
คู่มือ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

เทศบาลเมืองทุ่งสง
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แผนภูมิศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา
จากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม และศูนย์ประสานงานเขต 1-3

ศูนย์ประสานงานเขตที่ 1
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

โทร 0-7541-1368

ศูนย์ประสานงานเขต 2 
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

โทร 0-7541-1660

ศูนย์ประสานงานเขต 3
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ
โทร 0-7541-1397

ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลเมืองทุ่งสง
โทร 0-7541-1342-3 ต่อ127, 0-7542-0995

1. นายกเทศมนตรี   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
2. ปลัดเทศบาล      รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
3. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  กรรมการ   
4. ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ
5. ผู้อำนวยการกองการศึกษา     กรรมการ
6. ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล     กรรมการ
7. เจ้าหน้าที่ธุรการกอง/ฝ่าย/งานทุกคน    กรรมการ
8. รองปลัดเทศบาล      กรรมการและเลขานุการ
9. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10 หัวหน้าฝ่ายปกครอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1. อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล การวินิจฉัยสั่งการ  
   การพิจารณา แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
2. ควบคุมการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานเขตพ้ืนท่ีและฝ่ายต่างๆ
3. อำนวยการ สั่งการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
4. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับหน่วยงาน
   ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เป็นศูนย์กลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการเตือนภัยแก่
   ประชาชน
6. ให้การสนับสนุนกำลังพล เครื่องมือ เครื่องใช้ในการออก
   ปฏิบัติการขณะเกิดเหตุ และบูรณะฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ
7. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานแต่ละ
   เขต

ศูนย์อำนวยการฯมีหน้าที่ดังนี้

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานภายในเขตต่อศูนย์
   อำนวยการฯ
2. รับคำสั่งในการออกปฏิบัติงาน ตลอดจนการขอใช้อุปกรณ์   
   เครื่องมือ เครื่องจักรกลต่างๆ จากศูนย์อำนวยการฯ
3. เตรียมสถานที่อพยพเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับ
   ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
4. จัดยานพาหนะและเครื่องมือช่วยเหลือและอพยพ
   ผู้ประสบภัย
5. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้บริการต่างๆ

ศูนย์ประสานงานเขต มีหน้าที่ ดังนี้

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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โครงสร้างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา
จากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 081-737-2822 (ผอ.ศูนยฯ์)
นายพิเชษฐ์  อุษาสุมงคล  ปลัดเทศบาล   08-896-9496   (รอง ผอ.ศูนย์ฯ)  
นายชาคร  ไอยศูรย  รองปลัดเทศบาล   081-368-3177  (กรรมการและเลขานุการ)
นางจงดี  เธียรมนตรี  รองปลัดเทศบาล        -   (กรรมการและเลขานุการ)

ฝ่ายเตรียมการป้องกัน

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายฟื้นฟูและบูรณะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางเตือนจิต จงคง (หัวหน้า)
089-684-4434

นางสาวนาถยา ชัยกิจ (เลขานุการ)      
081-597-5409

ฝ่่ายปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
และชุดเคลื่อนที่ความเร็ว

นางมานิตา สมศิริ (หัวหน้า)
089-196-1967

นายสมพงศ์ วงศ์แก้ว (เลขานุการ)
087-474-7904,081-080-0639

ฝ่ายพยาบาล

นางสุภาณี ศรีสุขใส (หัวหน้า)
087-386-3552

นางอารีย์ สุวรรณา (ผู้ช่วย)
-

ฝ่ายรับแจ้งและสำรวจความเสียหาย

นายชาคร ไอยศูรย์ (หัวหน้า)
081-368-3177

นายวัชรพล พัฒน์คล้าย (เลขานุการ)
086-948-1844

ฝ่ายยานพาหนะ
นายสนั่น  ทิพย์วารีรมย์ (หัวหน้า)

089-589-4051
นายสิทธิชัย สุทธิเดช (เลขานุการ)

081-893-4665

ฝ่ายสื่อสาร
นายวรเดช รักต์ยศ (หัวหน้า)

083-550-3222
นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์ (เลขานุการ)

081-598-0826

หน่วยอพยพประชาชนเขต 1
นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล (ผอ.ศูนย์ฯ)

089-871-4287
นายสนั่น  ทิพย์วารีรมย์ (เลขานุการ)

089-589-4051

หน่วยอพยพประชาชนเขต 2
นายธนคม  เจริญฤทธ์ิ  (ผอ. ศูนย์ฯ)

086-945-0448
นายเฉลิม  พันธ์ฤทธ์ิดำ    (เลขานุการ)

083-193-7650

หน่วยอพยพประชาชนเขต 3
ดร.อานนท์  นัจสถาปนิก  (ผอ. ศูนยฯ์)

081-776-0396
นาย เสวียน  สุวรรณภักดี    (เลขานุการ)

089-593-4869

ฝ่ายอาหารและบริการ
นางคนึงนิจ กิตติอุดมพร (หัวหน้า)

087-281-8700
นางเตือนจิต  จงคง (เลขานุการ)

089-684-4434

ฝ่ายรักษาความสงบและปิดกั้นจราจร

ร.ต.อ.อัชฌาส์   อ่อนศรีแก้ว
สารวัตรตำรวจจราจร

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ศูนย์ประสานงานเขต1

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โทร. 0-7541-1368

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ประกอบด้วย
1. นายวัชระ    วสุนธราภิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษา  086-6826-337
2. นายมนตรี     กัลยา  สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษา  084-7446-572
3. นายอาคม   ชนินทรเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษา  089-8713-932
4. นางปัทมา    ชินชฎาธาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษา  089-8730-500
5. นายชนะพัฒน์   ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษา  089-7255-854
6. นางสาวสมฤดี   หวังวณิชชากร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษา  089-5008-488

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเขต 1 ประกอบด้วย

1. นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล ผู้อำนวยการศูนยฯ์
2. นายประภาส   ชูภักดี  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
3. นางสุคนธ์    รัตนพันธ์  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
4. นางสุคนธา   สุนทรอารมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
5. นายสามารถ   สันติรักษ์  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
6. นางสาวจารุวรรณ  แทรกสุข  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
7. ด.ต.ไวยวุฒิ   จันทร์ส้ม  คณะกรรมการประสานงาน
8. นางพรรณี   ชูช่วย  คณะกรรมการประสานงาน
9. นายสมพร   วิพลชัย  คณะกรรมการประสานงาน
10.นางอนงค์   เกื้อภักดิ์  คณะกรรมการประสานงาน
11. นายสนั่น    ทิพย์วารีรมย์ เลขานุการ

อุปกรณ์สำนักงานและเคร่ืองมือท่ีจำเป็น
   โทรศ ัพท ์ โทรสาร เคร ื ่องม ืออ ุปกรณ์
ชุดคอมพิวเตอร์ พร้ินเตอร์ เคร่ืองชาร์ตวิทยุมือถือ
ด้วยแบตเตอรี่ โต๊ะ เก้าอี้ทำงานงาน โต๊ะประชุม
ขนาดกลาง เครื่องปั่นไฟสำรอง ชุดเครื่องนอน
สำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าท่ีพยาบาล
1. นางมานิตา สมศิริ  (หัวหน้า)
2. นางพรทิพย์ ทองชัย    (ผู้ช่วย)
3. นางณัฐธิดา รัตนสุภา    (ผู้ช่วย)

สถานท่ีจอดรถ
1. สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
2. ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

เคร่ืองอุปโภค – บริโภค
  หม้อหุงข้าว เตาแก๊ส ข้าวสาร ปลากระป๋อง 
ถ่านไฟฉาย เทียน น้ำดื่ม ตะเกียง เส้ือชูชีพกู้ภัย

ยานพาหนะ / เคร่ืองมือส่ือสาร ประจำเขต 1 ประกอบด้วย
1. รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บม 4083  ส.อ.ประวงศ์  เหลืองอรุณ 
   โทร.084-308-4620
2. รถยนต์ ทะเบียน กค.5633   นายมีโชค ศรีสว่าง   
   โทร.081-414-2936
3. รถยนต์ ทะเบียน บท.3086     นายสุทัศน์ คะเน -

