แผนป้องกันและแก้ไขปั ญหาภัยแล้ง
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
ประจาปี 2562

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
โทร. 074-292887,074-292888

คำนำ
ลั ก ษณะสภาพอากาศของประเทศไทยช่ ว งระหว่ า งเดื อ นธั น วาคม ถึ ง เดื อ นพฤษภาคม
โดยทั่วไปจะเกิดความแห้งแล้งและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น โดยจะขึ้นสูงสุดในเดือนเมษายน ซึ่งอาจจะมีอุณหภูมิ
สูงสุดถึง ๔๐ – ๔๓ องศาเซลเซียส เนื่องจากภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นผลให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและร้อนจัดเกือบ
ทุกพื้นที่ของประเทศ ประกอบกับมีปริมาณน้้าฝนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่้ากว่าปกติ ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศ
ไทยต้องประสบกับความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้้าเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนานเป็นประจ้าทุกปี จึงจ้าเป็นต้องเตรียมการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่เกษตรและประชาชนทั่วไป
เทศบาลเมืองบ้านพรุจึงได้จัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภัยแล้ งของเทศบาลเมืองบ้านพรุ พ.ศ.
๒๕๖๒ ฉบับนี้ เพื่อก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันบรรเทาผลกระทบต่ อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัยแล้ง

(นายอดิศักดิ์ รัตนะ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ
ผู้อ้านวยการท้องถิ่น

สำรบัญ
หน้ำ
อ้ำงถึง

๑

๑. สถำนกำรณ์

๑

๒. ข้อมูลทั่วไป

๑

๒.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
๒.๔ ปริมาณน้้าฝน
๒.๕ พื้นที่
๒.๖ ประชากร
๒.๗ เขตการปกครอง
๒.๘ หน่วยปฏิบัติการร่วม
๓. วัตถุประสงค์

๓

๔. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๓

๔.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การด้าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์
๔.๒ ขัน้ ตอนที่ ๒ การด้าเนินงานเมื่อเกิดสถานการณ์
๔.๓ ขัน้ ตอนที่ ๓ การด้าเนินงานภายหลังสิ้นสุดสถานการณ์
๕. อัตรำกำลังบุคลำกร

๖

๕.๑ เจ้าหน้าที่ภายใน
๕.๒ เจ้าหน้าที่ภายนอก
๖. กำรติดต่อสื่อสำร

๖

๗. กำรรำยงำน

๖

ภำคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ

ค้าสั่งจัดตั้งศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๑
การติดต่อสื่อสาร
การแบ่งมอบภารกิจที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่
บัญชีหมู่บ้าน / ชุมชนเสี่ยงประสบภัยแล้ง
บัญชีแหล่งน้้าธรรมชาติ / ภาชนะกักเก็บน้้า
บัญชีส้ารวจอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
แผนการแจกจ่ายน้้า / จุดแจกน้้า

๗
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้งของเทศบำลเมืองบ้ำนพรุ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
*****************
อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจ้าปี ๒๕๖๒
๑. สถำนกำรณ์
ด้ว ยลักษณะอากาศของประเทศไทย ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
ลักษณะอากาศโดยทั่วไป จะมีความแห้งแล้ง และอุณหภูมิสูงขึ้น เป็นผลท้าให้อากาศร้อนอบอ้าว และมีอากาศ
ร้อนจัดในบางพื้นที่ ประกอบกับจะมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกว่าปกติ ท้าให้หลายพื้นที่ของประเทศไทย
ต้องประสบกับความแห้งแล้งและขาดแคลนน้้าเพื่ออุปโภคและบริโภค รวมทั้งน้้าเพื่อการเกษตรโดยทั่วไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่
รวมทั้งเพื่อให้การด้าเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งเป็นไปด้ วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงได้จัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
เทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถปฏิบัติการ
ตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัย
๒. ข้อมูลทั่วไป
๒.๑ ที่ตั้งและอำณำเขต
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอหาดใหญ่ประมาณ
๑๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขต เทศบาลเมืองคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตเทศบาลตาบลบ้านไร่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เนื้อที่ มีเนื้อที่โดยประมาณ ๑๗.๙๗ ตารางกิโลเมตร
๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม สลับเนินสวนยางพารา ตามแนวลุ่มแม่น้าคลองอู่ตะเภา
สภาพทั่วไปมักจะประสบภาวะน้าท่วมในฤดูฝน และมีภัยแล้งบางพื้นที่
จำนวนชุมชุนเมือง มีทั้งหมด ๑๑ ชุมชน ได้แก่
ชุมชนเขต ๑
ชุมชนเขต ๒
ชุมชนเขต ๓
ชุมชนเขต ๔
ชุมชนเขต ๕
ชุมชนเขต ๖
ชุมชนเขต ๗
ชุมชนเขต ๘
ชุมชนเขต ๙
ชุมชนเขต ๑๐
ชุมชนเขต ๑๑
๒.๓ ลักษณะภูมิอำกำศ
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านเป็น ประจาทุกปี คือ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป และลมมรสุมตะวันตกเฉียง

-๒ใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมและในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุก
ปี
กลางเดือนตุลาคมถึง
เดือน
จากอุทกภัยและดิน
โคลน
ประจาทุกปี คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนเมือง
ตุลาคมถึงเดือน
มกราคมของปี
ถัดไป
มกราคมของปีถัดไปด้วยในช่วงระหว่างเดืกุมภาพัจะเป็นช่วงที่มีอากาศแห้ง
แล้งร้อนและแล้งสภาพดังกล่าวอาจทาให้เกิดอัคคีภัยและภัยแล้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนขึ้นได้
๒.๔ ปริมำณน้ำฝน
ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองบ้านพรุมีปริมาณน้าฝนอยู่ในช่วง ๑๙๑๔.๔-๓๐๔๓.๖
ม.ม.มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย ๖๒๐.๖ ม.ม./ปี และมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย ๔๑๓.๗ ม.ม./เดือน
ฝนตกมากที่สุดในปี ๒๕๕๔ วัดได้ ๓,๐๔๓.๖ ม.ม.และมีจานวนวันที่ฝนตกเท่ากับ ๑๗๘ วันและมี
ปริมาณฝนตกน้อยที่สุดในปี ๒๕๕๕ วัดได้ ๑๙๒๒.๑๐ ม.ม. จานวนวันที่ฝนตกจานวน ๑๕๘ วัน สาหรับปี
๒๕๖๑ มีปริมาณน้าฝน ๒,๘๒๖.๘ ม.ม. จานวนวันที่ฝนตก ๑๘๖ วัน
๒.๕ พื้นที่
เทศบาลเมืองบ้านพรุมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๗.๙๗ ตารางกิโลเมตรหรือ ๑๑,๑๘๗.๕ ไร่ แยกเป็น
 พื้นที่ป่าไม้ - ไร่คิดเป็นร้อยละ - ของพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ
 พื้นที่ทาการเกษตร ๘๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๑ ของพื้นที่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ
๒.๖ ประชำกร
 เทศบาลเมืองบ้านพรุมีประชากรทั้งสิ้น ๒๕,๑๙๐ คน แยกเป็นชาย ๑๒,๐๔๓ คน หญิง
๑๓,๑๔๗ คน
 ชุมชนที่มีประชากรอาศัยมากที่สุดคือชุมชนเขต ๑ มีจานวน ๓,๕๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐
ของจานวนประชากรทั้งหมด รองลงมาคือ ชุมชนเขต ๓ มีจานวน ๒,๙๙๘ คน ส่วนชุมชนที่มี
ประชากรอยู่น้อยทีส่ ุดคือชุมชนเขต ๖ มีจานวน ๑,๑๔๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๘.๕ ของจานวน
ประชากรทั้งหมด
๒.๗ เขตกำรปกครอง
เทศบาลเมืองบ้านพรุประกอบด้วยเขตการปกครอง ๑๑ ชุมชนและมีครัวเรือนและมีจานวนครัวเรือน
เท่ากับ ๑๑,๔๙๕ ครัวเรือนได้แก่
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้ำน/ชุมชน
เขต ๑
เขต ๒
เขต ๓
เขต ๔
เขต ๕
เขต ๖

