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ชุด

หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
.
วันที่

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๓
อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. แผนที่จังหวัด (มาตราส่วน)
๑. สถานการณ์ของจังหวัด
๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศ
ทางตอนเหนื อ เป็ น คาบสมุ ทรแคบและยาวยื่ นลงมาทางใต้ เรี ยกว่า คาบสมุ ทรสทิง พระกั บ
ส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันโดยสะพานติณสูลานนท์ พื้นที่
ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบ
สูง ซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญ
ลักษณะทางภูมิอากาศ
จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมเขตร้อน มีมรสุมพัดผ่านประจ้าทุกปี คือ
1) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
2) มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
จากการพัดผ่านของมรสุมที่มีแหล่งก้าเนิดจากบริเวณแตกต่างกัน ท้าให้จังหวัดสงขลามี 2 ฤดู คือ
1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่องว่างระหว่าง
ฤดูมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและมีอากาศร้อนจัด
ที่สุดในเดือนเมษายน
2) ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
(1) ฤดูฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
ฝนเคลื่อนตัวมาจากด้านตะวันตก (ทะเลอันดามัน) ส่วนมากฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่้า ปริมาณและการกระจาย
ของฝนจะน้อยกว่าช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) ฤดูฝนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ฝนเคลื่อนตัวมาจากด้านตะวันออก (อ่าวไทย) ฝนจะตกชุกหนาแน่น
จากสถิติน้าฝนจังหวัดสงขลามีปริมาณน้้าฝนรวมตลอดทั้งปี 3,434.9 มิลลิเมตร จ้านวนวันที่ฝนตก
188 วัน ปริมาณฝนตกมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน วัดได้สูงสุด คือ ในเดือนพฤศจิกายน วัดปริมาณฝนได้
1,353.7 มิลลิเมตร ปริมาณฝนตกน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ วัดปริมาณน้้าฝนได้ 22.7 มิลลิเมตร
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่้าสุดเฉลี่ย 23.7 องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปี 79.9% เมื่อเปรียบเทียบสถิติข้อมูล
ปริมาณน้้าฝนของจังหวัดสงขลาในปี 2559 กับปี 2560 แล้วพบว่าในปี 2560 มีปริมาณน้้าฝนมากกว่าจ้านวน
1,243.5 มิลลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยลดลง 0.8 องศาเซลเซียส
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จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น ๑๖ อ้าเภอ 48 เทศบาล
92 องค์การบริหารส่วนต้าบล ๑๒8 ต้าบล ๑,1๒๓ หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141 แห่ง ประชากร
๑,๓๔๒,๘๙๙ คน แยกเป็นชาย ๖๕๕,๔๓๒ คน หญิง ๖๘๗,๔๖๗ คน จ้านวนครัวเรือน ๔๒๐,๑๕๕ ครัวเรือน
โครงสร้างการบริหารราชการในจังหวัดและหน่วยการปกครอง
จังหวัดสงขลา มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ
(1) การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งมาตั้งหน่วยงานในพื้นที่
จังหวัด จ้านวน 221 ส่วนราชการ และหน่วยงานอิสระ จ้านวน 5 ส่วนราชการ
(2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น 2 ระดับ คือ
 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจ้าจังหวัด จ้านวน 36 ส่วนราชการ
 ระดับอ้าเภอ ประกอบด้วย 16 อ้าเภอ 127 ต้าบล 1,023 หมู่บ้าน
(3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จ้านวน 141 แห่ง ประกอบด้วย
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จ้านวน 1 แห่ง
 เทศบาล จ้านวน 48 แห่ง แยกเป็น
- เทศบาลนคร จ้านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่
- เทศบาลเมือง จ้านวน 11 แห่ง คือ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาล
เมืองควนลัง เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองสิงหนครเทศบาลเมือง
เขารูปช้าง เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร เทศบาลเมืองทุ่งต้าเสา และเทศบาลเมืองม่วงงาม
- เทศบาลต าบล จ้ านวน 35 แห่ ง คื อ เทศบาลต้า บลพะตง เทศบาลต้ า บลก้ า แพงเพชร
เทศบาลต้าบลจะนะ เทศบาลต้าบลควนเนี ยง เทศบาลต้าบลระโนด เทศบาลต้าบลพะวง เทศบาลต้าบล
คลองแงะ เทศบาลต้าบลน้้าน้อย เทศบาลต้าบลเทพา เทศบาลต้าบลนาทวี เทศบาลต้าบลบ่อตรุ เทศบาลต้าบลปริก
เทศบาลต้าบลส้านักขาม เทศบาลต้าบลท่าช้ าง เทศบาลต้าบลบ้านไร่ เทศบาลต้าบลนาสีทอง เทศบาลต้าบล
สทิงพระ เทศบาลต้าบลล้าไพล เทศบาลต้าบลโคกม่วง เทศบาลต้าบลบ้านหาร เทศบาลต้าบลคูเต่า เทศบาลต้าบลสะบ้า
ย้อย เทศบาลต้าบลเกาะแต้ว เทศบาลต้าบลกระแสสินธุ์ เทศบาลต้าบลทุ่งลาน เทศบาลต้าบลชะแล้ เทศบาลต้าบลเชิง
แส เทศบาลต้าบลบ้านนา เทศบาลต้าบลบางเหรียง เทศบาลต้าบลนาทวี เทศบาลต้าบลปากแตระ เทศบาลต้าบลคูหาใต้
เทศบาลต้าบลปาดังเบซาร์ เทศบาลต้าบลนาทับ และเทศบาลต้าบลท่าพระยา


องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 92 แห่ง
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สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่เศรษฐกิจที่ส้าคัญ 11 แห่ง พื้นที่เศรษฐกิจที่ส้าคัญ ศูนย์การค้าแดนใต้
อ้าเภอหาดใหญ่ และด่านชายแดน อ้าเภอสะเดา
โรงงานอุตสาหกรรม จ้านวน 1,269 แห่ง มีวัด จ้านวน 431 แห่ง ที่พักสงฆ์ จ้านวน 111 แห่ง มัสยิด
จ้านวน 395 แห่ง โบสถ์คริสต์ จ้านวน 44 แห่ง และสถานประกอบการ 467 แห่ง เขตพื้นที่ชลประทานที่ให้บริการ
ด้านการเกษตร 5,000 ไร่ขึ้นไป มี 11 โครงการ ที่เหลือเป็นพื้นที่ต้องใช้น้าจากตามธรรมชาติ นอกชลประทาน
ข้ อ มู ล พื้ น ที่ ก ารเกษตรจั ง หวั ด สงขลา มี พื้ น ที่ 7,393.889 ตรม. ใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ ด้ า นการเกษตร
73 % ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการด้านอื่น ๆ
ลัก ษณะภูมิ ป ระเทศ จั ง หวัด สงขลาทางตอนเหนื อ เป็ น คาบสมุ ทรแคบและยาวยื่ นลงมาทางใต้
เรียกว่าคาบสมุทรสทิงพระกับส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้แผ่นดินทั้งสองส่วนเชื่อมติดกัน
โดยสะพานติณสูลานนท์ พื้นที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และ
ทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญ
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ลักษณะภูมิอากาศ จั งหวัดสงขลาตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อนมีล มมรสุมพัดผ่าน
ประจ้าปีเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเริ่ม
ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ดังนั้น เริ่มตั้ งแต่เดือน
สิงหาคม ถึงเดือนมกราคม จั งหวัดสงขลาจะมีฝนตกทั้งในช่วงลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ โดยฤดูฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมฝนจะ
เคลื่อนตัวจากทะเลอันดามันและช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุก ในช่วงกลางเดือนตุลาคม ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ฝนจะเคลื่อนตัวจากทะเลอ่าวไทย
จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลสาบสงขลาและทะเลด้านอ่าวไทย ประกอบด้วยอ้าเภอเมือง
สงขลา, อ้าเภอระโนด, อ้าเภอกระแสสินธุ์, อ้าเภอสทิงพระ, อ้าเภอบางกล่้า, อ้าเภอสิงหนคร และอ้าเภอ
ควนเนียง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมเป็นประจ้า เมื่อมีฝนตกหนักและน้้าทะเลหนุนขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีบริเวณ
พื้นที่เสี่ยงภัยและประสบปัญหามีน้าท่วมเป็นประจ้า ได้แก่ บริเวณพื้นที่สองฝั่งคลองอู่ตะเภา ประกอบด้วย
อ้าเภอหาดใหญ่ , คลองหอยโข่ง และอ้าเภอบางกล่้า บริเวณพื้นที่เทือกเขาเหลี่ยม ประกอบด้วยอ้าเภอนาหม่อม
บริเวณพื้นที่เชิงเขาแก้ว ประกอบด้วย อ้าเภอรัตภูมิ บริเวณพื้นที่เชิงเขาน้้าค้าง ประกอบด้วย อ้าเภอสะเดา,
นาทวี และอ้าเภอเทพา และบริเวณพื้นที่สองฝั่งคลองเทพา ประกอบด้วย อ้าเภอสะบ้าย้อย, อ้าเภอเทพา
และอ้าเภอจะนะ
อุทกภัย และดินถล่ม เป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่สาคัญของจังหวัด สงขลา เนื่องจากพื้นที่ของ
จังหวัดสงขลาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดมีทั้งพื้นที่ภูเขา และที่ลาดสูง
ทางทิศใต้และทิศตะวันตกของจังหวัด พร้อมกับที่ราบลุ่มติดทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยในทางทิศเหนือ และ
ทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบกับจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน มีลมมรสุ มที่พัด
ผ่านเป็นประจ้าทุกปี คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงนี้
หลายพื้ น ที่ จ ะมี ฝนตกชุ ก และตกติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลานาน จนเกิ ด น้ าไหลบ่ า มาตามผิ ว ดิ น มากกว่ า ปกติ
น้าปริมาณมากที่ไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ หรือชุมชนที่ไม่มีระบบระบายน้าที่สมบูรณ์ จะทาความเสียหาย
แก่พื้นที่ทาการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นเมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานๆ ในแต่ละครั้ง มัก
เป็นปัญหาทาให้เกิด น้าท่วมฉับพลัน หรือดินถล่มตามมา หรือมีน้าท่วมขังเนื่องจากการระบายน้าลงสู่ทะเลนั้น
ดาเนินการได้ยาก ซึ่งเป็นผลจากภาวะน้าทะเลหนุน และมวลน้าในปริมาณมากจากภายนอก เช่นใน
บริ เ วณคาบสมุ ท รสทิ ง พระ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ป ระชาชนทั้ ง ในด้ า นชี วิ ต ทรั พ ย์ สิ น
สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่เพาะปลูก การประมง ปศุสัตว์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ของประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยเสมอ โดยนับวันสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย และดินถล่ม มีความถี่และมีความรุนแรงมากขึ้น
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๑.๑ การประเมินการเสี่ยง (Risk Assessment)
ประเภท
ภัย

การประเมินภัย
(Hazard Assessment)
ความถี/่ โอกาส
ลักษณะภัย
ปาน
สูง
ต่า

การวิเคราะห์ผลกระทบ
(Consequence Analysis)
ความล่อแหลม

กลาง

ภัยจาก
อุทกภัย
และ
ดินโคลน
ถล่ม

-น้าท่วมขัง น้าไหลล้นตลิ่ง 
น้าป่าไหลหลากและดิน
โคลนถล่ม โดยแต่ละพื้นที่
อาจประสบปัญหาอุทกภัย
ในรูปแบบหนึ่งหรือหลาย
รูปแบบได้ พบว่าในพื้นที่
ลุ่มน้าในทะสาบสงขลา
ประสบอุทกภัยในรูปแบบ
ต่างๆ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่

