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  ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2565           
ว่าฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ จะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะส้ินสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม   
โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะเป็นช่วงท่ีมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสสูงท่ีจะมีพายุหมุนเขตร้อน
เคล่ือนผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก 
อาจก่อให้เกิดสภาวะน้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้้าล้นตล่ิงได้ในบางพื้นท่ี 

  อุทกภัย เป็นปัญหาด้านสาธารณภัยท่ีส้าคัญของจังหวัดสตูล โดยท่ัวไปฤดูฝนของจังหวัดสตูล  
จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ช่วงแรกเริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งจะได้รับอิทธิพล 
มาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท้าให้มีฝนเคล่ือนตัวมาจากทางด้านตะวันตก (ทะเลอันดามัน) ฝนจะตกชุก
หนาแน่นมาก และช่วงท่ีสองเริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือท้าให้ฝนเคล่ือนตัวมาจากด้านตะวันออก (อ่าวไทย) ท้าให้ปริมาณและการกระจายของฝน 
จะน้อยกว่าช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนมากฝนตกในช่วงบ่ายถึงค้่า ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะมีฝนตกชุก และ 
ตกติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดน้้าไหลบ่ามาตามผิวดินมากกว่าปกติ น้้าปริมาณมากท่ีไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นท่ีต่างๆ 
หรือชุมชนท่ีไม่มีระบบระบายน้้าท่ีสมบูรณ์ จะท้าความเสียหายแก่พื้นท่ีท้าการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน
ดังนั้น เมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานๆ ในแต่ละครั้งมักเป็นปัญหาท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลันหรือมีน้้าท่วมขัง 
ท้าความเสียหายแก่พื้นท่ีเพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัยเสมอ 

  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2565 จังหวัดสตูล 
จึงได้จัดท้าแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดสตูล ปี 2565 ขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  
รวมท้ังบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้เกิดการประสานและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึงและทันต่อเหตุการณ์ 
 
 
 
 
           (นายเอกรัฐ หลีเส็น) 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
           ผู้อ้านวยการจังหวัด 
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กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 
ศาลากลางจังหวัดสตูล 
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อ้ำงถึง:  ๑. พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
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1. สถำนกำรณ์ของจังหวดั 
1.1 สถำนกำรณ์ทั่วไป 

๑.๑.1  ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ กำรปกครองท้องที่และท้องถ่ิน ประชำกร 
  จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝ่ังทะเลอันดามันซึ่งเป็นชายฝ่ัง
ทะเลทางด้านตะวันตก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๙๗๓ กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ ๒,๘๐๗.๕ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๑,๕๔๙,๓๖๑ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๕ ของพื้นท่ีภาคใต้ และร้อยละ ๐.๕ ของพื้นท่ีท้ังประเทศ รูปท่ี 1 แสดงท่ีต้ัง
และอาณาเขตของจังหวัดสตูล ดังนี้  
 ทิศเหนือ  ติดอ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ้าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 ทิศใต้  ติดรัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 

 
รูปที่ 1 แสดงท่ีต้ังและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 
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1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
  จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบสลับกับภูเขา พื้นท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนิน
เขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาส้าคัญ  ๆคือ ภูเขาสันกาลาคีรี พื้นท่ีค่อย  ๆลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตก และทิศใต้มีท่ีราบ
แคบ  ๆขนานไปกับชายฝ่ังทะเล ถัดจากท่ีราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้้าเค็มขึ้นถึงมีป่าแสมหรือป่าโกงกาง อยู่เป็นจ้านวนมาก 
นอกจากนั้นจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดท่ีมีล้าน้้าสายส้ันๆไหลผ่านซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบพื้นท่ีทางตอนเหนือ และทิศ
ตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับ
จังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรี แบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังมีภูเขาน้อยใหญ่
อยู่กระจัดกระจาย ในตอนล่างและชายฝ่ังตะวันตก ภูเขาท่ีส้าคัญได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขา
ควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง ดังแสดงในรูปท่ี 2 

 

 
รูปที่ 2 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล 
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1.1.3 ภูมิประเทศและภูมิอำกำศ 
1) ลักษณะอากาศท่ัวไป 