จำนวนประชำกร
๓,๕๑๔
๒,๒๕๗
๒,๙๙๘
๑,๕๖๔
๑,๕๔๗
๑,๑๔๘

จำนวนครัวเรือน
๑,๕๔๘
๙๔๗
๑,๓๘๕
๘๖๓
๗๖๕
๔๓๖

รวม

เขต ๗
เขต ๘
เขต ๙
เขต ๑๐
เขต ๑๑
๑๑ ชุมชน

๒,๔๔๙
๒,๗๓๕
๒,๙๒๔
๑,๖๑๒
๒,๒๘๒
๒๕,๑๙๐

๑,๕๑๒
๑,๑๖๘
๑,๔๒๙
๕๘๕
๘๕๗
๑๑,๔๙๕

-๓๒.๘ หน่วยปฏิบัติกำรร่วม
๒.๘.๑ หน่วยงำนปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ส้านักปลัดเทศบาล ให้มีเจ้าหน้าที่และสนับสนุน ดังนี้
(๑.๑) ก้าลังเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
(๑.๒) รถยนต์ดับเพลิง/รถยนต์บรรทุกน้้าดับเพลิง/รถยนต์ตรวจการณ์
(๒) กองช่าง ให้มีเจ้าหน้าที่และสนับสนุน ดังนี้
(๒.๑) ก้าลังเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
(๒.๒) รถยนต์บรรทุก/รถตักหน้าขุดหลัง/รถยนต์กระบะ
(๓) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้มีเจ้าหน้าที่และสนับสนุน ดังนี้
(๓.๑) ก้าลังเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
(๓.๒) เครื่องเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค
๒.๘.๒ หน่วยงำนสนับสนุน ได้แก่
(๑) กองคลัง
(๒) กองวิชาการและแผนงาน
(๓) กองการศึกษา
(๔) กองสวัสดิการสังคม
๓. วัตถุประสงค์
๓..๑ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัยแล้ง
๓.๒ เพื่อให้การด้าเนิ นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูพื้นที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
๓.๓ เพื่อก้าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการป้ องกัน และบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ งให้ ชัด เจน บูรณาการและมีประสิ ทธิภ าพ
๓.๔ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
๔. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๔.๑ ขั้นตอนที่ ๑ กำรดำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเตรียมรับสถำนกำรณ์
๔.๑.๑ กำรบริหำรจัดกำร
เทศบาลเมืองบ้านพรุจัดตั้งศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เทศบาลเมืองบ้ านพรุ ปี ๒๕๖๒ เพื่อบู รณาการการวางแผน เครื่องมือ เครื่องจักร ก้าลั งพลในการให้ ความ
ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง (ภาคผนวก ก.)
๔.๑.๒ ด้ำนน้ำเพื่อกำรเกษตร
(๑) ส้ารวจและจัดท้าทะเบียนเกษตรกรและจัดท้าแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้อง
กับปริมาณน้้าต้นทุนที่มีอยู่
(๒) วางแผนการจัดสรรน้้าเพื่อการเกษตรและกิจกรรมทุกกิจกรรมในพื้นที่ให้สอดคล้อง
-๔กับปริมาณน้้าต้นทุน
(๓) ชี้แจงท้าความเข้าใจกับประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเพาะปลูก
พืชฤดูแล้ง
๔.๑.๓ ด้ำนน้ำเพื่อกำรอุปโภค – บริโภค
(๑) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมก้าลังคน ส้ารวจวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
รถบรรทุก เครื่องสูบน้้า ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งไว้ให้พร้อม สามารถใช้งานได้ทันที
(๒) ส้ารวจตรวจสอบแหล่งน้้าธรรมชาติ ภาชนะเก็บกักน้้า บ่อน้้าตื้น บ่อบาดาล และถังน้้า
กลางประจ้ า หมู่บ้ าน ให้ อยู่ ในสภาพใช้การได้ หากเกิดช้า รุดเสี ยหายให้ ท้าการซ่ อมแซม โดยประสานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านงบประมาณ และเร่งด้าเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ทันใช้การได้ก่อนฤดูแล้ง
ที่จะมาถึง โดยจัดท้า บัญชีแหล่งน้้าแยกเป็นรายหมู่บ้าน / ชุมชน และจัดท้าค่าพิกัดจุดตั้งภาชนะกักเก็บน้้า
เพื่อสะดวกต่อการก้าหนดจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(๓) เตรียมการจัดสร้างท้านบด้วยกระสอบทรายหรือวัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เพื่อปิดกั้นล้าน้้า
หรือแหล่งน้้าต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้ในฤดูแล้ง ก่อนปริมาณน้้าจะหมดหรือไหลไปที่อื่น
(๔) เตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งน้้าสะอาดส้าหรับบริการประชาชน ตรวจสอบ
และวางแผนจัดหาแหล่งน้้าเพิ่มเติม พร้อมก้าหนดมาตรการรองรับเพื่อให้น้าเพียงพอส้าหรับใช้สอยได้ตลอดช่วง
ฤดูแล้ง
(๕) เตรีย มแผนแจกจ่ายน้้าให้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง
โดยประสานกับ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องทั้งพลเรือนและทหาร ตลอดจนเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่ว มในการ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
(๖) รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้้า และใช้น้า
เพื่อการอุปโภค – บริโภคอย่างประหยัด ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งท้าความเข้าใจและแนะน้าให้เกษตรกร
ปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยหรือพืชฤดูแล้ง ตลอดจนบริหารน้้าอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะของประชาคมตามที่มี
การตั้งไว้แล้ว
(๗) ดูแลรักษาแหล่ งน้้าสาธารณะ คู คลอง หนอง บึง และภาชนะเก็บกักน้้าอื่น ๆ
เพื่อให้มีน้าอุ ปโภค – บริโภค ในตลอดฤดูแล้ง และด้าเนินการขุดลอก คู คลอง แหล่งน้้าสาธารณะ เพื่อให้
สามารถเก็บกักน้้าในหมู่บ้านและชุมชนได้มากขึ้น
๔.๑.๔ ด้ำนกำรจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
(๑) จัดเตรียมเครื่องสูบน้้า รถยนต์บรรทุกน้้า เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือตามที่
ได้รับการร้องขอจากอ้าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(๒) จัดเตรียมรถบรรทุก เครื่องสูบน้้า เพื่อแจกจ่ายน้้าอุปโภคบริโภค สนับสนุนการสูบน้้า
เพื่อการเกษตร
(๓) จัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามกฎหมายและ
ระเบียบที่ก้าหนด
๔.๑.๕ กำรดูแลสุขภำพสุขอนำมัย
-๕จัดท้าแผนการดูแลรักษาประชาชน ตลอดจนการให้ความรู้กรณีโรคระบาดในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้ง
ควบคุมโรคมักเกิดการระบาดในช่วงฤดูแล้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ ไม่
สะอาด
๔.๑.๖ กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง และบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชน โดยเฉพาะการเกิดอาชญากรรมที่พบบ่อยในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นการซ้้าเติมความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น กรณีการลักขโมยเครื่องสูบน้้า และเครื่องมือทางการเกษตรของประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง
๔.๑.๗ ด้ำนอื่น ๆ
เตรียมความพร้อมมิให้เกิดอัคคีภัย ตลอดทั้งด้าเนินการหรือสนับสนุนการด้าเนินงานใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
๔.๒ ขั้นตอนที่ ๒ กำรดำเนินงำนเมื่อเกิดสถำนกำรณ์
๔.๒.๑ ด้า เนิน การแจกจ่า ยน้้า อุป โภค ให้แ ก่ร าษฎร รวมถึง การสูบ น้้า จากแหล่ง น้้า เข้า สู่
ล้าคลองต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ตามแผน ฯ ที่ได้จัดเตรียมไว้
๔.๒.๒ ประชุมคณะกรรมการให้ ความช่วยเหลื อผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อประเมินและติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูแล้ง ก้าหนดแผน ฯ รวมทั้งปรับแผน ฯ ตามความจ้าเป็นต่อสถานการณ์
และก้ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผน ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๓ รายงานและพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้ ก.ช.ภ.อ. พิจารณา ให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๔.๒.๔ การสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพระยะสั้น โดยการจ้างแรงงานในหมู่บ้าน / ชุมชนใน
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และป้องกันปัญหาการอพยพเข้ามาหางานในเมือง
๔.๒.๕ การสร้างความเข้าใจในความห่วงใยต่อปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล โดยการลงพื้นที่ชี้แจง
ความเข้าใจกับราษฎรถึงความห่วงใยของรัฐบาลในปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร จากสถานการณ์ภัยแล้ง
ที่เกิดขึ้น โดยรัฐบาลได้ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงรุกก่อนที่ประชาชนจะประสบความเดือดร้อนรวมทั้ง
แนวทางในการให้ ความช่ วยเหลื อกรณี พื้นที่ ด้านการเกษตรได้ รับความเสี ยหาย เช่น พื้ นที่ นาข้าว รวมถึงการ
ช่วยเหลือพืชอื่น ๆ และด้านประมงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความเสียหายที่แท้จริง
๔.๓ ขั้นตอนที่ ๓ กำรดำเนินงำนภำยหลังสิ้นสุดสถำนกำรณ์
๔.๓.๑ สรุปความเสียหายและผลการด้าเนินงานให้ความช่วยเหลือราษฎร ในช่วงสถานการณ์
ความแห้งแล้งให้อ้าเภอและจังหวัดทราบ

