คำนำ
ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖3 ว่าฤดูฝน
ปีนี้จะเริ่มต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 เป็นต้นไป โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและ
กั น ยายนจะมี ฝ นตกชุ ก หนาแน่ น และมี โอกาสสู ง ที่ จ ะมี พ ายุ ห มุ น เขตร้ อ น เคลื่ อ นผ่ านประเทศไทยตอนบน
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมักก่อให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม อาจจะเกิดความอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและของรัฐ มีคาดการณ์ ฤดูฝนทางตอนบนของประเทศไทยจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม
ขณะที่ทางภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนต่อไปถึงเดือนธันวาคม
อุทกภัย เป็นปัญ หาด้านสาธารณภัย ที่สำคัญ ของจัง หวัดสตูล โดยทั่วไปฤดู ฝนของจังหวัดสตู ล
จะแบ่ง ออกเป็น 2 ระยะ คือ ช่วงแรกเริ่มตั้ง แต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งจะได้รับอิทธิพ ล
มาจากลมมรสุ มตะวั น ตกเฉี ยงใต้ ท ำให้ มี ฝ นเคลื่อ นตัว มาจากทางด้ านตะวัน ตก (ทะเลอั น ดามั น) ฝนจะตกชุ ก
หนาแน่นมาก และช่วงที่สองเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพ ลมาจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ฝนเคลื่อนตัวมาจากด้านตะวันออก (อ่าวไทย) ทำให้ปริมาณและการกระจายของฝน
จะน้ อยกว่าช่ วงมรสุ ม ตะวัน ตกเฉีย งใต้ ส่ วนมากฝนตกในช่ วงบ่ ายถึ ง ค่ำ ซึ่ ง ในช่ วงดัง กล่ าวจะมี ฝ นตกชุ กและ
ตกติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดน้ำไหลบ่ามาตามผิวดินมากกว่าปกติ น้ำปริมาณมากที่ไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ต่างๆ
หรือชุมชนที่ไม่มีระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์ จะทำความเสียหายแก่พื้นที่ทำการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน
ดัง นั้น เมื่อเกิดฝนตกหนั กเป็น เวลานานๆ ในแต่ละครั้ง มักเป็นปัญ หาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน หรือมีน้ำท่วมขัง
ทำความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเสมอ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2563 จังหวัดสตูล
จึ ง ได้ จั ด ทำแผนเผชิ ญ เหตุ อุ ท กภั ย และดิ น ถล่ ม จั ง หวั ด สตู ล ปี 2563 ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
รวมทั้งบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการประสานและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์

(นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ผู้อำนวยการจังหวัด
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1. สถานการณ์ของจังหวัด
1.1 สถานการณ์ทั่วไป
๑.๑.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การปกครองท้องที่และท้องถิ่น ประชากร
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งเป็นชายฝั่ง
ทะเลทางด้านตะวันตก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๙๗๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๒,๘๐๗.๕ ตารางกิโลเมตร
หรือ ๑,๕๔๙,๓๖๑ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๕ ของพื้นที่ภาคใต้ และร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ทั้งประเทศ รูปที่ 1 แสดงที่ตั้ง
และอาณาเขตของจังหวัดสตูล ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดอำเภอรั ตภู มิ จั งหวัดสงขลา อำเภอป่ าบอน จั งหวัดพั ทลุง อำเภอปะเหลี ยน จังหวัดตรั ง
ทิศใต้
ติดรัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล

-21.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนิน
เขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสำคัญๆ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พื้นที่ค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตก และทิศใต้มีที่ราบ
แคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้ำเค็มขึ้นถึงมีป่าแสมหรือป่าโกงกาง อยู่เป็นจำนวนมาก
นอกจากนั้นจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีลำน้ำสายสั้นๆไหลผ่านซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบพื้นที่ทางตอนเหนือ และทิศ
ตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับ
จังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรี แบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังมีภูเขาน้อยใหญ่
อยู่กระจัดกระจาย ในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่สำคัญได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขา
ควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล

-31.1.3 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
1) ลักษณะอากาศทั่วไป
เนื่องจากสตูลเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงมาก
นัก และมีฝนตกชุกในฤดูฝน เพราะอยู่ทางด้านรับลมจึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านมหาสมุทร
อิ น เดี ย อย่ า งเต็ ม ที่ ส่ ว นฤดู ห นาวอากาศไม่ ห นาวจั ด เพราะอยู่ ไ กลจากอิ ท ธิพ ลของอากาศหนาวพอสมควร
และบางครั้งอาจมีฝนตกได้ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยพาเอาฝนมาตก แต่มีปริมาณ
น้อยกว่าจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้
2) ฤดูกาล
ฤดูกาลของจังหวัดสตูลพิจารณาตามลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ฤดู ดังนี้
• ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่าง
ของฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด
คือเดือนมีนาคม
• ฤดู ฝ น เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ลางเดื อนพฤษภาคมถึ งกลางเดื อนตุ ลาคม ซึ่ งเป็ น ช่ วงฤดู มรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และในช่วงปลายฤดูฝนจะมีร่องความกดอากาศต่ ำเลื่อนลงมาพาดผ่าน
ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น
3) ปริมาณฝน
สตูลเป็นจังหวัดที่มีฝนอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าเปรียบเทียบกับทั้งประเทศ แต่ถ้าหากเปรียบเทียบ
กับปริมาณฝนของพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วถือว่ามีปริมาณฝนไม่มากนัก เพราะจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก
ของภาคใต้ได้รั บอิ ทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เต็มที่ เพี ยงอย่างเดี ยว ฝนในฤดู มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้ จึงมี
ปริมาณมาก แต่ ในฤดู มรสุ มตะวั นออกเฉียงเหนือจะมี ฝนน้ อย เนื่ องจากมี ภู เขาทางด้ านตะวันออกปิดกั้นทางลมไว้
โดยปริมาณฝนรวมตลอดปีของจังหวัดสตูลวัดได้ 2,289.9 มิลลิเมตร มีจานวนวันฝนตกประมาณ 176 วัน เดือนที่มีฝน
ตกมากที่สุดคือเดือนกันยายนและตุลาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 328.4 และ 339.0 มิลลิเมตร ตามลำดับ โดยมีฝนตก
ประมาณ 21-23 วัน ปริมาณฝนสูงสุดใน 24 ชั่งโมงที่เคยตรวจได้คือ 192.6 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
4) พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่ผ่านบริเวณภาคใต้และส่งผลกระทบต่อจังหวัดสตูลส่วนมากเป็นพายุ
ดีเปรสชันที่มีกำลังอ่อน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกทำให้มีฝนตกหนัก
และลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราว บางครั้งทำให้เกิดน้ำท่วมได้ กำลังแรงของลมและคลื่นในทะเลจะทำอันตรายแก่เรือ
ขนาดเล็กและอาคารบ้านเรือนที่อยู่ตามชายฝั่งได้ ส่วนพายุที่มีความรุนแรงและทำความกระทบกระเทือนให้แก่
จังหวัดสตูลและภาคใต้เป็นบริเวณกว้างได้แก่พายุโซนร้อน “ฮาเรียต” ซึ่งก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ใกล้ปลายแหลม
ญวนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2505 แล้วเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยพร้อมกับทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนและได้เคลื่อน
ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2505 ลงสู่ทะเลอันดามัน พายุนี้ได้ทำ
ความเสี ย หายเกื อ บทุ ก จั งหวั ด ในภาคใต้ โดยมี ผู้ เสี ย ชี วิ ต ถึ ง 935 คน และบาดเจ็ บ 445 คน ทรั พ ย์ สิ น ของ
ทางราชการและเอกชนเสียหายคิดเป็นมูลค่าถึง 1,320 ล้านบาท นับเป็นความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง
ที่สุดของประเทศไทย จากสถิติในคาบ 66 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่าน

-4เข้าสู่จังหวัดสตูล 2 ลูก ในเดือนธันวาคม โดยเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแล้วเคลื่อนผ่านเข้าสู่
จัง หวัดสตูล พายุลูกแรกมีก ำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันเคลื่อนผ่านเข้ามาในปี 2508 และพายุลูกที่ 2 เป็นพายุ
ดีเปรสชันที่อ่อนกำลังลงจากไต้ฝุ่น “แมนนี ” (MANNY 9327) โดยเคลื่อนตัวเข้าที่จัง หวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2536 ก่อนเคลื่อนที่ผ่าน จังหวัดพัทลุง ตรัง และสตูล (ที่มาลักษณะอากาศทั่วไป : ศูนย์ภูมิอากาศ สำนัก
พัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา มิถุนายน 2560)
1.1.4 ประชากรและการปกครอง
จังหวัดสตูล แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๗ อำเภอ ๓๖ ตำบล ๒80 หมู่บ้าน โดยมี
รายชื่ออำเภอดังนี้ อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู อำเภอควนกาหลง อำเภอควนโดน อำเภอทุ่งหว้า อำเภอท่าแพ และ
อำเภอมะนัง การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓๔
แห่ง เทศบาลเมื อง ๑ แห่ ง เทศบาลตำบล ๖ แห่ ง จากสถิ ติของกรมการปกครอง ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
จังหวัดสตูล มีประชากรทั้ งสิ้น ๓๑๙,๘๗๒ คน เป็นชาย ๑๕๘,๘๘๘ คน หญิ ง ๑๖๐,๙๘๗ คน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาล ๖๓,๑๕๔ คน และอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ๒๕๖,๗๑๘ คน ความหนาแน่นของประชากร โดยเฉลี่ย ๑๑๓.๙
คน ต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่จำนวนบ้านมี ๑๐๑,๘๖๔ หลังคาเรือน
1.1.5 แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ
แหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวั ดสตูล ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่มีเพียงแม่น้ำสายสั้นๆ และแคบซึ่งมี
ต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือและทิศตะวั นออก โดยชาวบ้านเรียกแม่น้ำเหล่านี้ว่า “คลอง” และมีลำน้ำ
สายหลักที่สำคัญแบ่งเป็น 3 ระบบลำน้ำ ดังนี้
1) ลุ่มน้ำสาขาคลองละงู
ความยาวคลอง 96.5 กม. (ประกอบด้ วยคลอง 2 คลอง คื อ คลองละงู ความยาว
70.9 กม.และคลองลำโลน ความยาว 25.6 กม.) ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของจังหวัดตรังและพัทลุงไหล
มาทางด้านเหนือของจังหวัดสตูล ผ่านพื้นที่อำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนังเป็นส่วนใหญ่ อำเภอทุ่งหว้า และ
อำเภอละงูเป็นบางส่วน ตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอละงูและอำเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา
บริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่ทะเลจะกว้างกว่าด้านในซึ่งบริเวณปากคลองปากบารานี้ เองที่ใช้เป็นท่าเทียบเรือ
สำหรับการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะเภตรา ส่วนคลองแยกด้านเหนือยังคงชื่อคลอง
ละงูเหมือนเดิมไหลออกทะเล บริเวณบ้านบ่อเจ็ดลูกและเกาะตะโล๊ะแบนแต และมีพื้นที่รับน้ำฝน 937.08 ตาราง
กิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณน้ำท่า เฉลี่ย 709.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี
2) ลุ่มน้ำสาขาคลองมำบัง (ดุสน)
ความยาวคลอง 76.9 กม. (ประกอบด้วยคลอง 4 คลอง คือ คลองการะเกตุ 21.8
กม. คลองท่าแพ 37.9 กม. คลองมำบัง 3.2 กม. และคลองตำมะลัง 14 กม.) ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่าง
อำเภอควนกาหลงและอำเภอควนโดน และลำน้ำไหลผ่านอำเภอเมืองสตูล และอำเภอควนโดนเป็นส่วนใหญ่ อำเภอ
ควนกาหลง เป็นส่วนน้อย ประกอบด้วย ห้วยเล็กๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผ่านเขตเทศบาลเมืองสตูล สถานี
ตำรวจน้ำเกาะนก และไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวตำมะลัง มีพื้นที่รับน้ำฝน 391.30 ตารางกิโลเมตร ปริมาณ
น้ำฝน เฉลี่ย 2,100 มิลลิเมตรต่อปี และ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 679.38 ล้านลูกบาศกเมตรต่อปี