-ปริ มาณฝนที่ ตกหนั ก
กว่าเกณฑ์ปกติ โดยได้
รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
-ทะเลสาบสงขลามี
สภาพตื้นเขิน เนื่องจาก
ทะเลสาบเป็นแหล่ง
รองรับน้าทั้งหมดใน
พื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบ
ประกอบกับการหนุน
สูงขึ้นของน้าทะเลทาให้
การระบายน้าได้ช้า
-การขยายตัวของชุมชน
เมืองซึ่งส่งผลให้พื้นที่
รองรับน้าลดลงไปอย่าง
มาก
-การก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ปิดกัน้ ทาง
ระบายน้า ที่เคยไหล
ในช่วงฤดู น้าหลากทาให้
มีปริมาณน้าสะสม
ระดับสูงขึ้น
-การแก้ไขปัญหาการ
ระบายน้าในภาพรวม
ของจังหวัดยัง
ดาเนินการไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ทาให้การ
แก้ไขปัญหายังไม่ได้ผล
เท่าที่ควร

ความเปราะบาง

การประเมิน
ความเสี่ยง
(Risk
Estimate)

บ้านเรือนประชาชน
มี ความเสี่ ยงเป็ น
ปศุสัตว์
ลาดับที่ 1
พื้นที่เกษตร ทรัพย์สิน (ทุกอาเภอ)
ต่างๆสาธารณูปโภค
โดยเฉพาะหมูบ่ ้านที่
ประสบอุทกภัย
-ประเภทพืน้ ที่น้าท่วม
ขังพบมากใน
ลุ่มน้าย่อยคลองนาท่อม
จานวน 56 หมู่บ้าน
-ประเภทน้าล้นตลิ่งพบ
มากในลุ่มน้าย่อยคลอง
อู่ตะเภา จานวน 56
หมู่บ้าน
-ประเภทผันน้าที่นาป่
้ า
ไหลหลากพบมากในลุ่ม
น้าย่อยคลองอู่ตะเภา
จานวน 59 หมู่บ้าน
- พื้นที่ประสบดินโคลน
ถล่มพบมากในลุ่ม
น้าย่อยคลอง
รัตภูมิ
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๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ
๑.๒.๑ สถิติการเกิดอุทกภัยจังหวัดสงขลา ประจาปีงบประมาณ 2560-๒๕๖๒
เดือน

ต.ค.

พ.ย.

อุทกภัย
ปี ๒๕๖๐
อุทกภัย
ปี ๒๕๖1
อุทกภัย
ปี ๒๕๖2

-

-

ธ.ค.

-

-

-

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย

-

-

-

-

-

-

-

๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(๑) ข้อมูลพื้นที่การเกษตร แยกเป็น พื้นทีน่ าข้าว พื้นที่พืชสวน และพื้นที่พืชไร่ เป็นต้น
จังหวัดสงขลามีพื้นที่ท้าการเกษตรทั้งหมด 2,852,084 ไร่ มีผู้ประกอบอาชีพการเกษตร 126,015
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 38.42 ของจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ดินเพื่อปลูกไม้ยืนต้น คือ
ยางพารา โดยมีสัดส่วนการใช้พื้นที่ ร้อยละ 68 ของพื้นที่ท้าการเกษตรทั้งหมดรองลงมาคือ การใช้พื้นที่ท้านา และ
ปลูกไม้ผล อ้าเภอที่ใช้พื้นที่มากที่สุด คือ อ้า เภอระโนด จ้านวน 101,846 ไร่ รองลงมาคือ อ้าเภอสทิงพระ จ้านวน
26,746 ไร่ อ้าเภอสิงหนคร จ้านวน 23,954ไร่ และอ้าเภอกระแสสินธุ์ จ้านวน 20,762 ไร่
ตารางที่ ๑ พื้นที่ทั้งหมดและพื้นที่ท้าการเกษตรจังหวัดสงขลา

ที่มา:ส้านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
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(๒) ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบ แยกเป็น พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ชุมชน พื้นที่การเกษตร
(พืช ประมง ปศุสัตว์) ศาสนสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมจังหวัดสงขลา รวม 1๖ อ้าเภอ ๑๑๒ ต้าบล ๖๓๗ หมู่บ้าน
ประกอบด้วย
๑. อ้าเภอคลองหอยโข่ง จ้านวน ๔ ต้าบล ๒๔ หมู่บ้าน
๒.อ้าเภอสะบ้าย้อย
จ้านวน ๘ ต้าบล ๒๙ หมู่บา้ น
๓.อ้าเภอระโนด
จ้านวน ๑๒ ต้าบล ๕๕ หมู่บ้าน
๔.อ้าเภอเทพา
จ้านวน ๗ ต้าบล ๔๖ หมู่บา้ น
๕.อ้าเภอนาทวี
จ้านวน ๕ ต้าบล ๔๐ หมู่บา้ น
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๖.อ้าเภอสิงหนคร
๗.อ้าเภอจะนะ
๘.หาดใหญ่
๙.อ้าเภอบางกล่้า
๑๐.อ้าเภอควนเนียง
1๑.อ้าเภอกระแสสินธุ์
๑๒.อ้าเภอเมืองสงขลา
๑๓.อ้าเภอนาหม่อม
๑๔.อ้าเภอสะเดา
๑๕.อ้าเภอรัตภูมิ
๑๖.อ้าเภอสทิงพระ

จ้านวน ๑๐ ต้าบล ๖๑ หมู่บ้าน
จ้านวน ๑๔ ต้าบล ๖๖ หมู่บ้าน
จ้านวน ๑๓ ต้าบล ๓๓ หมู่บ้าน
จ้านวน ๔ ต้าบล ๑๖ หมู่บา้ น
จ้านวน 4 ต้าบล ๔๖ หมู่บา้ น
จ้านวน 4 ต้าบล 2๒ หมู่บา้ น
จ้านวน ๖ ต้าบล ๔๙ หมู่บา้ น
จ้านวน ๓ ต้าบล ๒๒ หมู่บา้ น
จ้านวน ๔ ต้าบล ๑๘ หมู่บา้ น
จ้านวน ๕ ต้าบล ๕๒ หมู่บา้ น
จ้านวน ๙ ต้าบล ๕๘ หมู่บา้ น

(๓) การบริการจัดการระบบระบายน้าที่สาคัญ
1. โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

การบริหารจัดการน้้าในอ่างเก็บน้้า เพื่อก้าหนดการเก็บกักน้้าและการระบายน้้าให้เป็นไปตามเกณฑ์
การเก็บกักน้้าในอ่างเก็บน้้า (Reservoir Operating Rules Curves) ที่ก้าหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบจากสภาพน้้าหลากล้นอ่างเก็บน้้าอย่างรุนแรงและเกิดภาวะน้้าท่วมด้านท้ายน้้า ตลอดจน
เร่งเก็บกักน้้าให้เต็มอ่างฯ ช่วงปลายฤดูฝน

