำเอา

งบประมาณมาใชOเปmนเครื่องมือในการบริหารหนBวยงานใหOเจริญกOาวหนOา ความสำคัญและ

ประโยชน6ของงบประมาณ ใชOเปmนเครื่องมือในการบริหารหนBวยงาน ตามแผนงานและกำลัง

เงินที่มีอยูBโดยใหOมีการปฏิบัติงานใหOสอดคลOองกับแผนงานการบริหารจัดการน้ำทBวมขัง ที่

วางไวO เพื่อปTองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไมBจำเปmนของหนBวยงานลดลง ใหOเปmน

เครื่องมือในการพัฒนาหนBวยงานการบริหารจัดการน้ำทBวมขังใหOหนBวยงานจัดงบประมาณ

การใชOจBายอยBางถูกตOองและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาใหOเกิดความเจริญกOาวหนOา

แกBหนBวยงานการบริหารจัดการน้ำทBวมขัง และสังคม โดยหนBวยงานตOองพยายามใชOจBาย

และจัดสรรงบประมาณใหOเกิดประสิทธิผลไปสูBโครงการที่จำเปmนกับการบริหารจัดการน้ำ

ทBวมขัง จัดวBาเปmนโครงการลงทุนเพื่อกBอใหOเกิดความกOาวหนOาของหนBวยงานการบริหาร

จัดการน้ำทBวมขัง เปmนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูBจำกัดใหOมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจาก ทรัพยากรหรืองบประมาณของการบริหารจัดการน้ำทBวมขังมีจํากัด จึงจำเปmนที่

จะตOองใชOงบประมาณเปmนนเครื ่องมือในการจัดสรรทรัพยากรหรือใชOจ BายเงินใหOมี

ประสิทธิภาพ เพื่อที่จะกBอใหOเกิดประโยชน6สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุดและใชOทรัพยากรนOอย

ที่สุด ใชOเงินงบประมาณที่เปmนธรรม และทั่วถึง ทำใหOการบริหารจัดการน้ำทBวมขังสามารถ

ดำเนินไปไดOอยBางมีประสิทธิภาพ สามารถใชOงบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึง
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งานตBาง ๆ ที่ทำเพื่อเผยแพรB มีลักษณะที่ BสามารถตรวจสอบไดO และประชาสัมพันธ6ใหO

ประชาชนทราบ 

ดOานการบริหารเวลา พบวBา การบริหารเวลาจัดวBามีความสำคัญเหมือนกัน เพราะ

เวลาเปmนทรัพยากรที่มีจำกัดและมีคุณคBามากที่สุด การบริหารจัดการน้ำทBวมขังจะบริหาร

เวลาใหOมีประสิทธิภาพไดOอยูBที่การได&ทำสิ่งที่สำคัญอย3างสม่ำเสมอต3อเนื่อง เนื่องจากงานแตB

ละงานที่แตBละหนBวยงานรับผิดชอบมีความสำคัญไมBเทBากัน ถOาการบริหารจัดการน้ำทBวมขัง

คิดวBาทุกงานสำคัญเทBากันจะทำใหOไดOงานคุOมคBากับเวลาไดO แตBการบริหารเวลาที่ดีควรมีการ

วิเคราะห6หรือจำแนกงานที่มีความจำเปmนเรBงดBวน ควรเรBงทำกBอนเพราะจะทำใหOมีผลสำเร็จ

หรือตามเปTาหมายที่ตั้งไวO ประเมินผลการปฏิบัติงานใหOทันกับเวลาในชBวงเรBงดBวน เพื่อนำ

ผลการพิจารณาและปรับปรุงแกOไขตBอไป 

การใหOบริการประชาชนในการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวBา หนBวยงานที่รับผิดชอบ ไดOแกB การบริหารจัดการน้ำ

ทBวมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไดOบริการรับเรื่องรOองเรียน

จากประชาชน ชBวงที่มีฝนตกหนักตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพรOอมในการใหOความ

ชBวยเหลือและจัดทีมเจOาหนOาที่ลงพื้นที่ทุกตำบล โดยเฉพาะตำบลที่ไดOรับผลกระทบจะจัด

เจOาหนOาที่ลงเรBงดBวน และใหOบริการยืมถุงทรายเพื่อใหOประชาชนนำไปทำแนวกั้นน้ำไมBใหOน้ำ

ไหลเขOาบOาน โดยมีการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจOาอยูBหัว 