   เนื่องจากสตูลเป็นจังหวัดท่ีอยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีมีค่าไม่เปล่ียนแปลงมาก
นัก และมีฝนตกชุกในฤดูฝน เพราะอยู่ทางด้านรับลมจึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดผ่านมหาสมุทร
อินเดียอย่างเต็มท่ี ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด เพราะอยู่ไกลจากอิทธิพลของอากาศหนาวพอสมควร  
และบางครั้งอาจมีฝนตกได้ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผ่านอ่าวไทยพาเอาฝนมาตก แต่มีปริมาณ 
น้อยกว่าจังหวัดท่ีอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ 

2) ฤดูกาล  
   ฤดูกาลของจังหวัดสตูลพิจารณาตามลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ฤดู ดังนี้  

 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่าง
ของฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมท้าให้อากาศร้อนอบอ้าวท่ัวไป เดือนท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุด
คือเดือนมีนาคม  

 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และในช่วงปลายฤดูฝนจะมีร่องความกดอากาศต้่าเล่ือนลงมาพาดผ่าน   
ท้าให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น 

3) ปริมาณฝน 
   สตูลเป็นจังหวัดท่ีมีฝนอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าเปรียบเทียบกับท้ังประเทศ แต่ถ้าหากเปรียบเทียบ
กับปริมาณฝนของพื้นท่ีในภาคใต้ฝ่ังตะวันตกแล้วถือว่ามีปริมาณฝนไม่มากนัก เพราะจังหวัดท่ีต้ังอยู่ทางฝ่ังตะวันตก 
ของภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เต็มท่ีเพียงอย่างเดียว ฝนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จึงมี
ปริมาณมาก แต่ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนน้อย เนื่องจากมีภูเขาทางด้านตะวันออกปิดกั้นทางลมไว้  
โดยปริมาณฝนรวมตลอดปีของจังหวัดสตูลวัดได้ 2,289.9 มิลลิเมตร มีจานวนวันฝนตกประมาณ 176 วัน เดือนท่ีมีฝน
ตกมากท่ีสุดคือเดือนกันยายนและตุลาคม มีปริมาณฝนเฉล่ีย 328.4 และ 339.0 มิลลิเมตร ตามล้าดับ โดยมีฝนตก
ประมาณ 21-23 วัน ปริมาณฝนสูงสุดใน 24 ช่ังโมงท่ีเคยตรวจได้คือ 192.6 มิลลิเมตร เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2560 

4) พายุหมุนเขตร้อน 
   พายุหมุนเขตร้อนท่ีผ่านบริเวณภาคใต้และส่งผลกระทบต่อจังหวัดสตูลส่วนมากเป็นพายุ
ดีเปรสชันท่ีมีก้าลังอ่อน ซึ่งมีแหล่งก้าเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกท้าให้มีฝนตกหนัก 
และลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราว บางครั้งท้าให้เกิดน้้าท่วมได้ ก้าลังแรงของลมและคล่ืนในทะเลจะท้าอันตรายแก่เรือ 
ขนาดเล็กและอาคารบ้านเรือนท่ีอยู่ตามชายฝ่ังได้ ส่วนพายุท่ีมีความรุนแรงและท้าความกระทบกระเทือนให้แก่ 
จังหวัดสตูลและภาคใต้เป็นบริเวณกว้างได้แก่พายุโซนร้อน “ฮาเรียต” ซึ่งก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ใกล้ปลายแหลม
ญวนเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2505 แล้วเคล่ือนเข้าสู่อ่าวไทยพร้อมกับทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนและได้เคล่ือน
ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันท่ี 25 - 26 ตุลาคม 2505 ลงสู่ทะเลอันดามัน พายุนี้ได้ท้า
ความเสียหายเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ โดยมีผู้เสียชีวิตถึง 935 คน และบาดเจ็บ 445 คน ทรัพย์สินของ 
ทางราชการและเอกชนเสียหายคิดเป็นมูลค่าถึง 1,320 ล้านบาท นับเป็นความเสียหายจากภัยธรรมชาติท่ีร้ายแรง
ท่ีสุดของประเทศไทย จากสถิติในคาบ 66 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนผ่าน 
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เข้าสู่จังหวัดสตูล 2 ลูก ในเดือนธันวาคม โดยเคล่ือนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแล้วเคล่ือนผ่านเข้าสู่
จังหวัดสตูล พายุลูกแรกมีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันเคล่ือนผ่านเข้ามาในปี 2508 และพายุลูกท่ี 2 เป็นพายุ
ดีเปรสชันท่ีอ่อนก้าลังลงจากไต้ฝุ่น “แมนนี” (MANNY 9327) โดยเคล่ือนตัวเข้าท่ีจังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี 15 
ธันวาคม 2536 ก่อนเคล่ือนท่ีผ่าน จังหวัดพัทลุง ตรัง และสตูล (ท่ีมาลักษณะอากาศท่ัวไป : ศูนย์ภูมิอากาศ ส้านัก
พัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา มิถุนายน 2560) 