-53) ลุ่มน้ำสาขาคลองท่าแพ
ความยาวคลอง 62.9 กม. (ประกอบด้วยคลอง 3 คลอง คือคลองการะเกตุ 21.8 กม.
คลองท่าแพ 37.9 กม. และคลองบาราเกตุ 3.2 กม.) ต้นน้ำอยู่บริเวณเขาสามยอด ดอนสีเดน ไหลผ่านอำเภอควน
กาหลง เข้าสู่อำเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง สำหรับ ส่วนที่ไหลผ่านอำเภอท่าแพ มัก
เรียกว่าคลองท่าแพมีพื้นที่รับน้ำฝน 452.16 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,200 มิลลิเมตรต่อปี และ
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (ที่มา : โครงการชลประทานสตูล)
จังหวัดสตูลมีทรัพยากรน้ำ/ลำน้ำตามธรรมชาติ คือ มีแหล่งน้ำจำนวนทั้ง สิ้น 1,046
แห่งประกอบด้วย แหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 199 แห่ง แหล่งน้ำเอกชน จำนวน 776 แห่ง และแหล่งน้ำอื่นๆ
จำนวน 71 แห่ง และมีฝายทั้งสิ้นจำนวน 28 แห่ง ซึ่งมีลำน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่
1) คลองละงู
คลองละงูมีความยาวประมาณ 73.44 กิโลเมตร ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของ
จังหวัดตรังและสงขลา ไหลมาทางด้านเหนือของจังหวัดตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอละงู และอำเภอควนกาหลง
ความยาวประมาณ 47 กิโลเมตร ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา
2) คลองมำบัง
คลองมำบังมีต้นน้ำมีอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอำเภอควนกาหลง และอำเภอควนโดน
3) คลองบาราเกต
คลองบาราเกตมีความยาวประมาณ 44.58 กิโลเมตร ต้นน้ำอยู่บริเวณเขาสามยอด
ดอนสีเดน ไหลผ่านอำเภอควนกาหลง เข้าสู่อำเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง
4) คลองลำโลนน้อย
คลองลำโลนน้อยมีความยาวประมาณ 15.17 กิโลเมตร มีต้นน้ำอยู่บริเวณเขาเขียว
เขาไคร เขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอำเภอควนกาหลง มาบรรจบกับคลองละงู ที่บ้านตาแหลม
5) คลองท่าจีน
คลองท่าจีนมีความยาวประมาณ 33.96 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดบริเวณเทือกเขาติดกับประเทศ
มาเลเซีย เขตอำเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมือง ไหลออกสู่ทะเล บริเวณอ่าวท่าจีน
๑.2. ข้อมูลเขตพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์
1.2.1 พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 1,259.48 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 787,175 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 50.81 ของพื้นที่จังหวัด (คิดจากเนื้อที่จังหวัด 2,478.98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,549,363 ไร่
โดยพื้นที่ดังกล่าวไม่นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นป่าบก และป่าชายเลน ดังนี้
1) ป่ าบกมี 13 ป่ า มี เนื้ อ ที่ ทั้ ง หมดจำนวน 912.27 ตารางกิ โลเมตร หรือ ประมาณ
570,169 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 36.80 ของพื้นที่จังหวัด
2) ป่าชายเลนมี 5 ป่า มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 347.21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
217,007 ไร่ หรือคิดเป็น ร้อยละ 14.01 ของพื้นที่จังหวัด

-6สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูล (แร่ธาตุ) มีหินชั้นที่อายุแตกต่างกันหลายยุค มีการ
สำรวจ พบแหล่งแร่ ที่สำคัญหลายชนิด เช่น แบไรท์ พบบริเวณอำเภอทุ่ง หว้าและอำเภอควนกาหลงตรวจพบ
บริเวณอำเภอควนกาหลง และอำเภอละงู ดีบุก พบบริเวณ อำเภอควนโดน และอำเภอเมืองสตูล ตะกั่วพบบริเวณอำเภอ
ควนกาหลง เหล็ก พบบริเวณอำเภอควนโดน และควนกาหลง และนอกจากนี้ ยังพบแร่อื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น ถ่านหิน
หินปูนโดโลไมต์ และวุลแฟรม ปัจจุบันได้ทำการเปิดเหมืองเพียงชนิดเดียว คือ หินปูน (หินปูนเพื่อการก่อสร้าง)

รูปที่ 3 แผนที่แสดงลำน้ำสายหลักในพื้นที่จังหวัดสตูล (ที่มา : โครงการชลประทานสตูล)

-71.2.2 พื้นที่ป่าไม้จากการสงวนป่า
พื้นที่ป่าไม้จากการสงวนป่าแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1) ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสตูลมีจำนวน 18 ป่า เนื้อที่ประมาณ 729,974.55
ไร่ (รวมพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) แบ่งออกเป็น
1.1) เพื่อการอนุรักษ์ Zone C เนื้อที่ประมาณ 370,842 ไร่
1.2) เพื่อเศรษฐกิจ Zone E เนื้อที่ประมาณ 359,139 ไร่
2) อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสตูลมีจำนวน 3 แห่ง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ
1,241,406.25 ไร่ คือ พื้นที่บกมีเนื้อที่ประมาณ 304,693.75 และพื้นที่น้ำมีเนื้อที่ประมาณ 936,712.50 ไร่ ดังนี้
2.1) อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เนื้อที่ 196 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 122,500 ไร่
2.2) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เนื้อที่ 1,490 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 931,250 ไร่
2.3) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เนื้อที่ 494.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
308,987 ไร่ (พื้นที่จังหวัดตรัง-สตูล) สำหรับท้องที่จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ 187,656.25 ไร่
3) วนอุทยาน จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 17.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,077.25 ไร่
ได้แก่ วนอุทยานธาราสวรรค์อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอควนกาหลง
4) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
4.1) เขตรั กษาพั นธุ์ สั ตว์ ป่ าเขาบรรทั ด เนื้ อที่ 1,288 ตารางกิ โลเมตรหรื อประมาณ
805,000 ไร่ (พื้นที่จังหวัดตรัง-พัทลุง-สงขลา-สตูล) สำหรับท้องที่จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 88,250.00 ไร่
4.2) เขตรั กษาพั นธุ์ สั ตว์ ป่ าโตนงาช้ าง เนื้ อที่ 181.95 ตารางกิ โลเมตร หรื อประมาณ
113,721 ไร่ (พื้นที่จังหวัดสงขลา-สตูล) สำหรับท้องที่จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ 49,243.00 ไร่
5) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจังหวัดสตูลมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 20.43 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 12,770 ไร่ ได้แก่
5.1) เขตห้ ามล่าสั ตว์ป่ าหนองปลักพระยาและเขาพระยาบังสา (พื้ นที่เป็นภูเขา เนื้ อที่
12,500.00 ไร่ พื้นที่เป็นหนองน้ำ เนื้อที่ 270.00 ไร่)
1.2.3 ป่าชายเลน
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งสามารถพบได้ในเขตอำเภอที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่อำเภอ
ทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 217,007 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.37 ของ
พื้นที่จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2524 มีการกำหนดป่าชายเลนของจังหวัดสตูลออกเป็น
5 ป่า ดังนี้
1) ป่าชายเลน จ. สตูล ตอนที่ 1 อยู่ในเขตอำเภอทุ่งหว้า, อำเภอละงู
2) ป่าชายเลน จ. สตูล ตอนที่ 2 อยู่ในเขตอำเภอละงู , อำเภอเมือง
3) ป่าชายเลน จ. สตูล ตอนที่ 3 (ป่าปาเต๊ะ-ป่ากลัดจูด) อยู่ในเขตอำเภอเมือง
4) ป่าชายเลน จ. สตูล ตอนที่ 4 (ป่าเจ๊ะบิลัง-ป่าตันหยงโป-ป่าตำมะลัง) อยู่ในเขตอำเภอเมือง
5) ป่าชายเลน จ. สตูล ตอนที่ 5 อยูใ่ นเขต อำเภอเมือง

-81.3 พื้นที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัย
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งลุ่มน้ำสายหลักทั้ง ๓ สาย ได้แก่ คลองละงู คลองท่าแพ
และคลองมำบัง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักจนทำให้เกิดปริมาณน้ำท่าไหลหลากในลำน้ำ ดังกล่าวมากเกิน
กว่าความจุของร่องน้ำทำให้เกิดน้ำไหลล้นตลิ่งทั้งสองข้าง โดยเฉพาะในบริเวณที่ลุ่มต่ำส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังทำความ
เสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
1.3.1 พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในปี 2563
พื้ นที่ ที่ มี ความเสี่ ยงต่ อการเกิ ดอุ ทกภั ย ในปี 2563 จำนวน จำนวน 7 อำเภอ 25 ตำบล
171 หมู่บ้ าน โดยวิเคราะห์จากลักษณะที่ตั้ง และสถิติการเกิดสถานการณ์ อุทกภัย ซึ่งกำหนดเป็นระดับความเสี่ยง
3 ระดับคือระดับสูง ระดับกลางกลาง และระดับต่ำ รายละเอียดตามตารางแสดงพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก (ภาคผนวก ง)
1.3.2 บริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซาก จำนวน 6 อำเภอ 8 ตำบล ดังนี้
ตาราง 1 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซาก
ที่

อำเภอ
ควน
1
โดน

ตำบล

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซาก
พื้นที่/เส้นทาง

ย่านซื่อ

บริเวณหน้าโลตัส /ค่ายรวมมิตร- ย่านซื่อ
บริเวณตลาดนัด /ย่านซื่อ - ตำมะลัง
เกาะหลีเป๊ะ
บริเวณหน้าโลตัส / ละงู-สามแยก
บ้านศาลเจ้า /แยกทางหลวงชนบท สต 5041 –
บ้านศาลเจ้า
บ้านสวนเทศ /ทุ่งตำเสา-สวนเทศ
ทุ่งตำเสา-สวนเทศ
บ้านผัง 1 /นิคมควนกาหลง – นาโต๊ะขุน

2

เมือง

3

ละงู

ฉลุง
เกาะสาหร่าย
กำแพง

4

มะนัง

ปาล์มพัฒนา

ท่าแพ
ควน
6
กาหลง

แป-ระ
ควนกาหลง
อุไดเจริญ

5

หมายเหตุ
น้ำหลาก
น้ำล้นตลิ่ง
น้ำท่วมขัง
ทางน้ำไหลผ่าน
น้ำหลาก
น้ำหลาก
น้ำหลาก
น้ำหลาก

-91.3.3 สถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดสตูล 5 ปีย้อนหลัง
ตาราง 2 สถิติการเกิดอุทกภัย ในจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี 2558 - 2562
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือ
พื้นที่ประสบภัย
ปี
(อำเภอ)
ด้านพืช
ด้านปศุสัตว์
ด้านประมง
ด้านบรรเทา
ท่าแพ
11,408.25
221,130.00
ละงู
74,364.50
2558
ควนโดน
31,998.75
เมืองสตูล
21,826.50
590,480.00 8,215.75.00
ทุ่งหว้า
29575.00
2559
ท่าแพ
247,669.50
72,655.00 145,371.00
ละงู
1,304,759.75 109,000.00 44,813.25.00 381,789.00
ควนโดน
180,146.00
76,160.00
2,681.00
2560
เมืองสตูล
989,740.75 647,575.00
19,697.00
ทุ่งหว้า
105,736.00
ควนกาหลง
81,844.25
27,425.00 171,467.55 468,100.00
มะนัง
26,617.50
63,250.00
3,672.00 522,497.00
ละงู
16,000.00
ทุ่งหว้า
73,972.50
47,905.00
2561
เมืองสตูล
6,337.50 110,670.00
5,910.00
ควนโดน
1,690.00
23,325.00
ควนกาหลง
20,280.00
17,607.00
2562
-