พ้ืนท่ีเส่ียงจากปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ี เขต  1
1. บริเวณบ้านพักพนักงานรถไฟ อำเภอทุ่งสง
2. แนวถนนภราดร
3. แนวถนนธรรมสุนทรอุทิศและบริเวณตลาดสดเทศบาล
4. ถนนทุ่งสง – นาบอน 
5. ถนนชนปรีดาจากสามแยกถนนนิกรบำรุงถึงหน้าหอสมุดประชาชนเทศบาล
6. ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์
7. พื้นที่ชุมชนเปรมประชา-ราชบริพาร

สถานท่ีอพยพประจำเขตพ้ืนท่ี เขต 1 
1. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
2. ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองทุ่งสง
3. อาคารศาลาประชาคม

พ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
ศูนย์ประสานงานเขต 1

1.ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด    4.ชุมชนตลาดสด
2.ชุมชนเปรมประชา       5.ชุมชนตลาดใน
3.ชุมชนหลังโรงพยาบาล   6.ชุมชนทุ่งสง-นาบอน

นายสมใจ จิตวัรัตน์นุกูล   รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ผู้อำนวยการศูนยฯ 089-871-4287 

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ศูนย์ประสานงานเขต 2

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โทร. 0-7541-1660

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ประกอบด้วย
1. พ.ต.ประกอบ รัตนสุภา    สมาชิกสภาเทศบาล     ที่ปรึกษา   086-7407-747
2. นายโสภณ   โมรา     สมาชิกสภาเทศบาล   ที่ปรึกษา  083-5071-258
3. นายจรัล  อินทรสุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล   ที่ปรึกษา  089-6464-239
4. นายเมษา  ธนาวุฒิ     สมาชิกสภาเทศบาล     ที่ปรึกษา  089-9712-310
5. นายอุดม ปิ่นแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล    ที่ปรึกษา  081-6066-971,083-5026-648
6. นายประจิน เนื้อเขียว    สมาชิกสภาเทศบาล   ที่ปรึกษา  086-5968-256

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเขต 2 ประกอบด้วย

1. นายธนคม เจริญฤทธิ์    ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  
2. นายเลิศภูมิ   พงษ์ดำรงวิทย์   รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
3. นายมานิตย์  พรามชูบัว   รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
4. นายเสนอ  วัฒนศรี  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
5. นางจินดา   บุญศิริ  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
6. ด.ต.ไพโรจน์  ภิญโญ  คณะกรรมการประสานงาน
7. นายปรารถนา แสงมณี  คณะกรรมการประสานงาน
8. นายวิโรจน์ มณีโชติ  คณะกรรมการประสานงาน
9. จ.ส.อ.ประจวบ จีบโจง  คณะกรรมการประสานงาน
10. นายปัญญา  เกษรินทร์ คณะกรรมการประสานงาน
11. นางสาวสมบูรณ์  บุญศรี คณะกรรมการประสานงาน
12. นายเฉลิม  พันธ์ฤทธิ์ดำ เลขานุการ

อุปกรณ์สำนักงานและเคร่ืองมือท่ีจำเป็น
   โทรศ ัพท ์ โทรสาร เคร ื ่องม ืออ ุปกรณ์
ชุดคอมพิวเตอร์ พร้ินเตอร์ เคร่ืองชาร์ตวิทยุมือถือ
ด้วยแบตเตอรี่ โต๊ะ  เก้าอี้ทำงาน  โต๊ะประชุม
ขนาดกลาง เครื่องปั่นไฟสำรอง ชุดเครื่องนอน
สำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าท่ีพยาบาล
1.นางสุรีย์พร    ช่วยเชียร    (หัวหน้า)
2.นางสาวกมลรัตน์  หอมละเอียด  (เจ้าหน้าที่)
3.นางสาวสุภารัตน์  รักบำรุง     (เจ้าหน้าที่)

เคร่ืองอุปโภค – บริโภค
 หม้อหุงข้าว เตาแก๊ส ข้าวสาร ปลากระป๋อง ไฟฉาย 
ถ่านไฟฉาย เทียน น้ำดื่ม  ตะเกียง  เสื้อชูชีพกู้ภัย

สถานท่ีอพยพประจำเขตพ้ืนท่ี เขต 2 
1. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

ยานพาหนะ / เคร่ืองมือส่ือสาร ประจำเขต 2 ประกอบด้วย
1.รถยนต์ดับเพลิง      นายชูชาติ   บุญแก้ว  084-844-3806
2.รถยนต์ ทะเบียน กค 757  นายสมศักดิ์  แผ่นทอง 081-728-1998
3.รถยนต์ ทะเบียน กค 5618 นายอัครเดช  วัชรศิริ  085-069-7747

พ้ืนท่ีเส่ียงจากปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ี เขต 2
1.ชุมชนประชาอุทิศ (หลังกองฟืน แนวคลองตม)
2.ชุมชนเสริมชาติ (หลังบ่อนวัวเก่า)

พ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
ศูนย์ประสานงานเขตท่ี 2  

1.ชุมชนสะพานเหล็ก
2.ชุมชนประชาอุทิศ
3.ชุมชนเขาปรีดี
4.ชุมชนยุทธศาสตร์
5.ชุมชนเสริมชาติ

สถานท่ีจอดรถ

นายธนคม เจริญฤทธิ์    รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ผู้อำนวยการศูนยฯ 086-9450-488

1. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย
ศูนย์ประสานงานเขต 3

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ โทร. 0-7541-1397

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ประกอบด้วย
1. นายปฏิภาณ  เสนะคุณ   สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ปรึกษา  081-7970-111
2. นายอำนวย  เพ็งจันทร์   สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ปรึกษา  089-7250-373
3. นายนคร ทองคำ   สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ปรึกษา  084-0520-697
4. นายโสภณ   เมืองทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ปรึกษา  089-7277-635
5. นายปัญญา  จินาวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ปรึกษา  089-2883-904
6. นายสุรพงษ์  ลิมจุฑามาศ  สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ปรึกษา  083-1825-255

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเขต 2 ประกอบด้วย
1.ดร.อานนท์ นัจสถาปนิก   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  
2.นายสุรินทร์   พฤษชัยนิมมิต รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
3.นายสมบูรณ์  ยินดีรักษ์  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
4.นายโชคดี  อิ้ววังโส  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
5.นางจุติพร  มณีฉาย  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
6.นายพร้อย   เกตุบูรณะ คณะกรรมการประสานงาน
7.นางวันเพ็ญ   จันทร์ทิพย์ คณะกรรมการประสานงาน 
8. นายสุจินต์   สมทรง  คณะกรรมการประสานงาน
9.นายนุกร   ทองคำ  คณะกรรมการประสานงาน  
10. นายคล่อง  กุกูมาตร  คณะกรรมการประสานงาน
11.ด.ต.สุจริต   ทิพาพงศ์  คณะกรรมการประสานงาน 
12. นายวิรัตน์  บุญช่วย  คณะกรรมการประสานงาน
13. นายพิชิต   ณ นคร  คณะกรรมการประสานงาน
14. นายเสวียน สุวรรณภักดี เลขานุการ 

อุปกรณ์สำนักงานและเคร่ืองมือท่ีจำเป็น
   โทรศ ัพท ์ โทรสาร เคร ื ่องม ืออ ุปกรณ์
ชุดคอมพิวเตอร์ พร้ินเตอร์ เคร่ืองชาร์ตวิทยุมือถือ
ด้วยแบตเตอรี่ โต๊ะ เก้าอทำงาน โต๊ะประชุม
ขนาดกลาง เครื่องปั่นไฟสำรอง ชุดเครื่องนอน
สำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าท่ีพยาบาล
1. นางพจนีย์ ตุลาธร  (หัวหน้า)
2. นางอัมพร  จินาวงศ์   (เจ้าหน้าที่)
3. นายพินิต   ประชุมธาน (เจ้าหน้าที่)
4. นายธีรพล บุญดำรงค์ (เจ้าหน้าที่)

เคร่ืองอุปโภค – บริโภค
  หม้อหุงข้าว เตาแก๊ส ข้าวสาร ปลากระป๋อง 
ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย เทียน น้ำดื่ม เสื้อชูชีพกู้ภัย