1.1.4 ประชำกรและกำรปกครอง 
  จังหวัดสตูล แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๗ อ้าเภอ ๓๖ ต้าบล ๒80 หมู่บ้าน โดยมี
รายช่ืออ้าเภอดังนี้ อ้าเภอเมืองสตูล อ้าเภอละงู อ้าเภอควนกาหลง อ้าเภอควนโดน อ้าเภอทุ่งหว้า อ้าเภอท่าแพ และ
อ้าเภอมะนัง การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน ๓๔ 
แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลต้าบล ๖ แห่ง ข้อมูลประชากร ในจังหวัดสตูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
รวมท้ังส้ิน 324,098 คน ชาย 161,303 คน หญิง 162,795 คน จ้านวนครัวเรือน 105,903 ครัวเรือน ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 76.77 ศาสนาพุทธร้อยละ 23.02 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.21 

1.1.5 แหล่งน  ำตำมธรรมชำติที่ส ำคัญ 
  แหล่งน้้าธรรมชาติในจังหวัดสตูล ไม่มีแม่น้้าสายใหญ่มีเพียงแม่น้้าสายส้ันๆ และแคบซึ่งมี
ต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือและทิศตะวันออก โดยชาวบ้านเรียกแม่น้้าเหล่านี้ว่า “คลอง” และมีล้าน้้า
สายหลักท่ีส้าคัญแบ่งเป็น 3 ระบบล้าน้้า ดังนี้ 

1) ลุ่มน้้าสาขาคลองละงู 
   ความยาวคลอง 96.5 กม. (ประกอบด้วยคลอง 2 คลอง คือคลองละงู ความยาว 70.9 
กม.และคลองล้าโลน ความยาว 25.6 กม.) ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของจังหวัดตรังและพัทลุงไหลมา
ทางด้านเหนือของจังหวัดสตูล ผ่านพื้นท่ีอ้าเภอควนกาหลง และอ้าเภอมะนังเป็นส่วนใหญ่ อ้าเภอทุ่งหว้า และ
อ้าเภอละงูเป็นบางส่วน ตามแนวเส้นแบ่งเขตอ้าเภอละงูและอ้าเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา 
บริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่ทะเลจะกว้างกว่าด้านในซึ่งบริเวณปากคลองปากบารานี้ เองท่ีใช้เป็นท่าเทียบเรือ
ส้าหรับการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะเภตรา ส่วนคลองแยกด้านเหนือยังคงช่ือคลอง
ละงูเหมือนเดิมไหลออกทะเล บริเวณบ้านบ่อเจ็ดลูกและเกาะตะโล๊ะแบนแต และมีพื้นท่ีรับน้้าฝน 937.08 ตาราง
กิโลเมตร ปริมาณน้้าฝนเฉล่ีย 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณน้้าท่า เฉล่ีย 709.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี  

2) ลุ่มน้้าสาขาคลองม้าบัง (ดุสน) 
   ความยาวคลอง 76.9 กม. (ประกอบด้วยคลอง 4 คลอง คือ คลองการะเกตุ 21.8 กม. 
คลองท่าแพ 37.9 กม. คลองม้าบัง 3.2 กม. และคลองต้ามะลัง 14 กม.) ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอ้าเภอ
ควนกาหลงและอ้าเภอควนโดน และล้าน้้าไหลผ่านอ้าเภอเมืองสตูล และอ้าเภอควนโดนเป็นส่วนใหญ่ อ้าเภอควน
กาหลง เป็นส่วนน้อย ประกอบด้วย ห้วยเล็กๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผ่านเขตเทศบาลเมืองสตูล สถานีต้ารวจน้้า
เกาะนก และไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวต้ามะลัง มีพื้นท่ีรับน้้าฝน 391.30 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าฝน เฉล่ีย 
2,100 มิลลิเมตรต่อปี และ ปริมาณน้้าท่าเฉล่ีย 679.38 ล้านลูกบาศกเมตรต่อปี  
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3) ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าแพ  