ด้านดำรงชีพ
25,000.00
295,000.00
109,160.00
-

ด้านปฏิบัติงาน
6,803.00
-

-101.4 สถานการณ์เฉพาะ ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสตูลปี 2562
1.4.1 ข้อมูลพื้นที่การเกษตร
จังหวัดสตูลมีประชากรที่ประกอบอาชีพการเกษตรแยกเป็น พื้นที่นาข้าว พื้นที่พืชสวน และ
พื้นที่พืชไร่ ฯลฯ มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตร จังหวัดสตูล จำนวน 45,968 ครัวเรือน คิดเป็น
47.22 % ของประชากรจังหวัดสตูล ตามตารางที่ 3 (ข้อมูลปี 2561) พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 595,042 ไร่
โดยมีพื้นที่เพาะปลูกพืชสวนมากที่สุด ประมาณ 512,394 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ปลูก ไม้ยืนต้น เช่นยางพารา ปาล์ม
น้ ำมั น ฯลฯ ประมาณ 494,711 ไร่ พื้ น ที่ เพาะปลู กไม้ ผ ล เช่ น ลองกอง ทุ เรี ยน เงาะ มั ง คุ ด จำปาดะ ฯลฯ
ประมาณ 14,498 ไร่ และพื้นที่เพาะปลูกพืชผัก เช่นข้าวโพดหวาน พริก แตงกวา ถั่วฝักยาว ประมาณ 3,185 ไร่
รองลงมาได้แก่พืชไร่ เช่น อ้อยเคี้ยว สับปะรด ประมาณ 2,170 ไร่ ในส่วนของพื้นที่ทำนาปรังในปีการผลิตปัจจุบัน
มีเฉพาะในอำเภอเมืองสตูล จำนวน 185 ไร่
1.4.2 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบ ดังนี้
1) พื้นที่เศรษฐกิจ (เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำท่วมขัง/น้ำหลาก)
เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เนื่องด้วยพื้นที่ชุมชนเกาะ
หลีเป๊ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีเส้นทางหลักในการระบายน้ำอยู่ประมาณ 5 จุด ทั้งนี้ได้มีการถมดินขวางทางน้ำทำให้น้ำไม่
สามารถระบายออกลงสู่ทะเลได้ และได้มีรีสอร์ท สร้างขึ้นปิดทางระบายน้ำเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดน้ำท่วมขัง
ทำให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน 3 ชุมชน (ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนอุเส็น ชุมชนหลังโรงเรียนเกาะอาดัง)
เส้นทางหลักในการระบายน้ำอยู่ประมาณ 5 จุด ดังนี้
1.1) จุดบริเวณหาดพัทยา 2 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ เป็นจุดรับน้ำ
จากสันเขาชุมชนป๊ะอุหนา
1.2) จุดบริเวณหาดพัทยา 2 (ถัดจากจุดที่ 1 ไปทางทิศเหนือของเกาะประมาณ 300
เมตร) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะ เป็นจุดรับน้ำจากสำนักสงฆ์หาญทะเล และชุมชนบริเวณนั้นทั้งหมด
1.3) จุดบริเวณร่องน้ำค่ายทหาร ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะ เป็นจุดรับน้ำจากสัน
เขาบริเวณที่ตั้งค่ายทหาร (ชุมชนบ้านกลาง)
1.4) จุดบริเวณชุมชนหลังโรงเรียน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ เป็น
พื้นที่แอ่งกระทะและเป็นจุดรับน้ำจากเนินเขาบริเวณหาดประมงและสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
1.5) จุดบริเวณชุมชนอุเส็น ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ เป็นจุดรับน้ำจาก
แยกอำเภอส่วนหน้า ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนอุเส็น รวมทั้งน้ำจากหลังค่ายทหารไหลมาตามความลาดเอียงของพื้นที่
ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักมี
ปริมาณน้ำฝนมาก เกิดภาวะน้ำท่วมขังบนเกาะหลีเป๊ะ สาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำฝนสะสมไม่สามารถไหลลงสู่
ทะเลได้ตามเส้นทางเดิม ซึ่งเป็นลำรางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางจุดที่ 4 (ชุมชนหลังโรงเรียน) และจุดที่
5 (ชุมชนอุเส็น) เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำไม่สามารถไหลลงสู่ทะเลได้

-11ตาราง 3 ครัวเรือนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตร
ที่

อำเภอ

ครัวเรือนทั้งหมด

1
2
3
4
5
6
7

เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ท่าแพ
ละงู
ทุ่งหว้า
มะนัง

38,495
7,639
11,681
6,585
21,968
5,376
5,604

รวม
ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

97,348

ครัวเรือนเกษตรกร
จำนวน (ครัวเรือน)
10,975
4,937
6,794
5,052
11,289
3,536
3,385
45,968

ร้อยละ
28.51
64.63
58.16
76.72
51.39
65.77
60.40

ประชากร (ราย)
ทั้งหมด
ภาคเกษตร
114,995 28,122
26,742
14,232
35,072
13,342
29,474
13,103
72,747
18,708
24,229
10,103
18,315
9,982

47.22 321,574

107,592

พื้นที่การเกษตร
(ไร่)
118,245.00
487,91.75
133,578.07
66,145.00
86,948.00
58,596.18
82,738.00
595,042.00

-122) พื้นที่ชุมชน (เสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย)
จังหวัดสตูล มีพื้น ที่ ชุม ชนที่ มีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้ นที่
4 อำเภอ 17 ตำบล 124 หมู่บ้าน ดังนี้
ตาราง 4 พื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
อำเภอ
ตำบล
เขาขาว
ละงู
ละงู
กำแพง
น้ำผุด
รวม
4 ตำบล
ควนโดน
ควนสตอ
ควนโดน
ย่านซื่อ
วังประจัน
รวม
4 ตำบล
ควนกาหลง
ควนกาหลง
อุใดเจริญ
ทุ่งนุ้ย
รวม
3 ตำบล
ฉลุง
ควนขัน
คลองขุด
เมืองสตูล
เกตรี
ควนโพธิ์
บ้านควน
รวม
6 ตำบล

หมู่ที่
1-7
1 - 18
1 - 12
1, 3, 5, 6, 9, 10
43 หมู่บ้าน
1 - 10
1, 2, 3, 5, 6, 8 - 10
1-7
1-2
27 หมู่บ้าน
1-7,9
3,4,6,8,9
6
14 หมู่บ้าน
1 - 14
1-4
1-7
1-7
3,7
1-2,4-7
40 หมู่บ้าน

-133) พื้นที่ด้านการเกษตรที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านพืช)
จังหวัดสตูลมีพื้นที่เพาะปลูกที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่
7 อำเภอ 28 ตำบล 112 หมู่บ้าน
ตาราง 5 พื้นที่ด้านการเกษตรที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านพืช)
อำเภอ

ตำบล

1.เมืองสตูล

รวม
2.ละงู
รวม
3.ทุ่งหว้า
รวม
4.ท่าแพ
รวม
5.ควนกาหลง
รวม

เกตรี
ควนโพธิ์
ฉลุง
บ้านควน
คลองขุด
ควนขัน
6 ตำบล
แหลมสน
กำแพง
เขาขาว
น้ำผุด
ละงู
5 ตำบล
ป่าแก่บ่อหิน
ทุ่งหว้า
นาทอน
ทุ่งบุหลัง
ขอนคลาน
5 ตำบล
ท่าแพ
ท่าเรือ
แป-ระ
3 ตำบล
ควนกาหลง
ทุ่งนุ้ย
อุใด
3 ตำบล

หมู่บ้าน
๑-๗
2 ,3 ,4, 5
1 ,2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 11 12 ,13
๑-7
6, 7
4
32 หมู่บ้าน
24
1, 2, 4 ,6, 7, 9
1 ,2 ,3 ,4, 5 ,6, 7
1 ,2 ,3 ,4 ,5, 6 ,8, 9 ,10 ,11
5 ,9 ,11 ,13
29 หมู่บ้าน
6
8
1, 2 ,3
2
2 ,4
8 หมู่บ้าน
3 ,4, 5 ,8 ,9, 10
1, 5
1 ,2, 3 ,6
12 หมู่บ้าน
7
7 ,12
5
4 หมู่บ้าน

หมายเหตุ
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6.ควนโดน

ตำบล

ควนสตอ
ย่านซื่อ
วังประจัน
รวม
4 ตำบล
7.มะนัง
นิคมพัฒนา
ปาล์มพัฒนา
รวม
2 ตำบล
ข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

หมู่บ้าน
1, 2 ,3 ,4, 8, 9 ,10
1 ,2, 3, 4, 6, 7
1 ,2
22 หมู่บ้าน
3 ,4, 5
2, 10
5 หมู่บ้าน

หมายเหตุ

4) พื้นที่ด้านการเกษตรที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านปศุสัตว์)
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน
พื้นที่ 7 อำเภอ 29 ตำบล 216 หมู่บ้าน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 16,513 ราย
ตาราง 6 พื้นที่ด้านการเกษตรที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านปศุสัตว์)
อำเภอ
1.เมืองสตูล

ตำบล
เกตรี
ควนโพธิ์
ฉลุง
บ้านควน
คลองขุด
ควนขัน
รวม

2.ละงู

3.ทุ่งหว้า

๑-๗
1-7
1-14
๑-7
1-7
1-4
6 ตำบล

กำแพง
ปากน้ำ
เขาขาว
น้ำผุด
ละงู
รวม

หมู่บ้าน

5 ตำบล

ทุ่งบุหลัง
ขอนคลาน
ป่าแก่บ่อหิน
ทุ่งหว้า
รวม
5 ตำบล

46 หมู่บ้าน
1-7 , 9-11
2 ,5
1-7
1-11
1 ,3 ,5-6 ,8 ,11-17
41 หมู่บ้าน
2
4
4-6
1-3 ,5, 7-10
20 หมู่บ้าน

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ราย)
3,457

3,432

1,588
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ตำบล
ท่าแพ
ท่าเรือ
แป-ระ
สาคร

4.ท่าแพ

4 ตำบล
ควนกาหลง
5.ควนกาหลง
ทุ่งนุ้ย
อุใด
รวม
3 ตำบล
ควนโดน
ควนสตอ
6.ควนโดน
ย่านซื่อ
วังประจัน
รวม
4 ตำบล
7.มะนัง
นิคมพัฒนา
ปาล์มพัฒนา
รวม
2 ตำบล

หมู่บ้าน
1-10
1-7
1-7
1-8

รวม

ข้อมูล: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ราย)
2,531

32 หมู่บ้าน
1-11
1-12
1-9

1,299
32 หมู่บ้าน

1-10
1-10
1-7
1-4

2,143
31 หมู่บ้าน

1-8
1-4 ,8 ,10
14 หมู่บ้าน

2,063

-165) พื้นที่ด้านการเกษตรที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านประมง)
พื้นที่ด้านการเกษตรที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านประมง) ในพื้นที่ 7
อำเภอ 20 ตำบล 79 หมู่บ้าน
ตาราง 7 พื้นที่ด้านการเกษตรที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านประมง)
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
หมายเหตุ
เกตรี
1,3,5,6,7
ควนโพธิ์
1 ,2, 3, 5
1.เมืองสตูล
ฉลุง
1,2,5,12
คลองขุด
1,2,6,7
ควนขัน
4
รวม
5 ตำบล
18 หมู่บ้าน
กำแพง
1 ,3 ,4 ,8
2.ละงู
ปากน้ำ
5
ละงู
4, 6 ,15
รวม
3 ตำบล
8 หมู่บ้าน
นาทอน
8
3.ทุ่งหว้า
ป่าแก่บ่อหิน
6 ,7
รวม
2 ตำบล
3 หมู่บ้าน
ท่าแพ
1-10
4.ท่าแพ
ท่าเรือ
1
รวม
2 ตำบล
11 หมู่บ้าน
ควนกาหลง
3 ,5 ,7 ,8
5.ควนกาหลง
ทุ่งนุ้ย
4, 7 ,9 ,10, 11, 12
อุใดเจริญ
1, 2, 3, 5 ,6, 7
รวม
3 ตำบล
16 หมู่บ้าน
ควนโดน
1,2,3,4,5,7,8,9,10
วังประจัน
2,4
6.ควนโดน
ย่านซื่อ
2 ,4 ,6, 7
ควนสตอ
1 ,2, 3, 6 ,7
รวม
4 ตำบล
20 หมู่บ้าน
7.มะนัง
นิคมพัฒนา
5 ,6, 7
รวม
1 ตำบล
3 หมู่บ้าน
ข้อมูล: สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

1.4.3

-17ระบบกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก) ข้อมูลระบบชลประทาน ฝาย
1) พื้นที่อ่างเก็บน้ำ หรือข้อมูล

รูปที่ 4 อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจังหวัดสตูล

-18ตาราง 8 ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจังหวัดสตูล
พิกดั UTM (ชุด L7018)
ที่

อ่างเก็บน้ า

ความจุที่
รนก.

ปริ มาณน้ าในอ่าง

ประจาสัปดาห์
3 ปริ มาณน้ า % เทียบ
(ล้าน ม .)
3
(ล้าน ม .) กับ รนก.

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

หมายเหตุ

เจ๊บิลงั

เมืองสตูล

สตูล

0.0286

0.0212

74.13

ถ่ายโอนแล้ว

Zone

E

N

1 อ่างเก็บน้ าบ้านปาเต๊ะเหนือ

47

606530

743550

2 อ่างเก็บน้ าบ้านโตนเขาใคร (พรด.)

47

610700

782600 ปาล์มพัฒนา

มะนัง

สตูล

0.8850

0.3990

45.08

(พรด.)

3 อ่างเก็บน้ าห้วยตะแบก

47

579545

774273

นาทอน

ทุ่งหว้า

สตูล

0.0860

0.0172

20.00

ถ่ายโอนแล้ว

4 อ่างเก็บน้ าห้วยโต๊ะโส๊ะ

47

579989

774085

นาทอน

ทุ่งหว้า

สตูล

0.0130

0.0033

25.38

ถ่ายโอนแล้ว

5 อ่างเก็บน้ าคลองเจ

47

586867

786000

ทุ่งหว้า

ทุ่งหว้า

สตูล

0.1200

0.1165

97.08

ถ่ายโอนแล้ว

6 อ่างเก็บน้ าซอย 4

47

609896

758880 ควนกาหลง ควนกาหลง

สตูล

0.0750

0.0378

50.40

ถ่ายโอนแล้ว

7 อ่างเก็บน้ าซอย 7

47

606867

759100 ควนกาหลง ควนกาหลง

สตูล

0.1200

0.0843

70.25

ถ่ายโอนแล้ว

8 อ่างเก็บน้ าบ้านน้ าหรา (พรด.)

47

619667

765500

ควนกาหลง

สตูล

0.2400

0.0608

25.33

(พรด.)