๔.๓.๒ น้าปัญหาและความต้องการของราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย เนื่องจาก
สถานการณ์ ค วามแห้ ง แล้ ง รายงานหน่ ว ยเหนื อ และส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณในการช่วยเหลือ
๔.๓.๓ รวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และผลการด้าเนินการ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในปีต่อไป

-๖๕. อัตรำกำลังบุคลำกร
๕.๑ เจ้าหน้าที่ภายใน เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยแบ่งเป็น
๕.๑.๑ ข้าราชการ ๕๖ อัตรา
๕.๑.๒ พนักงานจ้าง ๑๗๘ อัตรา
๕.๑.๓ ลูกจ้างประจ้า ๒๐ อัตรา
๕.๒ เจ้าหน้าที่ภายนอกหน่วยงาน ได้แก่
๕.๒.๑ สมาชิกสภาเทศบาล
๕.๒.๒ สมาคมกู้ชีพบ้านพรุ
๕.๒.๓ กรรมการชุมชนทั้ง ๑๑ เขต
๖. กำรติดต่อสื่อสำร (ภำคผนวก ข.)
๖.๑ การสื่อสาร กรณีภาวะปกติให้ใช้ระบบโทรศัพท์ปกติ / โทรศัพท์เคลื่อนที่
๖.๒ กรณีฉุกเฉินใช้วิทยุสื่อสารคลื่น ความถี่หลัก ๑๒๖.๕๕๐ นามเรียกขาน คีรีบูน ความถี่หลัก
๑๒๖.๕๕๐ MHz และความถี่รอง ๑๖๒.๑๒๕ MHz
๖.๓ การติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการตามภาคผนวกที่เกี่ยวข้องประกอบแผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
๗. กำรรำยงำน
๗.๑ หน่วยปฏิบัติการทุกหน่วยต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล้าดั บชั้น
พร้อมทั้งข้อสังเกต
๗.๒ หน่วยงานต้องรายงานความเสียหายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอแผน
(นายสานิตย์ จันทนวล)
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาฯ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
ผู้พิจารณาแผน
(นายอดินันท์ หนูอุไร)
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

ผู้พิจารณาแผน
(น.ส. ภักธิพันธ์ บ้ารุงศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นางสายใจ หวานนวล)
รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติแผน

(นายอดิศักดิ์ รัตนะ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ

ภำคผนวก

-๘ภำคผนวก ก. คำสั่งเทศบำลเมืองบ้ำนพรุ
จัดตั้งศูนย์อำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้งเทศบำลเมืองบ้ำนพรุ ปี ๒๕๖๒

คำสั่งกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลเมืองบ้ำนพรุ
ที่ ๒ / ๒๕๖๒
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
เทศบำลเมืองบ้ำนพรุ ปี ๒๕๖๒
**************************************
ด้วยในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูแล้งของจังหวัด
สงขลา ประกอบกับในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๑ ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดสงขลามีปริมาณน้อยมากซึ่ง
ปรากฏการณ์ในลักษณะนี้อาจเกิดจากอิทธิพลของภาวะโลกร้อนเกิดปรากฏการณ์ลานีญา-เอลนีโญอาจส่งผล
กระทบให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและเกิดการแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน ในพื้นที่เขต
เทศบาล ต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นทั้งภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์ เช่น ภัยจากการก่อ
ความไม่สงบจากฝ่ายตรงข้าม อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย อุบัติภัย เป็นต้น ภัยต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อเกิดขึ้น
แล้วจะทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจานวนมากทาลายขวัญและกาลังใจของ
ประชาชนทาลายทรัพยากรธรรมชาติบั่นทอนเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้
ตระหนักถึงปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งภัยเหล่านี้ไม่สามารถจะคาดการณ์ล่วงหน้า
ได้ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งการให้การ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยการประสานการปฏิบัติและการสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนสามารถเร่งรัดผู้รับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผล
อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ และ มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงจัดตั้ง ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งประจาปี ๒๕๖๒ ขึ้น ณ สำนักปลัดเทศบำล สำนักงำนเทศบำลเมืองบ้ำนพรุ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัด
สงขลำและแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอานวยการ คณะทางานฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้ง
หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย ผู้มีชื่อและตาแหน่งดังต่อไปนี้ คือ