รัชกาลที่ 9 ที่วBา “เขOาใจ เขOาถึง พัฒนา” เพื่อใหOประชาชนไดOรับความปลอดภัยมากที่สุด 

ทั้งยังมีการประชาสัมพันธ6ลBวงหนOาใหOรับรูOรBวมดOวย เพื่อจะทำใหOประชาชนมีการเตรียม

ความพรOอมอยูBตลอดเวลา ทั้งศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินการจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาล

เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานียังถูกตั้งขึ้นมาเพื่อชBวยประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมือง

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยฌพาะเพื ่อใหOการบริหารจัดการน้ำทBวมขังได Oมี

ประสิทธิภาพ และความคลBองตัวมากยิ่งขึ้น 
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การติดตามผลในการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหOมีการปTองกันและหากมีสถานการณ6ฝนตกหนักและเกิดป=ญหาน้ำ

ทBวมขังในพื้นที่ เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมีแผนปฏิบัติการณ6ตามขั้นตอน 

คือ ติดตามสถานการณ6 เตรียมเครื่องมืออุปกรณ6 และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำตามจุดที่เสี่ยงตBอ

การเกิดป=ญหาน้ำทBวม ควบคุมและลดระดับน้ำในคลอง บBอสูบน้ำ และแกOมลิงใหOอยูBใน

ระดับต่ำ แจOงเตือนสถานการณ6ฝนตกใหOประชาชน และผูOปฏิบัติงานภาคสนาม ทำหนังสือ

สื่อสาร ผBานระบบวิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสารเครือขBาย ผBานกลุBม Line ของ

หมูBบOาน สBงหนBวยปฏิบัติการเรBงดBวนประจำจุดเสี่ยง และจุดสำคัญ เพื่อเรBงระบายน้ำและ

แกOป=ญหาดOานการการจราจร หนBวยงานภาคสนาม ลงพื้นที่ตามจุดตBาง ๆ และรายงาน

สถานการณ6น้ำทBวมใหOศูนย6ปTองกันน้ำทBวมทราบ เรBงแกOไขป=ญหาน้ำทBวมในจุดที่วิกฤติ โดย

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่เพิ่มเติมจากที่มีอยูBเดิม ประสานงานขอการสนับสนุน

จากหนBวยงานที่เกี ่ยวขOอง เชBน ตำรวจเพื่อชBวยอำนวยความสะดวกการจราจร การป�ด

เสOนทางน้ำทBวม / ทหาร ชBวยเหลือประชาชน หากมีระดับน้ำทBวมสูงรถเล็กไมBสามารถใชO

เสOนทางผBานไดO ศูนย6ปTองกันน้ำทBวม สรุปสถานการณ6เพื่อแจOงเตือนและประชาสัมพันธ6ผBาน

ทางโซเชียล วิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารเครือขBาย ผBานกลุBม Line ของหมูBบOาน และมีการแจOง

เตือนประชาชนใหOเฝTาระวังน้ำทBวม และยกสิ่งของตBาง ๆ ขึ้นที่สูง และทางศูนย6ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จงัหวัดปทุมธาน ี

3. ป=จจัยที่เอื้อตBอการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาล

เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวBา โครงสรOางของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาล

เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบBงออกเปmน 3 สBวน ไดOแกB คณะที่ปรึกษา และศูนย6

ขOอมูลประชาสัมพันธ6รBวม โครงสรOางศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมืองคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี พบวBา เมื่อจำนวนน้ำฝนมีปริมาณที่มากทำใหOการบริหารจัดการน้ำทBวมขัง

ที่ผBานมามีประสิทธิภาพมาก แตBเนื่องจากปริมาณของประชาชนมีมาก ทำใหOการบริการ

อาจจะมีป=ญหาบOางตามเขตชุมชนที่มีพื้นที่ตรอก ซอก ซอย ทำใหOการปรับแผนโครงสรOาง
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การบริหารงานจำเปmนตOองมีการขยายโดยเพิ่มหนBวยที่รับบริการตามจุดที่มีความเรBงดBวน 

เพื่อใหOการดูแลประชาชนไดOทั่วถึง การบริหารจัดการบุคลากรของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉิน

เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวBา บุคลากรเปmนป=จจัยสำคัญตBอการบริหาร