9 อ่างเก็บน้ าบ้านผัง 120

47

610667

763900

อุใดเจริ ญ ควนกาหลง

สตูล

0.1600

0.1365

85.31

ถ่ายโอนแล้ว

47

615150

758850 ควนกาหลง ควนกาหลง

สตูล

0.8000

0.6420

80.25

รวม 2.5276

1.5186

60.08

10

อ่างเก็บน้ าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล

ที่มา โครงการชลประทานสตูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ทุ่งนุย้

ถ่ายโอนแล้ว

-1914.4 ปริมาณน้ำฝนรายปี และปริมาณน้ำท่า รายปีย้อนหลัง 5 ปี (58 – 62)
สถานีวัดน้ำฝน ในพืน้ ที่จังหวัดสตูล
ตาราง 9 ปริมาณน้ำฝนรายเดือนแต่ละปี หน่วยเป็นมิลลิเมตร
ปี / เดือน ม.ค.
2558
13.4
2559
22.8
2560 196.5
2561 123.0
2562
41.9

ก.พ.
1.2
3.8
15.9
8.4
5.6

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
8.0 131.7 136.5 205.6 358.1 373.1
0.7
58.4 264.7 132.7 219.4 238.1
154.9 233.5 258.8 132.0 168.4 391.2
31.3 93.7 344.5 236.2 427.5 256.2
52.2 174.3 210.7 227.8 129.4 377.2

ก.ย.
595.7
250.7
715.6
443.3
120.0

ต.ค.
202.8
394.8
283.1
315.4
350.9

พ.ย.
ธ.ค.
รวม
217.0 31.8 2,274.9
176.7 176.8 1,939.5
328.0 47.8 2,925.8
119.9 146.0 2,545.3
108.6 13.0 1,811.8

สถานีวัดน้ำท่า ในพืน้ ที่จังหวัดสตูล
ตาราง 10 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนแต่ละปี หน่วยเป็นล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำรายเดือน
พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562

ม.ค.
19.703
9.334
66.215
25.169
26.092

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

5.720 3.003 3.391
4.653 2.968 2.741
17.250 12.058 42.821
12.976 9.059 7.802
11.243 8.587 8.239

ที่มา: โครงการชลประทานสตูล

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

8.373
7.257
36.949
18.793
15.054

18.245
10.736
19.208
38.242
24.056

55.198
21.192
13.860
47.741
19.582

63.560
29.051
64.182
39.852
29.655

85.615
20.629
86.600
80.124
23.611

37.126
12.579
55.093
50.313
50.601

38.364
47.752
51.522
28.938
35.669

18.859
37.182
56.336
23.578
20.426

ปริมาณน้ำ รายปี
รายปี
เฉลี่ย
ล้าน
ล้าน
ลบ.ม.
ลบ.ม.
357.158
29.763
206.073
17.173
522.093
43.508
382.585
31.882
272.814
22.735
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2. ภารกิจ
กองอำนวยการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัด สตูล (กอปภ.จ.สตูล ) ดำเนิน การตามแนวทางที่
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กำหนดโดยให้ผู้อำนวยการจังหวัดบัญ ชาการ
เหตุการณ์ ควบคุมแก้ปัญหา กำกับดูแล สั่งการ และดำเนินการต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุก
ขั้นตอน ตามศักยภาพของ หน่วยงานในเขตจังหวัด และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง เมื่อประเมินว่า
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และองค์กรระดับรองลงมา
2.1 เป้าหมาย
2.1.1 การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ
ระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจ
เกิด ขึ้ น โดยการบู รณาการร่ว มกั น ทุ กภาคส่วนทั้ ง ในประเทศและต่ างประเทศ ซึ่ง ทำให้ ผู้ป ระสบภั ยได้ รับ การ
ช่วยเหลือ ได้อ ย่างรวดเร็ว รวมทั้ งพื้ นที่ ป ระสบภั ยได้ รับ การฟื้ น ฟู อ ย่างทั่ วถึ ง และเป็ นธรรม เพื่ อ เป็ น การสร้า ง
มาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ
2.1.2 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้
ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.1.3 ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย
ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย โดยให้ความสำคัญ กับการสร้างองค์ความรู้
ความตระหนั ก และวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย รวมถึ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพสั ง คมและท้ อ งถิ่ น เพื่ อ มุ่ ง เข้ า สู่
“การรู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience)
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติ
เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติ(Concept of Operations) ให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างบูรณาการ เป็นระบบ และมีทิศทาง
เดียวกัน
2.2.2 เพื่อเป็นการประมวลแนวทางปฏิบัติและทิศทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อเป็ นการประมวลแนวทางปฏิบั ติและทิศทางการจัด การความเสี่ยงจากสาธารณภัย ที่
นานาประเทศใช้อยู่ในปัจจุบนั และเป็นที่ยอมรับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่สอดคล้อง

-212.3 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.3.1 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
กองอำนวยการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ มี นายอำเภอ เป็น ผู้อำนวยการ
อำเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอของตนและหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อำนวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3.2 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้อำนวยการ
ท้องถิ่น มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด
และผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3.๓ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล มีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลของตน
และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย

3. การปฏิบัติ
3.1 แนวความคิดในการปฏิบัติ
3.1.1 การดำเนินการของ กอปภ.จ.
๑) เมื่อ เกิด ภัย ขึ้น หรือ คาดว่ า จะเกิ ด ภั ย จัง หวั ด ตั้ง ศูน ย์บัญ ชาการเหตุก ารณ์จัง หวั ด
สตูล (อุ ท กภั ย พ.ศ. 2563) ขึ้ น โดยมี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวัด สตู ล เป็ น ผู้ อ ำนวยการศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์
ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล
๒) มอบหมายหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบให้ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง กำหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ติดตามสถานการณ์หรือสรุปสถานการณ์ภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
3) เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลัง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร และ
ทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการภัย (อุทกภัย) ที่เกิดขึ้น อำนวยการประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล
3.1.2 แนวทาง/กลยุทธ์ของจังหวัด
๑) ยึดหลักการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยดำเนินการตั้งแต่ในช่วงก่อนเกิดภัยในการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง พร้อมทั้งดำเนินการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรทุกด้านที่จะรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
๒) ยึดหลักการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ตามกฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตลอดจนระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนำระบบการบัญ ชาการเหตุการณ์มาใช้ในการปฏิบัติการ
เผชิญเหตุอุทกภัย เพื่อให้การเผชิญเหตุอุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

-22๓) ยึ ด หลั ก ความเป็ น เอกภาพ ให้ มี อ งค์ ก รปฏิ บั ติ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับจังหวัด
๔) ให้ ถื อ ว่ าการรัก ษาชีวิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนเป็ น เรื่อ งสำคั ญ เร่ง ด่ ว นลำดั บ แรก
ที่ต้องเข้าระงับและให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว
3.1.3 ขอบเขตสาธารณภัย
1) อุทกภัย
อุท กภั ย หมายถึ ง เหตุ การณ์ ที่ มี น้ ำท่ วมพื้ น ดิ น สู ง กว่าระดั บ ปกติ ซึ่ ง มี ส าเหตุ จ ากมี
ปริ ม าณน้ ำ ฝนมากจนทำให้ มี ป ริ ม าณน้ ำ ส่ ว นเกิ น มาเติ ม ปริ ม าณน้ ำ ผิ ว ดิ น ที่ มี อ ยู่ ต ามสภาพปกติ จนเกิ น ขี ด
ความสามารถการระบายน้ำของแม่น้ ำ ลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการ
ไหลของน้ำตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง/น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood)
2) วาตภัย
วาตภัย หมายถึง ภั ยที่ เกิด ขึ้น จากพายุล มแรงจนทำให้ เกิด ความเสี ยหายแก่ อ าคาร
บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ สำหรับในประเทศไทย วาตภัยหรือพายุลมแรง มีสาเหตุมาจากพายุหมุนเขต
ร้อน ได้แก่ ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น เป็นต้น
3) ดินถล่มหรือโคลนถล่ม
ดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพื้นที่สูง
สู่พื้นที่ต่ำกว่าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้ำเป็นตัวกลางทำให้มวลวัสดุเกิดความไม่มีเสถียรภาพ
อัตราการไถลเลื่อนดังกล่าวข้างต้น อาจช้าหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน สภาพสิ่งแวดล้อม และ
ปริมาณน้ำฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกล่าว
อาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน รถยนต์ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ชำรุด หรือพังทลาย และยังอาจทำให้ช่องเปิดของสะพาน
และแม่น้ ำลำคลองอุดตันจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้ในเส้น ทางการเคลื่อนตัว ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็น
อันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งแวดล้อม

-233.2 การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
3.2.1 ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2558 แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยมีผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ตามระดับความรุนแรง ดังนี้
ตาราง 11 ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับ การจัดการ
1
สาธารณภัยขนาดเล็ก
2
สาธารณภัยขนาดกลาง
3
สาธารณภัยขนาดใหญ่
4

ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู้อำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม
สั่งการและบัญชาการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

3.2.2 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
1) การปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
ให้ส่วนราชการ หน่ วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาสัง คมในพื้ นที่ จัง หวัดต้อ งถื อ
ปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งที่เป็นการใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง เช่น การ
ขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน ทำความสะอาดร่องน้ำ การกำจัดพืช ขยะ สิ่งกีดขวางทางน้ำ ตามคู คลอง แหล่งน้ำ
ต่างๆ การสร้างเส้นทางลำเลียงน้ำที่มีการระบาย ไปยังพื้นที่รองรับน้ำต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้
กรณีเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำ พนังกั้ นน้ำ การเสริมคันกั้นน้ำ
เป็นต้น ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบเมื่อเกิดภัย ดังนี้
• เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง พื้นที่นั้น เข้าดำเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ และผู้อำนวยการจังหวัดทราบ
• กรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดภัยพิบัติอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการท้องถิ่น
หลายคนผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้แล้วให้แจ้งผู้อำนวยการ
ท้องถิน่ อื่นทราบโดยเร็ว และกรณีผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอหรือ
ผู้อำนวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป
• ผู้อำนวยการในเขตพื้น ที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียง มีหน้าที่สนับสนุน การป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียงนั้น

-24• เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการเบื้องต้น

เพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจำเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจ
ดำเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้
• กรณีเจ้าพนักงานจำเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่
เกิดภั ยพิ บัติ เพื่ อทำการป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ให้ก ระทำได้ต่อ เมื่อ ได้รับ อนุ ญ าตจากเจ้าของ หรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่อมีผู้ อำนวยการอยู่
ด้วย และหากทรั พย์ สิน นั้ น เป็ นสิ่ งที่ ทำให้ เกิ ดสาธารณภั ย ได้ ง่าย ให้ เจ้ าพนัก งานมีอ ำนาจสั่ง ให้ เจ้าของ หรื อผู้
ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม
เจ้าพนั กงานมีอำนาจขนย้ายทรัพ ย์สินนั้น ได้ต ามความจำเป็น โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดา ความ
เสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
• ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น และทำบัญ ชี
รายชื่อ ผู้ประสบภัยและทรัพย์ สินที่เสียหายไว้เป็น หลักฐาน พร้อมทั้ง ออกหนัง สือรับรองให้ผู้ป ระสบภัย ไว้เป็ น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
• ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
2) การแจ้งเตือนภัย
ให้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝน ช่องทางการแจ้งเตือน และการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล แจ้งเตือนไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น
ในเขตพื้ น ที่ ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ภั ย โดยมอบหมายให้ ส ำนั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวัด สตู ล เป็ น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
• แจ้ง เตือนประชาชนผ่านทาง สถานี โทรทัศน์ /วิ ทยุกระจายเสียง/วิ ทยุสมัครเล่น /
โทรสาร/โทรศัพท์มือถือ/หอกระจ่ายข่าว/เสียงตามสาย /ไซเรนเตือนแบบมือหมุน/Social Media
• แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านไปยังอำเภอ/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ที่คาด
ว่าจะเกิดอุทกภัย ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
แนวทางการแจ้ ง เตื อ นภั ย ให้ ป ระชาชน (การปฏิ บั ติ ก ารข่ า วสาร Information
Operration:IO)
• ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและสร้างการรับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือนภัยและ
วิธีการปฏิบัติแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่าน สื่อมวลชน วิทยุชุมชน หอกระจ่ายข่าว
• จัดตั้งกลุ่ม Line สาธารณภัยจังหวัดสตูล/รายงานลุ่มน้ำจังหวัดสตูล ในการแจ้งเหตุ
และรายงานสถานการณ์โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายงานสถานการณ์น้ำ (ระยะ 500 เมตร/ผู้รับผิดชอบ 1
คน) (ภาคผนวก ฉ)

-25แผนภาพ:การแจ้งเตือนภัย

วิธีการแจ้งเตือนภัย
(2วิธี)

แจ้งเตือนประชาชนโดนตรง
โดยผ่าน
-สถานีโทรทัศน์/สถานี
วิทยุกระจายเสียง
-วิทยุสมัครเล่น
-หอกระจ่ายข่าว
-เสียงตามสาย
-ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน

แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน
-ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัด
-อำเภอ/เทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตำบล ที่คาดว่าจะ
เกิดอุทกภัย ให้เฝ้าระวังและ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์

-26ก. ระดับของระบบการเตือนภัย มีความหมายของสีในการเตือนภัยดังต่อไปนี้
สีแดง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่ในสถานที่
ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่กำลัง
ดำเนินการควบคุมสถานการณ์
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่สถานการณ์
จะรุนแรงมากขึ้น
สีน้ำเงิน
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็น
ประจำ
ข. กระบวนการแจ้งเตือนภัย (๔ กระบวนการ ตามแผน ปภ.ชาติ) (กำหนดส่วนราชการ ในพื้นที่
ที่รับผิดชอบแต่ละกระบวนการรวมถึงการส่งต่อข้อมูลและสร้างการรับรู้ ทั้งในแนวระนาบ และแนวดิ่ง รวมถึงการ
กระจายข่ า วสารการแจ้ ง เตื อ นภั ย ไปยั ง ชุ ม ชน หมู่ บ้ า น ตำบล ผ่ า นหอกระจายข่ า ว รถกระจายเสี ย ง สถานี
วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น Social Media Facebook Line)

รูปที่ 5 กระบวนการแจ้งเตือนภัย

-273.2.3 แนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหาร
ในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหารเพื่อดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ประสบภัย นั้น ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น (กอปภ.ทม./
ทต./อบต.) และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับฯ แจ้งประสานกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบ ดังนี้
• หน่ ว ยทหารที่ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล โดยมอบให้ ก องอำนวยการรั ก ษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล เป็นหน่วยประสาน โทรศัพท์ : 074-725116
• ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : 074-740319
• กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๕ (ร.5 พัน2)
โทรศัพท์ : ๐๗๔–๗๒๕๐๔๙
• หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๔๕ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ (นพค.45)
โทรศัพท์ : 074-750784
• หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 (นป.สอ.รฝ.452)
โทรศัพท์ : 074-839822
• หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 491 (นป.สอ.รฝ.491)
โทรศัพท์ : 092-2602292
3.2.4 แนวทางปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคมและองค์การสาธารณกุศล
• สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์กรการกุศลจัดทำ
แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากรเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติ
ในการจัดการสาธารณภัยในแต่ละระดับ
• กรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ถ้าองค์กรสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยก่อน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้กั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดำเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย
• กรณีที่ได้รับการประสานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว
ออกไปยัง ที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัวที่ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจหรือผู้บัญ ชาการเหตุการณ์เพื่อรับมอบหมาย
ภารกิจในการปฏิบัติการ
• กรณีหลังเกิดภัยพิบัติ ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสานหน่วย
แพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งล้าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ

-28ตาราง 12 รายนามองค์กรการกุศล
ลำดับที่
รายนามองค์กรการกุศล
1
มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยร่มไทร
2
มูลนิธิธรรมรังษี
3
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร
4
5

กู้ชีพกู้ภัยดอกโดน
เรารักษ์ท่าแพ
3.2.5

เบอร์โทรศัพท์
083-4604798
074-750569
074-728072
089-6558676
081-0904448
095-0761022

แนวทางการกำหนดพื้นที่/ศูนย์พักพิงชั่วคราว และการอพยพ
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ก พิ ง และการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ก พิ ง การสนั บ สนุ น ด้ า นอาหาร
น้ ำ ดื่ ม ยารั ก ษาโรค และสาธารณู ป โภค โดยมี ส ำนั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด สตู ล
เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือในการจัดหาและจัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ประสบภัย ทั้งนี้มีหน่วยงานร่วม
ได้ แ ก่ สำนั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด สตู ล ให้ ก ารสงเคราะห์ ผู้ ป ระสบภั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั งที่ ก ำหนด และมี ห น่ ว ยงานอื่ น ที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ได้ แ ก่ สำนั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
สำนักงานประมงจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล องค์กรบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ฯลฯ (ภาคผนวก ค)
แผนการอพยพ การอพยพเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภั ยในพื้นที่ใดและในพื้นที่นั้ นมีผู้
อยู่อาศัยจะก่อให้เกิดอันตรายหรือ กีดขวาง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ให้ผู้อำนวยการ
จังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจสั่งอพยพผู้ อยู่ในพื้นที่
นั้นออกไปเฉพาะเท่าที่จำเป็น และเมื่อได้รับแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องอพยพ ให้อำเภอ/ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลัก
ในการอพยพประชาชนออกจากพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ให้ ห น่ ว ยทหารในเขตพื้ น ที่ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เป็นหน่วยสนับสนุนการอพยพ ภายใต้การสั่งการของผู้อ ำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ตามลำดับ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนอพยพ ดังนี้

-29ขั้นตอน
1. จัดลำดับความสำคัญของผู้อพยพโดยแบ่งกลุ่มผู้อพยพที่ต้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(กลุ่มเปราะบาง) เช่นกลุ่มผู้ป่วยทุพพลภาพ
คนพิการคนชราเด็กสตรีควรได้รับการพิจารณาให้อพยพไปก่อนเป็น
ต้นกรณีเด็กบิดาและมารดาควรอพยพไปด้วยกันทั้งครอบครัวและ
ควรอพยพเป็นกลุ่ม

หน่วยงานรับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
อำเภอ 7 แห่ง/พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสตูล ฯลฯ

2.จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้อพยพและ
เจ้าหน้าที่โดยจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน
3.จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย
และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวเพื่อรองรับการอพยพ
4.ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในการขนย้ายทรัพย์สินของใช้ในพื้นที่
ที่เกิดอุทกภัย และพื้นที่ใกล้เคียงตามที่ได้รับการร้องขอ
5.ให้มีการจัดทำทะเบียนเพื่อตรวจสอบจำนวนผู้อพยพและผู้ที่ยัง
ติดค้างในพื้นที่
6.จัดให้มีการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่อพยพ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
อำเภอ 7 แห่ง ฯลฯ
สถานีตำรวจภูธร/อปพร.ฯลฯ
ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา/
อบจ./หน่วยทหาร ฯลฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
อำเภอ 7 แห่ง/ผู้นำชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน/เหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล ฯลฯ
สถานีตำรวจภูธร/อปพร./
อำเภอ 7 แห่ง ฯลฯ

7.จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่รองรับการ
อพยพโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครตามความ
เหมาะสม
8.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อจัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
กำลังดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของผู้อพยพเป็นระยะๆหากกำลัง อำเภอ7 แห่ง/ผู้นำชุมชน ฯลฯ
เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอให้ประสานขอกำลังสนับสนุนจาก
หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหา
อาสาสมัครจากประชาชนแต่หากสถานการณ์ล่อแหลมเสี่ยงต่อการ
สูญเสียชีวิตห้ามเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
เสี่ยงโดยเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาความรุนแรงลงและ
สามารถเข้าไปตรวจในพื้นที่ได้โดยไม่มีความเสี่ยงพร้อมทั้งให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อพยพทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
จุ ด อพยพ จุ ด ปลอดภั ย ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล มี ค รอบคลุ ม ทั้ ง ๗ อำเภอ
รวมทั้งหมด ๙๓ ศูนย์ (ภาคผนวก ค)
สถานที่อพยพสัตว์ จำนวน 20 จุด (ภาคผนวก ค)

-303.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ อุ ท กภั ย ให้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จั ง หวั ด /อำเภอ/องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (จัดทำแผนผังโครงสร้างฯ ขั้นตอนการปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบ) ดังนี้
3.3.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
1) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
กองอำนวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ยองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จั ดตั้ งศู นย์
ปฏิ บัติ การฉุกเฉินท้ องถิ่น เพื่ อทำหน้าที่ จัดการเหตุ การณ์ อุ ทกภั ย ที่ เกิดขึ้ นจนกว่าสถานการณ์ จะกลับเข้ าสู่ ภาวะปกติ
พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในการบริหารจั ดการอุ ทกภั ย ทุ กขั้ นตอน กรณี ที่ ไม่ สามารถควบคุ มสถานการณ์ ภั ยตามขี ดความสามารถโดยลำพั ง
ให้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากกองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตพื้ น ที่ ติ ด ต่ อ หรื อ ใกล้ เคี ย ง
และหรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอโดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมสั่งการ
2) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ (7 อำเภอ)
ให้ ก องอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อำเภอจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการ
เหตุการณ์อำเภอ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการอุทกภัย ที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการอุทกภัย ที่เกิดขึ้น อำนวยการประสาน
การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การ
สาธารณกุศ ลในการควบคุ มสถานการณ์ ในพื้ นที่ เกิดเหตุ ได้ อย่างมี เอกภาพ รวดเร็ว ทั่วถึ งโดยมี ผู้อำนวยการอำเภอ
เป็นผู้ควบคุมสั่งการ
3) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล
ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สตูล จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ จังหวัดสตูล เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่
ภาวะปกติ รวมทั้ งเป็ น ศู น ย์ก ลางในการรับ การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรในการบริ ห ารจั ด การอุ ท กภั ย จั ง หวั ด จาก
ส่วนราชการ หน่วยงานเพื่อสนับสนุนแก่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ อำนวยการ
ประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
องค์การสาธารณกุศลโดยมีผู้อำนวยการจังหวัดเป็นผู้ควบคุม สั่งการและบัญชาการเหตุการณ์
4) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสตูล
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลแปรสภาพเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
จังหวัดสตูล ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เมื่อมีการยกระดับการจัดการอุทกภัยเป็นระดับ
3 - 4 มี หน้าที่ ปฏิบั ติ งานตามการบั ญชาการเหตุการณ์ จากกองบั ญชาการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ
พร้อมทั้ งรับผิดชอบอำนวยการ ควบคุม ปฏิบั ติงาน และประสานการปฏิบั ติเกี่ยวกั บการป้องกันและบริหารจัดการ
อุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและอำนวยการประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร

-31ภารกิจหน้าที่ตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อำเภอ
1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อมูลทางวิชาการ
การสั ง เคราะห์ แ นวโน้ ม สถานการณ์ และเทคนิ ค การปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ ส าธารณภั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น
โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ /ผู้ อ ำนวยการเห็ น สมควร ทั้ ง นี้ จ ำนวนของคณะที่ ป รึ ก ษา/ ผู้ เชี่ ย วชาญ
ให้เป็นไปตามที่เห็นสมควร
2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
ศู น ย์ ข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ ร่ ว ม มี ห น้ า ที่ ป ระสานข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์ กั บ ส่ ว นต่ า งๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน และสื่อมวลชนรวมทั้งปฏิบัติการ ทางจิตวิทยามวลชน
โดยให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำขอบเขตแผนงานภารกิจ และโครงสร้าง
ภายในศูนย์ฯ และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ป้องกันจังหวัดสตูล
3) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ มี ห น้ า ที่ ป ระสานงานกั บ หน่ ว ยงานภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมด้านกฎหมาย ธุรการและกำลังพล ทั้งนี้ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)
ให้ประสานงานด้านกิจการต่างประเทศ โดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกันจัดทำขอบเขต แผนงาน ภารกิจและโครงสร้างภายในของศูนย์ฯ ทั้งนี้ ให้กองอำนวยการรักษาความมั่งคง
ภายในจังหวัดสตูล ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วย
4) ส่วนปฏิบัติการ
ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย
บริ ก ารการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข คมนาคม รัก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ประสานทรั พ ยากร และทางทหาร
โดยให้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด สตู ล หน่ วยพั ฒ นาการเคลื่ อ นที่ 4๕ฯ ผบ. นป.สอ.รฝ. ๔๕๒ กองทั พ เรื อ
กองพั น ทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๕ สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สตู ล แขวงทางหลวงจั ง หวั ด สตู ล
สำนั ก งานโยธาธิ การและผัง เมื องจังหวั ดสตู ล แขวงทางหลวงชนบทจัง หวั ด สตู ล สำนั ก งานขนส่ง จั ง หวัด สตู ล
โรงพยาบาลสตูล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล มูลนิธิกู้ภัยภายในจังหวัดสตูล หน่วยงานที่มี
หน้าที่ดังกล่าวร่วมกันจัดทำขอบเขตแผนงานภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ
5) ส่วนอำนวยการ
ส่ ว นอำนวยการ มี ห น้ า ที่ ติ ด ตามสถานการณ์ วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม สถานการณ์
แจ้ง เตือนภั ยรวบรวม ประสานข้อ มูล และประเมิน ความต้ องการและความจำเป็ นในการสนับ สนุน ทรัพ ยากร
ในภาวะฉุ ก เฉิ น รวมถึ ง จั ด เตรี ย มเอกสารและวางแผนเผชิ ญ เหตุ โดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากส่ ว นปฏิ บั ติ ก าร
เป็นฐานดำเนินการ ทั้งนี้ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด กองอำนวยการรักษาความมั่ง คง
ภายในจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ที่ทำการปกครอง จังหวัดสตูล