-๙คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
๒. ประธานและกรรมการชุมชนทุกชุมชน
๓. ผู้อานวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
๔. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๕. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโปะหมอ
๖. ผู้จัดการโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
๗. ผู้แทนบริษัทหาดทิพย์ จากัด (มหาชน)
๘. ผู้แทนสมาคมกู้ชีพบ้านพรุ
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
(๑) นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
(๒) นางสายใจ
หวานนวล
รองปลัดเทศบาล
รองประธาน
(๓) น.ส.อฑิภา
กาญจนวุฒิกร รองปลัดเทศบาล
รองประธาน
(๔) นายอุกฤษฎ์
จุทอง
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
(๕) นายวรพจน์
ศิวิโรจน์
ผู้อานวยการกองวิชาการ ฯ
กรรมการ
(๖) นางสายใจ
หวานนวล
รก.ผอ.กองการศึกษา
กรรมการ
(๗) น.ส.พิมพ์ใจ
รัตนะ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ
(๘) น.ส.พนารัตน์
อยู่เย็น
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ
กรรมการ
(๙) นางณิชชา
รพีจารุกร
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
(๑๐) นายอดินันท์
หนูอุไร
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล กรรมการ/เลขานุการ
(๑๑) น.ส. ภักธิพันธ์
บารุงศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
(๑๒) นายสานิตย์
จันทนวล
หัวหน้างานป้องกันฯ
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
มีหน้ำที่
๑) อานวยการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องที่เมื่อเกิดภัยขึ้น
๒) สนับสนุนกาลังพล เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนน้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ
๓) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร และการประสานกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชนทั้งใน
และนอกพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือในหน้าที่ที่เกินขีดความสามารถในการระงับและบรรเทาภัย และการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๔) เป็นศูนย์รับบริจาคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย จากหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
๕) พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กาหนดแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖) จัดประชุมในภารกิจที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ และแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อเป็น
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภัยที่เกิดขึ้น
๗) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการของศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ ฯ มอบหมาย

-๑๐๒. ศูนย์อำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง เทศบำลเมืองบ้ำนพรุ ปี ๒๕๖๒
แบ่งเป็น ๑๕ ฝ่ำย ประกอบด้วย ผู้มีรายชื่อ และตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
๒.๑ ฝ่ำยเตรียมกำรป้องกันภัย ประกอบด้วย
(๑) นางสายใจ
หวานนวล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่าย
(๒) นายอุกฤษฎ์
จุทอง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้ช่วย
(๓) นายวรพจน์
ศิวโิ รจน์
ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
ผู้ช่วย
(๔) นางสายใจ
หวานนวล
รก.ผอ.กองการศึกษา
ผู้ช่วย
(๕) น.ส.พิมพ์ใจ
รัตนะ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้ช่วย
(๖) น.ส.พนารัตน์
อยู่เย็น
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผู้ช่วย
(๗) นางณิชชา
รพีจารุกร
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วย
(๘) นายอดินันท์
หนูอุไร
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ผู้ช่วย/เลขานุการ
(๙) น.ส.ภักธิพันธ์
บารุงศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ผูช้ ่วย/ผช.เลขานุการ
(๑๐) นายสานิตย์
จันทนวล
หัวหน้างานป้องกันฯ
ผูช้ ่วย/ผช.เลขานุการ
มีหน้ำที่
๑) ติดตามรายงานสถานการณ์ และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ภัยต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้น
๒) ประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
๓) รับมอบและถือปฏิบัติตามนโยบายและคาสั่งของผู้อานวยการศูนย์ ฯ
๔) ประสานและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของผู้อานวยการศูนย์ ฯ
๕) ตรวจสอบงาน เรื่องราวของฝ่ายต่าง ๆ ก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖) จัดประชุมในภารกิจที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ หรือตามผู้อานวยการศูนย์มอบหมาย
๗) ปฏิบัติงานธุรการ และบริการต่าง ๆ รวมทั้งงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใด
๘) แจ้งเตือนภัย และรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
๙) รวบรวม รายงาน สรุปเหตุการณ์และสถานการณ์โดยใช้ข่ายการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว
ที่สุดเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการศูนย์ฯ และหน่วยเหนือขึ้นไป จนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลาย
๒.๒ ฝ่ำยปฏิบัติกำร ประกอบด้วย
(๑) นางสายใจ
หวานนวล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่าย
(๒) นายอุกฤษฎ์
จุทอง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้ช่วย
(๓) นายวรพจน์
ศิวิโรจน์
ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
ผู้ช่วย
(๔) นางสายใจ
หวานนวล
รก.ผอ.กองการศึกษา
ผู้ช่วย
(๕) น.ส.พิมพ์ใจ
รัตนะ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้ช่วย
(๖) น.ส.พนารัตน์
อยู่เย็น รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผู้ช่วย
(๗) นางณิชชา
รพีจารุกร
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วย
(๘) นายอดินันท์
หนูอุไร
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ผู้ช่วย/เลขานุการ
(๑๐) น.ส.ภักธิพันธ์ บารุงศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ผูช้ ่วย/ผช.เลขานุการ
(๑๑) นายสานิตย์
จันทนวล
หัวหน้างานป้องกันฯ
ผูช้ ่วย/ผช.เลขานุการ

-๑๑มีหน้ำที่
๑)
๒)
๓)
๔)

ดาเนินการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จัดเตรียมการปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยเมื่อเกิดภัยในพื้นที่
วางแผนกาหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้อานวยการศูนย์ ฯ มอบหมาย
๒.๓ หน่วยกู้ภัย ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการกองช่าง
(๒) หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(๓) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๔) หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) หัวหน้างานวิศวกรรม
(๖) หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า
(๗) พนักงาน – ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ฯ งานป้องกันฯ
สานักปลัด ฯ กองช่าง กองสาธารณสุขฯ
(๘) หัวหน้างานสาธารณูปโภค

