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4.1 กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้้าตามจุดเสี่ยงภัยน้้าท่วมในเขตเทศบาล 

หลักการและเหตุผล 

ที่มา : ด๎วยกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นแจ๎งวํา สถานการณอ์ุทกภัย น้ าทํวมฉับพลันน้ าปุา

ไหลหลากและดินโคลนถลํม มีแนวโน๎มจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได๎คาดหมาย

วําประเทศไทยจะเข๎าสูํฤดูฝนในระยะครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนเป็นต๎นไป 

สภาพปัญหา เทศบาลเมอืงทุํงสง มักเผชิญกับปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี เนื่องจากสาเหตุ

ทางดา๎นภูมศิาสตร์ที่ตั้งอยูํบนพื้นที่ราบลุํม และทางทิศเหนอืของเทศบาล มีแนวภูเขาเป็นต๎นน้ าซึ่งไหล

ผาํนเขตเทศบาล จ านวน 4 สาย คือ คลองทําเลา คลองทําโหลน คลองตม และคลองทําแพ เมื่อเกิดฝน

ตกหนัก หากการระบายน้ าไมํทันจะท าให๎เกิดอุทกภัยขึ้นในเขตเทศบาลได๎ ท าให๎ได๎รับผลกระทบอยูํเป็น

ประจ า และเกิดการสูญเสียทั้งด๎านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการเป็นอยํางมาก 

ภารกิจในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัยเมอืงทุํงสง จงึตอ๎งมกีารเตรียมความพร๎อมด๎านอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใชใ๎ห๎สามารถใช๎การได๎ทันที 

ความเรงํดวํน เนื่องจากจังหวัดทางภาคใต๎โดยเฉพาะจังหวัดนครศรธีรรมราช จะเข๎าสูํชํวงมรสุม

ประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ส าหรับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองทุํงสงเป็นพื้นที่ลุํม เมื่อเกิดฝน

ตกหนักหากการระบายน้ าไมํทันอาจท าให๎เกิดน้ าทํวมในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยได๎ เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร๎อมจึงจัดเตรียมเครื่องสูบน้ าและก าลังคนไว๎พร๎อมใช๎การได๎ทันทีในการชํวยเหลือประชาชนที่

อาศัยอยูํในพื้นที่ เสี่ยง จึงได๎จัดท าโครงการขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ าจากโครงการชลประทาน

นครศรธีรรมราช จ านวน 2 เครื่อง พรอ๎มเจ๎าหนา๎ที่ เพื่อติดตั้งบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของเทศบาลเมืองทุํง

สงตัง้แตํวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

  

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการเตรยีมการและแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมในเขตเทศบาลได๎อยํางฉับพลัน 

2. เพื่อปูองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแกํชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสิ่ง

สาธารณประโยชน์ 

3. ด าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ าตามจุดพื้นที่ลุํมและเสี่ยงภัยของเทศบาลเมืองทุํงสงบริเวณ

หลังถ้ าตลอด จ านวน 1 เครื่องและบริเวณศาลาที่พักผู๎โดยสารเชิงสะพานลอยถนนทุํงสง-

หว๎ยยอด จ านวน 1 เครื่อง 

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการจัดระเบียบจราจรและแก้ไข

ปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ 
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 งบประมาณท่ีใช้ด้าเนินการ 

        688,803 บาท 
 

 วิธีด้าเนินการ 

1. คาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนยิมวิทยา 

2. วางแผนเตรียมการแก๎ไขปัญหาและลดปริมาณน้ าในเขตพืน้ที่ลุํมและเสี่ยงภัย 

3. ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ าพร๎อมเจา๎หนา๎ที่เพื่อตดิตั้งประจ าจุดเสี่ยงภัย หลังถ้ าตลอด 

4. มอบหมายเจ๎าหน๎าที่เทศบาลเมืองทุํงสง ประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่โครงการชลประทาน

นครศรธีรรมราช 

5. จัดหาที่พักและสวัสดิการตําง ๆ ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่โครงการชลประทานนครศรีธรรมราชที่มา

ประจ าอยูํในพืน้ที่ 

6. ด าเนนิการตดิตั้งเครื่องสูบน้ าพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณหลังถ้ าตลอด จ านวน 1 ชุด  และบริเวณ