ชุดที่ ของ

ชุด

หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
อ่างเก็บน้้าในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย
1. อ่างเก็บน้าคลองหลา
ตั้งอยู่ที่บ้านต้นส้าน หมู่ที่ 6 ต้าบลคลองหลา อ้าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา แผนที่มาตราส่วน 1
: 50,000 พิกัด 47 NPH 470-605 ระวาง 5022 สามารถส่งน้้าไปช่วยเหลื อพื้นที่เพาะปลู กใน
พื้นที่ 4 ต้าบล คือ ต้าบลคลองหลา , ต้าบลคลองหอยโข่ง , ต้าบลทุ่งลาน และต้าบลโคกม่วง อ้าเภอคลองหอย
โข่ง จังหวัดสงขลา บริเวณท้ายเขื่อนเก็บกักน้้าคลองหลา พื้นที่ประมาณ 18,000 ไร่ ให้มีน้าท้าการเพาะปลูกได้
ทั้งในระยะฤดูแล้งและฤดูฝน น้้าในอ่างเก็บน้้าอีกส่วนหนึ่งสามารถส่งไปช่วยโครงการฝายทดน้้าคลองจ้าไหรได้
เป็นครั้งคราว นอกจากนั้นอ่างเก็บน้้าคลองหลาแห่งนี้เป็นอ่างเก็บน้้าที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ จะสามารถใช้เป็น
แหล่งน้้าส้าหรับเพาะเลี้ยงปลาได้เป็นจ้านวนมากอีกด้วย
2. อ่างเก็บน้าคลองจาไหร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยูง ต้าบลคลองหอยโข่ง อ้าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ที่พิกัด 47 NPH
502-550 แผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5022 I ห่างจากอ้าเภอหาดใหญ่ ประมาณ 30 กม.
เส้นทางเดินทางเข้าโครงการได้ 2 ทาง คือ
2.1 แยกจากทางหลวงสายหาดใหญ่ - สะเดา ที่ เ ทศบาลต้ า บลพะตง มาตามถนน รพช.
หมายเลข 11033 ระยะทาง 11 กม. เป็นทางลาดยางตลอดถึงสามแยกบ้านเหนือแยกเข้าโครงการฯ ตาม
ถนนบนคันคลองอีกประมาณ 5.5 กม.
2.2 แยกจากทางเข้าสนามบิน (ทางหลวงหมายเลข 4135) ตามถนนชูพันธ์ ผ่านกองบิน 56 ระยะทาง
ประมาณ 12 กม. ถึงสามแยกบ้ านเหนื อ แยกเข้าโครงการฯ ตามถนนบนคันคลองอีกประมาณ 5.5 กม.
ทั้ง 2 เส้นทางดังกล่าว สามารถใช้การคมนาคมได้ตลอดทั้งปี
3. อ่างเก็บน้าคลองสะเดา
คลองสะเดา อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยคู ต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัด เป็นลุ่มน้้าสาขา
ของคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นแหล่งน้้า ดิบที่ใช้ในกิจการประปาเพียงแห่งเดียวของ อ้าเภอหาดใหญ่ ในปัจจุบันแต่
เนื่ องจากการเพิ่มขึ้ น ของประชากร การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และสั งคมการอุตสาหกรรม การ
ท่องเที่ยวการค้าและอื่น ๆ ท้าให้ความต้องการใช้น้าประปาเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เส้นทางการระบายน้้าจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 5 ลุ่มน้้าหลัก
1. ลุ่มน้าคาบสมุทรสทิงพระ
พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระมีพื้นที่ประมาณ 800 ตร.กม. คาบสมุทรมีลักษณะแคบยาว โดยมีความยาว
ประมาณ 70 กม. และมีความกวางอยูในชวง 5 – 12 กม. สภาพทางภูมิศาสตรเปนที่ราบชายทะเลถูกขนาบ
ดวยทะเลสาบสงขลาทางทิศตะวันตกและอาวไทยทางทิศตะวันออก สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตกเปนที่ราบ
ริมทะเลสาบมีระดับพื้นดินต่้ากว่าระดับ +0.50 ม.รทก. สวนพื้นที่ทางทิศตะวันออกมีสันทรายในแนวเหนือ-ใต
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ตามแนวทางหลวงหมายเลข 408 ยกตัวสูงเปนเนินคั่นระหวางพื้นที่ราบริมทะเล
ระบบลุมน้้าและล้าน้้า : พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้้าทะเลสาบสงขลาซึ่งมีพื้นที่รับน้้า
ประมาณ 8,485 ตร.กม. ทะเลสาบสงขลามีลักษณะคอดเปนตอนๆ แบงไดเปน 4 สวน คือ
1) ทะเลนอย อยูทางตอนบนสุดของทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง เปนทะเลน้้าจืด
2) ทะเลสาบตอนบน (ทะเลหลวง) อยูถัดจากทะเลนอยไปถึงต้าบลเกาะใหญ อ้าเภอกระแสสินธุ และบาน
แหลมจองถนน อ้าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สวนใหญของรอบปน้้าจะเปนน้้าจืด แตบางปที่แลงจัดจะมีการรุก
ตัวของน้้าเค็มในชวงฤดูแลง คาความเค็มอาจสูงถึง 10 กรัม/ลิตร
3) ทะเลสาบตอนกลาง (ทะเลสาบ) อยูถัดลงไปจนถึงบริเวณบานปากรอ ต้าบลปากรอ อ้าเภอสิงหนคร การ
ผสมผสานของน้้าเค็ม และน้้าจืดในสัดสวนที่ตางกันในฤดูฝนและฤดูแลงท้าใหระบบนิเวศเปนทั้งน้้าจืดและน้้ากรอย
ความเค็มอยูในชวง 0-20 กรัม/ลิตร ขึ้นอยูกับฤดูกาล
4) ทะเลสาบตอนลาง จากบานปากรอ ต้าบลปากรอ อ้าเภอสิงหนครไปจนถึงจุดที่เชื่อมตอกับอาวไทยที่
ปากรองน้้าทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสวนนี้ไดรับอิทธิพลจากน้้าทะเลขึ้น-ลงมากกวาสวนอื่น คาความเค็มของ
น้้าในฤดูแลงอยูในชวง 23-30 กรัม/ลิตร
ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระมีคลองธรรมชาติอยู หลายสายเชื่อมโยงเปนโครงขายโดยเฉพาะในพื้นที่
อ้าเภอระโนดและอ้าเภอกระแสสินธุ ตัวอยางของล้าน้้าธรรมชาติสายส้าคัญ ไดแก คลองระโนด ซึ่งเปนคลองที่
เชื่อมตอระหวางทะเลสาบสงขลาและทะเลอาวไทย และระบายลงสู อาวไทยที่ปากระวะและคลองศาลาหลวง
ทางทิศเหนือและผานคลองหัวคลองทางทิศใต เดิมเปนคลองที่มีขนาดความกวางมากในสมัยโบราณใชเปน
เสนทางเดินเรือส้าเภาจากอาวไทยเขาไปสู เมืองทาโบราณชายฝงพัทลุง ปจจุบันคลองระโนดมีขนาดความ
กวางอยู ในชวง 10 - 70 ม. มีอาคารสิ่งกอสรางรุกล้้าเขตคลองเปนอุปสรรคกีดขวางการระบายน้้า บางชวง
มีวัชพืชขึ้นหนาแนนเต็มความกวางคลองกีดขวางการสัญจรทางน้้า และท้าใหคลองตื้นเขิน ซึ่งปญหาการบุกรุก
ทางน้้าและ ปญหาคลองตื้นเขินดังกลาวเปนปญหาของคลองสายอื่นๆ เชนกัน ส้าหรับในพื้นที่อ้าเภอสทิงพระ
และอ้าเภอสิงหนครมีคลองระบายน้้าในแนวตะวันตก – ตะวันออก ไดแก คลองหนังและคลองสทิงพระ ทั้งสอง
คลองเดิมเปนคลองที่เชื่อมตอระหวางทะเลสาบสงขลาและทะเลอาวไทยสามารถระบายน้้าลงสูอาวไทยได แตปจจุบันมี
คลองอยู เพียงชวงจากทะเลสาบสงขลาถึงทางหลวงหมายเลข 408 เทานั้น ปลายคลองดานที่ระบายน้้าลงสู
อาวไทยไมมี แนวคลองปรากฏไมสามารถใชระบายน้้าออกสู อ าวไทยได ส้ าหรับคลองพลเอกอาทิตยก้ าลั งเอก
ซึ่ง เป็น แหลงน้้า ตนทุนในพื้นที่ทางตอนใตของคลองระโนด รับน้้า จากคลองระโนดและไหลผานพื้นที่อ้าเภอ
กระแสสินธุ อ้าเภอสทิงพระ และอ้าเภอสิงหนคร เปนคลองขุดเพื่อเก็บกักน้้าไวใชในพื้นที่ชวงฤดูแลง มีความยาว
รวมคลองสทิงหม้อประมาณ 70 กม.
สภาพอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและอุ ท กวิ ท ยา : พื้ น ที่ ค าบสมุ ท รสทิ ง พระอยู ภายใตอิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ท้าใหมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดูรอน โดยฤดูฝนจะเกิดใน
ชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม และฤดูรอนจะเกิดในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนกรกฎาคม
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สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบน้้าท่วมถึง ริมทะเลเป็นแหลมแคบๆ วางตัวในแนวทิศเหนือใต้ ระหว่าง ทะเลสาบ
สงขลากับอ่าวไทย ไม่มีล้าน้้าใหญ่ไหลผ่าน จะมีเฉพาะล้าน้้าขนาดเล็กสายสั้นๆ ไหลออกจากพื้นที่ คาบสมุทรสทิงพระ
ลงทะเลสาบสงขลา หรืออ่าวไทย ขนาดพื้นที่ลุ่มน้้าประมาณ ๔๙๓.๖ ตร.กม. (๓๐๘,๕๐๐ ไร่) ประกอบด้วย อ้าเภอ
ระโนด อ้าเภอกระแสสินธุ์ อ้าเภอสทิงพระ และ อ้าเภอสิงหนคร สภาพน้้าฝน ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปี ๑ ,๗๙๐ มม.
2. ลุ่มน้าคลองอู่ตะเภา
ลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา พื้นที่ลุ่มน้้า 2,392 ตร.กม. ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยทั้งปี 1,243.67 ล้าน ลบ.ม ลุ่มน้้า
คลองอู่ตะเภา ถือได้ว่าเป็นลุ่มน้้าย่อยที่ ๗ ในลุ่มน้้าที่ ๒๑ (ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา) ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา ๕ ลุ่ม
น้้าของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในพิกัดเส้นรุ้ง ๗ องศา ๑๔ ลิปดา เหนือ และเส้นแวง ๑๐๐ องศา ๒๘ ลิปดา
ตะวันออก มีพื้นที่วัดได้ประมาณ ๒,๘๔๐ ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมอาณาเขตพื้นที่ ๗ อ้าเภอ ๓๕ ต้าบล
๒๕๒ หมู่บ้าน อันได้แก่ อ้าเภอสะเดา อ้าเภอคลองหอยโข่ง อ้าเภอนาหม่อม อ้าเภอหาดใหญ่ อ้าเภอรัตภูมิ
อ้าเภอบางกล่้า และอ้าเภอควนเนียง โดยที่มีสายน้้าส้าคัญคือคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นสายน้้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
สงขลา หากมองดูในเชิงกายภาพแล้วจะมีความกว้างของผิวน้้าในหน้าแล้งโดยเฉลี่ย บริเวณต้นน้้า ๖-๑๕ เมตร
กลางน้้า ๑๕-๓๐ เมตร และปลายน้้ า ๓๐-๕๐ เมตร มีความลึก ๒-๕ เมตร พื้นที่รับน้้า ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์
กิโ ลเมตร คลองอู่ตะเภานี้ ไหลจากทิศใต้ไปสู่ ทิศเหนือ โดยมีจุดเริ่มจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปสิ้นสุ ดที่
ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง บริเวณบ้านท่าเมรุ อ้าเภอบางกล่้า และบ้านแหลมโพธิ์ อ้าเภอหาดใหญ่ รวมความยาว
ทั้งสิ้น (เฉพาะส่วนที่เรียกว่าคลองอู่ตะเภา) ประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร (กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๓๒ ระบุว่ายาวประมาณ
๙๐ กม.) คลองอู่ตะเภาเกิดจากการไหลมาบรรจบของคลองใหญ่ ๒ สาย ที่บางหร้า (บ้านคลองแงะ อ้าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา) คือ คลองร้า ซึ่งไหลมาจากเขาลูกช้าง (สะเดา) และเทือกเขาบรรทัด (ผาด้า) และคลอง
แม่น้าที่ไหลมาจากเขาน้้าค้าง (นาทวี) รวมความยาวเกือบร้อยกิโลเมตร ถึงปากอ่าวทะเลสาบสงขลา ถ้าจะแบ่ง
คลองอู่ตะเภาตามสภาพภูมิศาสตร์ และขนาดความกว้างลึกของล้าคลอง อันเป็นบริบททั้งหมดของลุ่มน้้า
คลองอู่ตะเภาแล้ว อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ตอน คือ
1. ลุ่มน้้าอู่ตะเภาตอนเหนือ (อยู่ทิศใต้ แต่เหนือน้้า / คลองอู่ตะเภา ไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทิศเหนือ) ซึ่ง
เป็นเขตปุาเขาของคลองแม่น้า และคลองร้าอันมีกิ่งก้านสาขาเป็นห้วย หนอง คลอง บึง เป็นร้อยสาย ครอบคลุม
พื้นที่เขตอ้าเภอสะเดา อ้าเภอคลองหอยโข่ง อ้าเภอนาหม่อม
2. ลุ่มน้้าอู่ตะเภาเขตชุมชน เป็นเขตพื้นที่สัมพันธ์กับคลองอู่ตะเภาโดยตรง มีล้าคลองสาขาจากพื้นที่
ต่างที่ไหลลงสู่ ค ลองอู่ตะเภามากมาย เช่น คลองปอม คลองหวะ คลองจ้า ไหร คลองเตย คลองแห ฯ ลฯ
ครอบคลุมพื้นที่อ้าเภอสะเดา ส่วนต่อกับอ้าเภอหาดใหญ่ อ้าเภอคลองหอยโข่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ อ้าเภอ
หาดใหญ่ พื้นที่ลุ่มน้้าส่วนนี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบพื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรม ชุมชนเมือง เป็น
แหล่งผู้ใช้น้าจากคลองอู่ตะเภามากที่สุด
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3.ลุ่มน้้าตอนล่าง เป็นเขตลุ่มน้้าที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะ ที่ชุมชนเหนือน้้าปล่อยน้้าทิ้งลงคลอง
อู่ตะเภา จากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งวัฒนธรรมเฉพาะของแม่น้าอู่ตะเภาหลายอย่าง
สภาพภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาสามด้าน คือ ทางทิศใต้ ทิศตะวันออก และ ทิศ
ตะวันตก ระดับพื้นดินทางทิศใต้ลาดเทลงทางทิศเหนือ ทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกพื้นที่จะยกสูงขึ้น
เนื่องจากเป็นแนวสันเขา และลาดเทลงสู่พื้นที่ตอนกลางซึ่งเป็นที่ราบ (บริเวณแนวคลองอู่ตะเภา ) สภาพการ
ไหล ของน้้าในคลองอู่ตะเภา มีความคดเคี้ยวมากในบางช่วงของล้า น้้า ส่วนในบางช่วงจะเป็นแนวตรง โดยมี
ความลึกของล้าน้้าตั้งแต่ ๒ ถึง ๑๒ เมตร
และความกว้างเฉลี่ยของล้าน้้าประมาณ ๔๐ เมตร สามารถระบายน้้าได้ประมาณ ๔๐๐ ลูกบาศก์
เมตร/วินาที ส่วนล้าน้้าสาขามีลักษณะความคดเคี้ยวไม่มากนักมีความลึกของล้าน้้าตั้งแต่ ๑ ถึง ๑๐ เมตร และมี
ความกว้างเฉลี่ย ๑๐ ถึง ๓๔ เมตร โดยล้าน้้าสาขาไหลลงคลองอู่ตะเภาเพื่อระบายน้้าลงสู่ทะเลสาบสงขลาต่อไป
ขนาดพื้นที่ ๒,๓๙๑.๙๑ ตร.กม. (๑,๔๙๔,๙๔๓.๗๕ ไร่) ประกอบด้วย อ้าเภอหาดใหญ่ อ้าเภอนาหม่อม อ้าเภอ
คลองหอยโข่ง อ้าเภอสะเดา อ้าเภอเมือง และอ้าเภอบางกล่้า
3. ลุ่มน้าคลองนาทวี
ลุ่มน้้าคลองนาทวี พื้นที่ลุ่มน้้า 1,586 ตร.กม. ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยทั้งปี 617 ล้านลบ.ม. สภาพภูมิ
ประเทศ มีลักษณะเอียงลาดเทจากทิศใต้ไปทิศเหนือ พื้นที่ทิศใต้ติดชายแดนไทย-มาเลเซีย มีภูมิประเทศเป็น
เทือกเขาสูง ล้าน้้าสายหลักและสาขาในลุ่มน้้าไหลจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ผ่านอ้าเภอนาทวี และ อ้าเภอจะนะ
ลงสู่อ่าวไทย สภาพพื้นที่เป็นที่สูงลาดชันจากบริเวณต้นน้้า จนถึงอ้าเภอนาทวี และจากอ้าเภอนาทวีไป จนถึง
อ่าวไทยเป็นพื้นที่ราบ ส่วนพื้นที่ทางทิศเหนือที่ อยู่ติดชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ราบ มีบริเวณที่ราบลุ่ม (ปุาพรุ) อยู่
เป็นแห่งๆ บริเวณปากแม่น้าล้าคลองมีลักษณะเป็นสันทรายกันคลื่น แนวขนานกันกับชายฝั่งทะเลที่ชาวบ้านมัก
เรียกว่า ปากบาง เช่น ปากบางนาทับ ปากบางสะกอม เป็นต้น คลองนาทวีเป็นล้าน้้าสายหลัก ไหลจากทิศใต้ซึ่งเป็น
ยอดเขาบริ เวณต้ นน้้ า ไปทางทิ ศเหนื อซึ่ งเป็ นชายฝั่ งทะเลอ่ าวไทย ขนาดพื้นที่ลุ่ มน้้า ๑ ,๕๘๖.๐๓ ตร.กม.
(๙๙๑,๒๖๘.๗๕ ไร่) ประกอบด้วย อ้าเภอนาทวี และ อ้าเภอจะนะ
4. ลุ่มน้าคลองเทพา
สภาพภูมิประเทศ มีลักษณะเอียงลาดเทจากทิศใต้ไปทิศเหนือ พื้นที่ทิศใต้ติดชายแดนไทย-มาเลเซีย
มีภูมิประเทศเป็น เทือกเขาสูง ล้า น้้า สายหลักและสาขาในลุ่มน้้า ไหลจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ผ่า นอ้า เภอ
สะบ้าย้อย และ อ้าเภอเทพาลงสู่อ่าวไทย สภาพพื้นที่เป็นที่สูงลาดชันจากบริเวณต้นน้้าจนถึงอ้าเภอสะบ้าย้อย
และจากอ้าเภอสะบ้าย้อยไปจนถึงอ่าวไทยเป็นพื้นที่ราบ ส่วนพื้นที่ทางทิศเหนือที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่
ราบ มีบ ริเวณที่ราบลุ่ม (ปุาพรุ) อยู่ เป็นแห่ งๆ คลองเทพาเป็นล้าน้้าสายหลักของลุ่มน้้า ไหลจากทิศใต้ซึ่งเป็น
ยอดเขาบริ เวณต้ น น้้ า ไปทางทิ ศเหนื อซึ่ งเป็ นชายฝั่ งทะเลอ่ าวไทย ขนาดพื้ นที่ ลุ่ มน้้ า ๑,๘๙๔.๙๑ ตร.กม.
(๑,๑๘๔,๓๑๘.๗๕ ไร่) ประกอบด้วย อ้าเภอเทพา และ อ้าเภอสะบ้าย้อย
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5. ลุ่มน้าคลองรัตภูมิ
สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ ต้นน้้าเป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบเชิงเขา โดยมีเทือกเขาหลวงที่สูงชันอยู่ทางทิศ
ตะวันตก พื้นทีโ่ ดยทั่วไปมีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกโดยประมาณ พื้นที่ภูเขาสูงเปลี่ยนสภาพเป็น
พื้นที่เชิงเขาแบบลูกคลื่นลอนลาด และเป็นพื้นที่ราบลุ่มไปทางทิศตะวันออกจนจรดทะเลสาบสงขลา ที่บ้านปากบาง
