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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาล

นครนนทบุรีและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการอุทกภัยปี 2554 ของเทศบาลนครนนทบุรี 
วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสารและใช้วิธีการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุทกภัยปี 2554 เพื่อที่น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและท า
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา จากการวิจัยพบว่า จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยปี 2554 แม้ทุกพื้นที่จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาแต่การบริหาร
จัดการในครั้งนั้นก็มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การศึกษาอุทกภัยปี 2554 ของเทศบาลนครนนทบุรี 
พบว่าเทศบาลนครนนทบุรีประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการอุทกภัยในครั้งนั้นโดยมีปัจจัยจาก
การประสานงานและร่วมมือของทุกภาคส่วน ความสามารถของผู้น าและบุคลากรและความเป็นอิสระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การแก้ไขปัญหาในครั้งนั้นบรรลุผลส าเร็จโดยเห็นจากพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรีได้รับความเสียหายน้อยกว่าพื้นที่ใกล้เคียง เทศบาลนคร
นนทบุรีเรียกผลส าเร็จครั้งนี้ว่า นครนนท์ TEAMS  
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ABSTRACT 
This study aims to study 1. Flood Management Guidelines of Nonthaburi 

Municipality.  2. Factors Affecting Flood Management Efficiency in 2011 of Nonthaburi 
Municipality. The study is qualitative research. This study uses document analysis and 
interviewing methods. This is the first time we have been involved in flood 
management. Descriptive analysis. Research indicates that Nonthaburi is one of the 
provinces affected by the flood. Local government must solve the problem. But 
management has different results. The 2011 flood disaster of Nonthaburi Municipality It 
was found that the Nonthaburi Municipality was successful in flood management at 
that time, with the coordination and cooperation of all sectors. The ability of the and 
the personnel and independence of the local administration. At that time, the damage 
caused by the area of responsibility of Nonthaburi Municipality has been less damaged.  
Than the neighborhood. Nonthaburi Municipality called this success that NAKHON 
NONTEAMS. 

  
Keywords : Success, Management, Flood 
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บทน า 
อุทกภัยที่ร้ายแรงเหตุการณ์หนึ่งของประเทศ

ไทยที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา คือ อุทกภัยในปี 
2554 แม้สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
ท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาด้านอุทกภัย
บ่อยครั้ง แต่เหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 เป็นครั้งที่
ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และจัดให้
เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็น
อันดับที่ 4 ของโลก รองจากแผ่นดินไหวและสึนา
มิที่ญี่ปุ่นปี 2554 แผ่นดินไหวโกเบ หรือ The 
Great Hanshin earthquake ที่ญี่ปุ่น ปี 2538 
และพายุเฮอร์ริเคนแคทเธอรีนาของสหรัฐปี 2548 
เท่านั้น (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน, 2555) โดยทั่ว
ทุกภาคของประเทศได้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ 
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลางของ
ประเทศ แม้บางพื้นที่จะประสบอุทกภัยเป็น
ประจ า แต่อุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่และมี
ระยะเวลายาวนานกว่าทุกครั้ ง ในส่วนของ
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ
และบริเวณปริมณฑล เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบ
อุทกภัยในครั้งนี้ ถือเป็นเหตุการณ์น้ าท่วมที่หนัก
ที่สุดครั้งหนึ่งของกรุงเทพมหานครด้วย อุทกภัย
ครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างมี
ผลกระทบทั้งทางภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ การส่งออก สังคมและภาคส่วนอื่นๆ 
อีกจ านวนมาก สาเหตุของอุทกภัยครั้งนี้เกิดจาก
ฝนที่ตกหนักเป็นบริเวณกว้างและสะสมต่อเนื่อง
ตลอดทั้งฤดูฝนจากอิทธิพลของมรสุมและพายุ
จ านวน 5 ลูก ส่งผลให้ตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 
ตุลาคม 2554 ไทยมีปริมาณฝนตกสะสม 1,822.4 
มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติ (เฉลี่ย 30 ปี) (ทีม
วิเคราะห์สนเทศธุรกิจฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ

การเงิน, 2554 : 2) ท าให้การระบายน้ าเป็นไป
อย่างล่าช้า จนท าให้เกิดการสะสมและเอ่อท่วม 
ในที่สุด  

จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลาง 
จัดเป็นพ้ืนท่ีในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ในครั้งนี้เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณราบ
ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง 
คือ ฝั่งตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มท าให้
มีน้ าท่วมถึง และฝั่งตะวันออกได้แก่พื้นที่ในเขต
เทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด 
เป็นเขตเมืองมีประชากรหนาแน่น พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่ม ท าให้มีบางพื้นที่ของจังหวัดประสบ
ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนเป็นประจ า (ส านักงาน
จังหวัดนนทบุรี, ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560) 
แต่ในปี 2554 ทุกพื้นที่ของจังหวัดได้ประสบ
อุทกภัยในครั้งนี้จากการที่น้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา
เพิ่มสูงล้นประตูระบายน้ า ตั้งแต่ริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยาบริเวณคลองบางเขน จนถึงคลองบาง
ตลาด ซึ่งก้ันเช่ือมต่อกับกรุงเทพมหานคร จนไหล
ท่วมถนนบางสายในจังหวัดนนทบุรี เข้าสู่ตัวเมือง
นนทบุรี ระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาที่สูงขึ้นยัง
ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ า
ต้องประสบปัญหาน้ าท่วม ในบริเวณแถบเทศบาล
นครนนทบุรี เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใน 
เขตอ าเภอเมืองนนทบุรีที่ เป็นเมืองหลักของ 
จังหวัดนนทบุรี เป็นเขตเทศบาลนครที่มีจ านวน
ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นโดยมีจ านวน
ประชากรกว่า 255,000 คน (ส านักบริหารการ
ทะเบียนกรมการปกครอง, ข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560) เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยเหมือน
ในทุกพื้นที่ แต่จากการที่เทศบาลนนทบุรีสามารถ
จัดการกับปัญหาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และอาศัย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท าให้พื้นที่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรีประสบ
ปัญหาน้ าท่ วม ในปริ ม าณน้ า ไ ม่ สู งนั กและ
ปร ะ ช า ชน ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย น้ อ ย ห า ก
เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอื่น  

จากข้อความข้างต้นจะพบว่า เทศบาลเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ที่
เกิดขึ้นตามหลักการกระจายอ านาจ ท าให้มี  
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการพื้นที่ของ
ตนเอง ซึ่งอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คือการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในพื้นที่  ในส่วนการจัดท าบริการ
สาธารณะที่ส าคัญของเทศบาลนครนนทบุรีในที่นี้
คือการจัดการภัยพิบัติในด้านอุทกภัย ถือเป็น
ปัญหาที่เทศบาลนครนนทบุรีต้องจัดการแก้ไข
ให้แกป่ระชาชนในพ้ืนท่ี  

ดังนั้น การศึกษาการบริหารจัดการด้าน
อุทกภัยของเทศบาลนครนนทบุรี จึงถือเป็นเรื่อง
ส าคัญ  ที่แสดงให้เห็นถึงผลการบริหารจัดการ 
ประสิทธิภาพ ความส าเร็จ รวมถึงอุปสรรคใน 
การด าเนินงานของการบริหารจัดการกับอุทกภัยที่
เกิดขึ้น อันสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบและวิธีการ
ของการบริหารจัดการที่ประสบความส าเร็จของ
เทศบาลนครนนทบุรีที่สามารถตอบสนองและ
เข้าถึงประชาชนได้มากกว่ารูปแบบอื่นอย่างไร 
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการด้าน
อุทกภัยปี 2554 ของเทศบาลนครนนทบุรี โดย
มุ่งหวังที่จะศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการบริหาร
จัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลนครนนทบุรี ที่จะ
สะท้อนให้ เห็นถึงความส า เร็จ  ปัญหา และ
อุปสรรคของการบริหารจัดการ ซึ่งจะน าไปสู่  

การปรับปรุงรูปแบบและวิธีการในการบริหาร
จัดการกับปัญหาด้านอุทกภัยในอนาคต เพื่อให้
การบริหารจัดการด้านอุทกภัยของท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ และประชาชนเป็นผู้ได้รบัประโยชน์
สูงสุดจากการด าเนินการของเทศบาลนครนนทบุรี 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จใน

การบริหารจัดการอุทกภัย ปี 2554 กรณีศึกษา: 
เทศบาลนครนนทบุรี ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้าน
อุทกภัยของเทศบาลนครนนทบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การจัดการอุทกภัย ปี 2554 ของเทศบาลนคร
นนทบุรี 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัย เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการศึกษา
จากหลายแหล่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล 
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงใช้วิธีการศึกษาหลาย
ลักษณะวิธีผสมผสานกันไป ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary 
studies)  เป็นการศึ กษาบทบาทหน้ าที่ ของ
เ ทศบาลนครนนทบุ รี ต ามที่ ก า หนด ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งวิธีการด าเนินการในการจัดการกับอุทกภัย
ของเทศบาลนครนนทบุรี นอกจากนี้ได้ศึกษา
กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ 

2. การศึกษาจากการสัมภาษณ์ (Interview) 
ได้ใช้วิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการด าเนินการจัดการด้านอุทกภัยของ
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เทศบาลนครนนทบุรี เช่น ศูนย์อ านวยการป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม และภาคส่วนต่างๆ  ที่มี     
ส่วนเกี่ยวข้องด้านการประสานงาน 