สถานท่ีอพยพประจำเขตพ้ืนท่ี เขต 3 
1. โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

ยานพาหนะ / เคร่ืองมือส่ือสาร ประจำเขต 3 ประกอบด้วย
1.รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน ป 3902 นายณุดร รอดขวัญ       086-4727-036
2.รถยนต์ทะเบียน กค 724   นายจักรพล รัตนกำพล   083-5055-493
3.รถยนต์ทะเบียน  -   นายสมรอง อำลอย      087-8987-178 

พ้ืนท่ีเส่ียงจากปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ี เขต 3
1.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา   3.ชุมชนบ้านในหวัง  
2.ชุมชนท่าแพใต้    4.ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล

พ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
ศูนย์ประสานงานเขต 3  

1. ชุมชนบ้านในหวัง
2. ชุมชนท่าแพใต้
3. ชุมชนท่าแพเหนือ
4. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
5. ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล

สถานท่ีจอดรถ

ดร.อานนท์  นัจสถาปนิก  รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  ผู้อำนวยการศูนยฯ 081-7760-396

1. โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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แนวทางการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยแต่ละศูนย์

 1. สำรวจจัดทำพ้ืนท่ีเส่ียงภัยและพ้ืนท่ีรับการอพยพไว้ให้พร้อม โดยแนะนำให้ประชาชนมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยไว้ให้พร้อม โดยให้มีการกำหนดหน้าที่การปฏิบัติการ  การสั่งการ   
    การควบคุม และการประสานงาน และแผนที่เสี่ยงภัยไว้อย่างชัดเจน
 3. จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะให้ใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดภัย เช่น  เรือท้องแบน
    รถบรรทุก เครื่องสูบน้ำ กระสอบทราย ฯลฯ
 4. ฝึกซ้อมอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
 5. เรียกประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง รวมถึงคณะทำงานและเจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ
 6. แจ้งเตือนสภาวะอากาศและติดตามสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งประกาศแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ใน
    พื้นที่ทราบโดยด่วน

 
 1. ให้ทุกฝ่ายท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติตามแผนโดยอัตโนมัติทันทีท่ีเกิดอุทกภัยข้ึน รับนำเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อุปกรณ์
    ตลอดจนยานพาหนะ ไปถึงที่เกิดเหตุและลงมือปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติ
 2. การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายจะต้องรายงานต่อศูนย์อำนวยการฯเพื่อขอทราบการสั่งการต่อไป
 3. รายงานข้อมูลจากศูนย์เขตให้แก่ศูนย์อำนวยการใหญ่ทราบ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ
 4. หากคาดว่าอุทกภัยมีขนาดกว้างขวาง รุนแรงเกินกว่าที่จะระงับภัย  หรือช่วยเหลือประชาชนได้ ให้แจ้งขอความช่วยเหลือ
    ไปยังหน่วยงานและส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
 5. จัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่อพยพ และให้การสงเคราะห์แก่ราษฎร์ผู้ประสบภัยใน
    กรณีที่เกิดอุทกภัยขึ้น
 6. ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการช่วยเหลือ และการอพยพเมื่อเกิดอุทกภัยแก่ประชาชนอย่าง
    ทั่วถึงและทันท่วงท ี

 1. สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ โดยจัดหน่วยปฏิบัติงาน 2 ชุด 
  - หน่วยรับแจ้งความเดือนร้อน ณ  ศูนย์อำนวยการฯ สำนักเทศบาลเมืองทุ่งสง
  - ชุดปฏิบัติการภาคสนาม สำรวจความเสียหาย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบภัย และของทางราชการ
 2. รวบรวมความเสียหาย ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต รายงานให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯทราบ เพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ
 3. จัดให้มีการบำรุงขวัญ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ 
 4. บรรเทาทุกข์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปัจจัย 4 คือ อาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่พักอาศัยตาม
    ความจำเป็นในระยะแรกและฟื้นฟูสาธารณประโยชน์ต่างๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นว่ามีจุดบกพร่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์ในการที่จะได้ปรับปรุง
    แผนปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

1 ขั้นเตรียมการป้องกันก่อนเกิดเหตุ

2. ขั้นตอนปฏิบัติขณะเกิดเหตุ

3. ขั้นตอนการปฏิบัติภายหลังเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้ว

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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 ด้วยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป 
เป็นช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุมของประเทศไทย โดยจะมีฝนตกชุกในภาคต่างๆ สำหรับภาคใต้ฝนจะตกซุกช่วงระหว่างเดือน
กันยายนถึงเดือนธันวาคมประกอบกับสาเหตุทางด้านภูมิศาสตร์ของเมืองทุ่งสงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม และทางทิศเหนือมีแนวภูเขาเป็น
ต้นน้ำ ซ่ึงไหลผ่านเขตเทศบาล  จำนวน 4 สาย  คือ คลองท่าเลา คลองท่าโหลน คลองตม และคลองท่าแพ เม่ือเกิดฝนตกหนักอาจก่อให้
เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก  น้ำล้นตลิ่ง  หรือการถล่มของพื้นดิน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ราบลุ่มหรือเชิงเขา ซึ่ง
อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ชำรุดเสียหายเป็นอย่างมากได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจากอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ในเขตพื้นที่เทศบาลขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง หมายเลขโทรศัพท์ 075-411342 
ต่อ 127 และหมายเลข 075-420995 และศูนย์ประสานงานเขต 1  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล หมายเลขโทรศัพท์ 075-
411368 , เขต 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ หมายเลขโทรศัพท์ 075-411660 และเขต 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ 
หมายเลข โทรศัพท์ 075-411397 จึงกำหนดหน่วยงานปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

 

   
 

คำสั่งกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ 673/2551

เร่ือง จัดต้ังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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มีหน้าที่

ประกอบด้วย

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    

1. ฝ่ายอำนวยการประจำศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย ตั้งอยู่ที่ห้องประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง
 
 
 - อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล การวินิจฉัยสั่งการ การพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
 - ควบคุมการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่และฝ่ายต่างๆ 
 - อำนวยการ สั่งการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
 - เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 - เป็นศูนย์กลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการเตือนภัยแก่ประชาชน
 - ให้การสนับสนุนกำลังพล เครื่องมือเครื่องใช้ในการออกปฏิบัติการขณะเกิดเหตุ
   และบูรณะฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ
 - ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานแต่ละเขต

 
 
 1. นายกเทศมนตรี     เป็นผู้อำนวยการศูนย์
 2. ปลัดเทศบาล      เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์
 3. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน   เป็นกรรมการ
 4. ผู้อำนวยการกองคลัง      เป็นกรรมการ
 5. ผู้อำนวยการกองการศึกษา     เป็นกรรมการ
 6. ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล      เป็นกรรมการ
 7. เจ้าหน้าที่ธุรการกอง/ฝ่าย/งานทุกคน      เป็นกรรมการ
 8. รองปลัดเทศบาล       เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 9. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 10. หัวหน้าฝ่ายปกครอง      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 11. หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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1.1 ศูนย์ประสานงานเขต 1 ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
 

 - แจ้งข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานภายในเขตต่อศูนย์อำนวยการ
 - รับคำสั่งในการออกปฏิบัติงาน ตลอดจนการขอให้อุปกรณ์เครื่องมือ 
   เครื่องจักรกลต่างๆจากศูนย์อำนวยการฯ 
 - เตรียมสถานที่อพยพ เครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
 - จัดยานพาหนะและเครื่องมือช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัย 
 - อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้บริการต่าง ๆ

 1. นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี    เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 2. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 3. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 4. สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1         เป็นที่ปรึกษา
 5. คณะกรรมการชุมชน        เป็นคณะกรรมการประสานงาน
 6. ผู้อำนวยการกองช่าง        เป็นเลขานุการ

 1. รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บม 4083 ส.อ.ประวงศ์ เหลืองอรุณ 084-3084620 
 2. รถยนต์ทะเบียน กค. 5633 นายมีโชค ศรีสว่าง  081-414-2936
 3. รถยนต์ทะเบียน บท.3086  นายสุทัศน์ คะเน - 

มีหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการ

ยานพาหนะและเครื่องสื่อสาร 

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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1.2 ศูนย์ประสานงานเขต 2 ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

 - แจ้งข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานภายในเขตต่อศูนย์อำนวยการฯ
 - รับคำสั่งในการออกปฏิบัติงาน ตลอดจนการขอใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรกล
   ต่างๆจากศูนย์อำนวยการฯ
 - เตรียมสถานที่อพยพ เครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
 - จัดยานพาหนะและเครื่องมือช่วยเหลือ และอพยพผู้ประสบภัย
 - อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้บริการต่าง ๆ

 1. นายธนคม  เจริญฤทธิ์    รองนายกเทศมนตรี  เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ   เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 3. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ   เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 4. สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2      เป็นที่ปรึกษา
 5. คณะกรรมการชุมชน        เป็นคณะกรรมการประสานงาน
 6. นายเฉลิม พันธ์ฤทธิ์ดำ    หัวหน้าฝ่ายการโยธา      เป็นเลขานุการ

 1. รถยนต์ดับเพลิง -     นายชูชาติ บุญแก้ว  084-844-3806 
 2. รถยนต์ทะเบียน กค 757    นายสมศักดิ์  แผ่นทอง   081-728-1998
 3. รถยนต์ทะเบียน กค 5618   นายอัครเดช   วัชรศิริ  085-069-7747

มีหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการ

ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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1.3 ศูนย์ประสานงาน เขต 3 ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ 

 - แจ้งข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานภายในเขตต่อศูนย์อำนวยการฯ 
 - รับคำสั่งในการออกปฏิบัติงาน ตลอดจนการขอใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรกล
   ต่างๆจากศูนย์อำนวยการฯ
 - เตรียมสถานที่อพยพ เครื่องอุปโภค บริโภค  สำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 
 - จัดยานพาหนะและเครื่องมือช่วยเหลือ และอพยพผู้ประสบอุทกภัย
 - อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้บริการต่าง ๆ

 1. ดร.อานนท์  นัจสถาปนิก รองนายกเทศมนตรี    เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ     เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์
 3. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ    เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 4. สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3      เป็นที่ปรึกษา
 5. คณะกรรมการชุมชน        เป็นคณะกรรมการประสานงาน
 6. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ       เป็นเลขานุการ

 1. รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน ป 3902  นายณุดร  รอดขวัญ  086-472-7036
 2. รถยนต์ทะเบียน กค.724     นายจักรพล  รัตนกำพล  083-505-5493
 3. รถยนต์ทะเบียน กข 562      นายสำรอง  อำลอย   087-898-7178

มีหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการ

ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร 

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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2.ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ในเวลาปกติตั้งอยู่ที่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

 - จัดเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้พร้อมอยู่เสมอ เช่น อุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียง ศูนย์กระจายข่าว เป็นต้น
 - แจ้งข่าวอุทกภัยล่วงหน้าให้ประชาชนทราบเพ่ือเตรียมการป้องกันตนเอง และทรัพย์สิน เช่น แจ้งให้ประชาชนทราบถึงสถานท่ี 
   ที่อพยพที่น้ำไม่สามารถท่วมถึงได้
 - ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆของรัฐหรือเอกชนที่สามารถช่วยเหลือได้
 - แจ้งข่าวของทางราชการในการให้ความช่วยเหลือและอื่นๆให้ประชาชนทราบ
 - ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว การพยากรณ์อากาศของทางราชการตลอดเวลา
 - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องบริโภค อุปโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  1. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน    เป็นหัวหน้า
 2. พนักงานจ้างและประชาสัมพันธ์ทุกคน    เป็นเจ้าหน้าที่
 3. อาสมสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกคน   เป็นเจ้าหน้าที่ 
 4. หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ    เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการ
 5. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์      เป็นเจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.ฝ่ายสื่อสาร ในเวลาปกติตั้งอยู่ ณ งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองทุ่งสง

 - ติดตั้ง ควบคุม กำกับ ดูแลระบบการสื่อสารประจำศูนย์อำนวยการให้สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานระหว่าง

   ศูนย์อำนวยการกับศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่ได้  ตลอดถึงในข่ายและนอกข่ายหน่วยงานใกล้เคียงได้
 - ติดต่อประสานงานทางวิทยุส่ือสารกับหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องอาสาสมัครอปพร.และมูลนิธิต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 

 
 1. หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     เป็นหัวหน้า 
 2. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกคน    เป็นเจ้าหน้าที่ 
 3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่าน    เป็นเจ้าหน้าที่ 
 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกคน       เป็นเจ้าหน้าที่
 5. หัวหน้างานธุรการงานป้องกันและบรรเทาฯ    เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการ

มีหน้าที่

ประกอบด้วย

มีหน้าที่

ประกอบด้วย

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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 ปัญหาใหญ่ที่ชาวทุ่งสงพบเจออยู่บ่อยครั้งเมื่อย่างเข้าฤดูฝน คือปัญหาน้ำท่วมหนักทำให้ทุกภาคส่วนของเมืองทุ่งสงได้รับ
ผลกระทบเป็นอันมาก ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงได้เล็งเห็นถึงปัญหาความทุกข์ร้อนที่มีอยู่ทุกยุคสมัยของพี่น้องประชาชน จึงได้จัดให้มีการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
 การฝึกซ้อมแผนป้องกันดังกล่าวมีขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
โดยสมมุติเหตุการณ์ขึ้น 12 เหตุการณ์ตามลำดับดังนี้

 เหตุการณ์ที่1 ผู้อำนวยการศูนย์ฯมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์วิทยุสื ่อสาร ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อม

 

 
 เหตุการณ์ที่ 2 ศูนย์อำนวยการณ์ฯได้รับแจ้งจากประชาชนทางโทรศัพท์เรื่องขอการสนับสนุนกำลังจากเจ้าหน้าที่เพื่อ
     ขนย้ายทรัพย์สินให้พ้นจากระดับน้ำ
 

อำเภอทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง และหน่วยงานทุกภาคส่วน
ซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมจัดจำลอง12เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง

1.1
1.2

1.4

ภาพที่ 1.1 และ 1.3 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ
ส่ือสาร งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงรับคำสั่งจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ
เพื่อเตรียมรับสถานการณ์
ภาพที่ 1.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปลี่ยนธงเตือนภัยเป็นสีแดงภาพที่ 
ภาพที่ 1.4 เจ้าหน้าที่พร้อมรถตรวจการณ์

ภาพที่ 2.1-2.2 และ 2.3 เจ้าหน้าที่ กก.ตชด.42, เจ้าหน้าที่ทหาร
ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรและเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ออกให้ความ
ช่วยเหลือขนย้ายทรัพย์สินแก่ประชาชน
ภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

2.1

2.2

2.3

2.4

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    

1.3

1.4
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ภาพที่ 2.1-2.2 และ 2.3 เจ้าหน้าที่ กก.ตชด.42, เจ้าหน้าที่ทหาร
ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรและเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ออกให้ความ
ช่วยเหลือขนย้ายทรัพย์สินแก่ประชาชน
ภาพที่ 2.4 เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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 เหตุการณ์ที่ 3 หัวหน้างานป้องกันฯได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯ ท่ีเฝ้าระวังเหตุท่ีเข่ือนวังอ้ายว่าวว่าระดับน้ำ
เพิ่มขึ้นประมาณ 230 ซม./เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกลับมาประจำ
ยังศูนย์เพื่อเฝ้ารับคำสั่ง

 เหตุการณ์ที่ 4 ศูนย์อำนวยการฯ ได้รับแจ้งทาง
โทรศัพท์จากประชาชน ชุมชนตลาดในว่ามีผู ้หญิงท้องแก่
ใกล้คลอด ขอสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที ่
เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลทุ่งสง(เก่า) เจ้าหน้าที่
ออกให้ความช่วยเหลือ

ภาพที่ 3.1 รถช่วยเหลือผู้ประสบภัยเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ขับลาดตระเวนให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ภาพที่ 3.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภเมืองทุ่งสงรักษาความสงบ
และปิดกั้นการจราจร3.1 3.2