ผู้หน้าฝ่าย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย / เลขานุการ

มีหน้ำที่
๑)จัดเจ้าหน้าที่ประจารถยนต์กู้ภัย รถยนต์บรรเทาน้า และรถยนต์อื่นๆ พร้อมออกปฏิบัติ
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยทันทีเมื่อได้รับการสั่งใช้
๒)จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ๑ ชุด พร้อมรถยนต์ตรวจการณ์เพื่อออกบรรเทาภัยและให้การช่วยเหลือ
ราษฎรที่ประสบภัย
๓)รายงาน สรุปเหตุการณ์และสถานการณ์โดยใช้ข่ายการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วที่สุดเพื่อเสนอ
ต่อผู้อานวยการศูนย์ฯ และหน่วยเหนือขึ้นไป จนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลาย
๔) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมาย
๒.๔ หน่วยปฐมพยำบำล ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่าย
(๒) หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ
ผู้ช่วย
(๓) หัวหน้างานรักษาความสะอาด
ผู้ช่วย
(๔) หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ช่วย
(๕) พนักงาน – ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ฯ กองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่
(๖) หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ฯ
ผูช้ ่วย / เลขานุการ
มีหน้ำที่
๑) ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย
๒) ลาเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
๓) เตรียมสถานที่รับการรักษาพยาบาลไว้ให้พร้อมเมื่อได้รับการประสาน
๔) จัดระบบสาธารณสุขในบริเวณพื้นที่ประสบภัย
๕) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมาย

-๑๒๒.๕ ฝ่ำยฟื้นฟูบูรณะ ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการกองช่าง
(๒) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(๓) หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(๔) หัวหน้างานวิศวกรรม
(๕) หัวหน้างานสถาปัตยกรรม
(๖) หัวหน้างานผังเมือง
(๗) หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า
(๘) หัวหน้างานสวนสาธารณะ
(๙) พนักงาน – ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ฯ กองช่าง
(๑๐) หัวหน้างานสาธารณูปโภค

หัวหน้าฝ่าย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย / เลขานุการ

มีหน้ำที่
๑) สารวจความเสียหายของสิ่งสาธารณประโยชน์ ความเสียหายด้านการเกษตร ฯลฯ
ตลอดจนวางแผนการฟื้นฟูบูรณะ
๒) ร่วมกับพื้นที่ที่ประสบภัยซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายให้
สามารถใช้การได้ในเบื้องต้น
๓) ร่วมจัดทาโครงการฟื้นฟูบูรณะเพื่อซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ที่เสียหายและด้านการ
ประกอบอาชีพ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
๔) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมาย
๒.๖ ฝ่ำยกำรเงิน ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการกองคลัง
(๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(๓) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(๔) หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
(๕) หัวหน้างานผลประโยชน์
(๖) หัวหน้างานพัฒนารายได้
(๗) หัวหน้างานแผนที่ภาษี
(๘) หัวหน้างานทะเบียนและทรัพย์สิน
(๙) หัวหน้างานธุรการ กองคลัง
(๑๐) พนักงาน - ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ฯ กองคลัง
(๑๑) หัวหน้างานการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่าย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย / เลขานุการ

มีหน้ำที่
๑) ดาเนินการเกี่ยวกับการเงินและการเบิกจ่ายทุกกรณี ที่เกี่ยวกับเงินทดรองราชการของ
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑

-๑๓๒) รับบริจาค เงินสด ดร๊าฟท์ เช็ค และลงทะเบียนออกใบเสร็จรับการบริจาคให้ถูกต้อง
และ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
๓) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมาย
๒.๗ ฝ่ำยรับบริจำค ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่าย
(๒) นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วย
(๓) พนักงาน – และพนักงานจ้างฯ กองการศึกษา
เจ้าหน้าที่
(๔) หัวหน้างานธุรการ กองการศึกษา
ผู้ช่วย / เลขานุการ
มีหน้ำที่
๑) รับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค – บริโภค และจัดทาบัญชีควบคุมการรับจ่าย รวมทั้งการ
สรุป ยอดรวมทั้งหมด
๒) จัดสิ่งของที่ได้รับบริจาคบรรจุถุงให้เรียบร้อยพร้อมที่จะขนย้ายได้ทันที
๓) จัดเก็บรักษาสิ่งของที่ได้รับบริจาคไว้และจัดส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาค ตามที่ผู้อานวยการ
ศูนย์ฯ มอบหมาย
๔) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมาย
๒.๘ ส่วนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้
๒.๘.๑ ฝ่ำยสื่อสำร ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่าย
(๒) หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ผู้ช่วย
(๓) หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ผู้ช่วย
(๔) หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า
ผู้ช่วย
(๕) หัวหน้าเวร – ยามเตรียมพร้อม งานป้องกันฯ
เจ้าหน้าที่
(๖) พนักงาน - ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างฯ สานักปลัด ฯ
เจ้าหน้าที่
(๗) หัวหน้างานป้องกันและบรรเทา ฯ
ผู้ช่วย / เลขานุการ
มีหน้ำที่
๑) ติดตั้ง ควบคุม กากับ ดูแล เครื่องมืออุปกรณ์ และระบบการสื่อสารในการติดต่อ
ประสานงานตามเครือข่ายต่าง ๆ
๒) รับ – ส่งข่าวสารข้อมูลในภารกิจต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ ศูนย์ ฯ
๓) ประสานการปฏิบัติในการส่งข้อมูล และข่าวสารแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔) ติดตั้ง ควบคุม กากับ ดูแล ระบบไฟฟ้า เสียง และแสงสว่างบริเวณ ศูนย์
๕) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมาย
๒.๘.๒ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการกองวิชาการ
หัวหน้าฝ่าย
(๒) หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ผู้ช่วย
(๓) หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วย
(๔) หัวหน้างานนิติการ
ผู้ช่วย
(๕) พนักงาน - และพนักงานจ้างฯกองวิชาการ
เจ้าหน้าที่
(๖) หัวหน้างานจัดทางบประมาณ
ผู้ช่วย / เลขานุการ