   ความยาวคลอง 62.9 กม. (ประกอบด้วยคลอง 3 คลอง คือคลองการะเกตุ 21.8 กม. 
คลองท่าแพ 37.9 กม. และคลองบาราเกตุ 3.2 กม.) ต้นน้้าอยู่บริเวณเขาสามยอด ดอนสีเดน ไหลผ่านอ้าเภอควน
กาหลง เข้าสู่อ้าเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง ส้าหรับ ส่วนท่ีไหลผ่านอ้าเภอท่าแพ มัก
เรียกว่าคลองท่าแพมีพื้นท่ีรับน้้าฝน 452.16 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าฝนเฉล่ีย 2 ,200 มิลลิเมตรต่อปี และ
ปริมาณน้้าท่าเฉล่ีย 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (ท่ีมา : โครงการชลประทานสตูล)  
  จังหวัดสตูลมีทรัพยากรน้้า/ล้าน้้าตามธรรมชาติ คือ มีแหล่งน้้าจ้านวนท้ังส้ิน 1 ,046 
แห่งประกอบด้วย แหล่งน้้าสาธารณะ จ้านวน 199 แห่ง แหล่งน้้าเอกชน จ้านวน 776 แห่ง และแหล่งน้้าอื่นๆ 
จ้านวน 71 แห่ง และมีฝายท้ังส้ินจ้านวน 28 แห่ง ซึ่งมีล้าน้้าตามธรรมชาติท่ีส้าคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่ 

1) คลองละงู  
   คลองละงูมีความยาวประมาณ 73.44 กิโลเมตร ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของ
จังหวัดตรังและสงขลา ไหลมาทางด้านเหนือของจังหวัดตามแนวเส้นแบ่งเขตอ้าเภอละงู และอ้าเภอควนกาหลง 
ความยาวประมาณ 47 กิโลเมตร ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา 

2) คลองม้าบัง 
   คลองม้าบังมีต้นน้้ามีอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอ้าเภอควนกาหลง และอ้าเภอควนโดน 

3) คลองบาราเกต 
   คลองบาราเกตมีความยาวประมาณ 44.58 กิโลเมตร ต้นน้้าอยู่บริเวณเขาสามยอด
ดอนสีเดน ไหลผ่านอ้าเภอควนกาหลง เข้าสู่อ้าเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง 

4) คลองล้าโลนน้อย  
   คลองล้าโลนน้อยมีความยาวประมาณ 15.17 กิโลเมตร มีต้นน้้าอยู่บริเวณเขาเขียว 
เขาไคร เขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอ้าเภอควนกาหลง มาบรรจบกับคลองละงู ท่ีบ้านตาแหลม 

5) คลองท่าจีน  
   คลองท่าจีนมีความยาวประมาณ 33.96 กิโลเมตร ต้นน้้าเกิดบริเวณเทือกเขาติดกับประเทศ
มาเลเซีย เขตอ้าเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของอ้าเภอเมือง ไหลออกสู่ทะเล บริเวณอ่าวท่าจีน 
 

๑.2.  ข้อมูลเขตพื นที่ป่ำสงวน ป่ำอนุรักษ ์
1.2.1 พื นที่ป่ำไม้ในจังหวัดสตูล  

  จังหวัดสตูลมีพื้นท่ีป่าไม้ จ้านวน 1,259.48 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 787,175 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 50.81 ของพื้นท่ีจังหวัด (คิดจากเนื้อท่ีจังหวัด 2,478.98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  1,549,363 ไร่ 
โดยพื้นท่ีดังกล่าวไม่นับรวมพื้นท่ีท่ีเป็นส่วนของน้้าทะเล) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นป่าบก และป่าชายเลน ดังนี้ 

1) ป่าบกมี 13 ป่า มีเนื้อท่ีท้ังหมดจ้านวน 912.27 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
570,169 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 36.80 ของพื้นท่ีจังหวัด 