-32สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสตูล โครงการชลประทานสตูล สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล
หรือหน่วยงานตามที่ผู้อ ำนวยการมอบหมาย เป็น ผู้รับผิ ดชอบหลัก ในการจัดทำขอบเขตแผนงานภารกิจและ
โครงสร้างภายในของส่วนฯพร้อมทั้ งให้การสนับสนุ นสถานที่ ปฏิบั ติงานแก่กองบัญ ชาการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล
6) ส่วนสนับสนุน
ส่วนสนับสนุน ทำหน้าที่ ดังนี้
• ตอบสนองการร้องขอในทุก ๆ ด้า นที่ จำเป็ น เพื่ อให้ การจั ดการในภาวะฉุก เฉิ น
ดำเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่ การสื่ อ สารคมนาคม การพลั ง งาน การเกษตร ทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การโยธาธิการและซ่อมบำรุง การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
สังคมและชุมชนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้าน อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสตูล สำนักงานประปา
สตูล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สตูล สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล สำนักงานเกษตร
จั ง ห วั ด สตู ล สำนั ก งาน โยธาธิ ก ารและ ผั ง เมื อ งจั ง ห วั ด สตู ล สำนั ก งาน พั ฒ น าชุ ม ชน จั ง ห วั ด สตู ล
หอการค้าจังหวัดสตูล ฯลฯ ร่วมกันจัดทำขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้างภายใน
• ตอบสนองการร้องขอในด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และการรับบริจาค ให้
สำนักงานคลังจังหวัดสตูลสำนักงานจังหวัดสตูล เป็นหน่วยที่รับผิดชอบภารกิจด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง
และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สตูล ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล รับผิดชอบภารกิจด้าน
การรับบริจาคโดยให้ร่วมกันจัดทำขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้างภายใน
โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ
ผู้อำนวยการอำเภอ
(นายอำเภอ)
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนสนับสนุน

หมายเหตุ : โครงสร้างศู นย์บั ญชาการเหตุการณ์ อำเภอสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยยึดหลั ก
มาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

-33โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล (ศบก.จ.สต.) (การจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 2)/
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสตูล (การจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 3-4)
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสตูล
(กรณียกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 3-4)

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล
(การจัดการสาธารณภัย ระดับ 2)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
(ผู้อำนวยการจังหวัด)

แปรสภาพ เมื่อ ผบปภ.ช./
นรม.ตัดสินใจยกระดับการ
จัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 3
หรือ ระดับ 4

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
(ที่ทำการปกครองจังหวัด )

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
(สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด)
ส่วนปฏิบัติการ
- งานการปฏิบัติการค้นหา

และกู้ภัย
- งานประสานการปฏิบัติการ
และการบริหารทางการแพทย์
และสาธารณสุข
- งานการคมนาคมและการ
รักษาความเรียบร้อย
- งานการประสานขอรับการ
สนับสนุนทรัพยากรทางทหาร
ให้กับหน่วยงานที่เข้า
ปฏิบัติการภารกิจในแต่ละด้าน
หรืองานอื่น ๆ
- ฯลฯ

ส่วนอำนวยการ
- งานติดตามสถานการณ์ และ

วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
- งานแจ้งเตือนภัย
- งานประสานข้อมูลความ
จำเป็น ความต้องการในการ
สนับสนุนทรัพยากร
- งานดำเนินการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน
- งานอำนวยการการปฏิบัติงาน
ของทุกส่วนและหน่วยงานอื่นๆ
- ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
- งานสื่อสาร
- งานเสบียง
- งานศูนย์พักพิงชั่วคราว
- งานรักษาพยาบาล
- งานรับบริจาค
- งานการเงิน บัญชี
- งานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า

ประปา
- งานพลังงาน
- งานการฟื้นฟูและชุมชน
- งานระเบียบ กฎหมาย
- ฯลฯ

-343.3.2 แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์
การบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดอุทกภัย ขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใดใ
ห้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้ องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น แห่งพื้ นที่นั้ น เข้าดำเนินก ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผู้อำนวยการจังหวัดทราบ
2) กรณี ที่พื้น ที่ที่เกิดหรือจะเกิดอุทกภั ยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการท้องถิ่น
หลายคน ผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้ าที่ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อำนวยการ
ท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว และกรณีผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตนให้แจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอ
หรือผู้อำนวยการจังหวัดทราบแล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป
3) ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียง มีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงนั้น
เพื่อเป็นระบบที่ใช้เพื่อการสั่งการ ควบคุม ประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการ
จัด การในภาวะฉุก เฉิ น และเป็ น ระบบปฏิ บั ติ การ เพื่ อ ระดมทรัพ ยากรไปยั ง ที่ เกิ ดเหตุ เพื่ อ จัด การเหตุฉุ ก เฉิ น
ให้สามารถปกป้องชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมอย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุ กส่วนราชการ
หน่วยงาน และภาคเอกชนใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการภาวะฉุกเฉินโดยรูปแบบ
โครงสร้างการบัญชาการ มีดังนี้
1) การบัญชาการเหตุการณ์
การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command: IC) หมายถึง โครงสร้างการบัญชาการ
พื้นฐานที่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ รับผิดชอบการจัดการเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ผู้เดียว
2) การบัญชาการร่วม
การบัญชาการร่วม (Unified Command) หมายถึง การจัดการเหตุการณ์ที่มีหน่วยงาน
ตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในพื้นที่ที่ทับซ้อนกัน สามารถร่วมกัน
ปฏิบัติงาน ประสานแผนการทำงาน ประสานทรัพยากรในที่เกิดเหตุร่วมกัน มีการกำหนดความมุ่งหมายในการ
ทำงานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการบัญชาการร่วมจะมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้หลายคน สามารถตัดสินใจ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติร่ วมกัน ภายใต้โครงสร้างองค์กรเดียวกัน ถึง แม้ว่าจะมีหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติการ
หลายหน่วยก็ตาม แต่ยังรักษาไว้ซึ่งเอกภาพในการบังคับบัญชา
สำหรั บ เหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย ขนาดเล็ ก การบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จ ะถู ก นำมาใช้
ในการจัดการคือ หัวหน้าหน่วยที่มาถึงที่เกิดเหตุเป็นหน่ วยแรก จะทำหน้าที่เป็นผู้บั ญ ชาการเหตุ การณ์ จนกว่า
จะได้รับการแทนที่ ด้วยการโอนอำนาจการบังคับบัญชาให้กับผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง หรือผู้ที่มีความรู้
ประสบการณ์เหมาะสมต่อการเผชิญเหตุในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า

-353.3.3 การเผชิญเหตุอุทกภัย
1) กรณีการเกิดอุทกภัย ความรุนแรงระดับ 1 (ขนาดเล็ก)
อำเภอ (ผู้อ ำนวยการอำเภอ/นายอำเภอ) องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นได้แ ก่ อบต./
เทศบาล (ผู้อำนวยการท้อ งถิ่น ได้ แก่ นายก อบต./นายกเทศมนตรี) สามารถควบคุมสถานการณ์ ระงับภั ยได้
โดยลำพังตามขีดความสามารถไม่ต้องการกำลังสนับสนุนจากภายนอก (ตามแผนภูมิการจัดการสาธารณภัยระดับ 1)
• ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลหรือกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น และกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอจัดตั้งศูนย์บัญ ชาการเหตุการณ์อำเภอเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
อุทกภัย ที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และรายงานให้ผู้อำนวยการจังหวัด ทราบเป็ นระยะๆ
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการอุทกภัยที่เกิดขึ้น อำนวยการประสาน
การปฏิบั ติระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ทั้ งฝ่ ายพลเรือนและฝ่ ายทหารตลอดจนองค์กรสาธารณกุศลและหน่ วยงานอื่น ๆ
ในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ
• ในการควบคุมสถานการณ์กรณีที่พื้นที่เกิดเหตุหรือจะเกิดอุทกภัยอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้อำนวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้
แล้วให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว และกรณีผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งให้
ผู้อำนวยการอำเภอหรือผู้อำนวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป
• ดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน ดังนี้
- การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญเป็นลำดับแรก
- การอพยพประชาชน การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของ
ทางราชการ ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัย
- จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุ
โดยเร่งด่วน
- ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและทำบัญชี
รายชื่ อ ผู้ ป ระสบภั ย และทรั พ ย์ สิ น ที่ เสี ย หายไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานพร้ อ มทั้ ง ออกหนั ง สื อ รั บ รองให้ ผู้ ป ระสบภั ย
ไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูจัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในบริเวณ
พื้นที่อพยพและให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ซึ่งอาจใช้กำลัง ประชาชนหรืออาสาสมัคร สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสม
- การรายงานความเสี ย หายและความช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ให้ ด ำเนิ น การ
เป็นระยะๆ ไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สตูล เพื่อให้ทราบข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน
จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ
• ผู้อำนวยการในเขตพื้น ที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียง มีหน้าที่สนับสนุน การป้องกัน และ
แก้ ไ ขอุ ท กภั ย แก่ ผู้ อ ำนวยการซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ติ ด ต่ อ
หรือใกล้เคียงนั้น

-36• ให้ ศู น ย์ ปฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ น ในเขตพื้ น ที่ และศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ การณ์ ระดั บอำเภอ

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุหรือแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในแต่ ละระดั บเพื่ อการป้ องกัน แก้ไขและช่วยเหลื อผู้ ประสบภั ยในพื้ นที่ ร่วมกับพื้ นที่ ข้ า งเคี ยงเมื่ อได้ รับการร้ องขอ
หรือพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติซึ่งกันและกันโดยให้มีการประชุมร่วมกันทุกวันเพื่อนำข้อมูลภัยมาวิเคราะห์ในการบริหาร
จัดการอุทกภัยเพื่ อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนและของรัฐให้น้อยที่สุดและให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน
• รายงานผลการดำเนินการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สตูลเพื่อรายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด
• หากเกิน ขีดความสามารถ ให้ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อำนวยการจัง หวัด สตูล
เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ
(7 อำเภอ)
ผู้อำนวยการอำเภอ (นายอำเภอ)

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
(เทศบาล ๗ แห่ง)
ผู้อำนวยการท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี)

พื้นที่ประสบภัย

สนับสนุน
การปฏิบัติ
ซึ่งกัน
และกัน

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
(อบต. ๓๔ แห่ง)
ผู้อำนวยการท้องถิ่น (นายก อบต.)
พื้นที่ประสบภัย

แผนภูมิ : การจัดการสาธารณภัยระดับ 1

-372) กรณีการเกิดอุทกภัย ความรุนแรงระดับ 2 (ขนาดกลาง)
เกินขีดความสามารถของอำเภอ (ผู้อำนวยการอำเภอ/นายอำเภอ) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต./เทศบาล (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต./นายกเทศมนตรี) ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยลำพัง (ตามแผนภูมิการจัดการสาธารณภัยระดับ 2)
• ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สตูล จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดสตูล เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการอุทกภัย ที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่
ภาวะปกติ (Emergency Operation Center: EOC) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากร
ในการบริหารจัดการอุทกภัย ที่ เกิดขึ้น อำนวยการประสานการปฏิบั ติระหว่างหน่ วยงานต่ างๆ ทั้ งฝ่ ายพลเรือนและ
ฝ่ายทหารตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศลโดยมีผู้อำนวยการจังหวัดสตูล (ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูล) เข้าควบคุมสถานการณ์
• มอบหมายหน้ าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบให้ กั บ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ พร้ อ มทั้ ง กำหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล
• กรณีที่จำเป็นต้องประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัดสตูล ประสานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแจ้งกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานความช่วยเหลืองานต่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
• ให้ รายงานสถานการณ์ และผลการดำเนิ นงานให้ กองอำนวยการป้ องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยกลางเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ รายงาน และเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจยกระดับภัยเป็นระดับ 3 และระดับ 4 จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
ผู้อำนวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ (7 อำเภอ)
ผู้อำนวยการอำเภอ (นายอำเภอ)

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
(เทศบาล 7 แห่ง)
ผู้อำนวยการท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี)

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
(อบต. 34 แห่ง)
ผู้อำนวยการท้องถิ่น (นายก อบต.)

แผนภูมิ การจัดการสาธารณภัยระดับ 2

-383) กรณีการเกิดอุทกภัย ความรุนแรงระดับ 3 (ขนาดใหญ่)
เกิดผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง มีพื้นที่เสียหาย เป็นบริเวณกว้างเกินขีดความสามารถ
ของจังหวัด (ผู้อำนวยการจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด) ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ/
อุปกรณ์ พิเศษ/กำลังสนับสนุนระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนเพื่ อตอบโต้เหตุฉุกเฉิน/ บรรเทาภัย ( ตามแผนภู มิ
การจั ด การสาธารณภั ย ระดั บ 3 ) เกิ ดผลกระทบร้ ายแรงระดั บวิ กฤติ การณ์ มี ผลกระทบต่ อชี วิ ตและทรั พย์ สิ น
ความเป็นอยู่และขวัญกำลังใจของประชาชนจำนวนมากอย่างร้ายแรง ผู้อำนวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย) หรื อผู้ บั ญ ชาการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ (รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทย)
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์/แก้ไขปัญหา/ระงับภัยได้
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(บกปภ.ช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผบ.ปภ.ช)
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
ผู้อำนวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ (7 อำเภอ)
ผู้อำนวยการอำเภอ (นายอำเภอ)

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
(เทศบาล 7 แห่ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
(อบต. 34 แห่ง)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น (นายก อบต.)

