
การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาจากอุทกภัย 
วาตภัยและดินโคลนถลม เทศบาลเมอืงทุงสง



กอนเกิดเหตุ
1.ตั้งงบประมาณ

1.คาใชจายในการอบรม ประชุมปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสง
แบบบูรณาการ
2.คาใชจายในการอบรมเพิม่ศักยภาพแกบุคลากร (กิจกรรม มิสเตอรเตือน
ภัย)
3.คาใชจายในการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย)
4.รายจายงบกลาง ประเภทเงินสาํรองจาย (กรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย)



รายจายในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยแบบ
บูรณาการ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามแผน



- การขุดลอกคลอง เพือ่แกไขปญหาสิ่งกีดขวางทาง
ระบายน้ํา



บริเวณดานขางอาคารงานปองกันฯ



- ปลูกหญาแฝกริมคลองทาเลาปองกันตลิ่งพงั



- เตรียมทรายและกระสอบทราย ใหประชาชนใชปองกัน
น้ําทวม



- รายจายในการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาอุทกภัย



- จัดทําบญัชีพืน้ที่และรายชื่อจุดลอแหลมในการเกิดน้ํา
ทวม   เพือ่ใหการชวยเหลือ

1.ชุมชนตลาดใน
2.ชุมชนเปรมประชา และถนนราชบริพาร
3.ชุมชนทุงสง-หวยยอด
4.ชุมชนประชาอุทิศ หลังกองฟน แนวคลองตม
5.ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล หลังโรงพยาบาลทุงสง(ชัยชุมพล)
6.ชุมชนบานในหวัง
7.ชุมชนเสรมิชาติ หลังโรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ แนวคลองทาโหลน
8.ชุมชนทาแพใต
9. แนวถนนภราดร,ถนนทุงสง-นาบอน,ถนนชนปรดีา,ถนนเวชพฤกษ
พิทักษ,แนวถนนธรรมสุนทรอทุิศและบริเวณตลาดสดเทศบาล



2.จัดใหมีระบบเตือนภัยลวงหนา
- ติดตั้งระบบอินเตอรเนต็ ที่งานปองกัน ฯ



- ติดตั้งเครื่องรับ สง สัญญาณเตือนภัย(อุทกภัยดวยการ
ตรวจเช็คระดับน้ํา)ที่งานปองกันฯและที่ทายฝายวังอายวาว



- ตดิตัง้สถานีวัดปริมาณน้ําฝนอัตโนมัติ

1.บริเวณดาดฟาอาคารศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองทุงสง
2.บริเวณหลังคาหัวฝายวังอายวาว (คลองทาเลา)หมูที่ 9 ตําบลนาหลวง
เสน
3.บริเวณบานนายเวยีน  ศีรีศิริ  ผคลองทาโหลน) เลขที่ 138/1 หมูที่ 8 
ตําบลนาหลวงเสน



จุดที่ 1 บรเิวณดาดฟาอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 
เทศบาลเมืองทุงสง



จุดที่ 2 บรเิวณหลงัคาอาคารหัวงานฝายวังอายวาว 
(คลองทาเลา) หมูที่ 9 ตําบลนาหลวงเสน



จุดที่ 3 บริเวณบานนายเวียน   ศรศีิริ (คลองทาโหลน)
138/1 หมูที่ 8 ตําบลนาหลวงเสน



- ตดิตัง้เสาวัดระดับน้ํา

1. บริเวณดานขางอาคารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. บริเวณดานหนาและทายฝายวังอายวาว
3. บริเวณดานหนาและทายฝายคลองทาโหลน
4. บริเวณสะพานขามคลองทาโหลน (โรงน้ําแข็งนาเหนือ)



จุดที่1 บรเิวณดานขางอาคารงานปองกันฯ(คลองทาเลา)



จุดที่ 2 บริเวณดานหนาและดานทายฝายวังอายวาว



จุดที่ 3 บรเิวณดานหนาและดานทายฝายคลองทาโหลน



จุดที่ 4 บริเวณสะพานขามคลองทาโหลน



- ติดตั้งปายสัญลักษณและธงสัญญาณเตือนภัยตามจุดที่
กําหนด

1. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. สี่แยกตลาดเกษตร
3. สี่แยกถนนชนปรีดา
4. สี่แยกโรงน้ําแข็งนาเหนือ
5. ศูนยประสานงานเขต 1,2,3



จุดที่ 1 งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย



งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั



ติดตัง้เครื่องสบูน้ํา(ตามจุดที่กําหนด)