 
ผลการวิจัย 

ประวติัความเป็นมาของเทศบาลนครนนทบุรี 
เทศบาลนครนนทบุรี โดยได้ยกฐานะเป็น 

เทศบาลเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2479 โดยในครั้งแรกมีอาณาเขตครอบคลุม
ต าบลสวนใหญ่ทั้งต าบล พื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร 
ด้วยความเจริญจากสภาพพื้นที่อันเป็นเมือง
ปริมณฑลและมีพื้นที่ติดต่อกรุงเทพมหานคร 
ความเหมาะสมทางด้านผังเมือง พื้นที่ 2.5 ตาราง
กิโลเมตรมีอาคารบ้านเรือนหนาแนน่เต็มพื้นที่และ
ความต้องการในการให้บริการด้านสาธารณูปโภค
มีมากขึ้น และความเหมาะสมด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว เทศบาลจึงได้รายงาน
กระทรวงมหาดไทยขอขยายเขตเทศบาลจากเดิม
ออกไปอีก 4 ต าบล คือ ต าบลตลาดขวัญ ต าบล
บางเขน ต าบลบางกระสอ และต าบลท่าทราย 
ต่อมาเมื่อวันที่  24 กันยายน พ.ศ. 2538 ได้มี 
พระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลเมืองนนทบุรี
ขึ้นเป็น เทศบาลนครนนทบุรี  มีผลบังคับใช้   
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา 
(พรศรี กิจธรรม และคณะ, 2557) 

ที่ ต้ังและอาณาเขตติดต่อของเทศบาล  
นครนนทบุรี 

เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ 
ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
เป็นเมืองหลักของจังหวัดนนทบุรี และเป็นเขต
เทศบาลนครที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดใน
ประเทศไทย มีประชากรกว่า  250,000 คน 

เทศบาลนครนนทบุรีมีอาณาเขตครอบคลุม 5 
ต าบล 93 ชุมชน คือ ต าบลสวนใหญ่ 13 ชุมชน  
ต าบลตลาดขวัญ 19 ชุมชน  ต าบลบางเขน 13 
ชุมชน  ต าบล ท่าทราย 26 ชุมชน และต าบลบาง
กระสอ 22 ชุมชน มีพื้นที่ รวมทั้ งสิ้น  38.90 
ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลนครปาก
เกร็ด (อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) มีคลอง
บางตลาดเป็นเส้นแบ่งเขต  

- ทิ ศ ต ะ วั นออก  ติ ด ต่ อกั บ เ ขตหลั ก สี่ 
(กรุงเทพมหานคร) มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต 

- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางซื่อ (กรุงเทพมหานคร) 
และอ าเภอบางกรวย (จังหวัดนนทบุรี) มีคลอง
บางเขนและแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต 

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางไผ่ เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง 
และเขตเทศบาลต าบลไทรม้า (อ าเภอเมือง
นนทบุรี) มีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต 

ลักษณะภูมิประเทศ  
จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยามี

แม่น้ าเจ้าพระยาแบ่งพื้นที่จังหวัดออกเป็น 2 ส่วน
คือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยมีเทศบาล
นครนนทบุ รี ตั้ งอยู่ ฝั่ งตะวันออกของแม่น้ า
เจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มี    
คูคลองตามธรรมชาติเป็นจ านวนมาก จากอดีตที่
เคยใช้สัญจรไปมา ปัจจุบันคูคลองดังกล่าวใช้เพื่อ
การระบายน้ า เป็นส่วนใหญ่  นอกจากพื้นที่
บางส่วนที่เคยเป็นสวนผลไม้ก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นที่
อยู่อาศัย เป็นศูนย์กลางที่ตั้งของศูนย์ราชการ
หลายหน่วยงาน  
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ลักษณะภูมิอากาศ  
จังหวัดนนทบุรีมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบ

ร้อนช้ืน อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้ ประกอบด้วยฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 
เนื่องจากลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม มีความ
แตกต่างของระดับพื้นดินเพียงเล็กน้อย สภาพ
ภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ าเสมอตลอด
พื้นที่ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
เมษายน ฤดูฝนเริ่มแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กันยายน และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือน
มกราคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในรอบปีเท่ากับ 
33.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยใน
รอบปีเท่ากับ 25.7 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝน
ตลอดปี 1,674.2 มิลลิเมตร 

ด้านสังคมประชากร 
เทศบาลนครนนทบุรี ข้อมูลประชากรตาม

ทะเบียนราษฎร  พ.ศ .  2561 ดั งนี้  จ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 255, 414คน เป็นชาย 120,631 
คน เป็นหญิง 134,783 คน ความหนาแน่นของ
ประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ของเขตเทศบาล  เท่ากับ  
6,596 คนต่อตารางกิโลเมตร  โดยต าบลที่มี 
ประชากรมากท่ีสุด  คือ ต าบลท่าทราย  มีจ านวน  
73,474 คน  รองลงมาได้แก่ ต าบลบางกระสอ  มี
จ านวน  54,527  คน  และต าบลตลาดขวัญ  มี
จ านวน  50,422 คน ซึ่ งประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวรับข้าราชการ ค้าขาย 
จะมี อา ชีพเกษตรกรรมบาง เพีย ง เล็ กน้อย 
เนื่องจากสังคมได้ เปลี่ยนเป็น เมืองมากขึ้น 
เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของศูนย์ราชการเช่น 
กระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุข. กรม
ราชทัณฑ์ กรมพลาธิการทหารบก เรือนจ ากลาง
บา งขว า ง สถาบั น โ ร คทร ว งอก ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้ประชากร 
จังหวัดนนทบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่า 

113,406 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว 117,466 
บาท ต่อปี  เศรษฐกิจส่วนใหญ่มาจากภาคนอก
เกษตรกรรม อันดับแรกคือ สาขาอุตสาหกรรม 
รองลงมา คือ สาขาการบริการธุรกิจการค้าส่ง ค้า
ปลีก และการซ่อมเครื่องยนต์เครื่องจักร ของใช้ใน
ครัวเรือน ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการด้าน
การเงินเป็นต้น 

การเกษตรกรรม 
พื้นที่ เทศบาลนครนนทบุรีส่วนใหญ่เป็น

ชุมชนเมือง เป็นที่ตั้งของที่พักอาศัย แหล่งธุรกิจ
และศูนย์ราชการ ฯลฯ  ด้านการเกษตรจะมีอยู่
เพียงเล็กน้อย ในเขตต าบลสวนใหญ่ บางกระสอ 
และตลาดขวัญ  

การอุตสาหกรรม 
การประกอบการอุตสาหกรรมในเขต

เทศบาลนครนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน อาหารและธุรกิจ
ภาคบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย ต าบลบางกระสอ 
จ านวน 114 แห่ง ต าบลตลาดขวัญ จ านวน 79 
แห่ง ต าบลบางเขน จ านวน 99 แห่ง ต าบลท่า
ทราย จ านวน 85 แห่ง และต าบลสวนใหญ่ 
จ านวน 14 แห่ง 

การท่องเท่ียว 
นนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ

กรุ ง เทพมหานคร  และมี ความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์  สถาปัตยกรรม ศิ ลปกรรม 
จิตรกรรมเป็นจ านวนมากนอกจากนี้ ยังมีสภาพที่
เป็นแม่น้ าล าคลองที่เป็นธรรมชาติมากมาย ซึ่ง
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สถานที่ท่องเที่ยวก็มีทั้งทางบกและทางน้ า ซึ่ง
สถานท่ีท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีก็สร้างรายได้
จ านวนมากให้กับพ้ืนท่ีเหล่านั้น 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- แหล่งน้ าธรรมชาติ เนื่องจากตั้งอยู่บนฝั่ง

ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่จึง
เป็นที่ ราบลุ่ม มีคูคลองตามธรรมชาติเป็นจ้านวน
มากที่เคยใช้สัญจรไปมา ปัจจุบันคูคลองดังกล่าว
ใช้เพื่อการระบายน้ าเป็นส่วนใหญ่   

- ทรัพยากรดิน เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การเกษตรกรรม แต่การใช้เป็นประโยชน์ที่ดิน 
ส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาศัย เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัยจากกรุงเทพมหานคร 
ซี่งได้ ผลตอบแทนที่สูงกว่าการท้าเกษตรกรรม 
ดังนั้น พื้นที่บางส่วนที่เคยเป็นสวนผลไม้ก็ค่อย ๆ 
เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย   

- สิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดใน
เขตปริมณทล มีการเจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจ
และ สังคมอย่างมาก รวมทั้งมีประชากรเข้ามา
อาศัยเป็นจ้านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น 
ปัญหาน้ า เสียจากแหล่ ง ชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรม และปัญหามลพิษทางอากาศ 

ศักยภาพของเทศบาลนครนนทบุรี 
ในการบริหารจัดการของเทศบาลนคร

นนทบุรี  มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้บั งคับบัญชา
สูงสุดในสาย งานบริหาร มีปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาในสายงานประจ้า มีหัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล ผู้อ้านวยการส านัก ผู้อ้านวยการ
กอง เป็นผู้บังคับบัญชาสายงานท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
เทศบาลนครนนทบุรี มีหน่วยงานทั้งหมด 5 

ส านัก 2 กอง 2 แขวง ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล 
ส านักการช่าง ส านักการศึกษา ส านักการคลัง 
ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการ
และแผนงาน กองสวัสดิการสังคม หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน แขวงท่าทราย และแขวงสวน
ใหญ่ มีพนักงานเทศบาล จ านวน 306 คน พนักงาน
ครู เทศบาล จ านวน 197 คน ลูกจ้างประจ า 
จ านวน 84 คน ลูกจ้าง (รับเงินอุดหนุนของรัฐ)  
จ านวน 40 คน พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 582 
คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 555 คน 
รวมจ านวน บุคลากรทั้งสิ้น 1,796 คน 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ

เทศบาล  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น หน้าที่
ขอ งกอง  หรื อส่ วนราชการ ใด ใน เทศบาล
โดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วน ราชการในเทศบาลให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทาง แผนการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่
ได้รับมอบหมาย  

2.  ส านักการคลัง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการ

จ่าย การรับ การน้าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ   
ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับ
การจัดท างบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน  
การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท า บัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ   การควบคุม  
การเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี  
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งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

3. ส านักการช่าง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ 

ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ 
และเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง     
งานการควบคุม อาคารตามระเบียบกฎหมาย 
งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม บ ารุง งานแผนงาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งานวิศวกรรมจราจร 
การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบ า รุ งรักษา
เครื่องจักรกลและพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง งานช่างสุขาภิบาล และ
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย  

4. ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริม

สุขภาพและอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งาน 
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับ 
การให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ 
งานด้านการ รักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข  
และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ ได้รับมอบหมาย   

5. กองวิชาการและแผนงาน  
มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและ

แผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการก าหนด 
น โยบายจั ดท้ าแผนหรื อ โค ร งการติ ดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนและโครงการ
ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็น นโยบายแผนงานและโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือ
ความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย

แผนงานของเทศบาล  และโครงการระดับชาติ  
ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด 
แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. ส านักการศึกษา 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร

การศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาและ 
การศึกษานอกระบบการศึกษา ส่งเสริมพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู้พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา วิเคราะห์วิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ เด็ก
และเยาวชน โดยเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น 
การอบรม การจัดกิจกรรมนันทนาการ ทัศน
ศึกษาดูงาน และการจัดการด้านศิลปะวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย  

7. กองสวัสดิการสังคม 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการสังคม

สงเคราะห์  การส่ งเสริมสวัสดิการ เด็กและ 
เยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน
หนาแน่นและชุมชนแออัด การให้ค้าปรึกษาแนะ
น้าหรือ ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม
และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย  

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
มีหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบเกี่ ย วกับ งาน

ตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการ 
รับ เงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการ
เก็บรักษา งานตรวจสอบ ทรัพย์สิน และการท้า
ประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่
เกี่ ยวข้องและที่ ได้ รับมอบหมาย มีหั วหน้า 
หน่วยงานตรวจสอบภายในควบคุมและปฏิบัตงิาน  
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9. แขวงท่าทราย  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวง

ในส่วนที่เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานโดยให้มี 
งานส านักงานแขวง ฝ่ายการคลัง งานสาธารณสุข 
อยู่ในแขวงหรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอื่น ๆ 
ที่จ า  เป็นมาปฏิบัติหน้ าที่ แขวงนั้น  รวมทั้ ง
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

10. แขวงสวนใหญ่  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวง

ในส่วนท่ีเป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานโดยให้ มี
งานส านักงานแขวง งานคลัง งานสาธารณสุข อยู่
ในแขวงหรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอื่นๆ ที่
จ า เป็ นมา  ปฏิ บั ติ หน้ าที่ แ ขวงนั้ น  ร วมทั้ ง
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยจึง

มีประชาชนจ านวนมากเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่มี
ทั้ง ประชากรจริง และเป็นประชากรแฝงจ านวน
มาก การรักษาความปลอดภัยจึงต้องมีมากขึ้น
ตามสัดส่วนของ ประชากรที่เพิ่มมากข้ึน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฝ่ ายป้ อ งกั นและบรร เทาสาธารณภั ย  

เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่  
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ท้ังทางบกและทางน้ า  

มาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลนครนนทบุรีเน้นมาตรการเชิงรุก คือ  

1. ให้ความรู้แก่ผู้ครอบครองอาคาร ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  

2. ออกตรวจสอบอาคารสูงในหน้าที่ให้ค าแนะน า
ในด้านความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ควรมีในอาคารนั้น    

3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการเข้าระงับอัคคีภัยในอาคารสูง  

4. ส ารวจติดตั้งน้ ายาดับเพลิงเคมีตามชุมชน
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล พร้อมทั้งฝึกอบรม สาธิต 
แนะน าให้รู้จักวิธีการใช้ถังน้ ายาดับเพลิ งอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

5. ส ารวจแหล่งน้ าธรรมชาติ หัวประปา
ดับเพลิง ตลอดจนประสานงานกับการประปา
นครหลวงในการติดตั้งหัวประปาดับเพลิง  

ซึ่งในด้านอุทกภัยเทศบาลนครนนทบุรีไม่มี
อุทกภัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถึงปี 2555 การป้องกัน
และแก้ ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลซึ่ ง
สามารถแก้ไขปัญหาและควบคุมพื้นท่ีไว้ได้  

จากการศึกษาในงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อความส าเร็จในการจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษา
เทศบาลนครนนทบุรี จะเห็นได้ว่า เทศบาลนคร
นนทบุรี เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ซึ่ งมีจ านวน
ประชากรอยู่ เป็นจ านวนมาก โดยสภาพภูมิ
ประเทศตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ด้วยท าเลที่ตั้ง
ของเทศบาลที่อยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาใกล้กับ
ปากอ่าวไทย ท าให้มีผลต่อระดับน้ าขึ้นน้ าลงของ
แม่น้ าและคลองในเขตเทศบาล ผลจากแรงหนุน
ของน้ าทะเลมีผลต่อการบริหารจัดการป้องกันใน
เขตเทศบาลของเทศบาลนนทบุรี ซึ่งต้องมีการ
ประสานงานกับกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือเพื่อ
ทราบข้อมูลน้ าขึ้นน้ าลง ควบคู่กับการระบายน้ า
ต่างๆ จากเขื่อนทางภาคเหนือของกรมชลประทาน  

ซึ่งจังหวัดนนทบุรีเคยถูกน้ าท่วมเมื่อปี 2526 
จากใต้ฝุ่นคิม ครั้งน้ันแม้จะมีฝนตก 3 วัน 3 คืน ก็
สามารถผ่านไปได้ซึ่งตอนน้ันเทศบาลนครนนทบุรี
เป็นเพียงเทศบาลเมืองนนทบุรีเพียงเท่านั้น โดยมี
พื้นที่ประมาณ2.5 ตารางกิโลเมตร แต่ในเดือน
ตุลาคม ปี 2554 เทศบาลนครนนทบุรีได้ประสบ
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กับอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่หรือที่เรียกว่า มหาอุทกภัย 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนใน
หลายจังหวัด รวมทั้งจังหวัดนนทบุรีที่ติดกับแม่น้ า
เจ้าพระยาก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้ง
นี้เช่นเดียวกัน แต่เทศบาลได้มีการเตรียมความ
พร้อมโดยการขุดลอกคลอง ท่อระบายน้ าและการ
ท าแผนป้องกันน้ าท่วมอย่างต่อเนื่อง  แต่ในช่วงปี
2554 เทศบาลนครนนทบุรีได้น าสิ่งของไปช่วยที่
จังหวัดลพบุรีที่บริเวณเขื่อนบางโฉมศรีแตก ท าให้
เห็นถึงจ านวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงกลับมา
ประสานงานเตรียมรับมือต่อสถานการณ์ โดยมี
การสั่งให้ปรับแนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วม จากความ
สูงกว่าระดับน้ าทะเล 2.50 เมตรเป็นความสูง
โดยประมาณ 3.50 เมตรตลอดแนวประตูน้ าที่มี
ความสูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 3 เมตร จึง
เสริมเป็น 3.8 เมตร เป็นจ านวนทั้งหมด 16 ประตู
และมีการดูแลผู้ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ าอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากระดับน้ าในปี 2554 มีมากกว่า
ทุกๆ ปี จึงท าให้ต้องมีการวางแผนการจัดการ
อย่างระบบ แต่ด้วยความร่วมมือจากชุมชน และ
อาสาสมัครและทุกภาคส่วน ไม่ ว่ าจะเป็น 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ 
รวมทั้งบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรีที่ได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ จัดซื้ออุปกรณ์ กระสอบ
ทราย เครื่องสูบน้ า ในช่วงที่ขาดแคลน ได้อย่าง
ทันการณ์ท าให้สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตที่
เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี   

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อุทกภัย ปี 2554 ของเทศบาลนครนนทบุรี    

ก่อนเกิดอุทกภัยในปี2554 โดยทั่วไปทาง
เทศบาลนครนนทบุรีได้มีการเตรยีมความพร้อมใน
การรับมือกับภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นไว้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่

จ าเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการและเพียงพอ
ต่อจ านวนประชากรในพื้นที่ ซึ่งการบริหารงาน
ของเทศบาลนครนนทบุรีมีหน่วยงานทั้งหมด 5 
ส านัก 2 กอง 2แขวง ในการบริหารจัดการของ
เทศบาลนครนนทบุรี  มีนายกเทศมนตรี เป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสายงานการบริหาร และ     
มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสายงานประจ า
โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นแต่
ละส่วนงาน โดยทางเทศบาลนครนนทบุรีได้มี 
การจัดตั้งฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
ซึ่งได้มีการจัดก าลังเจ้าหน้าที่  และ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยทั้งทางบกและทางน้ า โดยในด้าน
การจัดการด้านอุทกภัยนั้น เทศบาลนครนนทบุรี
ไม่เคยเกิดอุทกภัยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551- 2555 
เพราะมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการ
วางแผนควบคุมระดับน้ าในพื้นที่รับผิดชอบใน
ทุกๆปี ซึ่งการบริหารจัดการอุทกภัยในปี 2554 
ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การเตรียมการป้องกัน
น้ าท่วมเพราะถึงแม้ว่าเทศบาลนครนนทบุรีจะ
ติดตามข่าว สถานการณ์น้ าท่วมมาโดยตลอดแต่
ไม่อาจคาดการณ์ได้ว่ามวลน้ าจะมีมากเท่าใด 
จนกระทั่งในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 คณะของ
เทศบาลนครนนทบุรีได้น าสิ่งของไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ าท่วมที่จังหวัดลพบุรี จึงได้เห็นว่า
สถานการณ์น้ าท่วมครั้งนี้รุนแรงมาก เพราะว่ามี
ปริมาณน้ าท่วมสองฝั่งถนน ตั้งแต่จังหวัดอยุธยา
ไปจนถึงจังหวัดลพบุรี ดังนั้นทางเทศบาลนคร
นนทบุรีจึงจัดให้มีการประชุมในวันที่ 7 ตุลาคม 
2554 โดยการประชุมครั้ งนี้ เป็นการประชุม
ระหว่างคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานของ
เทศบาลนครนนท บุ รี เ พื่ อ ท า ก า ร ก า หนด
ยุทธศาสตร์เตรียมการป้องกันน้ าท่วม อย่างเร่งด่วน 
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โดยการก าหนดยุทธศาสตร์การเตรียมการป้องกัน
น้ าท่วม มีการด าเนินการดังนี้ 