แผนภูมิ การจัดการสาธารณภัยระดับ 3

-394) กรณีการเกิดสาธารณภัยความรุนแรงระดับ 4 (ขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง)
เกิดผลกระทบร้ายแรงระดับวิกฤติการณ์ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นอยู่
และขวัญกำลังใจของประชาชนจำนวนมากอย่างร้ายแรง ผู้อำนวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หรือผู้ บัญ ชาการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ (รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย) ไม่ สามารถควบคุ ม
สถานการณ์/แก้ไขปัญหา/ระงับภัยได้
• ให้ ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จั ง หวั ด สตู ล ปรั บ โครงสร้ า งเป็ น ศู น ย์ บั ญ ชาการ
เหตุ ก ารณ์ ส่ ว นหน้ า จั ง หวั ด สตู ล ทั น ที ตั้ ง ขึ้ น ณ สำนั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด สตู ล
เมื่อมีการยกระดับความรุนแรงของอุทกภัย เป็นระดับ 3 - 4 เพื่อเป็นส่วนหน้าระดับจังหวัดที่มีหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตามการบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จ ากกองบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ (บกปภ.ช. )
เพื่อจัดทำข้อมูลบัญชีทรัพยากรเหตุการณ์ พื้นที่ความเสียหาย และผลการปฏิบัติที่ผ่านมา รายงานและประสาน
ขอรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
• ให้ผู้อำนวยการจังหวัดสตูล (ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล) ขึ้นกับกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ (บกปภ.ช.) โดยมี ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
(รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย) ในฐานะผู้ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ภั ย ความรุ น แรงระดั บ 3 เข้ า สั่ ง การ
และบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ โดยให้ ผู้ อ ำนวยการกลาง (อธิ บ ดี ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ) ควบคุ ม
กำกับการปฏิบัติหน้าที่ตามการสั่งการของผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
• กรณีเหตุการณ์อุทกภัย ความรุนแรงระดับ 4 นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้อำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญั ติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์มีอำนาจสั่งการและบัญชาการ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอดถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดได้ทั่วราชอาณาจักร
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสตูล รับผิดชอบการดำเนินการป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และสนับสนุนการปฏิบัติการเผชิญเหตุของกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) และรายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินงาน ตามแบบรายงานเหตุ
ด่ ว นสาธารณภั ย ของกองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ยกลาง และรายงานผ่ านระบบโปรแกรม
ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ (Single Command Center) ทราบจนกว่าสถานการณ์
จะสิ้นสุด (ตามแผนภูมิโครงสร้างศู นย์บัญ ชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล (ศบก.จ.สต.) (การจัดการสาธารณภัยเป็ น
ระดับ 2)/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสตูล (การจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 3 - 4)

-403.3.4 แผนการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมและจราจร
1) จุดเสี่ยง เส้นทางที่มีความเสี่ยงด้านจราจร
ให้แ ขวงทางหลวงสตูลและแขวงทางหลวงชนบทสตู ล รับ ผิดชอบกำหนดเส้น ทางหลั ก
และเส้นทางรอง หากมีเส้นทางที่มีความเสี่ยงด้านจราจร การติดตั้งป้าย สัญญาณเตือนตามถนน
2) การจัดชุดอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนด้านจราจร และการคมนาคม
ให้ ตำรวจภูธ รจัง หวัดสตูล ร่วมกับ แขวงทางหลวงสตูลและแขวงทางหลวงชนบทสตู ล
ในการดำเนินการ
3) การขนย้าย เคลื่อนย้าย ช่วยเหลือประชาชน โดยรถ และเรือ
การใช้รถบรรทุ กขนาดใหญ่ ในการขนย้ าย เคลื่ อนย้ าย ช่ วยเหลือ ประชาชน มอบหมาย
ให้ ขส./ทล./ทช./อบจ และหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้อพยพขนย้ายทรัพย์สินตามที่ได้รับการร้องขอ
4) กรณีที่ท่วมขังแล้วและมีแนวโน้มท่วมขังนาน
มอบหมายให้ ทล./ทช./อบจ.จัดหาเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย และให้หน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำ
สูบน้ำออกจากเส้นทางจราจร เพื่อให้สามารถใช้สัญจรได้
5) กรณีกำลังเกิดหรือใกล้เกิดสถานการณ์อุทกภัย
พื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของอำเภอต่างๆ ให้อำเภอประสาน อปท.ในพื้นที่ บูรณาการการมีส่วนร่วม
3.3.5 แผนการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย เช่ น การเฝ้ า ระมั ด ระวั ง โจรที่ เข้ า มาก่ อ เหตุ ซ้ ำ เติ ม
ผู้ประสบภัยในการเข้าลักขโมยเครื่องสูบน้ำ ฯลฯ โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล เป็นหัวหน้าฝ่ายรักษา
ความสงบเรียบร้อย ร่วมกับอาสาสมัคร ตำรวจอาสา ตำรวจบ้าน ตำรวจชุมชน ชรบ. อปพร. อส. รักษาความปลอดภั ย
และป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน บ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตรและศูนย์อพยพ
3.3.6 แผนการประชาสัมพั นธ์ในภาวะฉุกเฉิน ตามมาตรการสร้างความตระหนัก โดยประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการของรัฐบาล การดำเนินการของจังหวัดอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวสารในทางลบ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อ สังคมออนไลน์ (Social Media)
โดยมีป ระชาสัมพั น ธ์จังหวัดสตูลเป็น ผู้รับ ผิด ชอบร่วมกับ สถานีวิท ยุก ระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย จั ง หวัด สตู ล
ประสานงานกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในการแถลงข่าวทุกประเภทเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญ หา
อุท กภัย ในพื้ น ที่ จังหวัด สตูล ตลอดจนจัด สถานที่แ ละทำการแถลงข่ าวเป็ น ประจำทุ กวั นเพื่ อที่ จ ะส่ง ข่ าวสารให้
ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างต่อเนื่องทุกระยะอุทกภัย
3.3.7 แผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ให้ สำนั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด สตู ล เป็ น หน่ ว ยรับ ผิ ด ชอบหลัก ในการรองรั บ เหตุ ก ารณ์
อุท กภั ยในเขตพื้ น ที่ รับ ผิ ดชอบพร้อ มทั้ ง เตรียมความพร้อ มสำหรับ หน่ วยงานสถานบริก ารซึ่ ง อาจเป็ น ผู้ป ระสบ
เหตุการณ์เองได้ ในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงเกิดปัญหาอุทกภัยในสถานบริการมีดังนี้
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ประเภทหน่วยบริการ
โรงพยาบาลสตูล

ทีต่ งั้ หน่วยบริการ

ต.พิมาน อ.เมือง
(เขตเทศบาลเมือง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลฉลุง
ต.ฉลุง องเมือง
(เขตเทศบาลเมือง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าผุด
ต.น้าผุด อ.ละงู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาขาว
ต.เขาขาว อ.ละงู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลย่านซือ่
ต.ย่านซือ่ อ.ควนโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมเสริมสุขภาพตาบลท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอละงู
อ.ละงู
รวม

การเกิดภัยพิบัติ
ประสบภัย แนวโน้ม
P
P
P
P
P
P
P
3

4

สำนั กงานสาธารณสุขจัง หวัดสตูล ได้มีการวางมาตรการในการรับ มือและแนวทางปฏิ บัติเพื่ อ
รองรับสถานการณ์น้ำท่วมไว้ 9 ข้อ ดังนี้
1.ป้องกันน้ำท่วมสถานที่ ให้ตรวจตราซ่อมเสริมความแข็งแรงแนวป้องกัน
2. สำรองทรัพยากร เวชภัณฑ์ที่สำคัญ เช่น ออกซิเจน ไฟฟ้า และอาหารผู้ป่วย
3. จัดบริการสถานที่ที่จำเป็น เช่นการย้ายบริการจากชั้น 1 ไปชั้นบนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
4. การจัดบริการนอกสถานที่
5. การส่งต่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกประเภท ทั้งผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยกึ่งหนักและผู้ป่วยทั่วไป
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
6. ให้เตรียมเส้นทางหลักและเส้นทางสำรองในการส่งต่อผู้ป่วยให้มีความคล่องตัวและ
รวดเร็ว
7. เตรียมยานพาหนะ เช่น รถยก รถสูง เรือ และสถานที่รับเฮลิคอปเตอร์
8. การจัดตั้งศูนย์อพยพและศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
9. การตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
นอกจากนี้ สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สตู ล ยั ง เน้ น ย้ ำ ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข
จัดห้องน้ำหรือส้วมฉุกเฉินให้กับผู้อพยพที่เป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ และผู้สูงอายุ เนื่องจากที่ผ่านมาพบผู้อพยพเหล่านี้
ต้องทนอดในระหว่างน้ำท่วมเพราะไม่สะดวกในการเข้าห้องน้ำ หลังจากรับประทานอาหารเข้ าไปแล้ว โดยในส่วน
สถานบริการที่เสียหายจากน้ำท่วมต้องได้รับการฟื้นฟูแก้ไขและพร้อมให้บริการทันทีหลังน้ำลด อีกทั้งสามารถเป็น
ที่พึ่งให้กับประชาชน รวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดหลังน้ำลด เช่น โรคฉี่หนูและโรคอุจจาระร่วง เป็นต้น
3.3.8 แผนด้ า นการสำรวจความเสี ย หายของ พื้ นที่ ก ารเกษ ตร การประมง ป ศุ สั ต ว์
ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ประมง และปศุสัตว์ ร่วมกันรับผิดชอบ
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4. การบรรเทาทุกข์
4.1. การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบภัย
ในกรณี ที่ อยู่ อาศั ยของประชาชนได้ รั บความเสี ยหายจากภั ยพิ บั ติ นอกจากจะให้ ความช่ วยเหลื อ
โดยจ่ายเงิน ทดรองราชการเป็ น ค่าวั สดุ ก่อ สร้างหรือ ซ่อ มแซมที่ อยู่ อาศั ยให้แ ก่ผู้ ป ระสบภั ยพิ บั ติ แล้ วให้ จัด การ
ที่ พั กอาศัยชั่ วคราว และให้ ความช่ วยเหลื อแก่ ผู้ ประสบภั ยด้ านสุ ขภาพอนามั ย และจิ ตใจ ฟื้ นฟู คุ ณภาพชี วิต ฟื้ นฟู
อาชีพของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ และขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ทหารในพื้นที่ อาสาสมัคร นั กศึกษาจากสถานบั นอาชีวศึกษาต่างๆ รวมทั้ งประชาชนผู้มี จิตอาสาร่ว มกันซ่อมแซมที่
อยู่ อาศั ยของผู้ ป ระสบภั ยพิ บั ติ ตลอดจนสนั บ สนุ นในเรื่ องการประกอบเลี้ ยง ในศู น ย์ พั กพิ งชั่ วคราวที่ กำหนด
เพื่อให้พ้นทุกข์ยาก และสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
หน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ สำนั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด สตู ล
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
วิทยาลัยเทคนิคสตูล หน่วยทหารในพื้นที่ ฯลฯ
4.2 การแจกจ่ายถุงยังชีพ
จัง หวัด /อำเภอเป็น ศูน ย์ก ลางในการช่ว ยเหลื อ ผู ้ป ระสบภัย โดยวางแผนการบริห ารการ
แจกจ่า ยถุงยังชีพต่างๆให้เป็นระบบและทั่วถึง ครอบคลุมผู้ป ระสบภัยทุก ครัวเรือนโดยให้สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ยจังหวัดสตูลรับผิดชอบจัดทำแผนการแจกจ่ายในระดับ จัง หวัด ส่วนในระดับพื้น ที่ ให้อำเภอ
เข้ามารับ ผิด ชอบดำเนิน การ ขณะเดี ยวกั นในจุ ดวิกฤตหรือที่ พัก พิ งผู้ ประสบภัย ให้พิ จารณาจัดตั้งครัวเคลื่อนที่
หรือแจกจ่ายอาหารปรุงเสร็จซึ่งต้องดูแลเรื่องอนามัยความปลอดภัยจากสิ่งสกปรกด้วย
4.3 การฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภายหลั งน้ ำลด ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น แขวงทางหลวงสตู ล แขวงทางหลวงชนบทสตู ล
หรือองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นแห่งพื้ นที่ จั ดเครื่องจักรกลเข้าซ่ อมแซมเส้ นทางคมนาคม คอสะพานที่ ถู กกั ดเซาะ
ให้ ส ามารถใช้ สั ญ จรไปมาได้ เป็ น การชั่ วคราวโดยเร็ วที่ สุ ด หากความเสี ย หายมี ม าก ให้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
จากหน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นาในพื้ น ที่ ห รื อ พื้ น ที่ ใกล้ เคี ย งหรื อ ศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เขต 12 สงขลา เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือ
1) สำรวจความเสี ย หายระบบสาธารณู ป โภคและสิ่ ง สาธารณประโยชน์ ต่ า งๆจนถึ ง
ระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย
2) ซ่ อ มแซมสถานที่ ร าชการ โรงเรี ย น สถานศึ ก ษา วั ด โบราณสถาน สถานที่ ร าชการ
และสถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดังเดิม
3) ทำความสะอาดบ้ านเรื อน ชุ มชน และสิ่ งสาธารณะประโยชน์ ในพื้ นที่ ประสบภั ยและขนย้ าย
ขยะมูลฝอย
4) ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ เกิ ดเหตุ ดำเนิ นการฟื้ นฟู พื้ นที่ ประสบภั ย ขุ ดลอกลำน้ ำ
ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ

-43หน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ สำนั ก งานโยธาธิ ก ารและ
ผังเมืองจังหวัดสตูล แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบทสตูล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สตูล
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ หน่วยทหารในพื้นที่ทุกหน่วยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
12 สงขลา มูลนิธิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
ง. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยงานหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
1) ตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับประชาชนที่ไ ด้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
2) สถานพยาบาลที่เสียหายจากน้ำท่วมต้องได้รับการฟื้นฟูแก้ไ ขและพร้อมให้บริการทันที
หลัง น้ำลด อีกทั้งสามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน รวมทั้ง การป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดหลัง น้ำลด

5.การสนับสนุน
5.1 งบประมาณของหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของจังหวัดสตูล มี 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด (Area)/ส่วนราชการจังหวัด(Function))
(2) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืองบกลางรัฐบาล) โดยมีแนวทาง
ดังนี้
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้แก่
งบประมาณ
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาลเมืองสตูล
และเทศบาลตำบลทุกแห่ง/
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุกแห่ง)

สาระสำคัญ
(๑.๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการ
ป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้ นที่ของตนเพื่ อใช้ดำเนินการตั้งแต่
ระยะก่อนเกิดขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณภัยโดยเฉพาะงบประมาณเพื่ อให้
ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาว
เช่ น การอพยพการจั ด การศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวการสงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยการสาธารณสุขการสื่อสารการรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
สาธารณูปโภคเป็นต้น
(1.2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน งบประมาณเพื่ อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ยในพื้น ที่ของตนให้เป็ นไปตามแผนการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดซึ่งกำหนดให้มีแผนและขั้นตอนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะพร้อม
ทั้งจัดให้มีเครื่องหมายสัญ ญาณหรือสิ่งอื่น ใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงการเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย

งบประมาณ

สาระสำคัญ
(1. (๑.๓) ให้มีการตั้งงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ท้องถิ่นของตนตามกรอบแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่
(1.3.1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1.3.2) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำใน
เขตเทศบาล (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำใน
เขตเทศบาล (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขต
เทศบาล (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53
(
(๑.3.3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
มาตรา 45 องค์ การบริหารส่ วนจัง หวัด มีอ ำนาจหน้ าที่ ดำเนิ นกิ จการ
ภายในเขตองค์การบริหารส่ว นจังหวัด (8) จัดทำกิจกรรมใดๆอันเป็นอำนาจ
หน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
กิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(1.3.4) พระราชบัญ ญั ติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา16 ให้เทศบาลเมืองพั ทยา
และองค์ การบริ หารส่ วนตำบลมี อำนาจและหน้ าที่ ในการจั ดระบบการบริ การ
สาธารณะเพื่ อประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่ นของตนเอง (29) การป้ องกั น
และบรรเทาสาธารณภั ย มาตรา 17 ภายใต้ บั งคั บมาตรา 16 ให้ องค์ การบริหาร
ส่ วนจั งหวั ดมี อำนาจหน้ าที่ ในการจั ดระบบบริ การสาธารณะเพื่ อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตน (22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ

งบประมาณ

(2)จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(Area)

(3)ส่วนราชการจังหวัด
(Function)

สาระสำคัญ
(1.3.5) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2และ3
พ.ศ. 2543
- อาศั ย อำนาจตามข้ อ 6 จึ ง กำหนดหลั ก เกณ ฑ์ ว่ า ด้ ว ยการตั้ ง
งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๓
(๒.1) ให้จังหวัดตั้งงบประมาณสำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
สำนั กงบประมาณตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยการบริหารงานจัง หวัดและ
กลุ่ ม จั ง หวัด แบบบู ร ณาการพ.ศ. 2551 โดยการจัด ทำแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
แผนพั ฒ นากลุ่มจัง หวัดแผนปฏิบั ติราชการประจำปี ของจังหวัดแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด และคำของบประมาณของจั ง หวั ด
และกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเพื่อให้จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
(๒.2) ให้ จั ง หวั ด ขอตั้ ง งบประมาณและขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณจาก
รัฐบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อีกแนวทางหนึ่ง
- ให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี เพื่ อ ดำเนิ น งาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนิน
การรองรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ต ามที่ ก ำหนดไว้ ในแผนการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

(2) งบประมาณอื่นๆได้แก่ งบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางดังนี้
งบกลาง
สาระสำคัญ
(1) องค์กรปกครองส่วน
(1.1) ก่อนเกิดภัย : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบกลางประเภท
ท้องถิ่น
เงินสำรองจ่ายให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ (1.2) ขณะเกิดภัย : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินงบประมาณที่
เทศบาลเมืองสตูล
ได้ เตรี ย มไว้ ไ ปใช้ จ่ า ยเพื่ อ บรรเทา/ช่ ว ยเหลื อ ความเดื อ นร้ อ นของ
และเทศบาลตำบลทุกแห่ง/ ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลำดับแรกทั้ง นี้หากงบประมาณไม่
องค์การบริหารส่วนตำบล
เพียงพอให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายหรืองบประมาณในแผนงาน/
ทุกแห่ง)
โครงการอื่ น ที่ ยั ง ไม่ มี ค วามจำเป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ ต้ อ งใช้ จ่ า ยไปตั้ ง เป็ น
งบประมาณสำหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2และ3 พ.ศ. 2543

-465.2 งบประมาณจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
แนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒562
ข้อ ๑๘ เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้ และจำเป็นต้องรีบ
ดำเนินการโดยฉับพลัน ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้อาจใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน หรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินนั้นได้โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไม่เกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑) ในกรณี กรุง เทพมหานคร ให้เป็ น อำนาจหน้าที่ ของกรมป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน
(๒) ในกรณี จั งหวั ดอื่ น ให้ เป็ น อำนาจหน้ าที่ ข องสำนั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนด
โดยความเห็ นชอบของกระทรวงการคลัง เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้ง
ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ดั ง กล่ า วได้ ก็ ใ ห้ ป ระกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น
โดยให้ดำเนินการตามข้อ ๒๐
ข้อ ๒๐ เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ผู้มีอ ำนาจดำเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.
การประกาศเขตการให้ค วามช่วยเหลื อ ผู้ป ระสบภั ยพิ บั ติ ก รณี ฉุก เฉิน ต้ อ งกำหนดพื้ น ที่ แ ละ
ระยะเวลา ของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิ บัติกรณี ฉุ กเฉินในจังหวัดอื่น หากไม่
สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าความเสียหายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ก็ให้มีอ านาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.

-475.3 การสนับสนุนสิ่งของ เงินบริจาค มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาด ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
กองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ยจั ง หวั ดสตู ล อำเภอและท้ องถิ่ น พิ จารณาเห็ น ว่ า
มีความจำเป็ นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่ อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยจัดตั้ง ศูนย์รับ
บริจาคและประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และกำหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่ง ของบริจาค และวิธีการแจกจ่าย
สิ่งของและเงินบริจาคจัดทำบัญชีการรับ-แจกจ่าย สิ่งของรับบริจาคไว้เป็นหลักฐาน และมีระบบควบคุมการรับและ
ใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
(1) ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการรั บ บริ จ าคและการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542
(2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
(3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการพ.ศ.
2526
(4) ระเบี ย บกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารว่ า ด้ ว ยการรั บ บริ จ าคสิ่ ง ของเหลื อ ใช้ ข อง
ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547
กรณีที่บุคคลหน่วยงานหรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดยที่
บุคคลหน่วยงานหรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
อำเภอและท้องถิ่นให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาคเอง

6.การติดต่อสื่อสาร โทรคมนาคม และการติดต่อประสานงาน
การปฏิบัติงานด้านสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเหตุฉุกฉิน
1) ให้ ใ ช้ เ ส้ น ทางติ ด ต่ อ สื่ อ สารร่ ว มกั บ ข่ า ย การสื่อสารโทรคมนาคม เครือข่ายอื่นๆตามความ
เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและจัดระบบสำรองเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาใช้ประโยชน์ จากข่ายสื่อสารของ
ชมรมวิทยุอาสาสมัคร ตลอดจนชมรมหรือวิทยุสมัครเล่นในท้องถิ่น โดยยึดหลักการรักษาความปลอดภัยทางการ
สื่อสารควบคู่กับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารด้วยระบบโทรคมนาคม ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
(1.1) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สำนักงานจังหวัดสตูล)
(1.2) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
(1.3) ศูนย์สื่อสาร ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
(1.4) สถานีสื่อสาร กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
(1.5) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 12 (สงขลา)
(1.6) ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสตูล
(1.7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
(1.8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

-48(1.9) หน่วยทหาร (กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่5 กองทัพเรือภาคที่ 3 และหน่วยพัฒนา
เคลื่อนที่ 45 สำนักพัฒนาภาค 4)
(1.10) สำนักงาน กสทช. เขต 4 สงขลา
(1.11) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (7 อำเภอ)
2) คลื่นความถี่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ในกรณีที่ระบบการสื่อสารหลักภายในจังหวัดไม่สามารถใช้งานได้ให้นำระบบสื่อสารสำรองมาใช้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การใช้งานของวิทยุสื่อสาร
(3.1) ให้แต่ละหน่วยงานจัดให้มีคลื่นความถี่ของตนเอง (ภาคผนวก ก)
(3.2) นอกจากนี้จัดให้มีคลื่นความถี่กลางสำหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วน
ราชการและภาคเอกชน ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ
4) จัดเจ้าหน้ าที่ประจำศูน ย์วิทยุสื่ อสารตลอด 24 ชั่วโมง หน่วยงานหลัก สำนักงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล, ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12
สงขลา สำนักงาน กสทช. เขต 4 สงขลา เป็นหน่วยงานสนับสนุน
5) ระบบสื่อสาร (ภาคผนวก ก)
(5.1) ระบบสื่อสารหลัก ได้แก่
- โทรศัพท์ ,โทรสาร
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ CALL CENTER ระบบรับแจ้งเหตุ
(5.2) ระบบสื่อสารสำรอง ได้แก่
- วิทยุสื่อสารข่ายต่าง ๆ เช่น ระบบ HF/SBB ฯลฯ
- รถสื่อสารเคลื่อนที่ เช่น รถยนต์ติดตั้งวิทยุสื่อสารของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุชุมชน ระบบกระจายเสียงตามสาย
- วิทยุกระจายเสียง AM/FM
- ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
ระบบสื่อสารสำรอง ได้จัดเตรียมระบบสื่อสารสำรองไว้ใช้ทดแทนในกรณีระบบสื่อสารหลัก ไม่สามารถ
ใช้การได้ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเลขหมายโทรคมนาคมและความถี่กลางในการจัดการสา
ธารณภัย ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
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ก่อนเกิดภัย
ระบบการสื่อสารในระบบปกติ
ผู้รับผิดชอบ
- โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร
- กองอำน วยก ารป้ อ งกั น และบรรเท า - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Line ,Facebookฯ
สาธารณภัยจังหวัดสตูล
- เสียงตามสาย หอกระจายข่าวชุมชน
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น
- วิทยุสื่อสารช่องความถี่ปกติ
- call center
ขณะเกิดภัย
ระบบการสื่อสารหลักกรณีใช้ไม่ได้
ผู้รับผิดชอบ
- วิทยุสื่อสารสำรอง
- กองอำน วยก ารป้ อ งกั น และบรรเท า - รถโมบายเคลื่อนที่เร็ว
สาธารณภัยจังหวัดสตูล
- วิทยุสื่อสาร/ช่องความถี่ของหน่วยงานในพื้นที่
(ทัพเรือภาคที่ 3, ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล)
- โทรศัพท์ดาวเทียม(หน่วยทหารในพื้นที่, TOT)

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอแผน
(นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์)
กรรมการและเลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

(ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบแผน
(นายศักดา วิทยาศิริกุล )
รองผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

(ลงชื่อ)...........................................ผู้อนุมัติแผน
(นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์)
ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