จัดการน้ำทBวมขัง ซี่งจำเปmนตOองใชO ทักษะการทำงาน ประสบการณ6การทำงาน ไปจนถึง

เรื่องของลักษณะนิสัย ความรับผิดชอบ เพื่อดูแลทุกอยBางใหOสอดคลOองและเหมาะสมกับ

การทำงานก็จะยิ่งทำใหOทำงานไดOราบรื่นไมBเกิดป=ญหาใด ๆ แลOวสิ่งตBาง ๆ เหลBานี้ก็สามารถ

ฝpกอบรมไดOเพื่อใหOบุคลากรแตBละคนพัฒนาศักยภาพของตัวเองใหOสูงขึ้นไดO จึงมีการจัด

เจOาหนOาที่ประสานงานกับอำเภอในชBวงระยะขณะเกิดภัย พรOอมทั้งรายงานสถานการณ6สา

ธารณภัยที่เกิดขึ้นตามขOอเท็จจริงเปmนระยะ ๆ กรณีสถานการณ6สาธารณภัยมีความรุนแรงใหO

ประสานขอกำลังสนับสนุนจาก กองอำนวยการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ เมื่อ

เกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองคลองหลวงและสาธารณภัย มีความรุนแรง

ขยายเปmนวงกวOาง ใหOผูOอำนวยการทOองถิ่นเทศบาลเมืองคลองหลวงรายงานผูOอำนวยการ

อำเภอ พรOอมทั้งประสานกองอำนวยการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหOสนับสนุนการ

ปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของเทศบาล

เมืองคลองหลวงซึ่งมีพื้นที่ติดตBอหรือใกลOเคียง ใหOผูOอำนวยการทOองถิ่น เทศบาลเมืองคลอง

หลวงใหOการสนับสนุนการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อเปmนการบูรณาการ

และการประสานการปฏิบัติงานรBวมกัน การสื่อสารในสภาวะฉุกเฉินของศูนย6ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวBา มีการประสานงานใหOหนBวยงานที่

มีสBวนรBวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมืองคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี เพื่อมีการชBวยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยน้ำทBวมขังไดOทันที และมีการ

ประชาสัมพันธ6กับประชาชนเพื่อใหOมีการแจOงเตือนและประชาสัมพันธ6ผBานทางโซเชียล 

วิทยุสื ่อสาร วิทยุสื ่อสารเครือขBาย ผBานกลุ Bม Line ของหมู BบOาน และมีการแจOงเตือน

ประชาชนใหOเฝTาระวังน้ำทBวม และยกสิ่งของตBาง ๆ ขึ้นที่สูง และทางศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และแผนปฏิบัติ



16 
	

การในสภาวะฉุกเฉินของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินในการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวBา มีการเพิ่มเติมแผนปฏิบัติงานโดยตั้งศูนย6

ปฏิบัติการฉุกเฉินในการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานีเพิ่มเติมตามจุดที่ตOองเฝTาระวังเพื่อใหOประชาชนไดOมีความหวังในการชBวยเหลือไดO

ทันที ทำใหOการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่ตำบลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไมB

มีป=ญหาหาน้ำทBวมขังนาน ๆ และมีการเพิ่มแผนการปฏิบัติงานของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ในการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใน

แผนพัฒนาทOองถิ่น ป� 2561 – 2565 

ขOอเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมือง

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตOองการใหOหนBวยงานที ่รับผิดชอบโดยตรง ไดOแกB กรม

ชลประทานดำเนินการแกOป=ญหาอยBางเปmนระบบ ทั้งการทำเขื่อนกั้นน้ำ การทำฝายทดน้ำ 

การบริหารจัดการปTองกันแบบทันทีทันใด การนำระบบที่ปTองกันน้ำแบบครบวงจรมาใชOใน

การปTองกันเพื่อไมBใหOเกิดน้ำทBวมขึ้นอีก 

บทสรุป 

1. สภาพป@ญหาน้ำท8วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

พบวBา สภาพป=ญหาน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง เกิดจากป=จจัยหลัก 2 อยBาง 

คือ ธรรมชาติและมนุษย6 โดยธรรมชาติไมBสามารถแกOไข หรือควบคุมไดO จึงจำเปmนตOองหา

วิธีการ และการบริหารจัดการใหOป=จจัยที่สองอยูBรBวมกับป=จจัยแรกใหOไดOทำใหOป=ญหาที่หนัก