2) ป่าชายเลนมี 5 ป่า มีเนื้อท่ีท้ังหมดจ้านวน 347.21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
217,007 ไร่ หรือคิดเป็น ร้อยละ 14.01 ของพื้นท่ีจังหวัด 
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สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูล (แร่ธาตุ) มีหินช้ันท่ีอายุแตกต่างกันหลายยุค มีการ
ส้ารวจ พบแหล่งแร่ ท่ีส้าคัญหลายชนิด เช่น แบไรท์ พบบริเวณอ้าเภอทุ่งหว้าและอ้าเภอควนกาหลงตรวจพบ
บริเวณอ้าเภอควนกาหลง และอ้าเภอละงู ดีบุก พบบริเวณ อ้าเภอควนโดน และอ้าเภอเมืองสตูล  ตะกั่วพบบริเวณอ้าเภอ
ควนกาหลง เหล็ก พบบริเวณอ้าเภอควนโดน และควนกาหลง และนอกจากนี้ ยังพบแร่อื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น ถ่านหิน 
หินปูนโดโลไมต์ และวุลแฟรม ปัจจุบันได้ท้าการเปิดเหมืองเพียงชนิดเดียว คือ หินปูน (หินปูนเพื่อการก่อสร้าง) 

 

 
รูปที่ 3 แผนท่ีแสดงล้าน้้าสายหลักในพื้นท่ีจังหวัดสตูล (ท่ีมา : โครงการชลประทานสตูล) 
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1.2.2 พื นที่ป่ำไม้จำกกำรสงวนป่ำ 
  พื้นท่ีป่าไม้จากการสงวนป่าแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
  1) ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นท่ีจังหวัดสตูลมีจ้านวน 18 ป่า เนื้อที่ประมาณ 729,974.55 
ไร่ (รวมพื้นท่ีทับซ้อนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) แบ่งออกเป็น 
   1.1) เพื่อการอนุรักษ์ Zone C เนื้อที่ประมาณ 370,842 ไร ่
   1.2) เพื่อเศรษฐกิจ Zone E เนื้อที่ประมาณ 359,139 ไร ่
  2) อุทยานแห่งชาติในพื้นท่ีจังหวัดสตูลมีจ้านวน 3 แห่ง มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 
1,241,406.25 ไร่ คือ พื้นท่ีบกมีเนื้อท่ีประมาณ 304,693.75 และพื้นท่ีน้้ามีเนื้อท่ีประมาณ 936,712.50 ไร่ ดังนี ้
   2.1) อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เนื้อท่ี 196 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 122,500 ไร่ 
   2.2) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เนื้อท่ี 1,490 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 931,250 ไร ่
   2.3) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เนื้อท่ี 494.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
308,987 ไร ่(พืน้ท่ีจังหวัดตรงั-สตูล) ส้าหรับท้องท่ีจังหวัดสตูล มีเนื้อท่ีประมาณ 187,656.25 ไร่ 
  3) วนอุทยาน จ้านวน 1 แห่ง เนื้อท่ี 17.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,077.25 ไร ่
ได้แก่ วนอุทยานธาราสวรรค์อยู่ในเขตพื้นท่ีอ้าเภอควนกาหลง 
  4) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
   4.1) เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าเขาบรรทัด เนื้อท่ี 1,288 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
805,000 ไร ่(พืน้ท่ีจังหวัดตรงั-พัทลุง-สงขลา-สตูล) ส้าหรับท้องท่ีจังหวัดสตูลมีเนื้อท่ีประมาณ 88,250.00 ไร่ 
   4.2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เนื้อท่ี 181.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
113,721 ไร ่(พืน้ท่ีจังหวัดสงขลา-สตูล) ส้าหรับท้องท่ีจังหวัดสตูล มีเนื้อท่ีประมาณ 49,243.00 ไร่ 
  5) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจังหวัดสตูลมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ้านวน 1 แห่ง เนื้อท่ี 20.43 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 12,770 ไร่ ได้แก่  
   5.1) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาพระยาบังสา (พื้นท่ีเป็นภูเขา เนื้อท่ี 
12,500.00 ไร่ พื้นท่ีเป็นหนองน้้า เนื้อที่ 270.00 ไร่) 