-๑๔มีหน้ำที่
๑) ประสานงานกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในการแถลงข่าวทุกประเภท
๒) จัดสถานที่และทาการแถลงข่าวเป็นประจาทุกวัน เพื่อแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่องทุกประเภท
๓) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมาย
๒.๙ ฝ่ำยตรวจสอบและประเมินควำมเสียหำย ประกอบด้วย
๑. นางสายใจ หวานนวล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าคณะทางาน
๒. นายอดินันท์ หนูอุไร
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล รองหัวหน้าคณะทางาน
๓. นายอุกฤษฎ์ จุทอง
ผู้อานวยการกองช่าง
คณะทางาน
๔. น.ส.พนารัตน์ อยู่เย็น
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
คณะทางาน
๕. นายวรพจน์ ศิวิโรจน์
ผู้อานวยการกองวิชาการ
คณะทางาน
๖. นายอิทธิกร ชิตวงศ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง คณะทางาน
๗. นายรอเส๊ะ เบ็ญโส๊ะ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
คณะทางาน
๘. นายอภิรักษ์ ลิ่นบาง
ช่างโยธา
คณะทางาน
๙. นายณรงค์ศักดิ์ อนุชาญ
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
คณะทางาน
๑๐.น.ส.ชุดาภา ไพรัช
ช่างโยธา
คณะทางาน
๑๑.นางสาวภักธิพันธ์ บารุงศรี หัวหน้าฝ่ายปกครอง คณะทางาน/เลขานุการ
๑๒.นายสานิตย์ จันทนวล
หัวหน้างานป้องกันฯ คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
บุคคลลาดับที่ ๖ – ๑๐ ให้ทาหน้าที่เป็นคณะทางานในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ
มีหน้ำที่
๑. สารวจตรวจสอบ ประเมินและรวบรวมรายละเอียดความเสียหายจากรายงานการขอรับ
ความช่วยเหลือของประชาชนผู้ประสบภัยและรวบรวมข้อมูลรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๒. พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดความเสียหายต่างๆ ในแต่ละด้านของการ
ให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ก่อนนาเสนอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
๓. ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบภัยเข้าใจในระเบียบฯ หลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประสบภัย
๔. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๑๐ ฝ่ำยสงเครำะห์ผู้ประสบภัย และรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ประกอบด้วย
(๑) นางสายใจ หวานนวล
หัวหน้าฝ่าย
(๒) ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้ชว่ ย
(๓) หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ผู้ชว่ ย
(๔) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วย
(๕) พนักงาน – พนักงานจ้าง ฯ กองสวัสดิการฯ
เจ้าหน้าที่
(๖) นักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วย / เลขานุการ
มีหน้ำที่
๑) วางแผนการจัดหาและจัดส่งเครื่องอุปโภค – บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย ตามจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
๒) จัดส่งเครื่องอุปโภค – บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยตามแผนที่ได้กาหนดไว้
๓) ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ที่กาหนดไว้
๔) รับเรื่องราวร้องทุกข์

-๑๕๕) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมาย
๒.๑๑ ฝ่ำยขนส่ง ประกอบด้วย
(๑) รองปลัดเทศบาล (นางสายใจ หวานนวล)
(๒) รองปลัดเทศบาล
(๓) ผู้อานวยการกองช่าง
(๔) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
(๕) หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ในกองช่าง กองสาธารณสุขฯ
(๖) หัวหน้างานสาธารณูปโภค
(๗) หัวหน้างานสวนสาธารณะ
(๗) หัวหน้างานรักษาความสะอาด
(๙) พนักงาน – ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ฯ
กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๑๐) หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า

หัวหน้าฝ่าย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย /เลขานุการ

มีหน้ำที่
๑) ลาเลียงสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภคจากศูนย์ไปให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตามจุด
ต่างๆ
๒) ลาเลียงสิ่งของ เครื่องอุปโภค – บริโภคจากสถานที่รับบริจาคไปยังศูนย์ ฯ
๓) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมาย
๒.๑๒ ฝ่ำยกำรโยธำ ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้า
๒) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ผู้ช่วย
๓) หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ผู้ช่วย
๔) หัวหน้างานสาธารณูปโภค
ผู้ช่วย
๕) หัวหน้างานสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วย
๖) หัวหน้างานผังเมือง
ผู้ช่วย
๗) หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า
ผู้ช่วย
๘) หัวหน้างานสวนสาธารณะ
ผู้ช่วย
๙) พนักงาน – ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ฯ กองช่าง
เจ้าหน้าที่
๑๐) หัวหน้างานวิศวกรรม
ผูช้ ่วย / เลขานุการ
มีหน้ำที่
๑) ซ่อมแซมระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม ตลอดจน
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เสียหาย เพื่อให้สามารถใช้การได้เบื้องต้น
๒) ก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่จาเป็นในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๓) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมาย
๒.๑๓ ฝ่ำยวิชำกำร ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการกองวิชาการ
หัวหน้าฝ่าย
(๒) หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ผู้ช่วย
(๓) หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วย

-๑๖(๔) หัวหน้างานนิติการ
ผู้ช่วย
(๕) พนักงาน - ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ฯ กองวิชาการ ฯ เจ้าหน้าที่
(๖) หัวหน้างานจัดทางบประมาณ
ผู้ช่วย / เลขานุการ
มีหน้ำที่
๑) ให้ข้อมูล คาแนะนาด้านวิชาการในการบรรเทาและระงับภัยที่เกิดขึ้น
๒) ปฏิบัติการบรรเทาและกู้ภัยร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ในส่วนปฏิบัติการ
๓) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมาย
๒.๑๔ ส่วนติดตำมประเมินผล ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ดังนี้
๑. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง อย่างใกล้ชิด ทั้งขณะเกิดภัย และเมื่อได้ผ่านพ้นไปแล้ว
โดยจะต้องออกตรวจเยี่ยมในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และประเมินความช่วยเหลือว่า
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือเหล่านั้นเพียงใด
๒. ภายหลังภัยพิบัติได้ผ่านพ้นไปแล้ว เร่งตรวจสอบสภาพความเสียหายทันทีที่
สามารถกระทาได้ โดยร่วมประชุมปรึกษาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรโดยเร็ว ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว จะต้องปรับให้สอดคล้องอย่าง
เป็นระบบ ทั้งในด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การช่วยเหลือด้านการเกษตร ด้านการปศุสัตว์และด้านการ
ประมง ตลอดจนการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จในคราวเดียวกัน
๓. รวบรวมปัญหาและอุปสรรค หรือข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เสนอแนะต่อผู้อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยสั่งการ
ต่อไป
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมือง
บ้านพรุมอบหมาย
๕. รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมือง
บ้านพรุทราบจนกว่าสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ
๒.๑๕ องค์กรสนับสนุน ประกอบด้วย
๒.๑๕.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ใกล้เคียง
๑) เทศบาลนครหาดใหญ่
โทร. ๐๗๔-๒๐๐๐๐๐
๒) เทศบาลนครสงขลา
โทร. ๐๗๔-๓๑๑๑๐๕
๓) เทศบาลเมืองสะเดา
โทร. ๐๗๔-๔๑๑๐๑๔
๔) เทศบาลเมืองคอหงส์
โทร. ๐๗๔-๒๘๐๐๐๐
๕) เทศบาลเมืองคลองแห
โทร. ๐๗๔-๔๗๐๘๐๐
๖) เทศบาลเมืองควนลัง
โทร. ๐๗๔-๕๕๒๑๑๑
๘) เทศบาลตาบลบ้านไร่
โทร ๐๗๔-๕๕๓๖๒๕-๖
๙) เทศบาลตาบลพะตง
โทร. ๐๗๔-๒๙๑๓๓๗
๒.๑๕.๒ ส่วนรำชกำรและบริษัทห้ำงร้ำน ต่ำง ๆ
๑) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ ๑๒ จ.สงขลาโทร. ๐๗๔-๒๕๑๑๖๒-๓
๒) ศูนย์อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอหาดใหญ่ โทร.๐๗๔-๒๕๒๐๐๘
๓) สานักงานชลประทานที่ ๑๖
โทร. ๐๗๔-๔๗๒๒๗๘
๔) กองบัญชาการตารวจภาค ๙
โทร. ๐๗๔-๓๒๔๗๖๘