 เหตุการณ์ที่ 5 ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากประชาชน 
บริเวณถนนประสานมิตร ซอยเจ๊จูว่ามีผู้ป่วยอัมพาฒไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเคลื่อนย้าย
ไปไว้ที่ปลอดภัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯมีคำสั่งให้ประสานเจ้าหน้าที่
มูลนิธิประชาร่วมใจออกปฏิบัติการเคลื ่อนย้ายผู ้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลทุ่งสง(เก่า)

ภาพที่ 4.1 และ 4.2 เจ้าหน้าที่เทศกิจให้ความช่วยเหลือประชาชน 4.1 4.2

ภาพที่ 5.1 และ 5.2 มูลนิธิประชาร่วมใจและเจ้าหน้าที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองทุ่งสงให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นอัมพาฒ

6.36.1

6.2

ภาพท่ี 6.1 และ 6.2 เจ้าหน้าท่ีทหารค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
พร้อมรถบรรทุก 6 ล้อออกให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ภาพที่ 6.3 เจ้าหน้าที่เทศกิจคอยให้ความสะดวก
แก่เส้นทาง

 เหตุการณ์ที่ 6 ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากประชาชน
ที่บริเวณหน้าถ้ำตลอด มีปริมาณน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆขอสนับสนุน
กำลัง เจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและอพยพ
ประชาชนไปไว้ท่ีปลอดภัย พร้อมส่ังการให้ประสานเจ้าหน้าท่ีทหาร 
ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ออกดำเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน
 

5.1 5.2
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เหตุการณ์ที่ 5

 เหตุการณ์ที่ 7 ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากประชาชนว่า
ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆบริเวณกองฟืนหน้าสถานีรถไฟทุ่งสง  
ผู้อำนวยการศูนย์ฯสั่งการให้ศูนย์อำนวยการเขต 2 จัดกำลัง
เจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติการเคล่ือนย้ายตามท่ีได้รับการร้องขอโดยเร่งด่วน
 

 เหตุการณ์ที่ 8 ได้รับแจ้งว่า บริเวณซอยสนามชนโค(เก่า) 
บ้านนาเหนือ ว่าขอสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้ายผู้ป่วยขาหักนำส่งโรงพยาบาล
ทุ่งสง ผู้อำนวยการศูนย์ฯสั่งการให้ประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจออ
กปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลทุ่งสง(เก่า)โดยเร่งด่วน
 

 เหตุการณ์ที่ 9 ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่าถนนพัฒ
นาการ ซอย 5 ว่ามีประชาชนติดอยู่ในบ้านประมาณ 5-10 คน 
ไม่สามารถอพยพออกมาได้ เนื่องจากระดับน้ำสูงและไหลแรงมาก 
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จึงสั่งการให้ศูนย์อำนวยการเขต 3 จัดกำลัง
เจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติการเคล่ือนย้ายตามท่ีได้รับการร้องขอโดยเร่งด่วน

7.1

7.3

7.2 ภาพที่ 7.1 และ 7.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะและอพยพ
ภาพที่ 7.3 ศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ เขต 2 
       โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

8.3

8.2

8.3

ภาพที่ 8.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ทุ่งสงร่วมให้ความช่วยเหลือ
   ผู้เดือดร้อน
ภาพที่ 8.2 และ 8.3 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิประชาร่วมใจพร้อม
   รถพยาบาลเคลื่อนที่เร็วมูลนิธิประชาร่วมใจออกให้ความ
   ช่วยเหลือ

ภาพที่ 9.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกเส้นทาง
ภาพที่ 9.2รถบรรทุก6ล้อพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ
และอพยพออกช่วยเหลือประชาชน
ภาพที่ 9.3เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเขต3

9.2

9.3

9.1

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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9.1

9.2

คาดว่าการฝึกซ้อมแผนรับมือน้ำท่วมดังกล่าวจะทำให้เจ้าหน้าท่ีๆเก่ียวข้อง และประชาชนเมือง
ทุ่งสงรับทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น อันจะทำให้ผลเสียที่เกิดขึ้นลดน้อยลงได้

ภาพที่ 10.1 เจ้าหน้าที่ กก.ตชด.42 ,เจ้าหน้าที่ประชาร่วมใจและ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งสงพร้อมเรือท้องแบนออกให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ภาพที่ 10.2 และ 10.3 เจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดสิรินทรให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

10.3

10.2

10.1

ภาพที่ 11.1และ11.2เจ้าหน้าที่ กก.ตชด.42 ,เจ้าหน้าที่ป
ระชาร่วมใจและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งสงพร้อมเรือท้
องแบนออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ภาพที่ 11.3 นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรงนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสงและทีมบริหารออกสังเกตการณ์

11.3
11.2

11.2

12.2

12.3

12.1

ภาพที่ 12.4+12.2เจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกคานสูง
และเรือท้องแบนสำหรับการฝึกซ้อมแผนฯ
ภาพที่ 12.3-12.6 เจ้าหน้าที่ประชาร่วมใจ,ตชด 42 
และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ

 เหตุการณ์ที่ 11 ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากประชาชน
บ้านในหวังว่า มีประชาชนหนีน้ำไปติดเกาะอยู่ประมาณ 20 คน ผู้
อำนวยการศูนย์ฯสั่งการให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมช่ว
ยเหลือประชาชนโดยด่วน

 เหตุการณ์ที่ 12  ได้รับแจ้งทางวิทยุสื ่อสารจาก
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ำเข้าช่วยเหลือจาก 

 

 เหตุการณ์ที่10 ได้รับแจ้งจากประชาชนชุมชนในหวัง
ว่าน้ำท่วมสูง เส้นทางสัญจรถูกตัดขาดและมีผู้ประสบภัยจำนวน 1 ครอบครัว
ติดอยู่บนหลังคา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สั่งการให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ 
กก.ตชด.42 ขอสนับสนุนเรือท้องแบนและรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อม
เจ้าหน้าที ่ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ออกดำเนินการช่วยเหลือประชาชน
โดยเร่งด่วน
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4.ฝ่ายปฏิบัติงานเฉพาะกิจและชุดเคลื่อนที่เร็ว ในเวลาปกติตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

 - สำรวจดูแล คลอง ขจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ให้น้ำไหลสะดวก
 - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและป้องกันภัยเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 - ติดตั้ง ควบคุมระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ทั้งที่กองอำนวยการและสถานที่อพยพผู้ประสบภัย

 1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    เป็นหัวหน้า
 2. ผู้อำนวยการกองช่าง       เป็นผู้ช่วยหัวหน้า
 3. ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล     เป็นผู้ช่วยหัวหน้า
 4. หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ     เป็นเจ้าหน้าที่
 5. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกคน    เป็นเจ้าหน้าที่
 6. พนักงานจ้างกองสาธารณสุขฯ,กองช่างสุขาภิบาลทุกคน   เป็นเจ้าหน้าที่
 7. หัวหน้างานรักษาความสะอาด      เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการ 

5. ฝ่ายรักษาความสงบและปิดกั้นการจราจร ในเวลาปกติตั้งอยู่ที่ สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง

 - รักษาความสงบในพื้นที่ที่เกิดภัย
 - กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการก่อความไม่สงบ
 - ควบคุมระบบการจราจรในพื้นที่ที่เกิดภัยตามความเหมาะสม

 1. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง    เป็นหัวหน้า
 2. เจ้าหน้าที่ตำรวจทีได้รับมอบหมาย      เป็นเจ้าหน้าที่
 3. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกคน    เป็นเจ้าหน้าที่
 4. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกคน     เป็นเจ้าหน้าที่ 
 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกคน      เป็นเจ้าหน้าที่
 6. สารวัตรตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง    เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการ

มีหน้าที่ 

ประกอบด้วย

มีหน้าที่

ประกอบด้วย

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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ประกอบด้วย

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    

6.ฝ่ายยานพาหนะ  ในเวลาปกติตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

 -จัดเตรียมยานพาหนะพร้อมพนักงาน ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติ
 -อพยพผู้ประสบภัยมายังจุดที่ปลอดภัยที่จัดเตรียมไว้ 