1.2.3 ป่ำชำยเลน 
   จังหวัดสตูลมีพื้นท่ีป่าชายเลน ซึ่งสามารถพบได้ในเขตอ้าเภอท่ีติดชายฝ่ังทะเล ได้แก่อ้าเภอ
ทุ่งหว้า อ้าเภอละงู อ้าเภอท่าแพ และอ้าเภอเมือง มีเนื้อท่ีประมาณ 217,007 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.37 ของ
พื้นท่ีจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2524 มีการก้าหนดป่าชายเลนของจังหวัดสตูลออกเป็น 
5 ป่า ดังนี้ 
   1) ป่าชายเลน จ. สตูล ตอนท่ี 1 อยู่ในเขตอ้าเภอทุ่งหว้า, อ้าเภอละงู 
   2) ป่าชายเลน จ. สตูล ตอนท่ี 2 อยู่ในเขตอ้าเภอละงู , อ้าเภอเมือง 
   3) ป่าชายเลน จ. สตูล ตอนท่ี 3 (ป่าปาเต๊ะ-ป่ากลัดจูด) อยู่ในเขตอ้าเภอเมือง 
   4) ป่าชายเลน จ. สตูล ตอนท่ี 4 (ป่าเจ๊ะบิลัง-ป่าตันหยงโป-ป่าต้ามะลัง) อยู่ในเขตอ้าเภอเมือง 
   5) ป่าชายเลน จ. สตูล ตอนท่ี 5 อยูใ่นเขต อ้าเภอเมือง 
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 1.3 สถิติกำรเกิดอุทกภัยและหลุมยุบ ดินถล่ม  

  1.3.1 สถิติกำรเกิดอุทกภัย 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 - 2564) 

สถิติกำรเกิดอุทกภัย 
พ.ศ. จ ำนวนครั ง/ช่วงเวลำ

เกิด 
พื นที่ประสบภัย หมำยเหตุ 

อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน ครัวเรือน คน 
2560 1 (11-16 ส.ค. 60) 7 28  6,326 23,236  

2 (15-19 ก.ย. 60) 3 8  1,078 3,320  
3 (20-25 ก.ย. 60) 7 31  22,714 68,179  
4 (29-30 ก.ย. 60) 2 5  1,848 8,618  
5 (30 พ.ย.-3 ธ.ค. 

60) 
3 8  804 2,461  

2561 1 (18 มิ.ย. 61) 1 4 18 215 645  
2 (15-17 ก.ย. 61) 4 19  116 3,728 12,838  

2562 1 (31 ต.ค. 62) 1 1 2 30 180 หมู่ 7,8  
ต.เกำะสำหร่ำย 
(น  ำท่วมขัง) 

2563 1 (7-13 ต.ค. 63) 6 20 98 5,178 18,288  
2564 1(17-21 พ.ย. 64) 4 14 51 1,887   

 

  1.3.2 สถิติกำรเกิดหลุมยุบ ดินถล่ม 14 ปี ย้อนหลัง (ปี 2551 - 2564) 

  ต้ังแต่ ปี 2551 – 2564 จังหวัดสตูลมีสถิติการเกิดหลุมยุบ ดินถล่ม ท้ังหมด 26 ครั้ง 

1.4  พื นที่ที่มีควำมเสี่ยงอุทกภัยและหลุมยุบ ดินถล่ม  
  พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยในจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ริมฝ่ังลุ่มน้้าสายหลักท้ัง ๓ สาย ได้แก่ คลองละงู คลองท่าแพ 
และคลองม้าบัง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณฝนท่ีตกหนักจนท้าให้เกิดปริมาณน้้าท่าไหลหลากในล้าน้้า ดังกล่าวมากเกิน
กว่าความจุของร่องน้้าท้าให้เกิดน้้าไหลล้นตล่ิงท้ังสองข้าง โดยเฉพาะในบริเวณท่ีลุ่มต้่าส่งผลให้เกิดน้้าท่วมขังท้าความ
เสียหายแก่พื้นท่ีเพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัยเสมอ โดยเฉพาะในพื้นท่ี ดังต่อไปนี ้

1.4.1 พื นที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุทกภัยในปี 2565 
  พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัยในปี 2565 รายละเอียดตามตารางแสดงพื้นท่ีเส่ียง 
อุทกภัยในปี 2565 (ภาคผนวก ง) 
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1.4.2  บริเวณพื นที่เสี่ยงอุทกภัยซ  ำซำก จ ำนวน 6 อ ำเภอ 8 ต ำบล ดังนี   