-๑๗๕) หน่วยบินตารวจ
โทร. ๐๗๔-๓๒๔๔๐๘
๖) สถานีตารวจภูธรตาบลทุ่งลุง
โทร. ๐๗๔-๒๙๑๗๓๓
๗) สายตรวจบ้านพรุ
โทร. ๐๗๔-๔๓๘๙๗๒
๘) บริษัทหาดทิพย์ จากัด (มหาชน)
โทร. ๐๗๔-๒๑๐๐๐๘-๑๐
๙) สานักงานการประปาหาดใหญ่
โทร. ๐๗๔-๕๙๘๐๘๔
๑๐) ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เขต ๖
โทร. ๐๗๔-๒๔๓๖๘๙
๑๑) ชมรมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสงขลา
โทร. ๐๗๔-๔๔๖๒๐๖
๑๒) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้
โทร. ๐๗๔-๓๑๑๗๖๐
๑๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนาหม่อม
โทร. ๐๗๔-๓๘๓๑๑๒
๑๔) โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทร. ๐๗๔-๒๗๓๑๐๐
๑๕) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทร. ๐๗๔-๒๑๒๐๗๐
๑๖) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ เขต ๑๒ สงขลา
โทร. ๐๗๔-๓๑๑๗๑๓
๑๗) มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)
โทร. ๐๗๔-๓๕๐๙๕๕
๑๘) สมาคมกู้ชีพบ้านพรุ
โทร. ๐๗๔-๕๕๓๙๙๙
๒.๑๕.๓ หน่วยกำลังสนับสนุนเสริม
๑) มณฑลทหารบกที่ ๔๒
โทร. ๐๗๔-๒๑๙๐๕๐
๒) กองพลพัฒนา ที่ ๔
โทร. ๐๗๔-๒๔๒๐๓๓-๔
๓) กองบิน ๕๖
โทร. ๐๗๔-๒๕๑๐๔๐
๔) กรมทหารราบที่ ๕
โทร. ๐๗๔-๒๑๑๕๐๐
๕) กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕
โทร. ๐๗๔-๒๑๑๕๑๖
๖) ส่วนราชการและอาสาสมัครในพื้นที่
มีหน้ำที่
ให้การสนับสนุนในด้านกาลังพล ยานพาหนะ เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ อากาศยาน
และสิ่งต่างๆตลอดจนสิ่งจาเป็นในการบรรเทาและระงับภัยที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันต่อเหตุการณ์
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันปฏิบัติและประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง และเตรียมความพร้อมด้านกาลังเจ้าหน้าที่
และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติการเข้าทาการช่วยเหลือราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ
เหตุการณ์หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใด ให้รายงานต่อผู้อานวยการท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุทราบทันที
สั่ง ณ วันที่ ๑๔

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอดิศักดิ์ รัตนะ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ
ผู้อานวยการท้องถิ่น

-๑๘ภำคผนวก ข. กำรติดต่อสื่อสำร
1. ศูนย์วิทยุสื่อสำรเทศบำลเมืองบ้ำนพรุ
โทรศัพท์. ๐๗๔-๒๙๒๘๘๗, ๐๗๔-๒๙๒๘๘๖,๐๗๔-๒๙๒๘๘๘
โทรสาร. ๐๗๔-๒๙๒๘๘๐
วิทยุสื่อสาร ความถี่หลัก ๑๖๒.๕๕๐ MHz ความถี่รอง ๑๖๒.๑๒๕ MHz
นามเรียกขาน ศูนย์คีรีบูน
Website: WWW.banprucity.go.th
E-mail: info@ banprucity.go.th หรือ Jantana_Jtn123@hotmail.com
2. หน่วยงำนเพื่อกำรสนับสนุน
2.1 สำนัก / กอง ในสังกัด เทศบำลเมืองบ้ำนพรุ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

หน่วยงำน
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองคลัง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา

โทรศัพท์
๐๗๔-๒๙๒๘๘๘
๐๗๔-๒๙๒๘๘๘
๐๗๔-๒๙๒๘๘๘
๐๗๔-๒๙๒๘๘๘
๐๗๔-๒๙๒๘๘๘
๐๗๔-๒๙๒๘๘๘

โทรสำร
๐๗๔-๒๙๒๘๘๐
๐๗๔-๒๙๒๘๘๐
๐๗๔-๒๙๒๘๘๐
๐๗๔-๒๙๒๘๘๐
๐๗๔-๒๙๒๘๘๐
๐๗๔-๒๙๒๘๘๐

ควำมถี่
๑๖๒.๑๒๕
๑๖๒.๑๒๕
๑๖๒.๑๒๕
๑๖๒.๑๒๕
๑๖๒.๑๒๕
๑๖๒.๑๒๕

2.2 หน่วยงำนภำยนอกในเขตท้องถิน่ ที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือด้ำนภัยแล้ง
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

หน่วยงำน
เทศบาลเมืองคอหงส์
เทศบาลเมืองควนลัง
เทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลต้าบลพะตง
เทศบาลบ้านไร่
สมาคมกู้ชีพบ้านพรุ

โทรศัพท์
๐๗๔-๒๘๐๐๐๐
๐๗๔-๕๕๒๑๑๑
๐๗๔-๒๐๐๐๐๐
๐๗๔-๒๙๑๗๗๖
๐๗๔-๕๕๓๖๒๕
๐๗๔-๕๕๓๙๙๙

โทรสำร
๐๗๔-๒๘๐๐๐๖
๐๗๔-๕๕๒๓๕๙
๐๗๔-๒๓๕๕๓๓
๐๗๔-๒๙๑๓๓๖
๐๗๔-๕๕๓๓๙๔
๐๗๔-๒๑๗๔๓๐

ควำมถี่
๑๖๒.๙๗๕
๑๖๒.๕๕๐
๑๖๒.๖๕๐
๑๖๒.๕๕๐
๑๖๒.๑๗๕
๑๔๔.๙๐๐

นำมเรียกขำน

พญาหงส์
พรุจูด
กุญชร
พะตง
ตังหวัน
กู้ชีพบ้านพรุ

-๑๘ภำคผนวก ค. กำรแบ่งมอบภำรกิจที่เกี่ยวข้องของ เทศบำลเมืองบ้ำนพรุ
ที่

ภำรกิจ

สำนัก / กอง

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเลข
โทรศัพท์

ส่วนปฏิบัติกำร
๑. ส้านักปลัดเทศบาล ๑. น.ส.ภักธิพันธ์ บ้ารุงศรี ๐๘๑๖๙๘๖๔๗๒
1. งำนกำรกู้ชีพ / กู้ภัย
๒. งานป้องกันฯ
๒. นายสานิตย์ จันทนวล ๐๘๙๔๖๘๕๑๗๔
งำนรักษำควำมมั่นคง
๑. ส้านักปลัดเทศบาล ๑. น.ส.ภักธิพันธ์ บ้ารุงศรี ๐๘๑๖๙๘๖๔๗๒
๒.
ควำมปลอดภัย
๒. งานเทศกิจ
๒. นายนคเรศ ติปะวาโร ๐๘๖๘๙๒๑๔๒๖
ส่วนแผน
๑. ส้านักปลัดเทศบาล ๑. น.ส.ภักธิพันธ์ บ้ารุงศรี ๐๘๑๖๙๘๖๔๗๒
๑. งำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์
๒. งานป้องกันฯ
๒. นายสานิตย์ จันทนวล ๐๘๙๔๖๘๕๑๗๔
๒. งำนทรัพยำกร