อ้าเภอควนเนียง โดยมีคลองรัตภูมิเป็นล้าน้้าสายหลักไหลผ่านกลางพื้นที่ลุ่มน้้า ทิศทางการไหลของน้้า ไหลจาก
ทิศตะวันตก ซึ่งเป็นบริเวณยอดเขาต้นน้้า ไปทางทิศตะวันออกที่เป็นที่ราบลุ่มริม ทะเลสาบสงขลา ขนาดพื้นที่
ลุ่มน้้า ๘๕๙.๒๓ ตร.กม. (๕๓๗,๐๑๘.๗๕ ไร่) ประกอบด้วย อ้าเภอรัตภูมิ และ อ้าเภอควนเนียง
๒. ภารกิจ
ให้ กองอานวยการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัด (กอปภ.จ.) ดาเนินการตามแนวทางที่
กองบั ญชาการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ (บกปภ.ช.) กาหนด โดยให้ ผู้ อานวยการจั งหวั ด
บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหา ระดมสรรพกาลัง การประสานงาน การสั่งการ วางแผน แบ่ง
มอบภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ และกาหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อุทกภัย และดินถล่มของจังหวัดให้มีความกระชับและชัดเจน
๒.๑ เป้าหมาย
๒.๑.๑ การปกป้ องพื้น ที่เศรษฐกิจ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ส าคัญของ
จังหวัด (แนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน)
๒.๒.๒ การปกป้องดูแล ชีวิต และทรัพย์สิน (หน่วยงานด้านความมั่นคง)
๒.๓.๒ การบริ ห ารจั ด การน้ าในพื้นที่ (ชลประทาน โยธาธิก ารและผั ง เมือง องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒ วัตถุประสงค์
๒.๒.๑ เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิด
จากอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มได้อย่างเร่งด่วนและทันต่อสถานการณ์
๒.๒.๒ เพื่ อ มอบหมายหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการบู ร ณาการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๒.๓ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ภัย ตลอดจน
ฟื้นฟูผู้ประสบภัยและพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
๓. การปฏิบัติ
๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ
(๑) การดาเนินการของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสิ่งที่
ต้องการให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอาเภอ/เมือง/เทศบาล/อบต. นาไปปฏิบัติ
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1. การเตรียมความพร้อม
๑.๑ การติดตามสภาพอากาศ จัดตั้งคณะท้างานติด ตามสถานการณ์ขึ้นในส่ ว น
อ้านวยการของกองอ้านวยการปู องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยมีหน่วยงานด้านการพยากรณ์
หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้้า ตลอดจนฝุายปกครองในพื้นที่ ท้าหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้า
และเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์น้าในพื้นที่
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อ้านวยการแต่ละระดับในการสื่อสาร แจ้งเตือนประชาชน
1.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าในพื้นที่เขตชุมชน เส้นทางคมนาคมสายหลัก
ที่มักเกิดปัญหาน้้าท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก โดยขุดลอกท่อระบายน้้า ดูดเลน ท้าความสะอาดร่องน้้า เพื่อก้าจัด
สิ่งกีดขวางออกจากทางระบายน้้า และสามารถรองรับน้้าฝนที่ตกลงมาได้ พร้อมทั้งพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้้า
และเจ้าหน้าที่ประจ้าจุดเสี่ยงเพื่อเฝูาระวัง และแก้ไขปัญหาตลอดฤดูฝน
1.๓ เพิ่มพื้นที่รองรับน้้า โดยการเร่งก้าจัดวัชพืช ขยะ ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้้าอื่น ๆ
ในคู คลอง แหล่งน้้าต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เป็นเส้นทางระบายน้้าลงสู่แม่น้าสายต่าง ๆ เพื่อให้คู คลอง แหล่งน้้าต่าง ๆ
สามารถรับน้้าฝน และน้้าจากท่อระบายน้้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้พิจารณาก้าหนดจุดติดตั้งเครื่อง
ผลักดันน้้า เพื่อช่วยพร่องน้้า หรือเร่งระบายน้้าตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
1.๔ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และหน่ วยงานที่ เป็นเจ้ าของอ่ างเก็บน้้าขนาดเล็ ก
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง พร้อมทั้งประสานหน่วยงานของกรมชลประทาน หรือหน่วยงานทางวิชาการที่มีความ
เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบ และหากพบความผิดปกติ ให้เร่งปรับปรุงแก้ไขโดยทันที
1.๕ ปรับปรุงแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มของจังหวัด /อ้าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน น้าบทเรียนจากการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคจากปีที่
ผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ
๑.๖ อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรกล
สาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง และให้พิจารณาติดตั้งเครื่องน้้า เจ้าหน้าที่ประจ้าจุด
เสี่ยงเพื่อเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาตลอดฤดูฝน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้กับประชาชน ให้เข้าใจถึงการด้าเนินการของ
ภาครัฐ ตลอดจนสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
1.๗ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยสร้างความตระหนักใน
การเตรี ยมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยริมคู คลอง
แม่น้า มีส่วนร่วมรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยโดยการไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้้า
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2. การเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุทกภัย
2.1 เมื่อเกิด หรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย ดินถล่มในพื้นที่ ให้จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อ้าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ศูนย์ ฯ ดังกล่าวเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการ และอ้านวยการหลัก ส้าหรับการระดมสรรพก้าลังและประสานการ
ปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝุายพลเรือน ฝุายทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล
ตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งจัดตั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง
และระบบสื่อสารส้ารอง ร่วมกับฝุายทหารในพื้นที่ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติ
๒.๒ จัดตั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารส้ารอง ร่วมกับฝุาย
ทหารในพื้นที่ เพื่อบู รณาการการปฏิ บั ติตลอดจนแจ้งเตือนสถานการณ์ และสื่ อสารข้อมูลการแจ้งเตือนภัยถึ ง
ประชาชนในพื้ นที่ อย่ างรวดเร็ ว ต่ อเนื่ อง และทั่ วถึ ง ผ่ านทุ กช่ องทาง ทั้ งวิ ทยุ กระจายเสี ยง หอกระจายข่ าว
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ โดยสื่อสารวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย การด้าเนินงาน
ของภาครัฐตลอดจนช่องทางการขอรับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.๓ เมื่ อ เกิ ด ฝนตกหนั ก ในพื้ น ที่ ให้ ม อบหมายฝุ า ยปกครอง ก้ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
ตลอดจนอาสาสมัคร เฝูาระวัง และร่วมกันก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน้้าที่ไหลมาติดตามคอสะพาน ฝาย เป็นต้น
พร้อมทั้งสั่งใช้เครื่องจักรกลของหน่วยงานฝุายพลเรือน ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเร่ ง
ระบายน้้าและเปิดทางน้้าในพื้นที่ที่มีน้าท่วมขัง หรือพื้นที่ลุ่มต่้า เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
2.๔ กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการทุกหน่วยงานในการ
จัดทีมช่างในพื้นที่เป็นทีมประชารัฐต้าบล ทั้งหน่วยทหาร ต้ารวจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และส้านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) เพื่อเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน
2.๕ ในกรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ให้จัดเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวก
การจราจร และเร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ช้ารุด และถูกตัดขาดเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ ว พร้อมทั้งจัด
ยานพาหนะส้าหรับบริการประชาชนในพื้นที่
2.๖ จั ด ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารเข้ า ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนด้ า นการด้ า รงชี พ เช่ น
ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้้าดื่ม การรักษาพยาบาล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ
โดยอย่ าให้ เกิดความซ้้าซ้อนการปฏิบัติ ของแต่ล ะหน่วยงาน ส้าหรับประชาชนที่ไม่ได้อพยพออกจากพื้นที่
ให้สนับสนุนถุงยังชีพครอบคลุมทุกครัวเรือนตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถด้ารงชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว
2.๗ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือนภัย วิธีปฏิบัติตนแก่ประชาชนและ
ช่องทางการรับความช่วยเหลือเมื่อประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทาง ทั้งวิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกตัดขาดจากข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
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2.๘ หากสถานการณ์ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ให้ผู้อ้านวยการจังหวัดก้าหนดตัว
บุคคลหรือหน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจในแต่ละเขตพื้นที่ที่ประสบภัย พร้อมทั้งก้าหนดสายการ
บังคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อช่วยควบคุม ก้ากับการปฏิบัติในภารกิจที่ส้าคัญ พร้อมทั้งประสานการสนับสนุนก้าลังพล
อุปกรณ์ ยานพาหนะจากหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย
2.๙ ให้รายงานสถานการณ์อุทกภัย และดินถล่ม ที่เกิดขึ้นไปยัง กอปภ.ก โดยทันที
ผ่านระบบรายงานสาธารณภัยทางเว็ปไซต์ http://nirapai.disaster.go.th/ เป็นช่องทางหลัก และช่องทางแจ้งเหตุ
ของ กอปภ.ก ผ่านระบบ line application และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : operation@nirapai.com เพื่อใช้
ในการประเมินสถานการณ์ ตลอดจนใช้เสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ในการตัดสินใจยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ หรือการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งต่อไป
๒.๑๐ เมื่อประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือ
เมื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงิน ทดรองราชการเพื ่อ ช่ว ยเหลือ ผู ้ป ระสบภัย พิบ ัต ิก รณีฉุก เฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ ให้อ าเภอ/องค์ป กครอง
ส่วนท้องถิ่น เร่งสารวจความเสียหาย และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ที่กาหนดโดยเคร่งครัด อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมในพื้นที่
จะต้องปฏิบัติ ทั้งที่เป็นการใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง
1) การปฏิบัติการค้นหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้้าดื่ม อาหารปรุงส้าเร็จ เสื้อผ้า ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.1) ก้าหนดเขตและกั้ นเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ ไม่มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเข้าพื้นที่ประสบภัย
1.2) สนธิก้าลังเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้
1.2.1) สั่ งการให้ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงานใน
พื้นที่ประสบภัย
1.2.2) สั่งการให้เครื่องจักร เครื่องมือที่จ้าเป็น เช่น รถส่องไฟ รถยก
รถแทกเตอร์ รถตัก เครื่องมือตัด รถกู้ภัยขนาดใหญ่ รถปิคอัพ เครื่องสู บน้้าขนาดใหญ่ เรือท้องแบน ฯลฯ
เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย
1.3) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง ตามความจ้าเป็นของสถานการณ์ภัย
1.4) กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤติ ไม่สามารถเข้าพื้นที่โดยทางรถยนต์ หรือ
ทางเรือได้ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยทหาร หรือต้ารวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
1.5) จัดสถานที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนเสียหายอย่าง
เร่งด่วนเป็นล้าดับแรก จัดระเบียบสถานที่อพยพ พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ
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1.6) ระดมก้าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลใกล้เคียง เข้าช่ว ย
ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
1.7) กรณีที่โครงสร้ างพื้นฐานได้รับความเสียหายให้เร่งซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟูา และประปา แล้วแต่กรณี ให้สามารถใช้การได้ หรือจัดท้าระบบส้ารองเพื่อ ให้
ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
1.8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหาอาหารที่ปรุงส้าเร็จ
น้้าดื่ม เครื่องยังชีพที่จ้าเป็น ให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง
2) การปฏิบัติการค้นหาระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน)เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งบ้านพักชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้้าดื่ม ยารักษาโรค
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
2.1) ส้ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อก้าหนดมาตรการ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดท้าบัญชีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2.2) สนับ สนุ นและส่ ง ก้า ลั ง บ้า รุง ด้า นเจ้า หน้ าที่ ผู้ ป ฏิบั ติง าน ด้ านการ
รักษาพยาบาล เช่น โลหิต ยา และเวชภัณฑ์ ที่จ้าเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส้ารองให้เพียงพอ
2.3) จัดส่ งปัจ จัยสี่ ที่จ้า เป็น ต่อการด้ ารงชีวิต เช่ น อาหาร น้้ าดื่ม และ
เครื่องนุ่งห่ม มายังสถานที่อพยพชั่วคราว
2.4) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่รับผิดชอบ ที่ช้ารุด เสียหายจากอุทกภัย
หรือน้้าปุาไหลหลาก พร้อมทั้งติดปูายเตือนหรือวางแผงปิดกั้นช่องทางการจราจรให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
จัดเจ้าหน้าที่ต้ารวจ หรืออาสาสมัคร อ้านวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย
2.5) รักษาความสงบเรียบร้อย และจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย และ
พื้นที่อพยพ
2.6) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัยจากอุทกภัยขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและเป็น
แหล่งข้อมูล และประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต
3) การปฏิบัติการค้นหาระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต
การสืบหาญาติการรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
3.1) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ้านวนมากจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เก็บรักษา
ศพในระยะแรก(วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ
การเก็บรักษาหลักฐาน และ เตรียมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
3.2) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการทางการแพทย์
3.3) ติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด
ตลอดจนประสานการช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น ความต้องการเบื้องต้น
4) การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ 72 ชั่วโมง ขึ้นไป (หลัง 3 วัน ขึ้นไป ) ให้
พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เป็นล้าดับแรกก่อน การปฏิบัติการค้นหา
ระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) และการปฏิบัติการค้นหาระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ตามล้าดับ โดยเน้น
การช่ ว ยเหลื อ ชีวิ ตคนก่อ น ตามด้ ว ยทรั พ ย์สิ น พร้อ มทั้ ง สนั บสนุ นการปฏิบั ติ งานให้ ครอบคลุ ม และทั่ว ถึ ง
ตลอดจนการสับเปลี่ยนก้าลังพล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
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๓.๒ การเตรียมความพร้อม
๓.๒.๑ การเตรี ย มความพร้ อ มก าลั ง พล เจ้ า หน้ า ที่ เครื่ อ งจั ก รกลสาธารณภั ย ของ
หน่วยงานทั้งหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภาคเอกชน มูลนิธิ/องค์กรการกุศล
ในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ
1. ด้านการปูองกันและลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation)
1) ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ประเมินความเสี่ยง จัดท้าแผนที่
พื้น ที่เสี่ ยงภัย จัดท้าข้อมูล พื้น ที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ/จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่ว คราว รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบโดยทั่วกัน
2) เตรียมการปูองกันด้านโครงสร้าง โดยใช้กลไกประชารัฐในการร่วมกันส้ารวจแหล่งน้้า
และเส้นทางการไหลของน้้า หากพบการตื้นเขินอันเป็นอุปสรรคต่อการรองรับน้้า หรือมีสิ่งกีดขวางทางน้้าที่เป็น
อุปสรรคต่อการระบายน้้า ด้าเนินการเร่งแก้ไข ปรับปรุง และหากเป็นกรณีที่สิ่ง กีดขวางทางน้้ามีความเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานของรัฐ ให้จังหวัดด้าเนินการหาข้อยุติเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
3) ตรวจสอบ และก้าหนดระดับของระบบการเตือนภัยของจังหวัด อ้าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2558 และจัดท้ากระบวนการแจ้งเตือนภัย ตั้งแต่การเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนล่วงหน้า และ
การแจ้งเตือนภัยต่อประชาชน โดยก้าหนดบุคคล หรือหน่วยงานรับผิดชอบ ตลอดจนระเบียบวิธีการปฏิบัติให้
เกิดความชัดเจน
4) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชนเกี่ยวกับการปูองกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากอุทกภัย และดินถล่ม
2. ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness)
1) เตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้ อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถออกปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่ว โมง และทดสอบการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานโดยใช้ระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารส้ารองที่ก้าหนด
ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัย พร้อมสิ่ง สาธารณูปโภคที่จ้าเป็น
2) เสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการติดตาม เฝูาระวัง วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ และการแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น ตลอดจนเสริมทักษะการปฏิบัติในการค้นหา และกู้ภัยร่วมกันระหว่างฝุาย
พลเรือน ฝุายทหาร อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนตลอดจนองค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้อง
3) ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม ตามข้อมูลของการทรัพยากรธรณี และให้
ท้องถิ่น ร่วมกันเฝูาระวัง โดยเฉพาะเขตพื้นที่ที่เมื่อเกิดดินถล่มแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน และบ้านเรือน
ประชาชน พร้อมทั้งตรวจสอบ หรือติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย และจัดเจ้าหน้าที่เฝูาระวังเพื่อการเตือนภัย
หากพื้นที่ใดเกิดฝนตกหนัก สามารถวัดปริมาณน้้าฝนได้เกิน 100 มิลลิเมตรต่อวัน ให้รีบรายงานอ้าเภอ และจังหวัด
เพื่อประเมินสถานการณ์ในการเผชิญเหตุ และรายงานไปยังหน่วยเหนือโดยด่วนต่อไป
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4) จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัยพร้อมสิ่ง สาธารณูปโภค ที่
จ้าเป็น ตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มของอ้าเภอ ทั้ง ๑๖ อ้าเภอ (ภาคผนวกที่ ๗.๒)
๓.๒.๒ การแจ้งเตือนภัย ให้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝน ช่องทางการแจ้งเตือน และการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
๑) การแจ้งเตือนล่วงหน้า เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดอุทกภัย
วาตภัยและดินถล่มขึ้น ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยไปยังส่วนราชการหน่วยงานกองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแต่ละระดับและประชาชนเพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่ อนไหวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ระยะเวลา
ส้าหรับการแจ้งเตือนล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับอุทกภัย และดินถล่ม โดยปกติควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิด
อุทกภัยไม่ต่้ากว่า 120 ชั่วโมงให้กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเป็นหน่วย
ประสานงานกลาง ร่วมกับส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และสื่อสารมวลชนแห่งพื้นที่ทุกช่องทาง ใน
การจั ด วางแนวทางมาตรการและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ในการเฝู าระวั งติ ดตาม
สถานการณ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การแจ้ง เตือนล่วงหน้าที่มีมาตรฐานเป็น
รูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อการรับทราบ และท้าความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับ
แนวทางปฏิบัติการแจ้งเตือนภัย จังหวัดสงขลาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะท้างานด้านวิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์น้า ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัย ก้าหนดขั้นตอนและเงื่อนไข เพื่อการเตือนภัย/เฝูาระวัง
การเกิดอุทกภัยในลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา ดังนี้
(1) ให้ ใ ช้ข้อ มูล ระดับ น้้ าจากส้ านั กชลประทานที่ 16 เป็ นหลั ก และใช้ ข้อมูล จากส้ านั กงาน
ทรั พ ยากรน้้ า ภาค 8 และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆเป็ น ข้ อ มู ล เสริ ม หรื อ ส้ า รองกรณี ที่ ข้ อ มู ล จากส้ า นั ก
ชลประทานที่ ๑๖ ขัดข้อง
(2) ให้พิจารณาการประกาศธงเหลืองตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(2.1) ประกาศยกธงเหลือง ให้ใช้เกณฑ์ระดับน้้าที่สถานีบ้านบางศาลา (X.90) เท่ากับ
+8.00 เมตร รทก.
(2.2) ประกาศยกเลิ กธงเหลื อง ให้ ใช้ เกณฑ์ระดั บน้้ าที่ สถานีบ้ านบางศาลา (X.90) ต่้ ากว่ า
+8.00 เมตร รทก. ติดต่อกัน 6 ชั่วโมง
(3) ให้พิจารณาการประกาศธงแดงตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(3.1) ประกาศยกธงแดง แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่
- กรณีฝนตกเฉลี่ยทั้งลุ่มน้้า หรือด้านบนของลุ่มน้้าเป็นหลัก ให้ใช้เกณฑ์ระดับน้้า ที่สถานี
บ้านม่วงก็อง (X.173A) สูงกว่า +16.40 เมตร รทก.
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- กรณีฝนตกด้านล่างของลุ่มน้้าเป็นหลัก ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาน้้าฝน น้้าท่า
ตามสถานการณ์ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องแบบ Real Time เพื่อสรุปสถานการณ์ต่อไป
(3.2) การประกาศยกเลิกธงแดง
- ใช้เกณฑ์ระดับน้้าที่สถานีบ้านบางศาลา (X.90) ต่้ากว่า + 9.30 เมตร รทก. และระดับ
น้้าลดลงต่อเนื่องภายใน 24 ชั่วโมง และคาดการณ์ปริมาณน้้าฝนในอีก 2 วันข้างหน้า จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ระดับน้้าที่สถานีบ้านหาดใหญ่ใน (X.44) ลดต่้ากว่า + 7.40 เมตร รทก. กรณีที่
เกิดเหตุการณ์ระดับน้้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนดในข้อ (2) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้ง หัวหน้าคณะท้างาน
ฯ ทันที และหัวหน้าคณะท้างานฯ เชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เมื่อได้ข้อสรุปแล้วหัวหน้าคณะท้างานฯ จะแจ้งคณะท้างานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้าฯ
แจ้งเตือนประชาชนต่อไป
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แผนภูมิที่ 2 : ขั้นตอนการประกาศธงแดง
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แผนภูมิที่ 3 : ขั้นตอนการลดธงแดง
(๓.๒.๓) การแจ้งเตือนภัย เป็นการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดอุทกภัยมากกว่าร้อยละ 60 และเป็น
การแจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการหน่วยงานกองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
และประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยให้มีการแจ้งเตือน
ภัยไม่ต่้ากว่า 72 ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ได้แก่
1) คาดการณ์ระยะเวลาและบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดอุทกภัย
2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา)
3) แนวทางการปฏิบัติตนของส่วนราชการหน่วยงานและประชาชน
4) การเตรียมความพร้อมรับมือเช่นอาหารน้้าดื่มยารักษาโรคเป็นต้น
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ให้กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จัดวางแนวทางมาตรการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัย เพื่อการสั่งการไปยังกองอ้านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์
จังหวัดสงขลาร่วมกับที่ท้าการปกครองจังหวัดสงขลา ก้าหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แจกจ่ายข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัยให้กับผู้ปกครองท้องที่และประชาชนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีการปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์เป็นไปตามแนวทางที่ก้าหนด
ให้ กองอ้า นวยการปู อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย แต่ ล ะระดับ รายงานผลการปฏิ บัติ ใ ห้ ก อง
อ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับแจ้งการเตือน
ภัย เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) รวมถึงการกระจายข่าวสารการแจ้ง
เตือนภัยไปยัง ชุมชน หมู่บ้าน ต้าบล ผ่านหอกระจายข่าว รถกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียง วิ ทยุชุมชน
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น Social Media เช่น Facebook Line
๓.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด/อ้าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จัดทาแผนผังโครงสร้างฯ ขั้นตอนการปฏิบัติและหน่วยงาน
รับผิดชอบ)
๓.๓.1 กรณีการเกิดสาธารณภัยความรุนแรงระดับ 1 (สาธารณภัยขนาดเล็ก) : อ้าเภอ (ผู้อ้านวยการ
อ้าเภอ/นายอ้าเภอ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ อบต./เทศบาล (ผู้ อ้านวยการท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต./
นายกเทศมนตรี) สามารถควบคุมสถานการณ์ ระงับภัยได้โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการ
สาธารณภัยทุกขั้นตอน ควบคุมและสั่งการจนกว่าสถานการณ์ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ตามแผนภูมิที่ ๑
1. ให้กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลหรือกองอ้านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบลจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น และกองอ้านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ้าเภอ เพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและรายงานให้ผู้อ้านวยการจังหวัดทราบ
เป็นระยะๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
อ้านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝุายพลเรือนและฝุายทหาร ตลอดจนองค์กรสาธารณกุศล
และหน่วยงานอื่น ๆ ในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ
2. ในการควบคุมสถานการณ์กรณีที่พื้นที่เกิดเหตุหรือจะเกิดภัยพิบัติอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อ้านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ้านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ้านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ ไปพลางก่อนก็ได้
แล้วให้แจ้งผู้อ้านวยการท้อ งถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว และกรณีผู้อ้านวยการท้องถิ่นมีความจ้าเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน
ให้แจ้งให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอหรือผู้อ้านวยการจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป
3. การด้าเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเร่งด่วน ดังนี้
3.1 การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ส้าคัญเป็นล้าดับแรก
3.2 การอพยพประชาชน การเคลื่ อนย้ายทรัพย์สิ นของประชาชนและทรัพย์สิ นของทาง
ราชการไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัย

ชุดที่ ของ

ชุด

หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
3.3 จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค น้้าดื่ม ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีพเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุ
3.4 ให้ผู้ อ้านวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบส้ารวจความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและท้าบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย ไว้เป็นหลักฐานในการ
รับการสงเคราะห์และฟื้นฟูจัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่อพยพ และให้การ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ซึ่งอาจใช้ก้าลังประชาชนหรืออาสาสมัคร สนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3.5 การรายงานความเสียหายและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ด้าเนินการเป็นระยะไปยัง
กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เพื่อให้ทราบข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบันจนกว่า
เหตุการณ์จะยุติ
4. ผู้ อ้านวยการในเขตพื้น ที่ที่ติดต่อหรือใกล้ เคียง มีหน้าที่ส นับสนุนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ผู้อ้านวยการซึ่งรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
5. ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นที่และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอ้าเภอ บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุหรือแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามประเภทภัย
เพื่อการปูองกัน แก้ไขและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ร่วมกับพื้นที่ข้างเคียงเมื่อได้รับการร้องขอ หรือพื้นที่
สนับสนุนการปฏิบัติซึ่งกันและกันโดยให้มีการประชุมร่วมกันทุกวันเพื่อน้าข้อมูลภัยมาวิเคราะห์ในการบริหาร
จัดการสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนและของรัฐให้น้อยที่สุดและให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน
6. รายงานผลการด้าเนินการให้กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเพื่อ
รายงานกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด
7. หากเกินขีดความสามารถ ให้ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อ้านวยการจังหวัดสงขลา เพื่อเข้าควบคุม
สถานการณ์
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ (๑๖ อาเภอ)
ผู้อานวยการอาเภอ (นายอาเภอ)

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

สนับสนุน

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

(เทศบาล ๔๘ แห่ง)

การปฏิบัติ

(อบต. ๙๒ แห่ง)

ผู้อานวยการท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี)

ซึ่งกัน
และกัน

ผู้อานวยการท้องถิ่น (นายก อบต.)

พื้นที่ประสบภัย

แผนภูมิที่ ๑ : การจัดการสาธารณภัย ระดับ 1

พื้นที่ประสบภัย

ชุดที่ ของ

ชุด

หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
๓.๓.2 กรณีการเกิดสาธารณภัยความรุนแรงระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) : เกินขีดความสามารถ
ของอ้าเภอ (ผู้อ้านวยการอ้าเภอ/นายอ้าเภอ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต./เทศบาล (ผู้อ้านวยการ
ท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต./นายกเทศมนตรี) ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้
โดยล้าพัง ตามแผนภูมิที่ ๒
1. ให้ ก องอ้ า นวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด สงขลา จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการ
เหตุการณ์จังหวัดสงขลา เพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์
จะกลับสู่ภาวะปกติ (Emergency Operation Center: EOC) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลัง
และทรัพยากรในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อ้านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ฝุายพลเรือนและฝุายทหารตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร สาธารณกุศลโดยมีผู้อ้านวยการจังหวัด
สงขลา (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) เข้าควบคุมสถานการณ์
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
ผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ (16 อาเภอ)

ศูนย์อานวยการประสานงาน
แบ่งออกเป็น ๔ เขต

ผู้อานวยการอาเภอ (นายอาเภอ)
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (เทศบาล ๔๘ แห่ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (อบต. ๙๒ แห่ง)

ผู้อานวยการท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี)

ผู้อานวยการท้องถิ่น (นายก อบต.)

แผนภูมิ ๒: การจัดการสาธารณภัย ระดับ 2

โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลา
ผู้อานวยการ
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ร่วม
ส่วนปฏิบัติการ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ส่วนอานวยการ

ส่วนสนับสนุน

ชุดที่ ของ

ชุด

หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
2. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งก้าหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละฝุาย โดยส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา รับผิดชอบในการจัดท้าค้าสั่ง
3. เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลัง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร และ
ทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ยานพาหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้้า ในการบริหารจัดการอุทกภัย และ
ดินถล่มที่เกิดขึ้น อ้านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งฝุายพลเรือนและฝุายทหาร
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล
4. จัดตั้งส่วนสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และดินถล่ม แบ่งออกเป็น 4 เขต
รับผิดชอบ ดังนี้
- เขตที่ 1 ตั้งขึ้น ณ กองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 2 รับผิดชอบพื้นที่อ้าเภอเมือ ง
สงขลา อ้าเภอจะนะ อ้าเภอระโนด อ้าเภอสิงหนคร และอ้าเภอสทิงพระ เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต้าบลในเขตพื้นที่ทุกแห่ง โดยมีผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นผู้อ้านวยการศูนย์อ้านวยการประสานงานการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ฐานทัพเรือ
สงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 กองก้ากับการ 7 กองบังคับการต้ารวจน้้า กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยทหาร
ในพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อได้รับการร้องขอจากส่วนราชการ อาสาสมัครในเขตพื้นที่ และอ้าเภออื่น ๆ
- เขตที่ 2 ตั้งขึ้น ณ มณฑลทหารบกที่ 42 รับผิดชอบพื้นที่อ้าเภออ้าเภอจะนะ อ้าเภอ
นาหม่อม อ้าเภอหาดใหญ่ อ้าเภอบางกล่้า อ้าเภอรัตภูมิ อ้าเภอควนเนียง อ้าเภอกระแสสินธุ์ อ้าเภอสทิงพระ
อ้าเภอระโนด อ้าเภอเมืองสงขลา และอ้าเภอสิงหนคร เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตพื้นที่ทุก
แห่งโดยมีหน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบแต่ละอ้าเภอ ประกอบด้วย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่
42รับผิดชอบอ้าเภอหาดใหญ่ อ้าเภอจะนะ และอ้าเภอนาหม่อม กรมทหารราบที่ 5 รับผิดชอบอ้าเภอบางกล่้า
กรมทหารราบที่ 5 กองพันทหารราบที่ 1 รับผิดชอบอ้าเภอรัตภูมิ และอ้าเภอควนเนียง กองพันทหารปืนใหญ่
ที่ 5 รับผิดชอบอ้าเภอกระแสสินธุ์ อ้าเภอสทิงพระ และอ้าเภอระโนด และศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที่ 42 รับผิดชอบอ้าเภอเมืองสงขลา และอ้าเภอสิงหนคร โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42
เป็ น ผู้ อ้านวยการศู น ย์ อ้า นวยการประสานงานการให้ ความช่ ว ยเหลื อผู้ ประสบสาธารณภัย จังหวัดสงขลา
เมื่อได้รับการร้องขอจากส่วนราชการ อาสาสมัครในเขตพื้นที่ และอ้าเภออื่น ๆ
- เขตที่ 3 ตั้งขึ้น ณ กองบิน 56 รับผิดชอบในเขตพื้นที่อ้าเภอบางกล่้า อ้าเภอสิงหนคร
อ้า เภอควนเนีย ง อ้า เภอคลองหอยโข่ง และอ้า เภอสะเดา เทศบาลและองค์ก ารบริห าร ส่วนต้าบลในเขต
พื้นที่ทุกแห่ง โดยมีผู้บังคับการกองบิน 56 เป็นผู้อ้านวยการประสานงานการให้ความช่ว ยเหลือผู้ประส บ
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา และหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อได้รับการร้องขอจากส่วนราชการ อาสาสมัคร
ในเขตพื้นที่ และอ้าเภออื่น ๆ

ชุดที่ ของ
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หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
- เขตที่ 4 ตั้ งขึ้ น ณ กองบั ง คั บการต้ า รวจตระเวนชายแดน ภาค 4 ค่ ายรามค้ าแหง
รับผิดชอบพื้นที่อ้าเภอนาทวี อ้าเภอเทพา และอ้าเภอสะบ้าย้อย เทศบาลและองค์การบริห ารส่ว นต้าบล
ในเขตพื้ น ที่ ทุ ก แห่ ง โดยมี ผู้ บั ง คั บ การต้า รวจตระเวนชายแดนภาค 4 เป็ น ผู้ อ้า นวยการ ศูนย์อ้านวยการ
ประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย กองบังคับการต้ารวจตระเวน
ชายแดนภาค 4 กองก้ ากั บ การต้ ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 กองก้ ากั บการ 9 กองบั งคั บการฝึ กพิ เศษ
“ค่ายท่านมุก” หน่ว ยเฉพาะกิจ จัง หวัด สงขลา หน่ว ยทหารในพื้น ที่ใ กล้เ คีย ง เมื่อ ได้รับ การร้อ งขอจาก
ส่วนราชการ อาสาสมัครในเขตพื้นที่ และอ้าเภออื่น ๆ
5. จั ด ท้ า และปฏิ บั ติ ต ามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ระหว่างผู้อ้านวยการจังหวัดสงขลาและหน่วย
ทหารในพื้นที่
6. กรณีหน่วยทหารในเขตพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตามที่
ได้รับมอบหมาย และแบ่งพื้นที่ของกระทรวงกลาโหม และให้การสนับสนุนตามที่ผู้อ้านวยการท้องถิ่น อ้าเภอ
และจังหวัดร้องขอ พร้อมนี้หากเข้าพื้นที่แล้วต้องรายงานให้กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สงขลาทราบ
7. จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้า และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดิน
ถล่ม ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลา และแต่งตั้งคณะท้างานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์
น้้า ติดตามและวิเคราะห์ข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศ ปริมาณน้้าฝน ปริมาณน้้าในแม่น้าและล้าคลอง ประชาสัมพันธ์
และแจ้งเตือนภัย โดยมีการประชุมทุกสัปดาห์ ประกอบด้วย
(7.1) หัวหน้าคณะท้างาน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่รับผิดชอบดูแลงาน
ของส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
(7.2) คณะท้างาน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา,ผู้อ้านวยการ
โครงการชลประทานสงขลา,ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้้า ภาค 8 , ผู้ อ้ า นวยการศู น ย์ วิ จั ย ภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 (ที่ได้มอบหมาย),ประชาสัมพันธ์
จั งหวั ดสงขลา ,ผู้ อ้ านวยการศู นย์ ปู องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย เขต 12 สงขลา,ผู้ อ้ านวยการส้ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา, ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่ 16,ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
คณะท้างาน และผู้อ้านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสงขลา เป็นคณะท้างานและเลขานุการ
และหัวหน้าส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นคณะท้างานและผู้ช่วยเลขานุการ
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กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่
บริหารจัดการสาธารณภัยในจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