 1. ผู้อำนวยการกองช่าง      เป็นหัวหน้า
 2. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เป็นผู้ช่วย
 3. ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล     เป็นผู้ช่วย
 4. หัวหน้างานสาธารณูปโภค      เป็นเจ้าหน้าที่
 5. พนักงานและพนักงานจ้างกองช่างทุกคน   เป็นเจ้าหน้าที่
 6. พนักงานขับรถยนต์ทุกคน (ทุกกอง)     เป็นเจ้าหน้าที่
 7. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล      เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการ

7.ฝ่ายรักษาพยาบาล ในเวลาปกติตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองทุ่งสง

 - จัดหายาและเวชภัณฑ์ไว้ให้พร้อมทั้งที่ศูนย์อำนวยการ และศูนย์อำนวยการเขตพื้นที่ ที่จะช่วยเหลือผู้ประสพภัยที่ได้ 
   รับบาดเจ็บ ป่วยไข้ หรือนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
 - ป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างเกิดอุทกภัย
 - ออกทำการช่วยเหลือพยาบาล ตามจุดอพยพทีได้จัดเตรียมไว้

 1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     เป็นหัวหน้า
 2. พนักงานและพนักงานจ้างศูนย์บริการสาธารณสุขฯทุกคน      เป็นเจ้าหน้าที่ 
 3. หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ      เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการ

มีหน้าที่

ประกอบด้วย

มีหน้าที่
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8.ฝ่ายอาหารและบริการ ในเวลาปกติอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 - จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัย
 - จัดปรุงอาหารไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 - จัดปรุงอาหารและบรรจุสิ่งของจำเป็นสำหรับนำไปมอบให้ผู้ประสบภัย ตามจุดต่างๆ
 - รับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา สมาคม มูลนิธิและหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 1. ผู้อำนวยการกองคลัง        เป็นหัวหน้า
 2. ผู้อำนวยการกองการศึกษา       เป็นผู้ช่วย
 3. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    เป็นผู้ช่วย 
 4. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ     เป็นผู้ช่วย
 5. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ      เป็นผู้ช่วย
 6. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน     เป็นผู้ช่วย
 7. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง  เป็นผู้ช่วย
 8. พนักงานและพนักงานจ้างกองคลังทุกคน      เป็นเจ้าหน้าที่
 9. พนักงานและพนักงานจ้างกองการศึกษาทุกคน      เป็นเจ้าหน้าที่
 10. พนักงานและพนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาลทุกคน     เป็นเจ้าหน้าที่
 11. พนักงานและพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคมทุกคน    เป็นเจ้าหน้าที่
 12. หัวหน้าฝ่ายปกครอง        เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการ
 13. หัวหน้างานผลประโยชน์      เป็นเจ้าหน้าที่ /ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

ประกอบด้วย

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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9.ฝ่ายรับแจ้งและสำรวจความเสียหาย  ในเวลาปกติอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 - รับแจ้งความเสียหายจากผู้ประสบภัย
 - จัดทำทะเบียนสำรวจความเสียหาย
 - สำรวจความเสียหายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ประสบภัยและของทางราชการ

 1. รองปลัดเทศบาล         เป็นหัวหน้า
 2. ผู้อำนวยการกองช่าง        เป็นผู้ช่วย
 3. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม       เป็นผู้ช่วย
 4. ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล       เป็นผู้ช่วย
 5. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล         เป็นผู้ช่วย
 6. หัวหน้าฝ่ายปกครอง        เป็นเจ้าหน้าที่
 7. หัวหน้างานนิติการ        เป็นเจ้าหน้าที่
 8. หัวหน้างานทะเบียนราษฎร์       เป็นเจ้าหน้าที่ 
 9. พนักงานและพนักงานจ้างกองช่างทุกคน      เป็นเจ้าหน้าที่
 10. พนักงานและพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคมทุกคน      เป็นเจ้าหน้าที่
 11. พนักงานและพนักงานจ้างงานทะเบียนราษฎรทุกคน    เป็นเจ้าหน้าที่
 12. พนักงานและพนักงานจ้างงานป้องกันฯทุกคน      เป็นเจ้าหน้าที่
 13. พนักงานและพนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาลทุกคน       เป็นเจ้าหน้าที่
 14. หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์     เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการ
 15. หัวหน้างานพัฒนาชุมชน     เป็นเจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

ประกอบด้วย

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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 1. ติดตามการรายงาน ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ทางโทรทัศน์, วิทยุ, จุดเรียนรู้วิทยุชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง FM 105.50 MHz
 2. เชื่อฟังคำเตือน และติดตามรายงานของทางราชการอย่างต่อเนื่อง
 3. เคลื่อนย้ายคน สัตว์เลี้ยงและสิ่งของ ไปอยู่ในที่สูง ให้พ้นระดับน้ำที่เคยท่วมมาก่อน
 4. เตรียมกระสอบทรายทำกำแพงกั้นน้ำ
 5. เตรียมอาหารกระป๋องหรืออาหารสำรองไว้
 6. เตรียมน้ำดื่มเก็บไว้ในขวดหรือภาชนะที่ปิดเน้น
 7. เตรียม ยาแก้พิษ จากการกัดต่อยของแมงป่อง ตะขาบ งูหรือสัตว์อื่น
 8. เตรียมวิทยุที่ใช้ถ่านไฟฉาย เพื่อติดตามรายงานข่าว
 9. เตรียมไฟฉาย ถ่านไฟฉายและเทียนไข

 
 ควรตั้งสติให้มั ่นคง อย่าตื ่นกลัวหรือตกใจ ตระเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ ด้วยความสุขุม รอบคอบ 
และควรปฏิบัติ ดังนี ้ 
 1. ตัดสะพานให้ เพื่อป้องกันไฟฟ้าวิ่งไหลตามสายที่อาจชำรุด
 2. จงทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
 3. ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ บริเวณกระแสน้ำหลาก หรือลงเล่นน้ำ
 4. ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
 5. เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย
 6. เมื่อจวนตัวให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิต ให้มากกว่าห่วงทรัพย์สิน 

 ธงสีเขียว  หมายถึง  เหตุการณ์ปกติ
 ธงสีเหลือง  หมายถึง  ให้ระวังและเตรียมการ
 ธงสีแดง  หมายถึง   เหตุการณ์น้ำท่วม

ข้อควรปฏิบัติของประชาชน

ข้อควรปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ

ข้อควรปฏิบัติขณะเกิดเหตุ

สังเกตและดูสัญลักษณ์

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    



 อย่าใช้มือ แขน หรือผ้าสกปรกขยี้ตาหรือเช็ดตาล้างมือล้าง
เท้าให้สะอาด หลังจากเดินย่ำน้ำ หรือถูกน้ำสกปรก ถ่ายอุจจาระ
ลงส้วม ล้างมือให้สะอาดหลังถ่ายอุจจาระ หากเกิด การเจ็บป่วย 
ไม่สบาย ผิวหนังเริ่มเปื่อย เกิดตุ่มคัน น้ำกัดเท้า หรือบาดแผลควร
ทำการรักษาเสียตั้งแต่เริ่มเป็น ก่อนลุกลามจนเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้น 
ดูแลบ้านให้สะอาด ควรฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข หรือหากไม่สบายควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที อย่าซื้อยา
มารับประทานเองเพราะอาจจะส่งผลที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้.