๑. งำนสื่อสำร
๒. งำนรักษำพยำบำล
๓. งำนรับบริจำค
๔. งำนกำรเงิน

๑. งำนกำรประชำสัมพันธ์

๑. งำนกำรประสำนงำน

๑. กองวิชาการ
๑. นายวรพจน์ ศิวิโรจน์
๒. กองช่าง
๒. นายอุกฤษฎ์ จุทอง
ส่วนสนับสนุน

๐๘๑๘๙๕๙๙๑๙
๐๘๑๕๔๑๐๓๐๐

๑. ส้านักปลัดเทศบาล
๒. งานป้องกันฯ

๑. น.ส.ภักธิพันธ์ บ้ารุงศรี ๐๘๑๖๙๘๖๔๗๒
๒. นายพีรวิชญ์ หวานนวล ๐๘๓-๖๕๒๓๔๗๓

๑. กองสาธารณสุขฯ

๑. น.ส.พิมพ์ใจ รัตนะ

๑. ส้านักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง.

๑. นายอดินันท์ หนูอุไร
๐๘๓๑๙๐๐๔๙๙
๒. นางณิชชา ระพีจารุกร ๐๘๖๙๕๕๓๓๐๗

๑. กองคลัง

๑. นางณิชชา ระพีจารุกร ๐๘๖๙๕๕๓๓๐๗

ส่วนประชำสัมพันธ์
๑. กองวิชาการฯ
๑. นายวรพจน์ ศิวิโรจน์
๒. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ๒. นายสมชาย เกษมกุล
ส่วนประสำนงำน
๑. ส้านักปลัดเทศบาล ๑. น.ส.ภักธิพันธ์ บ้ารุงศรี
๒. งานป้องกันฯ
๒. นายสานิตย์ จันทนวล

๐๘๑๕๙๙๒๘๙๙

๐๘๑๘๙๕๙๙๑๙
๐๘๐๓๓๐๖๘๓๖
๐๘๑๖๙๘๖๔๗๒
๐๘๙๔๖๘๕๑๗๔

-๑๙ภำคผนวก ง. พื้นที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ เขตเทศบำลเมืองบ้ำนพรุ
ตำบล

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้ำน / ชุมชน
พื้นที่ทุกชุมชนทั้ง ๑๑
ชุมชนไม่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง
ตลอดปีที่ผ่านมา

ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗
()
()
()
()
()
()

-๒๐ภำคผนวก จ. บัญชีหมู่บ้ำน / ชุมชนเสี่ยงประสบภัยแล้งของ เทศบำลเมืองบ้ำนพรุ

ที่

ตำบล

ชื่อหมู่บ้ำน / ชุมชน

พื้นที่ทุกชุมชนทั้ง ๑๑
ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบ
ความเสี่ยงจากภัยแล้ง
ตลอดปีที่ผ่านมา

รำษฎร
หมู่
จำนวน
จำนวน
ที่
รำษฎร
ครัวเรือน
(คน)

พื้นที่
นำ
(ไร่)

พื้นที่กำรเกษตร
พื้นที่
รวมพื้นที่
สวน
หมำยเหตุ
(ไร่)
(ไร่)

-๒๑ภำคผนวก ฉ. บัญชีแหล่งน้ำธรรมชำติ / ภำชนะกักเก็บน้ำของ เทศบำลเมืองบ้ำนพรุ
ภำชนะกักเก็บน้ำกลำงของหมู่บ้ำน
/ ชุมชน
หมู่
ที่ ขนำดเนื้อที่ ควำมจุน้ำ
ควำมจุน้ำ
สถำนที่ตั้ง
(ไร่)
(ลบ.ม.)
(ลิตร)
๓๓๒
๑,๐๐๐,๐๐๐ แหล่งน้ำธรรมชำติ

ที่

ตำบล

ชื่อหมู่บ้ำน / ชุมชน

๑. บ้านพรุ

ชุมชนเขต ๕(สระน้้า
พรุค้างคาว)

๒. บ้านพรุ

ชุมชนเขต ๖

-

-

-

บางศาลา

๑๐,๐๐๐

-๒๒ภำคผนวก ช. บัญชีสำรวจอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ของ เทศบำลเมืองบ้ำนพรุ
ขนำดควำมจุ
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วยนับ)
๒,๐๐๐ ลิตร นายมนูญศักดิ์ แก้วประดับ
๘,๐๐๐ ลิตร นายเศกสรร ภักษร
๕,๐๐๐ ลิตร นายประโยชน์ ทองลิ้นจี่
นายธเนศ วันจันทร์

๐๘๑๔๗๘๖๘๘๘
๐๘๔๖๒๖๙๘๔๔
๐๘๙๖๕๗๕๓๒๙
๐๘๓๕๓๓๓๕๒๑

๑ คัน

๑๒,๐๐๐ ลิตร นายกลับ เห็ดทอง

๐๙๐๐๙๗๔๕๑๘

รถยนต์บรรทุกน้้า

๒ คัน

๕,๐๐๐ ลิตร

นายวิชาญ อุ้ยกูล
นายโกศล ฆังคะสุวรรโร

๐๘๐๗๐๖๓๕๙๙
๐๘๙๘๗๗๓๙๓๗

๕.

รถยนต์บรรทุกน้้า

๑ คัน

๒,๐๐๐ ลิตร

นายธนพล พิทักษ์

๐๘๗๓๙๕๔๑๔๒

๖

เครื่องสูบน้้า

๖ เครื่อง ๗๒๐ ลิตร /

ที่

รำยกำร

จำนวน

๑.

รถยนต์ดับเพลิง

๒ คัน

๒.

รถยนต์บรรทุกน้้า
ดับเพลิง

๒ คัน

๓.

รถยนต์บรรทุกน้้า
ดับเพลิง

๔.

นาที

หมำยเลขโทรศัพท์

นายมนูญศักดิ์ แก้วประดับ ๐๘๑๔๗๘๖๘๘๘
นายเศกสรร ภักษร
๐๘๔๖๒๖๙๘๔๔

-๒๓ภำคผนวก ซ. แผนกำรแจกจ่ำยน้ำ / จุดแจกน้ำ ของ เทศบำลเมืองบ้ำนพรุ
ที่

ตำบล

๑. • ชุมชนเขต ๖

หมู่ที่

สำนัก / กองที่รับผิดชอบ
ส้านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

ที่ตั้งจุดแจกจ่ำยน้ำกลำง
ศาลาอเนกประสงค์ของ
หมู่บ้านบางศาลา

หมำยเหตุ
ขนาดถังบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร
จ้านวน ๔ ถัง