1.บริเวณหลังถ้ําตลอด
2.บริเวณที่พักผูโดยสารขางแดรี่ฮัท
3.บริเวณศาลาชุมชนหมูบานพัฒนา (ถนนพัฒนาการ)
4.บริเวณหนาบอนชนโคเกา(ถนนเอเชียสาย 41 เขต อบต.ชะมาย)
5.บริเวณหลังบล็อกหนาธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร
6.บริเวณหลังบล็อกคลองตม ถ สายทุงสง-ตรัง ศาลาชมุชนทุงสง-หวยยอด
7.บริเวณใตสะพานลอย(ทุงสง-ตรัง)หนาโกดังขาวสารชางทิ่น



จุดที่1 ติดตัง้เครื่องสูบน้ําบริเวณหลังถ้าํตลอด



จุดที่2ติดตั้งเครื่องสูบน้ําบรเิวณที่พกัผูโดยสารขางแดรี่ฮัท



จุดที่3 ติดตั้งเครื่องสูบน้าํบริเวณศาลาชุมชนหมูบาน
พัฒนา(ถ.พัฒนาการ)

เริ่มดาํเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2554



จุดที่ 4 ติดตั้งเครื่องสูบน้าํบริเวณหนาบอนชนโคเกา(ถ.
เอเชยีสาย 41)เขต อบต.ชะมาย

เริ่มดาํเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2554



จุดที่ 5 ติดตั้งเครื่องสูบน้าํบริเวณหลังบล็อกหนา 
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร

เริ่มดาํเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2554



จุดที่6 ติดตั้งเครื่องสูบน้าํบริเวณหลังบล็อกคลองตม 
ถนนสายทุงสง ตรัง(ศาลาชุมชนทุงสง-หวยยอด)

เริ่มดาํเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2554



จุดที่ 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้าํบริเวณใตสะพานลอย(ทุงสง-
ตรัง) หนาโกดังขาวสารชางทิ่น เขตทางหลวง 41

เริ่มดาํเนินการวันที่ 1ตุลาคม 2554



- เครื่องผลักดันน้ํา(โครงการชลประทานนครศรีฯ)

เริ่มดาํเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2554



-รถขุดแบคโฮ(กรมชลประทานนครศรีธรรมราช)

เริ่มดาํเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2554



ประชาสัมพันธและแจงเตือนเหตุ

1.วิทยุชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง
2.ใชรถยนตดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้ํา รถยนตกูภัย รถยนตตรวจการณ

รถยนตประชาสมัพนัธ



- แจงเตือนทางวิทยุชุมชนเมืองทุงสง FM105.5MHZ



- แจงเตือน โดยใชรถดับเพลิง,รถบรรทุกน้ํา,รถกูภัย ฯลฯ
พรอมเจาหนาที่ประจํารถ เพือ่ชวยยกสิ่งของ ๆประชาชน



แจงเตือน ใชรถยนตงานประชาสัมพันธ



- จัดทําคูมือเตรียมพรอมรับสถานการณอุทกภยั



3. จดัทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย 
วาตภัย และดินถลม



4. จดัตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทา
ปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม

1. หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง
2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล
4. โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ
5. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมอืงทุงสง
6. อาคารศูนยเยาวชนเทศบาลเมอืงทุงสง



- กองอํานวยการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย
และดินถลม (หองประชมุสภาเทศบาลเมืองทุงสง)



- ศูนยประสานงานชวยเหลือปองกันและแกไขปญหาอุทก
ภัย วาตภัย และดินโคลนถลม (งานปองกันฯ)



- ศูนยประสานงานเขต 1(โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชมุพล)



-ศูนยประสานงานเขต 2(โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ)



- ศูนยประสานงานเขต 3 (โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองทุงสง)



- จุดอพยพ (กรณีเกิดภาวะวิกฤต)

1. โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมอืงทุงสง
2. โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ
3. โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล
4. อาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุงสง
5. อาคารกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง (หนางานปองกันฯ)
6.อาคารศูนยเยาวชนเทศบาลเมอืงทุงสง
7. กองกํากับการ 8 กองบังคับการฝกพิเศษ
8. โรงเรียนกีฬาจังหวดันครศรีธรรมราช