 ช่วงฤดูฝนมักมีโรคตามมามากมาย เน่ืองจากมีน้ำท่วมขัง 
เช่นไข้เลือดออก โรคตาแดง โรคฉี่หนูที่ระบาดในทุ่งนา อีกทั้ง
โรคอื่นๆ อีกหลายโรค ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอย่างถูกวิธี 
ขอให้ประชาชนควรระมัดระวัง หากเจ็บป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์
โดยเร็ว เนื่องจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน รวมท ั ้ งได ้ เข ้า
สู่ฤดูฝนมาระยะหนึ่งแล้ว การเกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ 
เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้หลายชนิดซึ่งสามารถแพร่
ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว จึงได้มีการแนะนำประชาชนให้ทราบ
และสามารถป้องกันโรค คือ
 โรคติดต่อของทางเดินระบบอาหารได้แก่โรคท้องเดิน
ท้องร่วง บิดไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ สาเหตุ
มาจากการรับประทานอาหาร และดื่มน้ำหรือประกอบอาหาร
ด้วยน้ำที่ไม่สะอาดน้ำ ที่มีเชื้อโรคปะปนกับสิ่งปฏิกูลต่างๆ 
 โรคท่ีติดเช้ือทางระบบผิวหนัง ได้แก่ โรคเลปโตสไปโรซีส 
ซึ่งเกิดจากเชื้อบัคเตรี ที่อยู่ในปัสสาวะหนูหรือสัตว์เลี้ยงทุกชนิด 
รวมท้ังสัตว์ป่า ปะปนอยู่ในน้ำ ดินโคลน อาการท่ีพบบ่อย เป็นไข้
เฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื ้ออย่างรุนแรง ตาแดง 
คอแข็ง อาจเป็นไข้ติดต่อกันหลายวัน สลับกับระยะไข้ลด 
มีผื่นที่เพดานปาก มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง และเยื่อบุตับ
และไตวาย 
 โรคติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไข้หวัด 
หลอดลมอักเสบ ปอดบวม เจ็บคอ 
 นอกจากนี้ยังมีโรคไข้เลือดออกโรคไข้สมองอักเสบบี 
โรคเยื่อตาอักเสบหรือตาแดงโรคน้ำกัดเท้าและอันตรายจาก 
สัตว์มีพิษต่าง ๆ การแนะนำเกี ่ยวกับการป้องกันโรค อาทิ 
รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ ดื่มน้ำสะอาดทุกครั้ง ล้างมือ
ให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร ตรวจดูโอ่งน้ำ ภาชนะเก็บน้ำ 
ปิดฝาให้มิดชิด เพื่อป้องกันการวางไข่ของยุงลาย 
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เตรียมรับมือกับโรคร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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หมายเลขโทรศัพท์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ควรทราบ

เขต 1
 1. นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒน์      086-6828-337
 2. นายอาคม   ชนินทรเทพ       089-8713-932
 3. นายมนตรี   กัลยา        084-7446-572
 4. นางสาวสมฤดี  หวังวณิชชากร       089-5008-488
 5. นางปัทมา  ชินชฏาธาร       089-8730-500
 6. นายชนะพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ       089-7255-854

เขต 2
 1. พ.ต.ประกอบ รัตนสุภา       086-740-7747
 2. นายเมษา   ธนาวุฒิ        089-971-2310
 2. นายอุดม  ปิ่นแก้ว        081-6066-971
          083-5026-648
 3. นายจรัล   อินทรสุวรรณ        089-646-4239
 4. นายโสภณ  โมรา        083-507-1258
 5. นายประจิน  เนื้อเขียว        086-596-8256

เขต 3
 1. นายอำนวย  เพ็งจันทร์       089-725-0373
 2. นายปฏิภาณ   เสนะคุณ      081-7970-111
 3. นายนคร    ทองคำ       084-0520-697
 4. นายโสภณ   เมืองทรัพย์      089-7277-635
 5. นายสุรพงษ์   ลิมจุฑามาศ       083-1825-255
 6. นายปัญญา    จินาวงศ์       089-288-3904

หมายเลขโทรศัพท์คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ควรทราบ
 1. นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง  นายกเทศมนตรี   โทร.081-737-2822
          0-7541-1342 ต่อ102
 2. นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  รองนายกเทศมนตรี  โทร.089-8714-287
 3. ดร.อานนท์ นัจสถาปนิก  รองนายกเทศมนตรี  โทร.081-7760-396
 4. นายธนคม เจริญฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี  โทร.086-9450-488
 5. นายประเวช  พรหมปาน  เลขานุการนายกเทศมนตรี   โทร.081-8930-227
 6. นายสมใจ   สมศิริ   เลขานุการนายกเทศมนตรี   โทร.084-1874-541

สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง     075-411-342-3  ต่อ 0, 0-75411-515
ศูนย์อำนวยการน้ำท่วม             075-420-995 หรือ 075-411342 ต่อ 127
      (ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    075-411-111
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์      075-412-999

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง

สำนักปลัดเทศบาล

นายสิทธิชัย   สุทธิเดช   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   081-893-4665
นางสุนันทา    เพชรย้อย   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   083-173-1500
นางนัทธินาถ   โกมล   หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่   086-686-6482
นายวรเดช รักต์ยศ   รก.หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาฯ     083-5503-222
นางลัดดาวัลย์   มอบนรินทร์  หัวหน้างานธุรการ    081-3986-254

นายพิเชษฐ์   อุษาสุมงคล  ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง   081-896-9496
นายชาคร   ไอยศูรย์         รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง    081-368-3177
นางจงดี   เธียรมนตรี  รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง   089-879-2026

กองวิชาการและแผนงาน

นางเตือนจิต   จงคง   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  086-684-4434
นางสาวราตรี ชนะศักดิ์     หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน  086-271-0809
นางสาวนาถยา ชัยกิจ     หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  081-597-5409
นายพัลลภ รัษฏาเพชร  หัวหน้างานนิติกร    085-792-9079
นางสาวสายใจ บุญคงมาก  หัวหน้างานธุรการ    081-537-5859
นางสาวธีติมา โภคากรณ์   รก.หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   081-797-2218
นายพิพัฒน์ มากกำเนิด  ช่างภาพ     086-686-8307
นายณรงค์ชัย จินดาเรือง  ผู้ควบคุมเครื่องเสียง    089-725-5434

กองคลัง

นางคนึงนิจ กิตติอุดมพร  รก.ผู้อำนวยการกองคลัง   087-281-8700
นางอุบล  ใหม่ละเอียด  หัวหน้างานการเงินและบัญชี   084-192-4908
นายธรรมนูญ เมืองไทย   รก.หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน  089-872-7605
นางณัถฌา   ราชพรหม   หัวหน้างานผลประโยชน์ฯ   084-183-6324
นายวัชรินทร์    จงจิตร   หัวหน้างานเร่งรัดรายได้   081-956-9444
นางอุไรลักษณ์ ชายา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง   087-895-2200
นางจินดา  อุดทา   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้   087-626-8719
นางประทุม หีดจันทร์   รก.หัวหน้างานสถิติการคลัง   086-942-0688
นางเมธินันท์ สุทธิเดช   หัวหน้างานธุรการ    081-9788-139

กองสวัสดิการสังคม

นายพรทิพย์ หมวดใหม่   ผอ.กองสวัสดิการสังคม        089-5697-866
นายวัชรพล พัฒน์คล้าย  หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์        081-7194-938
นางณัฐวดี  เฉลิมเกียรติ  หัวหน้างานธุรการ    084-0627-969
นางทิพย์วัลย์ รัตนพันธุ์   หัวหน้างานพัฒนาชุมชน   086-941-2977

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางมานิตา สมศิริ   รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        089-196-1967  
นางพจนีย์    ตุลาธร   หัวหน้างานสุขาภิบาลฯ   089-723-0400
นายสุรเชษฐ์ เทพนิมิต   หัวหน้างานสัตว์แพทย์   083-610-7929
นางสุรีย์พร ช่วยเชียร   หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ   086-739-5130
นางสาวสุนีย์ ประดู่   หัวหน้างานธุรการ    081-273-9560

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    
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กองช่างสุขาภิบาล 
นางสุภาณี ศรีสุกใส   รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล   087-386-3552
นายศราวุธ สายสิงห์   หัวหน้างานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ   081-956-0002
นายสมเจตต์ เทพคง   หัวหน้างานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง  089-588-6401

กองการศึกษา

นายนิรันดร์ สุนทรอารมณ์  ผอ.กองการศึกษา    081-693-3419
นางปิยะนาถ กลิ่นภักดี   หัวหน้างานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 081-607-9495
นางสาวปราณี รัตนบุรี   หัวหน้างานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  089-727-4814
นางช่อทิพย์ เพ็ชรกลับ   รก.หน.งานการศึกษาปฐมวัย   089-471-0017
นายวราวุธ หมีเฟือง   หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ   083-180-2013
นางเกษร  อุดมศักดิ์   หัวหน้างานการเงินและบัญชี   081-539-7849
นางสาวคชาพร วัชรคิรินทร์  หัวหน้ากิจการนักเรียน   081-552-7596