ประการแรก คือ การจัดต้ังศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี 
2554 ที่บริ เ วณท่าน้ านนท์  การจัดตั้ งศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา 
อุทกภัยปี2554 เป็นศูนย์หลักแก้ไขปัญหาและให้
ความช่วยเหลือประสานงาน ติดตาม และระดม
ประชาชน ช่วยบรรจุถุงทราย ให้ได้อย่างน้อยวัน
ละ 40 ,000 ถุง  โดยมีนายกเทศมนตรี เป็น
ผู้อ านวยการศูนย์และปลัดเทศบาลเป็นรอง
ผู้อ านวยการศูนย์เพื่อลดปัญหาความสับสนในการ
สั่งการและการประสานงาน  

ประการที่ 2 คือ การเสริมระดับประตูระบาย
น้ าคลองทุกคลอง โดยให้มีความสูงประมาณ 3.5 
เมตรให้ด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน7 วัน เช่น 
ประตูระบายน้ าคลองบางเขนเก่า, ประตูระบาย
น้ าข้างโรงเรียนสตรีนนทบุรีติดวัดเขมาภิรตาราม, 
ประตูระบายน้ าคลองบางตะนาวศรี เป็นต้น  

ประการที่ 3 คือ การแบ่งหน้าที่เฝ้าระวัง
ไม่ให้เกิดการพังทลายของคันกั้นน้ าริมแม่น้ า
เจ้าพระยา โดยมีทั้งหมด10จุด ตลอด 24 ช่ัวโมง 
เช่น บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณวัดเชิงท่า
หน้าโบสถ์ ,บริ เวณริมแม่น้ าเจ้าพระยาตั้ งแต่     
วัดต าหนักใต้ถึงวัดแคนอก เป็นต้น 

ประการที่ 4 คือ การเตรียมความพร้อมใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันน้ า เช่น ทราย,  
ถุงบรรจุทราย,เครื่องสูบน้ า เป็นต้น  

ประการที่  5  คื อ  กา รก าหนดหน้ าที่    
ความรับผิดชอบในการเตรียมการป้องกันน้ า
และการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดย
เป็นหน้าที่ท่ีแต่ละส่วนงานรับผิดชอบ 

ในส่วนของแผนปฏิบัติการป้องกันน้ าท่วม  
เนื่องจากสถานการณ์น้ าท่วมครั้งนี้ มีอาณาเขต
ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยหลาย
จังหวัด ซึ่งแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละจังหวัดย่อมมี
ภาระการบริหารจัดการเพื่อให้พื้นที่ของตนนั้น
ปลอดภัย การจะอาศัยหรือพึ่งพาองค์กรอื่นเป็น
เรื่องที่ยาก ดั งนั้น หลักการคิดเบื้องต้นของ
เทศบาลนครนนทบุรีจึง ต้องอาศัยการบริหาร
จัดการภายใต้ภาวะจ ากัดโดยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยค านึงถึงประเด็น
ส าคัญต่างๆ ตามล าดับดังนี้  

1) การคาดการณ์ว่าน้ าจะท่วมสูงเท่าใดและ
ต้องท าคันกั้นน้ าสูงเท่าใด 

เมื่อพิจารณาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากกรม
อุทกศาสตร์ทหารเรือประกอบกับแนวคิดด้าน
ดาราศาสตร์และประสบการณ์ที่เคยผ่านการ
ป้องกันน้ าท่วมเมืองมาก่อน จึงก าหนดให้แนวคัน
กัน้น้ าต้องสูงไม่น้อยกว่า 3.5 เมตรจากระดับน้ าทะเล 

2) การคาดการณว์่าจะท าแนวคันกั้นน้ าที่ใดบ้าง  
พื้นที่จะต้องท าแนวคันกั้นน้ าก็คือพื้นที่ติดริม

ฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ตามความยาวประมาณ 11 
กิโลเมตรโดยอาศัยก าแพงบ้านพักแนวถนนริม
แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นคันกั้นน้ า ส าหรับแนวคันกั้น
น้ าหลักจะใช้ถุงบรรจุทรายเรียงเป็นแนวคันกั้นน้ า
ทุกจุด 

3) การคาดการณ์ว่าจะช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ าท่วมได้อย่างไร 

เนื่องจากผู้ประสบภัยเหล่านี้มีบ้านพักอาศัย
ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยาไม่อาจที่จะป้องกันไม่ให้น้ า
ท่วมได้แต่ควรให้ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย
ส่งของบรรเทาทุกข์เช่น การจัดหาทีพ่ักให้ช่ัวคราว
และน าข้าวสารอาหารแห้งไปบรรเทาทุกข์หรือ
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การจัดท าสะพานเข้าออกหรือจัดหาเรือเพื่อใช้
สัญจร 

4) การคาดการณ์ว่าจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์
อะไรบ้างและสามารถจัดหาได้จากท่ีใด  

อุปกรณ์ที่ ใ ช้ ในการป้องกันน้ าท่วมของ
เทศบาลนครนนทบุรีที่จ าเป็นจะต้องจัดหา เช่น 
ปั้มน้ าขนาดต่างๆ ทราย ถุงบรรจุทราย ถังน้ ามัน 
ท่อนไม้ขนาดต่างๆ 

5) การจัดหาก าลังคนในการบรรจุถุงทราย
และการล าเลียงขนส่งไปยังสถานท่ีกั้นน้ า  

การบรรจุถุงทรายและการเรียงถุงทรายเป็น
คันกั้นน้ า ต้องใช้ก าลังคนจ านวนมากเพราะล าพัง
บุคลากรของเทศบาลไม่เพียงพอจึงต้องต้องท า
การประชาสัมพันธ์และจัดหาเพื่อให้ได้จ านวนที่
เพียงพอในการด าเนินการ  

6) เงื่อนไขของเวลา 
การด าเนินการทุกอย่างให้มีความพร้อม และ 

เสร็จทันก่อนวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เพราะเป็น
ช่วงเวลาที่น้ าจะขึ้นสูงสุด (ข้อมูลจาก อุทกศาสตร์
ทหารเรือ) 

 
ระหว่างเกิดอุทกภัยในปี 2554   
สถานการณ์น้ าท่วมเทศบาลนครนนทบุรี 

เริ่มต้นจากเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2554 
เป็นเวลา 45 วัน ปริมาณน้ าจ านวนมหาศาลไหล
มาจากทุกทิศทางล้อมรอบเทศบาลนครนนทบุรี 
โดยเฉพาะบริเวณ ริมตลิ่งแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งมี
ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี ้

เ ริ่ ม ต้ น จากทิ ศตะ วั นตก  ริ มฝั่ ง แม่ น้ า
เจ้าพระยาตลอดความยาวพื้นที่ 11 กิโลเมตร 
ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2554 แม่น้ าเจ้าพระยา
รับน้ าเต็มที่ และไม่สามารถระบายลงสู่อ่าวไทยได้
ทันจนเอ่อล้นตลิ่ง น้ าท่วมบ้านเรือนเป็นจ านวน

มาก ตลอดล าน้ าที่ไหลผ่าน รวมทั้งเขตเทศบาล
นครนนทบุรีโดยระดับน้ าคลองมีความสงูประมาณ 
3.19 เมตร เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดน้ าท่วม
บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ ชิดแม่น้ าเจ้าพระยา
บางส่วนรวมทั้งการรั่วซึมเข้าไปในเมืองเมื่อมีกรณี
แนวคันกั้นน้ า บางจุดแตกหรือรั่ว แต่ก็สามารถ
ป้องกันพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ จากการระดมก าลังท า
คันกั้นน้ า ติดตั้งเครื่องสูบน้ าและเสริมความสูง
ของประตูน้ าทุกประตู  

ต่อมาระหว่างวันที่ 29 ตุลาคมถึง 5 พฤศจิกายน 
2554 ในขณะที่สามารถป้องกันน้ าท่วมจากด้าน
แม่น้ าเจ้าพระยาได้แล้ว คืนในวันที่ 29 ตุลาคม 
2554 มีแนวคันกั้นน้ าด้านเหนือของพื้นที่ ซึ่งอยู่
นอกพื้นที่ของเทศบาลนครนนทบุรีพังทลายลง  
ท าให้น้ าจ านวนมากไหลทะลักลงสู่คลองประปา 
ซึ่งเป็นคลองส่งน้ าดิบไปสู่โรงงานผลิตน้ าประปา
สามเสนในกรุงเทพมหานคร โดยคลองประปานี้มี
เส้นทางการไหลชิดเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ทางด้านทิศตะวันออกตลอดแนวความยาว 4 
กิโลเมตร ระดับน้ าในคลองประปาสูงขึ้นกว่า 1 
เมตรภายในคืนเดียวและรั่วไหลออกมาท่วมถนน
ประชาช่ืนประกอบกับคลองส่วยซึ่งเป็นคลอง
คู่ขนานกับคลองประปา รับน้ ามาจากเทศบาล
นครปากเกร็ดและแบ่งรับน้ าบางส่วนจากคลอง
บางตลาดระบายไม่ทันในช่วงแรก ถึงแม้จะระดม
สูบน้ าออกเต็มที่ ก็ยังท าให้น้ าท่วมพื้นที่ข้างถนน
ประชาช่ืนเล็กน้อยในสองวันแรก ต่อมาได้มีการ
ประสานงานกับการประปา ทุบก าแพงคลอง
ประปาให้น้ าบางส่วนระบายลงคลองไปแม่น้ า
เจ้าพระยาได้ทัน 