ศาลาที่พักผู๎โดยสารเชงิสะพานลอยถนนทุํงสง-หว๎ยยอด จ านวน 1 จุด 

                                                     

ผลการด้าเนนิงาน 

 - ติดตัง้เครื่องสูบน้ าตามจุดเสี่ยงภัยน้ าทํวมในเขตเทศบาล จ านวน 2   จุด ดังนี้ 

  1. ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ าจากโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จ านวน 2  

เครื่องพร๎อมเจ๎าหน๎าที่เพื่อติดตั้งและสูบน้ าออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 2 จุด ได๎แกํ บริเวณหลังถ้ า

ตลอด 1 เครื่องบริเวณศาลาที่พักผู๎โดยสารเชิงสะพานลอยถนนทุํงสง-ห๎วยยอด จ านวน 1 เครื่องบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่วางไว๎จุดพื้นที่ราบลุํม/พื้นที่เสี่ยงภัย ได๎รับการระบายน้ าได๎อยํางรวดเร็วน้ าไมํทํวมขัง 

ประชาชนได๎รับความปลอดภัยทั้งชีวติและทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลเมือง

ทุํงสง 
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4.2 กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน จัดตั้งศูนย์อ้านวยความสะดวกในการจราจรใน

เทศกาลต่าง ๆ (เทศกาลสงกรานต์) 

หลักการและเหตุผล 

ด๎วยในหํวงเวลาระหวํางวันที่ 11-17 เมษายนของทุกปี เป็นชํวงเทศกาลสงกรานต์และมี

วันหยุดราชการตดิตํอกันหลายวัน ท าให๎มผีูใ๎ช๎รถใช๎ถนน สัญจรในชํวงดังกลําวเป็นจ านวนมากอาจท าให๎

เกิดอุบัติเหตุอันน าสูํการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได๎ ประกอบกับกรมสํงเสริมปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎

สั่งการให๎องค์การปกครองท๎องถิ่นให๎การสนับสนุนกับหนํวยงานและผู๎ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในการจัดตั้งดําน

ตรวจ หรือจุดตรวจรํวม เพื่ออ านวยความสะดวกให๎แกํประชาชนในชํวงเทศบาลปีใหมํและเทศกาล

สงกรานต์ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการสูญเสียด๎านชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุในชํวงเวลา

ดังกลําวเทศบาลเมอืงทุํงสงได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได๎ตั้งศูนย์ อ านวยความสะดวกด๎านการจราจร

ให๎กับประชาชนผ๎ูสัญจรในชวํงเทศกาลสงกรานต์ 

 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อชํวยเหลือผ๎ูประสบอุบัติเหตุบนท๎องถนน 

2. เพื่ออ านวยความสะดวก ด๎านการจราจรให๎กับประชาชนผูใ๎ช๎ 

 

 งบประมาณท่ีใช้ด้าเนินการ 

        43,680 บาท 

 

 วิธีด้าเนินการ 

1. ประชุมวางแผน 

2. ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

3. จัดท าประกาศเข๎ารํวมโครงการ 

4. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจา๎ง 

5. ด าเนนิการตามโครงการฯ 

6. ประเมินผลโครงการ/รายงานผล 
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ผลการด้าเนนิงาน 

 จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกด๎านการจราจรให๎กับผู๎ใช๎รถใช๎ถนนในชํวงเทศกาลสงกรานต์ 

ระหวํางวันที่ 12-18 เมษายน 2555 ณ บริเวณหน๎าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9  

โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน๎าที่ตลอด 24 ช่ัวโมง ประกอบด๎วย เจ๎าหน๎าที่ต ารวจจากสถานี

ต ารวจภูธรทุํงสง เจ๎าหน๎าที่เทศกิจ มูลนิธิ เจ๎าหน๎าที่งานปูองกันฯและ   อปพร.เทศบาลฯ บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว๎ ประชาชนผ๎ูใชร๎ถใช๎ถนนเกิดความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรให๎มีการวัดความพึงพอใจของประชาชนในชํวงเทศกาลขึ้นปีใหมํและเทศกาลสงกรานต์ทุก

ครั้ง(ขณะที่ด าเนินกิจกรรม)  เนื่องจากกิจกรรมด าเนนิการเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