กลายเปmนเบา หรือมีผลกระทบนOอยที่สุด ในเบื้องตOนการจัดการกับป=ญหา ซึ่ง ณ ขณะนี้มี 

2 อยBาง คือ ป=ญหาที่เกิดขึ้นแลOว และดำรงอยูBในป=จจุบัน กับป=ญหาที่ยังไมBเกิดแตBกำลังจะ

เกิดขึ้นในอนาคตหากไมOมีมาตรการปอองกัน โดยตOองทำคูBขนานกันไปทั้งมาตรการใชOสิ่ง

ปลูกสรOางและมาตรการที่ไมBตOองใชOสิ่งปลูกสรOาง โดยพื้นที่ของเทศบาลเมืองคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานีเปmนพื้นที่ราบริมฝ=uงแมBน้ำเจOาพระยาในบริเวณกวOาง เมื่อฝนจกลงมาถึง



17 
	

ระดับ 50 เซนติเมตรจะทำใหOเกิดน้ำทBวมขึ้น สอดคลOองกับ สุภาวดี เปรมจิตร6 (2559) ไดO

ศึกษาสภาพป=ญหา สาเหตุและแนวทางการปTองกันอุทกภัยของตำบลบางยาง อำเภอบOาน

สรOาง จังหวัดปราจีนบุรี พบวBา สภาพป=ญหาของพื้นที่ แบBงออกเปmนพื้นที่ชุมชนติดริมแมBน้ำ

และพื้นที่ชุมชนที่ไมBติดริมแมBน้ำ โดยทั้งสองพื้นที่เกิดอุทกภัยซ้ำซากทุกป�เชBนเดียวกัน 

สาเหตุของพื้นที่ชุมชนติดริมแมBน้ำคือ พายุฝน น้ำทะเลหนุน สBวนพื้นที่ของพื้นที่ชุมชนที่ไมB

คิดริมแมBน้ำ คือ การระบายน้ำสBวนเกินในปริมาณมากของพื้นที่ขOางเคียงประกอบกับพายุ

ฝนดOวย (2) แนวทางการปTองกันอุทกภัย แบBงออกเปmนแนวทางปTองกันอุทกภัยดOวยสิ่งปลูก

สรOางกับแนวทางการปTองกันอุทกภัยดOวยการไมBใชOสิ่งปลูกสรOาง พบวBา แนวทางการปTองกัน

อุทกภัยดOวยการสิ่งปลูกสรOางที่เหมาะสมกับตำบลบางยาง คือ การกBอสรOางเขื่อนกักเก็บน้ำ 

การกBอสรOางคันกั้นน้ำในรูปแบบของถนน การปรับปรุงทBอระบายน้ำ การสรOางประตูระบาย

น้ำ สBวนแนวทางการปTองกันอุทกภัย ดOวยการไมBใชOสิ่งปลูกสรOางที่เหมาะสมกับตำบลบาง

ยาง ถือ การปTองกันตามแบบชุมชนการปTองกันดOวยวิทยาศาสตร6 โดยการขุดลอกคลองการ

ใหOขOอมูลความรูOและขOอมูลสาธารณะ โดยการรณรงก็ประชาสัมพันธ6  

2.  ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำท8วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี พบวBา ศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมือง

คลองหลวง เกิดจากการดำเนินการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย ในเทศบาลเมืองคลองหลวง มีองค6กรที่เกี่ยวขOองในการอำนวยการ 

ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ รวมทั้งการประสานกับหนBวยงานบริหารจัดการสา

ธารณภัยในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ประกอบดOวย ดOานการบริหารนโยบาย เปmนการ

ดำเนินการนโยบายเพื ่อช Bวยเหลือประชาชนซึ ่งได Oน Oอมนำแนวพระราชดำริ ของ

พระบาทสมเด็จพระเจOาอยูBหัว รัชกาลที่ 9 คือ การปรับปรุงและตกแตBงสภาพลำน้ำ ไดOแกB 

การขุดลอกลำน้ำตื้นเขินใหOน้ำไหลสะดวกขึ้น การตกแตBงดินตามลาดตลิ่งใหOเรียบ การ

กำจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้อทำลายสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลใหOออกไปสะดวก จัดหาพื้นที่

ทำแกOมลิงชBวยเพื ่อทำทางระบายใหOน้ำไหลออก ดOานการบริหารอำนาจหนOาที ่ กอง
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อำนวยการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคลองหลวง เปmนศูนย6กลางในการ

ประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหOสามารถติดตBอประสานงาน 

สั ่งการ รายงานการปฏิบัติและสถานการณ6ระหวBางทุกหนBวยงานที่เกี ่ยวขOองไดOอยBาง

ตBอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือไดO ดOานการบริหารทรัพยากรมนุษย6 เปmนการบริหารจัดการใน

ดOานความสามารถของบุคลากร ไดOแกB ทักษะการทำงาน ประสบการณ6การทำงาน และ

ลักษณะนิสัย กรณีสถานการณ6สาธารณภัยมีความรุนแรงใหOประสานขอกำลังสนับสนุนจาก 

กองอำนวยการปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ดOานงบประมาณ เปmนเครื่องมือใน

การบริหารหนBวยงาน ตามแผนงานและกำลังเงินที่มีอยูBโดยใหOมีการปฏิบัติงานใหOสอดคลOอง

กับแผนงานการบริหารจัดการน้ำทBวมขัง ที ่วางไวO เพื ่อปTองกันการรั ่วไหลและการ

ปฏิบัติงานที่ไมBจำเปmนของหนBวยงานลดลง และดOานการบริหารเวลา เปmนการบริหารจัดการ

น้ำทBวมขังจะบริหารเวลาใหOมีประสิทธิภาพไดOอยูBที่การได&ทำสิ่งที่สำคัญอย3างสม่ำเสมอ

ต3อเนื่อง เนื่องจากงานแตBละงานที่แตBละหนBวยงานรับผิดชอบมีความสำคัญไมBเทBากัน ถOา

การบริหารจัดการน้ำทBวมขังคิดวBาทุกงานสำคัญเทBากันจะทำใหOไดOงานคุOมคBากับเวลาไดO แตB

การบริหารเวลาที่ดีควรมีการวิเคราะห6หรือจำแนกงานที่มีความจำเปmนเรBงดBวน ควรเรBงทำ

กBอนเพราะจะทำใหOมีผลสำเร็จหรือตามเปTาหมายที่ตั้งไวO ประเมินผลการปฏิบัติงานใหOทัน

กับเวลาในชBวงเรBงดBวน เพื่อนำผลการพิจารณาและปรับปรุงแกOไขตBอไป การใหOบริการ

ประชาชนในการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี ไดOบริการรับเรื่องรOองเรียนจากประชาชน ชBวงที่มีฝนตกหนักตลอด 24 ชั่วโมง 

เพื่อเตรียมความพรOอมในการใหOความชBวยเหลือและจัดทีมเจOาหนOาที่ลงพื้นที่ทุกตำบล 

โดยเฉพาะตำบลที่ไดOรับผลกระทบจะจัดเจOาหนOาที่ลงเรBงดBวน และใหOบริการยืมถุงทราย

เพื่อใหOประชาชนนำไปทำแนวกั้นน้ำไมBใหOน้ำไหลเขOาบOาน การติดตามผลในการบริหาร

จัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหOมีการ

ปTองกันและหากมีสถานการณ6ฝนตกหนักและเกิดป=ญหาน้ำทBวมขังในพื้นที่ เทศบาลเมือง

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมีแผนปฏิบัติการณ6ตามขั้นตอน คือ ติดตามสถานการณ6 
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เตรียมเครื ่องมืออุปกรณ6 และติดตั ้ง เครื ่องสูบน้ำตามจุดที ่เสี ่ยงตBอการเกิดป=ญหา 

สอดคลOองกับ สุดตา ไตยวรรณ (2558) ไดOศึกษาการปรับตัวของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

ตBอการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบวBา การปรับตัว

ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตBอการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยูBในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปmนรายดOาน พบวBา ดOานการลด

ความสูญเสียอยู Bในระดับมาก อีก 2 ดOาน คือ ดOานการยอมรับความสูญเสีย ดOานการ

แสวงหาทางเลือกใหมB อยูBในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบการปรับตัวของประชาชน

ในพื้นที่เสี ่ยงภัยตBอการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

โดยรวมและรายดOาน ที่มีระดับการศึกษาอาชีพแตกตBางกัน พบวBา แตกตBางกันอยBางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สBวนจำแนกตามเพศ อายุ รายไดO และตำบลที่อาศัยอยูB 

พบวBา ไมBแตกตBางกันทางสถิติที่ระดับ .05 และ ขOอเสนอแนะทั่วไป ดOานการยอมรับความ

สูญเสีย ยอมรับสภาพป=ญหาที่เกิดขึ้น ตั้งสติ ควบคุมอารมณ6 และมีสBวนรBวมในกิจกรรมของ