- จุดพื้นที่สําหรับจอดรถผูประสบภัย

1. สนามหนาที่วาการอาํเภอทุงสง
2. หนาอาคารที่วาการอาํเภอทุงสง
3. ลานจอดรถบริษัทสุรจิตทุงสง
4. สนามกีฬาโรงเรียนสตรีทุงสง
5.โรงเรยีนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
6.กองกํากับการ 8 กองบังคับการฝกพิเศษ



- ขอปญหาและอุปสรรคในการแกไขปญหาน้ําทวม

1. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากสวนกลาง
2. การใหความสาํคัญของหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. การใหความรวมมอืของประชาชนในการแกไขปญหาอุทกภัย

- การรุกพื้นที่สาธารณะ เชน บรเิวณลําคลอง ฯลฯ


	การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองทุ่งสง
	ก่อนเกิดเหตุ       1.ตั้งงบประมาณ
	รายจ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผน
	- การขุดลอกคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ
	บริเวณด้านข้างอาคารงานป้องกันฯ
	- ปลูกหญ้าแฝกริมคลองท่าเลาป้องกันตลิ่งพัง
	- เตรียมทรายและกระสอบทราย ให้ประชาชนใช้ป้องกันน้ำท่วม
	- รายจ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
	- จัดทำบัญชีพื้นที่และรายชื่อจุดล่อแหลมในการเกิดน้ำท่วม   เพื่อให้การช่วยเหลือ
	2.จัดให้มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า- ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ที่งานป้องกัน ฯ
	- ติดตั้งเครื่องรับ ส่ง สัญญาณเตือนภัย(อุทกภัยด้วยการตรวจเช็คระดับน้ำ)ที่งานป้องกันฯและที่ท้ายฝายวังอ้ายว่าว
	- ติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ
	จุดที่ 1 บริเวณดาดฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองทุ่งสง
	จุดที่ 2   บริเวณหลังคาอาคารหัวงานฝายวังอ้ายว่าว (คลองท่าเลา) หมู่ที่ 9  ตำบลนาหลวงเสน
	จุดที่ 3  บริเวณบ้านนายเวียน   ศรีศิริ (คลองท่าโหลน) 138/1 หมู่ที่ 8 ตำบลนาหลวงเสน
	- ติดตั้งเสาวัดระดับน้ำ
	จุดที่1 บริเวณด้านข้างอาคารงานป้องกันฯ(คลองท่าเลา)
	จุดที่ 2 บริเวณด้านหน้าและด้านท้ายฝายวังอ้ายว่าว
	จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าและด้านท้ายฝายคลองท่าโหลน
	จุดที่ 4 บริเวณสะพานข้ามคลองท่าโหลน
	- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์และธงสัญญาณเตือนภัยตามจุดที่กำหนด
	จุดที่ 1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ(ตามจุดที่กำหนด)
	จุดที่1 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหลังถ้ำตลอด
	จุดที่2ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่พักผู้โดยสารข้างแดรี่ฮัท
	จุดที่3  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณศาลาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา(ถ.พัฒนาการ)
	จุดที่ 4 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหน้าบ่อนชนโคเก่า(ถ.เอเชียสาย 41)เขต อบต.ชะมาย
	จุดที่ 5 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหลังบล็อกหน้า ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร
	จุดที่6 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหลังบล็อกคลองตม ถนนสายทุ่งสง ตรัง(ศาลาชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด)
	จุดที่ 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณใต้สะพานลอย(ทุ่งสง-ตรัง) หน้าโกดังข้าวสารช่างทิ่น เขตทางหลวง 41
	- เครื่องผลักดันน้ำ(โครงการชลประทานนครศรีฯ)
	-รถขุดแบคโฮ(กรมชลประทานนครศรีธรรมราช)
	ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนเหตุ
	- แจ้งเตือนทางวิทยุชุมชนเมืองทุ่งสง FM105.5MHZ
	- แจ้งเตือน โดยใช้รถดับเพลิง,รถบรรทุกน้ำ,รถกู้ภัย ฯลฯพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ เพื่อช่วยยกสิ่งของ ๆประชาชน
	แจ้งเตือน ใช้รถยนต์งานประชาสัมพันธ์
	- จัดทำคู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
	3. จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
	4. จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
	- กองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม (ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
	- ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (งานป้องกันฯ)
	- ศูนย์ประสานงานเขต 1(โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล)
	-ศูนย์ประสานงานเขต 2(โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ)
	- ศูนย์ประสานงานเขต 3 (โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
	- จุดอพยพ (กรณีเกิดภาวะวิกฤต)
	- จุดพื้นที่สำหรับจอดรถผู้ประสบภัย
	- ข้อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