ช่วงสุดท้ายเหตุการณ์น้ าท่วมระหว่างวันที่5 
ถึง 15 พฤศจิกายน 2554 พื้นที่บริเวณปลายของ
เทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งอยู่ติดกับคลองบางเขน
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ตลอดความยาว 6 กิโลเมตร คลองบางเขนจะรับ
น้ ามาจากคลองเปรมประชากร และพื้นที่บางส่วน
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคลองประปา และ
คลองส่วยระบายน้ าไม่ทัน น้ าในคลองบางเขนจึง
ล้นท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองเล็กน้อย เทศบาล
นครนนทบุรีได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานคร
เร่งการสูบน้ าออกที่ประตูน้ าปลายคลองบางเขน
ใหม่ เ ช่ือมกับแม่น้ า เจ้ าพระยา รวมทั้ งการ
ประสานงานกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
และกองทัพเรือ เพื่อเข้าพื้นที่ด าเนินการติดตั้ง
เครื่องดันน้ า การขุดคลองบางเขนให้ระบายน้ าได้
สะดวกขึ้น และที่ส าคัญในช่วงวิกฤติสามารถ
ระดมก าลังเรียงแนวคันกั้นน้ าด้วยกระสอบทราย
สูง ตลอดความยาวถนนประชาช่ืน 4 กิโลเมตร
เสร็จภายใน 2 วัน จากอาสาสมัครกว่า 1000 คน 
ท าให้ถนนประชาช่ืนสามารถสัญจรได้ รวมทั้งการ
ปิดกั้นน้ าที่ระบายจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร
บางส่วนจึงสามารถแก้ไข ปัญหาได้ส าเร็จ ส าหรับ
ทิศเหนือ พื้นที่ติดกับคลองบางตลาดตลอดความ
ยาว 5.7 กิโลเมตรคลองบางตลาดมีต้นน้ าเริ่มต้น
มาจากกรุงเทพมานคร และรับน้ าบางส่วนมาจาก
พื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดและคลองส่วย ระบาย
ลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา ในช่วงแรกๆ น้ าจะล้นจาก
คลองบางตลาดท่วมพื้นที่อยู่ 2-3 วันซึ่งได้มีการ
แก้ ไขโดยการเร่ งสูบน้ าระบายออกสู่แม่น้ า
เจ้าพระยา ผ่านทางประตูระบายน้ าคลองบาง
ตลาดเต็มประสิทธิภาพ 

 
ความเสียหายและผลกระทบจากน้ าท่วม 
สถานการณ์น้ าท่วมเทศบาลนครนนทบุรี 

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดที่เทศบาลนครนนทบุรี
ประสบมา แต่ยั งโชคดีที่ ปริมาณน้ าจ านวน
มหาศาลไหลมาล้อมทีละด้าน ท าให้มีเวลาในการ 

ป้องกัน โดยเฉพาะฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ า
เจ้าพระยา ที่มีระดับน้ าสูงถึง 3.19 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล (วัดจากบริเวณท่าน้ า นนทบุรี) แต่
เทศบาลนครนนทบุรีก็สามารถที่จะป้องกันพื้นที่
ส่วนใหญ่ไว้ได้ มากกว่า 110,000 หลังคาเรือน     
มีประมาณ 5000 หลังคาเรือนที่ ได้รับความ
เดือดร้อน เนื่องจากอยู่ติดแม่น้ าเจ้าพระยาและ
นอกแนวคันกั้นน้ าจึงไม่สามารถที่จะป้องกันน้ า
ไม่ให้ท่วมไว้ได้ ซึ่งถ้าหากเทศบาลนครนนทบุรีไม่
สามารถป้องกันไว้ได้ น้ าจะท่วมเขต เทศบาลนคร
นนทบุรี  สูงเฉลี่ย 1-2 เมตร ความเสียหายที่
เกิดขึ้นจะไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ไม่ว่าจะ
เป็นความเสียหายของทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน 
ความ เสี ยหายด้ านจิ ต ใจของผู้ ป ระสบภั ย 
ค่าใช้จ่ายในการบูรณะ ฟื้นฟูแหล่งธุรกิจ อาคาร
บ้านเรือนและสภาพของบ้านเมือง และที่ส าคัญ 
หากเทศบาลนครนนทบุรีไม่สามารถป้องกันไว้ได้ 
น้ าจะไหลท่วมเมืองนนทบุรีและจะไหลท่วมพื้นที่
ใกล้เคียงอย่าง กรุงเทพมหานค ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตามน้ าท่วม
ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเพียง 1 ราย เป็นเด็กชายอายุ
ประมาณ 10 ขวบ โดยเสียชีวิตจากการเล่นน้ า 

หลังเกิดอุทกภัยในปี 2554   
การช่วยเหลือหลังสถานการณ์เข้าสู่สภาวะ

ปกติ ได้มีการประสานความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ที่ได้ให้งบประมาณ และช่วยเหลือชาวบ้าน เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้ งสิ้ นเป็น เ งิน 
43,397,964 บาทรวมทั้งการสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ฟื้นฟูสภาพ ซึ่งจากสถานการณ์น้ าท่วมที่เกิดขึ้น 
ท าให้ เทศบาลนครนนทบุรีท าการวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพของระบบระบายน้ าในปัจจุบันต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต เนื่องจาก
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เล็งเห็นว่า หากยังไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบระบายน้ าให้มีความเหมาะสม จะส่งผลให้
เกิดน้ าท่วมขั ง ในพื้ นที่ ต่ างๆมากขึ้น  และมี
ระยะเวลาน้ าท่วมขังนานขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ระบบระบายน้ าของเทศบาล จึง
ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับระบบป้องกันน้ าท่วม 
และการระบายน้ าของพื้นที่โดยรอบของเทศบาล 
การจัดท าระบบป้องกันน้ าท่วมของพื้นที่เทศบาล 
จะเป็นการจัดท าแนวป้องกันน้ าท่วมตามแนวริม
ตลิ่งแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งจะต่อเช่ือมกับแนวคัน
ป้องกันน้ าท่วมของกรุงเทพมหานครที่สถานีสูบน้ า
คลองบางเขนเก่าไปจนบรรจบกันแนวคันป้องกัน
น้ าท่วมที่ได้มีการออกแบบไว้ของเทศบาลนคร
ปากเกร็ดที่สถานีสูบน้ าคลองบางตลาด ซึ่งมี
ระยะทางยาวประมาณ 11 กิโลเมตร นอกจาก
แนวทางป้องกันน้ าท่วมดังกล่าว ในส่วนของคลอง
ระบายน้ า ในพื้นที่โครงการที่เช่ือมต่อกับแม่น้ า
เจ้าพระยาก็ได้มีการจัดท าอาคารชลศาสตร์ ซึ่ง
เป็นประตูระบายน้ า และสูบน้ า ส าหรับใช้ควบคุม
การถ่ายเทน้ าระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยา กับคลอง
ระบายน้ าในพื้นที่เทศบาล 

นอกจากน้ียังมีโครงการก่อสร้างเร่งด่วน เพื่อ
ป้องกันน้ าท่วมจากแม่น้ าเจ้าพระยาเทศบาลนคร
นนทบุรี ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาท าการส ารวจ และ
ออกแบบโครงการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการระบายน้ า และการป้องกันน้ าท่วมจาก
แม่น้ าเจ้าพระยา เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล นอกจากนี้ยังมีการใช้มาตรการทางผัง
เมือง และมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเป็นการเสริม
ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่ชุมชน โดยมี
การติดตามการเตือนภัยของลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
และอ่าวไทย โดยการคาดการณ์ล่วงหน้าของ
ปริมาณน้ าเหนือหลากในแม่น้ าเจ้าพระยาที่อาจมี

ผลกระทบต่อระดับน้ าสู งในบริ เวณพื้นที่  มี     
การประสานงานกับศูนย์พยากรณ์น้ าท่วม และ
การบริหารจัดการน้ า เพื่อเตรียมป้องกัน และ
บริหารระบบป้องกันน้ าได้ทันกับเวลาในอนาคต 
และมีการน าข้อมูลการพยากรณ์ระดับน้ าทะเล
ประจ าวันของกรมอุทกศาสตร์มาท าการพิจารณา
เทียบกับระบบป้องกันน้ าท่ วมที่ มี อยู่  เพื่ อ
เตรี ยมการป้องกัน  และแก้ ไข ให้ทันท่ ว งที 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะมีน้ าหลากจาก
แม่น้ าเจ้าพระยามาสมทบนอกจากนี้ยังมีการน า
ข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณน้ าฝนในพื้นที่ จาก
กรมอุตุนิยมวิทยา โดยข้อมูลของการพยากรณ์จะ
น ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารงาน
ในพื้นที่  เพื่อรองรับปริมาณน้ าฝนในพื้นที่ ได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการไม่ ใ ช้สิ่ งก่อสร้างที่น ามาใช้ใน      
การแก้ปัญหาน้ าท่ วมของพื้ นที่ ชุ มชนให้ มี     
ความยั่งยืนนั้นได้มี การก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียงควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ยังมีการจัดท าการเตือนอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
โดยมีการวางแผนการด าเนินการช่วยเหลือให้
ปฏิบัติได้จริง เมื่อเกิดอุทกภัย และมีการจัดเตรียม
แผนการฟื้นฟูชุมชน หลังจากอุทกภัย ผ่านพ้นไป 
นอกจากนี้ยังมี การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงวิธีรับมือต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมี
การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีการเกิดอุทกภัยขนาดกลาง ถึง
ขนาดใหญ่ โดยก าหนดภาพรวมของการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม และการะบายน้ า  โดยก าหนด
ภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และก าหนด
องค์กรกลางของจังหวัดเพื่อท าหน้าที่ก าหนด
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นโยบาย ปรับปรุงแผนงานรวม ดูแลการจัด
งบประมาณ การชดเชย และการติดตาม กระตุ้น
ให้มีการปฏิบัติงานในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง 
(รายงานจากวิชาภัยพิบัติในท้องถิ่น) 

 
ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ

อุทกภัยในปี 2554 
เป็นเรื่องปกติในระหว่างการบริหารจัดการ 

การป้องกันน้ าท่วม ย่อมจะต้องมีปัญหาหรือ
อุปสรรคให้แก้ไขตลอดเวลาทั้งปัญหาเฉพาะหน้า
จากการปฏิบัติงานป้องกันน้ าท่วม และจาก
ขั้นตอนการบริหารงาน ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นดังนี ้