กรณีฉุกเฉินเนื่องจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

หน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสูภ่ าวะปกติ

คณะทางานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และ
ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัย จากอุทกภัย วาตภัย
และดินถล่มจังหวัดสงขลา

หน้าที่
ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ ปริมาณน้า
ในอ่างเก็บน้า ลาคลอง และพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม และ
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย

คณะอนุกรรมการคณะทางานด้านวิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์และประชาสัมพันธ์และ
แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัด
สงขลา

หน้าที่
รวบรวมข้อมูลน้าฝน น้าท่าหรือสถานการณ์อุทกภัย เพื่อ
วิเคราะห์ประเมินการเกิดภัย ในจังหวัดสงขลา
นาเสนอข้อมูลแก่คณะทางานด้านวิเคราะห์ฯ ตัดสินใจ
แจ้งเตือนประชาชน/กาหนดเงื่อนไขในการเตือนภัย

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลา

๓.๓.๓ แนวทางปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศลเพื่อการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดภัย ได้แก่ การขจัดหรือลดความรุนแรงของภัย รวมทั้งการรักษาขวัญกาลังใจของประชาชนและ
ความเป็นระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครให้คงไว้ ซึ่งเป็นงาน ที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันดาเนินการ เพื่อให้สภาวะภัยหมดสิ้นโดยเร็ว จึงจาเป็นต้อง
ใช้กาลังอาสาสมัคร มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศลเข้าช่วยเหลือ
(1) ก่อนเกิดสาธารณภัย
(1.1) จังหวัดสงขลาจัดท้าบัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศลในเขตจังหวัดพร้อมสถานที่ต้งั
รายชื่อผู้ติดต่อประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ และทรัพยากรที่สามารถให้การสนับสนุนได้
(1.2) ให้องค์การสาธารณกุศลในจังหวัดสงขลา จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับส้านักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และก้าลังคน ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้
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(2) ขณะเกิดสาธารณภัย
(2.1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยก่อน เจ้าหน้าที่
ผู้ รั บผิ ดชอบให้ กั นเขตพื้ นที่ อันตรายและกั นไม่ ให้ ผู้ ที่ ไม่เกี่ ยวข้ องเข้ าไปยั งพื้ นที่ อันตราย พร้ อมทั้ ง แจ้ ง กอง
อ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด /อ้าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ โดยทันที
เพื่อด้าเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย
(2.2) กรณีที่ได้รับการประสานจากส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ต้ารวจ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว
ออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัวที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรับมอบหมายภารกิจ ในการปฏิบัติการ
(3) หลังเกิดสาธารณภัย
(3.1) ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิด
เหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ
(3.2) ประสานหน่ว ยแพทย์แ ละพยาบาล อีก ทั ้ง ให้ก ารรัก ษาพยาบาลเบื ้อ งต้น แก่
ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งล้าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
(3.3) อพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัย หรือพื้นที่รองรับการอพยพ
(4) การประสานงาน
(4.1) ในภาวะปกติ ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
(4.2) ในภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นหรือมีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่ที่
ประสบสาธารณภัย ให้อาสาสมัคร มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล ต้องรายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่จังหวัด อ้าเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นแล้วแต่กรณีเพื่อ
ประสานการปฏิบัติ
๓.๓.๔ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว หากเกิดสถานการณ์รุนแรง ให้อพยพผู้ประสบภัยไปยัง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมอบหมาย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็ นหน่วย
รับผิดชอบหลัก(ภาคผนวก )
ศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวจังหวัดสงขลาเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อาศัยในศูนย์พักพิง
ชั่วคราวในระยะต้นและระยะกลางให้ได้ผลดีจ้าเป็นต้องค้านึงถึงสิ่งส้าคัญได้แก่
(1) การดูแลด้านความปลอดภัย
(2) การจัดการด้านสวัสดิการอาหารสุขาภิบาลและความเป็นอยู่ให้มีความสะดวก
(3) การรักษาพยาบาลและการควบคุมปูองกันโรคเป็นไปอย่างทั่วถึง
(4) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุภาพจิตร่วมกันเพื่อท้าให้มีสุขภาพจิตดี
(5) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
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หน่วยงานปฏิบตั ิการร่วมประจาศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวจังหวัดสงขลา
ส่วนต่างๆ

หน่วยงานปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายปฏิบัติการ
1. ด้านประสาน
ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย
วาตภัยและดินถล่ม

- ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา

ส้านักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา

- ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
- ที่ท้าการปกครองจังหวัดสงขลา
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ฯลฯ

2. ด้านแพทย์ฉุกเฉิน

- ศูนย์นเรนทรจังหวัดสงขลา

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

- มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง รัตภูมิกู้ภัยธรรมาวาส กู้ภัยร่วม
ใจสงขลา และหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
3. ด้านบรรเทาทุกข์

- ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สงขลา

ส้านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

- ส้านักงานคลังจังหวัดสงขลา
- ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ฯลฯ
ฝ่ายอานวยการร่วม
1. ด้านอ้านวยการและ
สื่อสาร

- ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สงขลา
- ที่ท้าการปกครองจังหวัดสงขลา
- ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
- นายอ้าเภอทุกอ้าเภอ
- บมจ.ทีโอที
ฯลฯ

ส้านักงานจังหวัดสงขลา

ชุดที่ ของ

ส่วนต่างๆ
2.ด้านประกอบเลี้ยง

ชุด

หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
หน่วยงานปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ
- ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา

ส้านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

- มูลนิธิ สถานศึกษา ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
3.ด้านสงเคราะห์อาชีพ

- ส้านักงานแรงงานจังหวัดสงขลา
- ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จังหวัดสงขลา

- ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ฯลฯ
4. ด้านรักษาพยาบาล
- โรงพยาบาลชุมชน
สุขอนามัย และสุขภาพจิต
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฯลฯ

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

5. ด้านสาธารณูปโภค
และสถานที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

- ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
- การประปาภูมิภาคสงขลา
- การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสงขลา
- ที่ท้าการปกครองจังหวัดสงขลา
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ฯลฯ

6. ด้านความปลอดภัย
และขนส่ง

- ที่ท้าการปกครองจังหวัดสงขลา
- ผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจภูธร ทุกสถานี
- ปลัดอ้าเภอหัวหน้าฝุายความมั่นคง ทุกอ้าเภอ
- ส้านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
- ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา
- ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
จังหวัดสงขลาฯลฯ

กองบังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดสงขลา

ชุดที่ ของ

ชุด

หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
๓.๓.๔ การดูแลรักษาสถานที่สาคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ให้ความสาคัญกับสถานที่
สาคัญ เช่น ท่าอากาศยาน โรงพยาบาล สิ่งสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า) สถานที่ราชการ เป็นลาดับแรก
๓.๓.๕ การประชาสัม พัน ธ์ใ นภาวะฉุก เฉิน โดยประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ป ระชาชนรับ ทราบ
นโยบายและแนวทางการดาเนินการของรัฐบาล การดาเนินการของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการ
เผยแพร่ข่าวสารในทางลบ และให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
หน้าที่

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานสนับสนุน

-จัดท้าข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ/โทรทัศน์/สื่อสังคมออนไลน์ทั้งใน
พื้นที่และส่วนกลาง และส่งให้สื่อมวลชนเผยแพร่

-ส้านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดสงขลา

-จัดแถลงข่าวเมื่อเกิดเหตุการณ์

-ส้านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสงขลา

-ประสานสื่อมวลชนในการท้าข่าวประชาสัมพันธ์
-ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ เวปไซต์ NewMedia
-ผลิตสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง สวท.สงขลา วิทยุคลื่นหลักและวิทยุ
ชุมชนในพื้นที่

- จิตอาสา
- ฯลฯ

-จัดท้าอักษรวิ่งประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์และปูายอิเลคทรอนิกในพื้นที่
-จัดท้าปูายประชาสัมพันธ์

๓.๓.๖ การรักษาความปลอดภัย ให้จัดเจ้าหน้าที่ตารวจ อาสารักษาดินแดน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อย อาชญากรรม และความมั่นคง
๔. การบรรเทาทุกข์
๔.1 ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ดังนี้
1) ให้อ้านวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส้ารวจ ประเมินความเสียหาย และความต้องการ
เบื้องต้น โดยจั ดท้าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย และทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสื อ
รับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
1.1) กรณีบ้านเรือนประชาชนได้ รับความเสียหาย ให้บูรณาการทุกหน่วยงาน ในการจัด
ทีมงานช่างในพื้นที่เป็นทีมประชารัฐต้าบล ทั้งหน่วยทหาร ต้ารวจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และส้านักงานส่งเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายเป็นไป
อย่างรวดเร็ว
1.2) ในกรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ช้ารุดและถูก
ตัดขาดเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว และให้จัดยานพาหนะส้าหรับบริการประชาชน ในพื้นที่ด้วย

ชุดที่ ของ

ชุด

หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
1.3) จัดชุดปฏิบัติการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการด้ารงชีพ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน เช่น ความช่ว ยเหลือด้านอาหาร น้้าดื่ม การรักษาพยาบาล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง
อุปกรณ์ยังชีพ โดยอย่าให้เกิดความซ้้าซ้อนในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ส้าหรับประชาชนที่ไม่ได้อพยพ
จากพื้นที่ ให้สนับสนุนถุงยังชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง
2) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน โดยใช้งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส้าหรับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.25๖๒ หลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.25๖๒ และประกาศกรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รั บความเห็ นชอบจากกระทรวงการคลั งแล้ ว รวมทั้งระเบียบและกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
3) ประสานงานมูลนิธิ องค์กรการกุศล เพื่อให้การสนับสนุนในเรื่องการประกอบเลี้ยง ผู้อพยพ
ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ก้าหนดและให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อาทิ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิปุอเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู หน่วยอาสาสมัครและองค์กรการ
กุศลในพื้นที่ เช่น มูลมิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง มูลนิธิรัตภูมิธรรมาวาส มูลนิธิสงขลาร่วมใจกู้ภัย ฯลฯ
4) รักษาพยาบาลผู้ประสบภัยให้กลับมาด้ารงชีวิตได้ตามปกติ ตลอดจนปูองกัน เฝูาระวัง และ
ควบคุมโรคระบาดทั้งคนและสัตว์
5) จัดการที่อยู่อาศัยแบบถาวร และชั่วคราวและประสานความช่วยเหลือจากหน่วยช่วยเหลือ
ต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มได้อย่างทั่วถึง
6) จ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม
7) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารต่อสาธารณะ
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ส้านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา อ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีต้ารวจภูธรแห่งพื้นที่
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ศูนย์
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา มูลนิธิ จิตอาสาและองค์กร
การกุศลต่าง ๆ
๔.2 การประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้น
1) จังหวัดสงขลาจัดชุดปฏิบัติการพิเศษประสานกับอ้าเภอและท้องถิ่น ให้ตรวจสอบรายละเอียด
ความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
2) ประสานการปฏิบัติกับอ้าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิ บั ติ อ้ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้ เร่ งส้ ารวจความเสี ยหายจากภั ยพิ บั ติ กรณี ฉุ กเฉิ นโดยเร็ ว เพื่ อพิ จารณาช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนด และรายงานผลการส้ารวจ ความเสียหายจาก
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อรายงานให้กรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทราบ และพิจารณาด้าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.25๖๒ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.25๖๒ ตามแนวทาง ดังนี้
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2.1) เมื่อเกิดอุทกภัย และดินถล่มขึ้นในพื้นที่ใด จังหวัดใช้วงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินให้ถูกต้องตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.25๖๒
จังหวัด
ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจจัดสรรวงเงินให้แก่อ้าเภอตามความ
จ้าเป็นเหมาะสมแห่งละไม่เกิน