ชุมชนตามปกติ และยOายบOานใหOหBางจากริมน้ำ และถมดินใหOสูงขึ้น คOนการลดความสูญเสีย 

รBวมแสดงความคิดเห็นชBวยกันแกOไขป=ญหาติดตามขBาวสารบOานเมืองอยูBเสมอ รBวมกับคนใน

หมูBบOานเฝTาระวัง ดูเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและแจOงใหOคนในหมูBบOานทราบ และรBวมกับ

ชุมชนปลูกป�าและถBายทอดใหOคนรุBนหลังชBวยกันรักษาป�า ดOานการแสวงหาทางเลือกใหมB 

ใหOมีการอบรม การผลิต แปรรูปสินคOาเกษตร เพื่อใหOขายนอกฤดูกาล รัฐควรลดคBาใชOจBาย

ในการทำการเกษตร พยายามปรับปรุงพันธุ 6พืชที ่มีใหOไดOผลผลิตสูงสุด และขอความ

ชBวยเหลือจากภาครัฐในการทำเกษตรใหOมากกวBานี้ และทำเปmนตัวอยBาง อยBางเปmนรูปธรรม 

3. ป@จจัยที่เอื ้อต8อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำท8วมขังในพื้นที่

เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวBา การจัดโครงสรOางของศูนย6ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อจำนวนน้ำฝนมีปริมาณที่มากทำใหO

การบริหารจัดการน้ำทBวมขังที ่ผBานมามีประสิทธิภาพมาก แตBเนื ่องจากปริมาณของ

ประชาชนมีมาก ทำใหOการบริการอาจจะมีป=ญหาบOางตามเขตชุมชนที่มีพื้นที่ตรอก ซอก 
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ซอย ทำใหOการปรับแผนโครงสรOางการบริหารงานจำเปmนตOองมีการขยายโดยเพิ่มหนBวยที่รับ

บริการตามจุดที่มีความเรBงดBวน เพื่อใหOการดูแลประชาชนไดOทั่วถึง บุคลากรเปmนป=จจัย

สำคัญตBอการบริหารจัดการน้ำทBวมขัง ซี่งจำเปmนตOองใชO ทักษะการทำงาน ประสบการณ6

การทำงาน ไปจนถึงเรื่องของลักษณะนิสัย ความรับผิดชอบ เพื่อดูแลทุกอยBางใหOสอดคลOอง

และเหมาะสมกับการทำงานก็จะยิ่งทำใหOทำงานไดOราบรื่นไมBเกิดป=ญหาใด ๆ แลOวสิ่งตBาง ๆ 

เหลBานี้ก็สามารถฝpกอบรมไดOเพื่อใหOบุคลากรแตBละคนพัฒนาศักยภาพของตัวเองใหOสูงขึ้นไดO 

และการประสานงานใหOหนBวยงานที่มีสBวนรBวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของศูนย6

ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อมีการชBวยเหลือการ

บรรเทาสาธารณภัยน้ำทBวมขังไดOทันที และมีการประชาสัมพันธ6กับประชาชนเพื่อใหOมีการ

แจOงเตือนและประชาสัมพันธ6ผBานทางโซเชียล วิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารเครือขBาย ผBานกลุBม 

Line ของหมู BบOาน สอดคลOองกับ วสันต6 วทัญ�ู (2558) ไดOศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนตBอการใหOความชBวยเหลือของงานปTองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค6การบริหาร

สBวนตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พบวBา ในภาพรวมอยูBในระดับ

มาก โดยดOานเจOาหนOาที่ผูOปฏิบัติงานใหOความชBวยเหลือ อยูBในระดับมากโดยมีความพึงพอใจ

เปmนอันดับหนึ่ง รองลงมา ดOานวิธีการใหOความชBวยเหลืออยูB และดOานระบบการใหOความ

ชBวยเหลือตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตBอการใหOความ

ชBวยเหลือของงานปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค6การบริหารสBวนตำบลนายายอาม 

อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามลักษณะสBวนบุคคลพบวBาประชาชนที่มีเพศ 

อายุระดับการศึกษา อาชีพแตกตBางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตBอการใหOความ

ชBวยเหลือของงานปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกตBางกันจึงเปmนการยอมรับ

สมมติฐานการวิจัย และสอดคลOองกับ ดวงมณี ทองคำและคณะ (2559) ไดOศึกษาเรื่องแนว

ทางการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งกBอนและหลังเกิดอุทกภัย พบวBา   แนว

ทางการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีมีพฤติกรรมการปรับตัวภายหลังจากที่

ประสบอุทกภัยมากกวBา 2 ครั้งทำใหOมีการสังเกตสาเหตุของปริมาณน้ำที่จะหลากมายัง
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พื้นที่อยูBอาศัย เพื่อเฝTาสังเกตการณ6สถานการณ6อุทกภัย และคอยติดตามขBาวสารการแจOง

เตือนอุทกภัยจากหนBวยงานของรัฐเมื่อมีการแจOงเตือนอุทกภัยก็สามารถจัดการทั้งการเก็บ

สัมภาระเตรียมพรOอมภายในที่อยูBอาศัย มีความพรOอมในการเคลื่อนยOายยานพาหนะและ

สัตว6เลี้ยงไปยังที่ปลอดภัย และมีการเตรียมความพรOอมทางดOานของใชOในชีวิตประจำวันทั้ง

อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และอุปกรณ6ใหOแสงสวBางอีกทั้งหนBวยงานของรัฐยังมีความ

พรOอมในดOานการกระจายความชBวยเหลือ หนBวยแพทย6/บรรเทาสาธารณภัยยกเวOนในพื้นที่

อำเภอแกBงหางแมวที่ยังมีความพรOอมทั้งในระบบการเตือนอุทกภัยและความพรOอมในการ

ชBวยเหลือยังไมBครอบคลุม แนวทางการปรับตัวของเจOาหนOาที่สBวนงานปTองกันและบรรเทา

อุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีมีการวางแผนในการปTองกันและบรรเทาอุทกภัยทั้งทางดOน

อัตรากำลัง ความพรOอมทั้งทางดOานอุปกรณ6ชBองทางการสื่อสาร งบประมาณ อบรมเตรียม

ความพรOอม การเตือนภัย การเยี่ยวยา และการปTองกัน และเมื่อวิเคราะห6ความพรOอม

ทางดOานงบประมาณเพื่อจัดสรรอัตรากำลังอุปกรณ6 ชBองทางการสื่อสารและการอบรมตรี

ยมความพรOอมใหOกับผูOประสบภัยจากขOอมูลที่ไดOจากเจOาหนOาที่เกี่ยวขOอง จากการวิเคราะห6

ขOอมูลพบวBาหนBวยงานที่ที่เกี่ยวขOองกับงานปTองกันและบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีมี

ความพรOอมดOานตBาง ๆ เพียงพอในการปฏิบัติงานโดยไมBมีอุปสรรคใด ๆ นอกจากนี้จังหวัด

จันทบุรีมีการบูรณาการความรBวมมือของหนBวยงานตBาง ๆ ในพื้นที่เพื่อแกOไขป=ญหาน้ำทBวม

อยBางยั่งยืน 

 

ขEอเสนอแนะ 

ขEอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชE 

ศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปmนศูนย6ที่มีการ

ปฏิบัติงานอยBางเปmนระบบทั้งการ แจOงเตือน การประชาสัมพันธ6 เพิ่มหนBวยที่รับบริการตาม

จุดที่มีความเรBงดBวน เพื่อใหOการดูแลประชาชนไดOทั่วถึง และประสานงานรBวมกับหนBวยงาน

ที่รับผิดชอบทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ และยอมรับขOอเสนอ แนวคิดที่ดีรBวมกัน  
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และยอมรับความคิดเห็นใหOคำแนะนำในการแกOไขป=ญหาและชี้แนวทางในการปฏิบัติงาน

ของเจOาหนOาที่ใหOกำลังใจสนับสนุนเจOาหนOาที่ใหOมีความเจริญกOาวหนOาในอาชีพ ใหOความ

รBวมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย6ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมืองคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานีใหOเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอาใจใสBดูแลทุกข6สุขของประชาชน

อยBางทั่วถึงเพื่อใหOองค6กรประสบความสำเร็จ  

ขEอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต'อไป 

1. ควรศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหOไดOขOอมูลเชิงลึก  

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที่เทศบาล

เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กับจังหวัดอื่นที่มีบริบทใกลOเคียงกัน เพื่อเปรียบเทียบ

ความแตกตBางและแนวคิดในศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทBวมขังในพื้นที ่
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