1) ปัญหาข่าวลือในทางลบ เช่น เขื่อนแตก
แล้ว เมืองนนท์น้ าท่วมแล้ว เทศบาลยอมแพ้ไม่
ป้องกันน้ าท่วม (สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
รายหนึ่ง , 2561) เป็นข่าวลือที่ เกิดขึ้นใน ณ 
ขณะนั้น ซึ่งทางเทศบาลต้องท าการประชาสัมพันธ์
แก้ไขและให้ข้อมูลที่เป็นจริงต่อประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) การขาดแคนก าลังคนช่วยบรรจุถุงทราย 
ล าพังบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี เพียง 
อย่างเดียวคงไม่เพียงพอโดยเฉพาะก าลังพลที่ต้อง
ผลิตถุงทรายอย่างน้อยวันละ 40,000 ถุง เนื่องจาก
บุคลากรของเทศบาลนนทบุรีมีน้อยและเริ่มอ่อน
ล้าจึงต้องการอาสาสมัครจ านวนมากมาช่วยใน
การบรรจุและขนส่งถุงทรายไปยังจุดกั้นน้ าโดยใช้
เสียงประชาสัมพันธ์เช่นสถานีวิทยุท้องถิ่น  สื่อ
ออนไลน์ ซึ่งสามารถช่วยแจ้งข่าวสารและระดม
อาสาสมัครช่วยได้ทันเหตุการณ์  

3)  การขาดแคนวั ส ดุป้องกันน้ าท่ วม 
จ าพวกทราย ถุงทราย ปั๊มน้ า ในช่วงวิกฤติการ
จ าหน่ายและผลิตวัสดุดังกล่าวไม่เพียงพอ ท าให้

เกิดการแย่งชิงการซื้อและต้องใช้เงินเป็นจ านวน
มากในการซื้อวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ 

4) การแย่งชิงถุงทรายของประชาชน เมื่อ
ใกล้ถึงจุดวิกฤต ประชาชนเริ่มตื่นตระหนกแต่ละ
บ้านต้องการถุงทรายค่อยป้องกันบ้านของตนเอง
ในขณะที่ทรายหายากขึ้นเทศบาลต้องเก็บถุง
ทรายเหล่านี้ไว้ป้องกันในส่วนรวมเพราะถ้ากั้นน้ า
ด้านแม่น้ าเจ้าพระยาไม่ได้การน าทรายไปกันน้ า
เฉพาะบ้านก็ไม่เกิดประโยชน์ในหลายครั้งที่ไม่
สามารถช้ีแจงด้วยเหตุผลใหเ้ข้าใจก็ต้องรับฟังด้วย
ความอดทนหรือให้ผู้บริหารเป็นคนเข้าไปคุย
(สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเทศบาลรายหนึ่ง, 2561) 

5) ในช่วงแรกเทศบาลนครนนทบุรีได้รับ
ความช่วยเหลือหรือมีอาสาสมัครมาช่วยบรรจุ
ถุงทรายน้อยมาก แต่หลังจากวันที่ 15 ตุลาคม 
2554 น้ า เ ริ่ ม สู งม ากจนมองเห็น ว่ าน่ ากลั ว
ประกอบกับมีปัญหาการแตกร้าวของแนวกั้นน้ า
ท าให้น้ าทะลักเข้าเมืองบางส่วนก็ท าให้เกิดการตื่น
ตระหนักให้ท าการช่วยเหลือจากอาสาสมัครและ
ของบริจาคหลั่ งไหลเข้ามาเป็นจ านวนมาก 
(สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลรายหนึ่ง, 2561) 
ท าให้การบริหารจัดการดีขึ้นและทันต่อเหตุการณ์   

6) ความขัดแย้งระหว่างผู้ที่ถูกน้ าท่วมและ
ผู้ที่อยู่หลังคันกั้นน้ า โดยเข้าใจว่าถ้าให้น้ าท่วม
พื้นที่ทั้งหมดก็อาจท าให้น้ าท่วมลดลงหรือคิดว่า
น้ าควรท่วมให้ทั่วถึงกันเพื่อที่จะได้เท่าเทียม ซึ่ง
ทางเทศบาลก็ได้จัดส่ง เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิก
เทศบาล ลงไปประนีประนอมให้เข้าใจกันในทุก ๆ 
ฝ่าย 

7)  การเกิ ด เห ตุก าแพงกั้ นน้ าแตก ร่ัว
กะทันหันเป็นประจ า ท าให้น้ ารั่วเข้าเมืองอย่าง
รวดเร็วต้องระดมคน วัสดุปกรณ์ ท าการซ่อมแซม
กันเร่งด่วนบางวันแตกรั่วหลายจุดยิ่งเป็นปัญหา 
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(สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลรายหนึ่ง, 2561) 
ส่วนใหญ่เป็นการแตกรั่วเนื่องจากก าแพงบ้าน 
ก าแพงวัดซึ่งมีสภาพเก่า เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ ก าลัง
ของอาสาสมัครจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก  

8) การใช้ทรัพยากรป้องกันน้ าท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เ ช่นกรณีการบรรจุถุ งทราย      
การเรียงกระสอบทรายกั้นน้ าให้มั่นคงแข็งแรงไม่
ช ารุดสูญเสียเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ งเพราะใน
ช่วงเวลาวิกฤติถ้าหากไม่สามารถส่งทรายถุงให้ได้
ตามจ านวนและเวลาที่ต้องการจะเกิดการแย่งซื้อ
จากลูกค้าหลายรายจึงต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ  

9) ข้อมูลปริมาณน้ าที่ปล่อยจากเขื่อนกักน้ า 
กรมชลประทานแจ้งให้ประชาชนทราบว่าจะมี
การปล่อยน้ าจ านวนกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถ้า
เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าปริมาณน้ าดังกล่าว
จะส่งผลในระดับใดในแม่น้ าสายหลัก จะท าให้
ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและเตรียมการได้ถูกต้อง
มากขึ้น  

10) ต้องมีงบประมาณเพียงพอ ถ้าท้องถิ่น
ไม่มีงบประมาณเหลือพอก็เป็นปัญหาแน่นอน ซึ่ง
ทางเทศบาลนครนนทบุรีได้น าเงินมาใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนเงิน 
78 ล้านบาท 

 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการ

อุทกภัยในปี 2554 
จากการวิเคราะห์และศึกษาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการด้านอุทกภัยปี 2554 ของเทศบาล
นครนนทบุรีพบว่า มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเ ร็จในการบริหารจัดการอุทกภัย 
ดังต่อไปนี้ 

ในการแก้ไขปัญหาการป้องกันอุทกภัยของ
เทศบาลนครนนทบุรี เรียกเส้นทางสู่ความส าเร็จ
ในครั้งนี้ว่า ความเป็นนครนนท์ TEAMS (ฝ่าวิกฤต
น้ าท่วมมหาโหด 2554 เทศบาลนครนนทบุรี, 
2557: 100) ที่ป้องกันให้ทุกพื้นที่ปลอดภัย โดยมี
องค์ประกอบปัจจัยสู่ความส าเร็จดังนี้   

T = TECHNIC, TIME การมีประสบการณ์
ป้องกันน้ าท่วมมาก่อนและมีความรู้ในสภาพพื้นที่ 
ความช านาญในการท าแนวป้องกันน้ าท่วม ที่ทัน
ต่อเหตุการณ์ของบุคลากรของเทศบาลนคร
นนทบุรีรวมถึงชุมชนริมน้ าหลายชุมชนที่รวม  
กลุ่มกันเพื่อป้องกันบ้านเรือนของตนเองท าให้       
การด าเนินการในครั้งน้ีประสบความส าเร็จ 

E = EVALUATION การวิเคราะห์ข้อมูลที่
ถูกต้องท าให้ก าหนดแนวป้องกันและระดับ   
ความสูงของคันกั้นน้ าได้ถูกต้อง การตรวจสภาพ
พื้นที่และการเฝ้าระวัง ติดตามผล ตลอดเวลา 
ช่วยให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันเวลา 

A = ADMINISTRATION การบริหารจัดการ
บุคลากรโดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ความถนัดและความช านาญของบุคคลที่มาช่วย
การปฏิบัติงานน้ าท่วมท าให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นท้องถิ่นต้อง
มีค่าใช้จ่ายต่างๆจ านวนมากในการแก้ไขปัญหา 
แต่งบประมาณประจ าปีมาช่วยแก้ไขปัญหาได้
เพียงพอ ท้องถิ่นต้องเบิกจ่ายจากเงินสะสมของ
ท้องถิ่น ซึ่งทางท้องถิ่นจะต้องมีเงินสะสมไว้ให้
เพียงพอ ในการแก้ไชปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า 
โดยเทศบาลนครนนทบุรี ได้ใช้เงินสะสมของ
เทศบาลเองเป็นจ านวนเงิน 78 ล้านบาทใน    
การบริหารจัดการป้องกันน้ าท่วมในครั้งนี้ ถึงแม้
จะมีเงินแต่ก็ต้องพยายามแสวงหา วัสดุอุปกรณ์
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น้ าท่วมที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและ
ทันเวลา 

M = MANAGEMENT การมีศูนย์อ านวยการ
ป้องกันน้ าท่วมและ การบริหารจัดการประสานงาน 
การสั่งการและการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรีทุก
ส่วนงาน และ การบริหารจัดการในหลากหลาย
รูปแบบ ท าให้สามารถที่ปรับปรุงการด าเนินงาน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤต
ที่เกิดขึ้น 

S = SPIRIT&SACRIFICE ถือเป็นส่วนส าคัญ
ที่สุดเพราะความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความมีน้ าใจ
และความเสียสละของประชาชนทุกคน ภาคธุรกิจ 
ภาคเอกชน ส่วนราชการต่างๆ คณะผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลนครนนทบุรี และ    
ผู้ที่มีส่วนในการป้องกันน้ าท่วมครั้งนี้ทุกคนและ
ทุกภาคส่วนถือเป็นส่วนส าคัญที่ขับเคลื่อนให้การ
ด าเนินการครั้งนี้ประสบความส าเร็จและเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลา 45 วัน 