วงเงิน(บาท)

ผู้มีอานาจอนุมัติ

20,000,000.- ผู้ว่าราชการจังหวัด
200,000.- นายอ้าเภอ

* กรณีที่มีความจ้าเป็นจะจัดสรรเพิ่มเติมให้อีกได้
2.2) กรณีเมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้และจ้าเป็นต้องรีบ
ด้าเนินการโดยฉับพลัน ให้ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอาจใช้จ่ายเงิน ทดรองราชการ ในเชิง
ปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้ โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ้านาจอนุมัติจ่ายเงิน ทั้งนี้เมื่อด้าเนินการ
แล้ วแต่ ยั งไม่สามารถปู องกันหรื อยั บยั้ งภัยพิ บัติกรณี ฉุกเฉิน ดังกล่ าวได้ก็ให้ประกาศเขตการให้ ความช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่ก้าหนด (ระเบียบฯ ข้อ 18)
2.3) กรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หากเงินทดรองราชการในอ้านาจผู้ว่าราชการจังหวัดไม่
เพียงพอ ให้สามารถขอขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มผ่านกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามความจ้าเป็น
ของเหตุการณ์ นอกจากนี้โดยการอนุมัติ จ่ายเงินทดรองราชการของอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สามารถให้ความช่วยเหลือได้อีกในวงเงิน 50 ล้านบาท และหากไม่เพียงพอส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มี
วงเงิ น ทดรองราชการ 50 ล้ า นบาท และหากภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ข นาดร้ า ยแรงอย่ า งยิ่ ง ส้ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
นายกรั ฐมนตรี ส้ านั กนายกรั ฐมนตรี มี วงเงิ นทดรองราชการ 100 ล้ านบาท ในการให้ ความช่ วยเหลื อหรื อ
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย (ระเบียบฯ ข้อ 8)
2.4) กรณีมีความจ้าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ ต้องส่ง
เรื่องไปยังกรมบัญชีกลางหรือเสนอของบกลางรายการส้ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจ้าเป็นจากคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามความจ้าเป็นเร่งด่วนต่อไป
3) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความต้องการในเบื้องต้นให้ผู้อ้านวยการจังหวัด
ผู้อ้านวยการกลาง และผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ทราบตามล้าดับ
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส้ านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดสงขลา
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ อ้าเภอในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ องค์การบริห ารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่
ประสบภัยอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เกษตรจังหวัดสงขลา ประมงจังหวัด
สงขลา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จิตอาสา ฯลฯ
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๔.3 การฟื้นฟูบูรณะ
1) การฟื้นฟูผู้ประสบภัย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ปรับสภาพระบบการด้ารงชีวิต ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณโภค และสภาวะความ
เป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยสนับสนุน
ให้มีการฟื้นฟูบูร ณะภายหลั งจากอุทกภัยได้คลี่ คลายแล้ ว ซึ่งหมายถึงการซ่อมสร้างและการฟื้นสภาพด้ว ย
จังหวัดสงขลาโดยแต่งตั้งคณะท้างานบูรณาการฟื้นฟูบูรณะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดสงขลา
ซึ่งในกรณีที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ นอกจากจะให้ความช่วยเหลือ
โดยจ่ายเงินทดรองราชการเป็นค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติแล้วให้จัดการที่พัก
อาศัยชั่วคราว และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพอนามัย และจิตใจ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูอาชีพ
ของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถด้ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานทหาร
ในพื้นที่ อาสาสมัคร นักศึกษาจากสถานบันอาชีวศึกษาต่างๆ รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนสนับสนุนในเรื่องการประกอบเลี้ยงในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ก้าหนด เพื่อให้พ้น
ทุกข์ยาก และสามารถด้ารงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ส้านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
มูลนิธิท่งเซียเชี่ยงตึ้ง มูลนิธิอื่นๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา หน่วยทหารในพื้นที่ และจิตอาสา
2) การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม
ภายหลังน้้าลด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 และ 2 ส้านักงานแขวง
ทางหลวงชนบทสงขลา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ จัดเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
คอสะพานที่ถูกกัดเซาะ ให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้เป็นการชั่วคราวโดยเร็วที่สุด หากความเสียหายมีมาก ให้ขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงหรือศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเขต 12 สงขลา เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือ
2.1) ส้ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ จนถึงระดับ
ครัวเรือน รวมทั้งจัดท้าฐานข้อมูลการส้ารวจความเสียหาย
2.2) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการ และ
สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดังเดิม
2.3) ท้าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ประสบภัยและขน
ย้ายขยะมูลฝอย
2.4) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ ด้าเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ขุดลอก ล้าน้้า
ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ

ชุดที่ ของ

ชุด

หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
หน่วยงานหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สงขลา แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 และ 2 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ หน่วยทหารในพื้นที่ทุกหน่วย ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12
สงขลา มูลนิธิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา
ก. การซ่อ มแซมบ้า นเรือ นที่ป ระสบภัย พิจ ารณามอบหมายให้ส่ว นราชการที่
เกี่ย วข้อ ง องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มูล นิธิ และอาชีว ะ ดาเนิน การซ่อ มแซมบ้า นเรือ นที่ไ ด้รับ ความ
เสียหาย โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข. การแจกจ่า ยถุ ง ยัง ชีพ ให้จ ัง หวัด /อาเภอเป็น ศูน ย์ก ลางในการช่ว ยเหลือ
ผู้ป ระสบภัย และจัดทาแผนการแจกจ่ายถุงยัง ชีพ ให้ส อดคล้อ งกับ พื้น ที่ จานวนผู้ป ระสบภัย เพื่อ ให้ก าร
แจกจ่ายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ป้องกันไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน
ค. การฟื้น ฟู สิ่งสาธารณประโยชน์ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
ง. ด้า นการแพทย์แ ละสาธารณสุข ให้ส าธารณสุข จัง หวัด เตรีย มความพร้อ มใน
การให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ
๕. การสนับสนุน
๕.๑ งบประมาณของหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๒ งบประมาณจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
๕.๓ การสนับสนุนสิ่งของ เงินบริจาค มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาด ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
๖. การสื่อสาร โทรคมนาคม และการติดต่อประสานงาน
การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
1) ให้ใช้เส้นทางติดต่อสื่อสารร่วมกับข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม เครือข่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและจัดระบบส้ารองเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาใช้ประโยชน์จาก ข่ายสื่อสารของ
ชมรมวิทยุอาสาสมัคร ตลอดจนชมรมหรือวิทยุสมัครเล่ นในท้องถิ่น โดยยึดหลั กการรั กษาความปลอดภัย
ทางการสื่อสารควบคู่กับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารด้วยระบบโทรคมนาคมของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
(1) ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส้านักงานจังหวัดสงขลา)
(2) ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
(3) ศูนย์สื่อสารที่ท้าการปกครองจังหวัดสงขลา
(4) สถานีสื่อสารกองก้ากับการต้ารวจภูธรจังหวัดสงขลา
(5) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)

ชุดที่ ของ

ชุด

หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
(6) ที่ท้าการไปรษณีย์จังหวัดสงขลา
(7) บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)
(8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ้ากัด
(9) หน่วยทหาร (กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 , มณฑลทหารบกที่ 42 ฯลฯ)
(10) กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ (16 อ้าเภอ)
2) คลื่นความถี่กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (141 แห่ง)
3) ในกรณีที่ระบบการสื่อสารหลักภายในจังหวัดไม่สามารถใช้งานได้ ให้น้าระบบสื่อสารส้ารอง
มาใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยการใช้งานของวิทยุสื่อสาร
(1) ให้แต่ละหน่วยงานจัดให้มีคลื่นความถี่กลาง 3 กลุ่ม ความถี่ ดังนี้
- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามแผนปูอ งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
ใช้คลี่นความถี่ 161.200 MHz
- หน่วยงานเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น ใช้คลื่นความถี่ 145.000 MHz
- ภาคประชาชนใช้วิทยุเครื่องแดง 245.500 MHz (เครือข่ายตาสัปปะรด)
(2) นอกจากนี้จัดให้มีคลื่นความถี่กลางส้าหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วน
ราชการและภาคเอกชน ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ
๔) จัดเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์วิทยุสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมงหน่วยงานหลัก ส้านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา,ที่ท้าการปกครองจังหวัดสงขลา และศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 12 สงขลาเป็นหน่วยงานสนับสนุน
5) ระบบสื่อสาร
(1) ระบบสื่อสารหลัก ได้แก่โทรศัพท์ , โทรสาร และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ CALL CENTER
ระบบรับแจ้งเหตุ
(2) ระบบสื่อสารส้ารอง ได้แก่
- วิทยุสื่อสารข่ายต่างๆ เช่น ระบบ HF/SBB ฯลฯ
- รถสื่อสารเคลื่อนที่ เช่น รถยนต์ติดตั้งวิทยุสื่อสารของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุชุมชน ระบบกระจายเสียงตามสาย
- วิทยุกระจายเสียง AM/FM
- ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
ระบบสื่อสารส้ารองได้จัดเตรียมระบบสื่อสารส้ารองไว้ใช้ทดแทนในกรณีระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้การ
ได้เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเลขหมายโทรคมนาคมและความถี่กลางในการจัดการ สาธารณภัยให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ชุดที่ ของ

ชุด

หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ก่อนเกิดภัย
ระบบการสื่อสารในระบบปกติ
ผู้รับผิดชอบ
- โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร
- กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Line ,
จังหวัดสงขลา
Facebookฯ
- เสียงตามสาย หอกระจายข่าวชุมชน เคเบิ้ลทีวี
ท้องถิ่น
- วิทยุสื่อสารช่องความถี่ปกติ
- call center
ขณะเกิดภัย
ระบบการสื่อสารหลักกรณีใช้ไม่ได้
ผู้รับผิดชอบ
- วิทยุสื่อสารสารอง
- กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - รถโมบายเคลื่อนที่เร็ว
จังหวัดสงขลา
- วิทยุสื่อสาร/ช่องความถี่ของหน่วยงานในพื้นที่
(ทัพเรือภาคที่ ๒, ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา)
- โทรศัพท์ดาวเทียม(หน่วยทหารในพื้นที่, TOT)
ฯลฯ

๗. ภาคผนวก
๗.๑ ขอบเขต/ความหมายของประเภทภัย
๗.๒ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา
๗.๓ เครื่องมือ อุปกรณ์เฝ้าระวัง และระบบแจ้งเตือนอุทกภัย น้าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
๗.๔ รายละเอียดข้อมูลทรัพยากรเครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย จังหวัดสงขลา
๗.๕ ข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสงขลา

ชุดที่ ของ

ชุด

หน้าที่ ของ หน้า
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

ลงนาม

ผู้เสนอแผน

( นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ )
กรรมการและเลขานุการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

ลงนาม

ผู้ให้ความเห็นชอบ

( นายสมหวัง เรืองเพ็ง )
รองผู้อานวยการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน

( นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา )
ผู้อานวยการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