กองช่าง
นายสนั่น  ทิพย์วารีรมย์  ผู้อำนวยการกองช่าง    089-589-4051
นายเฉลิม  พันธุ์ฤทธิ์ดำ  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  083-193-7650
นายประกอบ    ตั้งสัจจพงศ์  หัวหน้างานวิศวกรรม    089-473-6424
นายประสงค์   รักษ์ศรีทอง  หัวหน้างานสวนสาธารณะ   085-881-0171
นายสุรชัย  กูสมาน   หัวหน้างานศูนย์เครื่องจักรกล   089-972-1673
นายอนุชา  ธนาวุฒิ   นักบริหารงานช่าง 6 ว   089-185-7577
นายสมพร  จินาวงศ์   หัวหน้างานธุรการ    081-535-6502
นายสมพงษ์    วงศ์แก้ว   หัวหน้างานสาธารณูปโภค   087-474-7904
นายมนต์สถิต   เปรมสถิตย์  นายช่างไฟฟ้า 5    081-693-5162

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 075-411-368

นายประภาส  ชูภักดี   ผู้บริหารสถานศึกษา    084-845-6640
นางสุคนธ์     รัตนพันธุ์   รองผู้บริหารสถานศึกษา   081-407-4686
นางสามารถ  สันติรักษ์   รองผู้บริหารสถานศึกษา   089-731-5107

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 075-411-368
นายสุชีพ  คำสมาน   ผู้บริหารสถานศึกษา    089-590-1982
นายเสนอ  วัฒนศรี   รองผู้บริหารสถานศึกษา                 -
นางพรทิพย์ เหล่าทองมีสกุล  รองผู้บริหารสถานศึกษา   086-682-2229

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ 075-411-397

นายสุรินทร์  พฤษชัยนิมิต  ผู้บริหารสถานศึกษา    089-727-6214  
นายโชคดี  อิ้ววังโส   รองผู้บริหารสถานศึกษา   087-271-0358
นายเสวียน สุวรรณภักดี  รองผู้บริหารสถานศึกษา   089-593-4869
นายสมบูรณ์  ยินดีรักษ์   รองผู้บริหารสถานศึกษา   081-787-1474

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 075-411-660
นายสุรินทร์ พฤษชัยนิมมิต  ผู้บริหารสถานศึกษา    089-727-6214
นายพายุ  วาระเพียง   รองผู้บริหารสถานศึกษา   081-367-9588
นางจินดา  บุญศิริ   รองผู้บริหารสถานศึกษา   087-271-0358

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
นายจำนน ดอกไม้หอม    ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  089-731-9225
                    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
นายมานิตย์ พรามชูบัว   รองผู้บริหารสถานศึกษา   081-978-6851
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา

สถานธนานุบาล 075-411-083
นางสุวรรณี คงสอน   ผู้จัดการสถานธนานุบาล   081-956-4332

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    



สำหรับเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้มีการเตรียมความพร้อมในการบรรเทาภัยพิบัติน้ำท่วม ดังนี้
 
 1. ติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้ำฝนระบบอัตโนมัติระบบ GPRS Modem  จำนวน 3 จุด คือ
  - บนดาดฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองทุ่งสง
  - หลังคาศาลาหัวงานฝายวังอ้ายว่าว ม.9 ต.นาหลวงเสน
  - ฝายคลองท่าโหลน บริเวณบ้านนายประเสริฐ พิกุลงาม ม.8 ต.นาหลวงเสน
 2.  ติดตั้งเสาวัดระดับน้ำ จำนวน 4 จุด คือ
  - ด้านหน้าและท้ายฝายวังอ้ายว่าว
  - ด้านหน้าและท้ายคลองท่าโหลน
  - บริเวณสะพานข้ามคลองท่าโหลน ข้างโรงน้ำแข็งนาเหนือ
  - บริเวณสะพานหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 3.  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 จุด
  - บริเวณลำเหมือง หลังถ้ำตลอด 3 เครื่อง
  - บริเวณลำเหมือง หน้าศาลาพักผู้โดยสาร ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด 2 เครื่องโดยได้รับความร่วมมือจาก
ชลประทาน จ.นครศรีธรรมราช
 4. - ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อตรวจสภาพอากาศและปริมาณ
น้ำฝนทางเรดาร์อินเตอร์เน็ตทุกวัน
 5.  สำรวจลำคลองทุกสายที่ไหลผ่านเขตเทศบาล เช่น
  - คลองท่าเลา
  - คลองท่าโหลน
  - คลองตม
  - คลองท่าแพ
 6.  ขุดลอกคลอง รื้อสิ่งกีดขวางต่าง ๆ  ให้กระแสน้ำไหลผ่านได้อย่างรวดเร็ว
     ทั้งนี้ ได้มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบนเสาวิทยุของสถานีวิทยุ FM 105.5MHzเพื่อให้ประชาชนเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง โดยดูจากสัญลักษณ์ของธง ดังนี้
  - ธงผ้าสีเขียว  หมายถึง เหตุการณ์ปกติ
  - ธงผ้าสีเหลือง  หมายถึง ให้ระวังและเตรียมการ
  - ธงผ้าสีแดง  หมายถึง  เหตุการณ์วิกฤต เกิดน้ำท่วม
  

ความเคลื่อนไหวการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
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คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม    



เทศบาลเมืองทุ่งสง

หน่วยงาน

หน่วยงานสนับสนุน
เบอร์โทรศัพท์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช     075-356-142
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช     075-356-553
นายอำเภอทุ่งสง       075-411-119,075-412-004
อำเภอทุ่งสง       075-411-212
เกษตรอำเภอทุ่งสง       075-411-608,075-332-809
ท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง       075-420-254
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช     075-302-030-1
สำนักงานชลประทานที่ 15 นครศรีธรรมราช    075-443-044-5
แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่2 อำเภอทุ่งสง    075-302-019-20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไสใหญ่    075-773-313-2
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นศ.อำเภอทุ่งสง    075-302-072-4
โครงการชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช    075-378-892,075-378-894
สถานีดับเพลิงอำเภอทุ่งสง      075-411-111
โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง      075-411-330
โรงพยาบาลอำเภอทุ่งสง      075-410-100,075-411-384
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค      075-412-478,075-411-250,075-411-752
การประปาภูมิภาคทุ่งสง      075-411-339,075-423-573
องค์การโทรศัพท์ทุ่งสง      075-419-014
สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง      075-412-048
กองกำกับการ 8 และกองบังคับการฝึกพิเศษ    075-495-046-7
กองพลทหารราบที่ 5      075-495-074-8
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42    075-411-220
กองกำกับการจังหวัดทหารบกทุ่งสง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร    075-495-074-8
ฝ่ายกำลังพลจังหวัดทหารบกทุ่งสง     075-495-074-8
สถานีตำรวจทุ่งสง       075-411-911,075-411-555
สถานีขนส่งทุ่งสง       075-411-848
สถานีรถไฟอำเภอทุ่งสง      075-411254
เทศบาลตำบลที่วัง       075-363-250-2
อบต.หนองหงส์       075-538-359,075-424-080
อบต.กะปาง       075-363-054,075-495-262
อบต.นาไม้ไผ่       075-756-736,075-479-624
อบต.เขาโร       075-479-690,075-479-695
อบต.เขาขาว       075-479-160
อบต.ควนกรด       075-424-336
อบต.นาหลวงเสน       075-423-003,075-421-410
อบต.ถ้ำใหญ่       075-412-887
อบต.น้ำตก       075-460-585
อบต.ชะมาย       075-422-037
อบต.นาโพธิ์       075-479-122
อบต.กะปาง       075-363-054
สถานีวิทยุชุมชนFM 105.5 MHz     075-419-012
ศูนย์อุทกภัยและบริหารน้ำภาคใต้ จ.พัทลุง    074-611-679,074-614-051
สถานีกาชาดสิรินธร       075-411-665,075-302-056
สำนักงานที่ดินทุ่งสง       075-363-560-1

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้      075-538-030-1   

ด้วยความปารถนาดี
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง 

โทรศัพท์ 075-411-342-3  โทรสาร 075-411-515
www.tungsong.com

คู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์...อุทกภัย 
   