ค าว่า นครนนท์ TEAMS เป็นสิ่งที่เทศบาล
นครนนทบุรีได้สร้างขึ้นภายหลังเกิดอุทกภัยในปี 
2554 โดยพิจารณาจากการบริหารจัดการในช่วง
ที่เกิดภัยพิบัติของทุกภาคส่วนที่เทศบาลนคร
นนทบุรีเห็นว่าเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จใน
ครั้งนั้น  

1. ความสามารถของผู้น าและบุคลากร ในปี 
2554 เทศบาลนครนนทบุรีมีผู้น าและบุคลากรที่มี
ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีมีสภาพ
ภูมิประเทศติดแม่น้ าเจ้าพระยาโดยที่ตั้งของ
เทศบาลอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งใกล้ปากอ่าว
ไทย จึงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ท าให้
ผู้น าและบุคลากรเล็งเห็นถึงความส าคัญและ

เตรียมแผนรับมือการจัดการกับอุทกภัย เมื่อเกิด
อุทกภัยปี 2554 ผู้น าจึงได้น าแผนท่ีมีการวางไว้มา
ปรับใช้กับสถานการณ์จริง ภายหลังจากเกิด
อุทกภัยเทศบาลนครนนทบุรีได้จัดตั้งศูนย์ป้องกัน
และเฝ้าระวังน้ าท่วมเพื่อรับมือกับการเกิดอุทกภัย
ในปีต่อ ๆ ไป 

2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การบริหาร
จัดการกับอุทกภัยปี 2554 ช่วงแรกเทศบาลเป็น
ตัวแสดงหลักในการแก้ไขปัญหา ต่อมาคนในพื้นที่
เล็งเห็นว่าเป็นปัญหาส าคัญที่จะส่งผลกระทบในวง
กว้าง จึงท าให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมของภาค
ส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่ ให้    
การช่วยเหลือในทุกๆ ด้านท าให้การบริหาร
จัดการกับอุทกภัยในครั้งนี้เกิดผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 

3. ความเป็นอิสระขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรีได้รับ   
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางทั้งในเชิงพื้นที่
และเชิงภารกิจ ท าให้เทศบาลนครนนทบุรีมีอิสระ
ในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ในพื้นที่ของตนเอง เทศบาลนครนนทบุรีจึงน า
ความเป็นอิสระมาใช้จัดการกับอุทกภัยในครั้งนี้ 
ประกอบกับการเกิดอุทกภัยในปี 2554 ทั่วทั้ง
ประเทศประสบอุทกในครั้งนี้เช่นเดียวกัน ท าให้
รัฐบาลไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพา
ตนเองในการรับมือกับอุทกภัยในครั้งน้ี จึงสะท้อน
ให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
บริหารจัดการได้ด้วยตัวของท้องถิ่นเอง โดยไม่
จ าเป็นต้องพึ่งพาส่วนกลาง เช่นเดียวกับ เทศบาล
นครนนทบุรีที่สามารถบริหารจัดการกับอุทกภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เง่ือนไขความส าเร็จของการบริหารเมือง 
ขนาดที่ เหมาะสมของเขตการปกครอง  

เทศบาลนครนนทบุรีเป็นเทศบาลนครขนาดใหญ่ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีโดย เป็นเมือง
หลักของจังหวัดนนทบุรี โดยภายในเขตเทศบาล
นั้นมีประชากรกว่า 250,000 คน จากจ านวน
ประชากรที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้เทศบาล
นครนนทบุรีถูกจัดว่าเป็น เทศบาลที่มีประชากร
มากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากที่ตั้ งของ
เทศบาลนครนนทบุรีอยู่ในชานเมือง ซึ่งมีอาณา
เขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และเป็นส่วนหนึ่ง
ของปริมณฑล ท าให้เกิดการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่
พื้นที่ส่วนนี้ เป็นจ านวนมาก โดยพื้นที่ความ
รับผิดชอบของ เทศบาลนครนนทบุรีมีอาณาเขต
ครอบคลุม 5 ต าบลของอ าเภอเมืองนนทบุรี ได้แก่ 
ต าบลสวนใหญ่, ต าบลตลาดขวัญ, ต าบลบางเขน, 
ต าบลบางกระสอ และต าบลท่าทราย และมีพื้นที่
รวมทั้งสิ้น 38.90 ตารางกิโลเมตรโดยมีข้อมูล
ประชากรตามทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 255, 414 คน เป็นชาย 
120,631 คน เป็นหญิง 134,783 คน ซึ่งขนาด
พื้นที่ที่เทศบาลนครนนทบุรีต้องรับผิดชอบนั้นถือ
เป็นขนาดที่มีความหนาแน่นและแออัดเกินไป 
เนื่องจากไม่เหมาะสมกับจ านวนประชากรที่มีเป็น
จ านวนมาก ขนาดพื้นที่ที่ เหมาะสมมีผลต่อ     
การบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่ง เพราะขนาดและ
ความหนาแน่นท าให้จัดสรรทรัพยากรไม่ทั่วถึง
และน ามาซึ่งปัญหาต่างๆตามมาเป็นจ านวนมาก 
อย่างเช่นปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที ่ 
ไม่เหมาะสม ที่มีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและ
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดผล
กระทบที่ไม่คาดคิดบางอย่างตามมา เช่นปัญหา
น้ าท่วมที่เกิดขึ้น เนื่องจากน้ าไม่สามารถระบาย

ผ่านไปได้ เพราะมีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางและเมื่อ
เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ก็ยิ่งท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 
แม้ว่าจะมีพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมกับจ านวนประชากร
แต่ด้วยการวางแผนในการรับมือกับปัญหาท าให้
สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เช่นในกรณี
น้ าท่วมปี 2554 ทางเทศบาลนครนนทบุรีมีการ
วางแผนยุทธศาสตร์และท าแผนป้องกันน้ าท่วม 
รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากร
อย่างครบครัน ท าให้เมื่อเกิดน้ าท่วมก็ยังสามารถ
รับมือกับปัญหาไว้ได้และเป็นต้นแบบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ต่างๆสามารถน าข้อมูล
เหล่านี้มาปรับใช้ในการจัดการกับภัยพิบัติ ซึ่งสิ่งนี้
สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องขนาดพื้นที่
มีผลต่อการบริการจัดการก็จริง แต่หากมีการวาง
แผนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาเหล่านี้
ก็จะไม่เกิดขึ้นหรือได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงทีและ
อาจจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย 

การท างานแบบร่วมมือและบูรณาการ 
เทศบาลนครนนทบุรีมีการจัดการกับอุทกภัยใน
รูปแบบการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
อาทิ ภาครัฐ ที่มีหลายเทศบาลให้ความช่วยเหลือ
ทั้งด้าน การเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ภาคเอกชนจะ
มาในรูปแบบการบริจาคเงินสิ่งของ ภาคประชา
สังคมที่ให้ความร่วมมือในด้านก าลัง การลงแรง 
โดยเทศบาลนครนนทบุรีค านึงถึงว่าหากท างาน
เพียงองค์กรเดียวการจัดการกับอุทกภัยในครั้งนี้
จะเป็นไปได้ยากที่จะป้องกันปัญหาในพื้นที่ 
เนื่องจากทรัพยากรที่เทศบาลนครนนทบุรีมีอาจ
ไม่เพียงพอในการจัดการ เช่น ด้านก าลังคนที่
เทศบาลมีบุคลากรเพียง 1,600 คน ซึ่งไม่พียงพอ
ต่อการจัดการอุทกภัยจึงต้องขอความร่วมมือจาก
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อช่วย
บรรจุทรายใส่ถุง ด้วยการแบบอาศัยความร่วมมือ
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ท าให้การจัดการกับอุทกภัยในครั้งนี้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมไปถึงรูปแบบการจัดการแบบบูรณา
การที่มีการน าแนวความคิดและความรู้ใหม่ๆ ด้าน
การจัดการกับอุทกภัยมาใช้ เช่น การน าเทคโนโลยี
สมัยมาใช้ในการจัดการปัญหาในครั้งนี้ คือ การติดต่อ
ประสานงานจากเดิมที่ติดต่อกับคนลงพื้นที่ได้ยาก
แต่ในอุทกภัยครั้ งนี้มีการน าแอปพลิเค ชันใน
สมาร์ทโฟนมาช่วยในการติดต่อประสานงานได้
ง่ายขึ้น 

มีอิสระจากส่วนกลางมีความเข้มแข็งโดยมี
กฎหมายรองรับ เทศบาลนครนนทบุรี  เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2498 และมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจาก
เทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนครนนทบุรีในวันที่ 25 
กันยายน พ.ศ. 2538 ท าให้เทศบาลนครนนทบุรีมี
อ านาจในการจัดการมากขึ้นไปทั้งในด้านพื้นที่
และงบประมาณที่ได้ส่งผลให้สามารถจัดการ
ปัญหาอุทกภัยในครั้ งนี้ ได้ด้วยตนเองและมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดการอุทกภัยเทศบาลนคร
นนทบุรีมีงบประมาณในการจัดการเป็นจ านวน
มาก โดยใช้งบประมาณของทางเทศบาลนคร
นนทบุรีที่ได้จากการเก็บภาษีในท้องถิ่นมาใช้และ
ได้มาจากงบประมาณประจ าปีซึ่งจริงๆแล้ว ไม่
เพียงพอต่อการจัดการ ท าให้เทศบาลนครนนทบุรี
ต้องเบิกจ่ายจากเงินสะสมของตนเองเพื่อการ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ท าให้ใช้งบประมาณของ
เทศบาลนครนนทบุรีไปถึง 78 ล้านบาท การจัดการ
กับพ้ืนท่ีที่ได้รับผลกระทบได้มีการจัดสรรอุปกรณ์ 
บุคลากร เครื่องจักร ไปยังตามพื้นที่ต่างๆที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างดี  เนื่องจากมีอ านาจในการ
บริหารจัดการตนเอง มีความรู้และเช่ียวชาญใน
การบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ได้เหมาะสม  

ท าไห้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และอ านาจใน
การจัดการ โดยจัดทีมลงไปแก้ไขปัญหาและมี
อิสระในการใช้งานบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ 
ยังท าให้การแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหาท าให้เกิด
ความรวดเร็วและประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ 
การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างเข้มแข็งและ  
การตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างมีอิสระ ช่วยให้พื้นที่
ของเทศบาลนครนนทบุรี ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไม่หนักเท่าพื้นที่อื่น 
รวมถึงยังช่วยเหลือพ้ืนท่ีต่างๆ ใกล้เคียงได้อีกด้วย   

การจัดล าดับเทศบาลนครนนทบุรี การจัดล าดับ
ในการปกครองของประเทศไทย มีการแบ่งล าดับ
ช้ันของการปกครอง แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยการ
ปกครองทั้ง 3 ส่วน มีกิจกรรมและอ านาจหน้าที่
ภารกิจแตกต่างกันไปแยกออกไปตามขนาดและ
ความหน่าแน่นของประชาชน ซึ่งจะมีหน้าที่
ภารกิจแตกต่างกันออกไปตามขนาดขององค์กรที่
จัดขึ้น  โดยการแบ่งล าดับช้ันของการปกครอง
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่ง
ออกเป็น 5 รูปแบบ รูปแบบทั่วไป คือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล รูปแบบพิเศษคือ กรุงเทพมหานครและ
พัทยา ซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีหน่วยการปกครองทั้ง
สามรูปแบบคือ องค์การบริหารจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

การแบ่งช้ันของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
แบ่งออกเป็นสองช้ัน คือ ช้ันบน กับ ช้ันล่าง โดย
ช้ันบนจะมีองค์การบริการส่วนจังหวัดที่มีหน้าที่
บริหารพื้นที่โดยรวม ภารกิจที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กกว่าท าไม่ได้และพื้นที่ทับ
ซ้อนระหว่างหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น    
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ขนาดล่าง ในจังหวัดนนทบุรีมีหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นระดับล่าง คือ เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลและ
จัดการบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของตัวเอง  
เทศบาลจะดูแลในเขตพื้นที่เมืองเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัยและเขตพื้นที่อุตสหกรรมมีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูแลพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่เกษตรกรรม
เป็นหลัก 

ถึงแม้จะมีการแบ่งระดับระหว่างช้ันบนกับ
ช้ันล่าง แต่ระดับช้ันนั้นไม่สามารถสั่งการได้เพราะ
มีฐานะเทียบเท่ากันและมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน เทศบาลนครนนทบุรี อยู่ ใน เขต      
การปกครองช้ันล่างแต่ภารกิจและอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลนครนนทบุรีบางภารกิจที่ทับซ้อนกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่เป็นการ
ปกครองท้องถิ่นระดับบน ท าให้ในบางภารกิจ
จะต้องมีการท างานร่วมกัน เป็นการช่วยกันคิด
ช่วยกันท า ค่อยพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย 
 

สรุปและอภิปรายผล 
อุทกภัยในปี 2554 ที่เกิดขึ้น ได้ครอบคลุม

เป็นบริเวณกว้าง และท าให้มีท้องถิ่นจ านวนมาก
ได้รับผลกระทบ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ได้รับความ
เสียหายแตกต่างกันออกไป ตามการวางแผนการ
ป้องกันหรือจากความพร้อมในการรับมือต่อ
สถานการณ์ของท้องถิ่น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์
เช่นนี้ขึ้น การคาดหวังความช่วยเหลือจากภาครัฐ
จึงเป็นไปได้ยาก เพราะรัฐบาลต้องกระจายก าลัง
ไปช่วยเหลือท้องถิ่นต่างๆ จ านวนมากบางครั้ง
ความช่วยเหลือก็มาไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการของท้องถิ่นหรือมีปัญหาอุปสรรคท า
ให้ไม่สามารถส่งความช่วยเหลือไปได้ทัน ดังนั้น

ท้องถิ่นจ าเป็นต้องระดมทรัพยากรในพื้นที่ให้
ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการเตรียมบุคลากรของ
ตนเองให้มีความพร้อม ความช านาญรอบรู้ทั้ง
พื้นที่ รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง รวมถึงการ
ส ารวจจัดท าแผนงานหรือโครงการป้องกันไว้
ล่วงหน้า เช่น ในกรณีการบริหารจัดการอุทกภัย
ของเทศบาลนครนนทบุรี ในปี 2554 จะพบว่า
ก่อนเกิดอุทกภัย ทางเทศบาลได้มีการประชุม 
ติดตามสถานการณ์ และส ารวจข้อมูลพื้นที่ที่
จะต้องด าเนินการป้องกันหรือวิธีป้องกันไว้ก่อนจึง
ท าให้ สามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี การบริหารจัดการกับ
อุทกภัยของเทศบาลนครนนทบุรีถือได้ว่ ามี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จที่สามารถ
เป็นแบบอย่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ได้ อย่างไรก็ตามการป้องกันภัยพิบัติ ในแต่ละ
พื้นที่ย่อมมีแนวทางที่แตกต่างกันไปโดยจะต้อง
ค านึงถึงลักษณะพื้นที่และทรัพยากรที่แต่ละ
ท้องถิ่นมีและการมีอิสระในการบริหารจัดการ
อุทกภัยของเทศบาลนครนนทบุรีโดยปราศจาก
การควบคุมจากส่วนกลาง สะท้อนให้ เห็นว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการโดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาส่วนกลาง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การวางแผน กระบวนการวางแผนถือ
เป็นปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการจัดการและ   
การด าเนินการในทุกรูปแบบ ซึ่งหากแนวทาง  
การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพจะท าให้เกิด
ปัญหาและไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 
จากการศึกษาการบริหารจัดการอุทกภัยของ
เทศบาลนครนนทบุรีท าให้พบว่า ถึงแม้จะมี  
ความพยายามในการวางแผนเพื่อรับมือกับภัย
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พิบัติอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้ว 
การด าเนินการก็ยังประสบกับปัญหาในหลาย
รูปแบบ ดังนั้นนอกเหนือจากการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ ควรมีการซ้อมรับมือกับภัยพิบัติ
อย่างสม่ าเสมอและควรมีการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดการกับภัยพิบัติที่
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบ นอกจากนั้นการรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เช่ียวชาญ
ด้านภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้กระบวนการ
วางแผนและการด าเนินการเกิดประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน 

2. การมีส่วนร่วม การรับมือกับภัยพิบัติเป็น
สิ่งส าคัญที่ควรมีการเตรียมพร้อมอย่างสม่ าเสมอ
และการรับมือกับภัยพิบัติในทุกรูปแบบควรใช้การ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ต่อสถานการณ์และสามารถจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีของ
อุทกภัยในปี 2554 ที่เกิดขึ้น เทศบาลนครนนทบุรี
ไม่สามารถด าเนินการเพียงหน่วยงานเดียวได้ 
ความส า เร็ จ ในครั้ งนี้ เกิดขึ้นจากการอาศั ย    
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน อาทิเช่น ภาครัฐ 
ภาคประชาชน และภาคเอกชน ที่ เข้ามาให้    
ความช่วยเหลือในแต่ละช่วงที่เกิดภัยพิบัติ ดังนั้น
การจะด าเนินการรับมือกับภัยพิบัติในครั้งต่อไป
ควรมี การวางแผนและส ร้ า งความร่ วมมื อ     
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายที่เป็น
รูปธรรมเพื่อ ให้ เกิดการติดตามและด า เนิน
กิ จ ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร รั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ         
อย่างต่อเนื่องและเพื่อประโยชน์ในการสร้าง 
ความร่วมมืออย่างมั่นคง 

3. ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลนครนนทบุรีถือว่าเป็นการปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จั งหวัดนนทบุรีซึ่ ง เป็น
หน่วยงานขนาดใหญ่เนื่องจากเป็นเทศบาลนคร 
ซึ่งมีจ านวนประชากรเป็นจ านวนมากในพื้นที่ ท า
ให้การบริหารจัดการ เป็นสิ่ งส าคัญ เพื่ อ ให้
ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น
ในการด าเนินการต่างๆจึงต้องอาศัยความอิสระ
ควบคู่กันไป เพื่อให้เทศบาลนครนนทบุรี สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะ     
การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ถึงแม้เทศบาล
นครนนทบุรีจะเป็นเทศบาลขนาดใหญ่แต่ใน     
การด าเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ เกิดขึ้น     
ยังต้องอาศัยส่วนกลางในการติดต่อขอความช่วยเหลือ
บางกรณี ซึ่ งปัญหาของการปกครองท้องถิ่น
โดยมากเกิดขึ้นจากการพยายามแทรกแซงของ
ส่วนกลางท า ให้ ไม่สามารถด า เนินการตาม
ศักยภาพได้อย่างเต็มที่  หากองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จะ
ส่งผลให้ทุกพื้นที่สามารถรับมือกับปัญหาตาม
แนวทางความเข้าใจต่อพื้นที่ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในกรณีเทศบาลนคร
นนทบุรีถึงแม้ในช่วงที่ เกิดอุทกภัยจะสามารถ
ตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะรับมือกับภัยพิบัติได้
เนื่องจากเป็นสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน แต่เมื่อ
สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ การตัดสินใจก็จะ
กลับไปสู่ภายใต้ขอบเขตที่ถูกจ ากัดไว้ตามระเบียบ 
ดั ง นั้ นห าก เทศบาลนครนนทบุ รี ส าม า รถ
ด าเนินการตัดสินใจได้อย่างอิสระในทุกกรณี จะ
ท าให้การด าเนินการของเทศบาลนครนนทบุรี
ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น (พรศรี กิจธรรม 
และคณะ, 2557) 
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