ตาราง 1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยซ้้าซาก 

ท่ี 
พื นที่เสี่ยงอุทกภัยซ  ำซำก 

อ ำเภอ ต ำบล พื นที่/เส้นทำง หมำยเหตุ 

1 
ควน
โดน 

ย่านซื่อ บริเวณหน้าโลตัส /ค่ายรวมมิตร- ย่านซื่อ 
น้้าหลาก 

2 เมือง 
ฉลุง บริเวณตลาดนัด /ย่านซื่อ - ต้ามะลัง น้้าล้นตล่ิง 

เกาะสาหร่าย เกาะหลีเป๊ะ น้้าท่วมขัง 
3 ละงู ก้าแพง บริเวณหน้าโลตัส / ละงู-สามแยก ทางน้้าไหลผ่าน 

4 มะนัง ปาล์มพัฒนา 
บ้านศาลเจ้า /แยกทางหลวงชนบท สต 5041 – 

บ้านศาลเจ้า 
น้้าหลาก 

5 ท่าแพ แป-ระ บ้านสวนเทศ /ทุ่งต้าเสา-สวนเทศ น้้าหลาก 

6 
ควน

กาหลง 
ควนกาหลง ทุ่งต้าเสา-สวนเทศ น้้าหลาก 
อุใดเจริญ บ้านผัง 1 /นิคมควนกาหลง – นาโต๊ะขุน น้้าหลาก 

  
 1.4.3  พื นที่เสี่ยงหลุมยุบ ดินถล่ม 

 - พื้นท่ีเส่ียงหลุมยุบ ดินถล่ม จังหวัดสตูล ปี 2565 (ภาคผนวก ง) 
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1.4.4  กำรให้ควำมช่วยเหลือในพื นที่จังหวัดสตูล 5 ปีย้อนหลัง 
 

ตาราง 2 สถิติการให้ความช่วยเหลือ ในจังหวัดสตูล ต้ังแต่ ปี 2560 - 2564 

ป ี
พื นที่ประสบภัย 

(อ ำเภอ) 
มูลค่ำกำรให้ควำมช่วยเหลือ 

ด้ำนพืช ด้ำนปศุสัตว์ ด้ำนประมง ด้ำนบรรเทำ ด้ำนด ำรงชีพ ด้ำนปฏิบัติงำน 

2560 

ท่าแพ 247,669.50 72,655.00 145,371.00 - - - 
ละงู 1,304,759.75 109,000.00 44,813.25.00 381,789.00 25,000.00 - 

ควนโดน 180,146.00 76,160.00 2,681.00 - - - 
เมืองสตูล 989,740.75 647,575.00 19,697.00 - 295,000.00 6,803.00 
ทุ่งหว้า 105,736.00 - - - - - 

ควนกาหลง 81,844.25 27,425.00 171,467.55 468,100.00 - - 
มะนัง 26,617.50 63,250.00 3,672.00 522,497.00 - - 

2561 

ละงู - 16,000.00 - - - - 
ทุ่งหว้า - 73,972.50 47,905.00 - - - 

เมืองสตูล 6,337.50 110,670.00 5,910.00 - 109,160.00 - 
ควนโดน 1,690.00 23,325.00 - - - - 

ควนกาหลง 20,280.00 - 17,607.00 - - - 
2562 - - - - - - - 
2563 ควนโดน 5,070.00 - 3,168.75 - - - 
 
2564 

ละงู 5,070.00 - 91,585.00 - 68,463.00 - 
ทุ่งหว้า - - - - 918,280.00 - 

เมืองสตูล - - - - 108,400.00 - 
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1.5  สถำนกำรณ์เฉพำะ ข้อมูลพื นฐำนของจังหวัดสตูลปี 2565  
1.5.1 ข้อมูลพื นที่กำรเกษตร  

  จังหวัดสตูลมีประชากรท่ีประกอบอาชีพการเกษตรแยกเป็น พื้นท่ีนาข้าว พื้นท่ีพืชสวน  
และพื้นท่ีพืชไร่ ฯลฯ มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับส้านักงานเกษตรจังหวัดสตูล จ้านวน ๔๓,๐๘๕ ครัวเรือน  
คิดเป็น ๔๒.๘๖ % ของประชากรจังหวัดสตูล ตามตารางท่ี ๓ (ข้อมูลปี ๒๕๖๓) พื้นท่ีเพาะปลูก ๗๓๓,๘๑๕ ไร่  
โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูกพืชสวนมากท่ีสุด ประมาณ ๗๐๒,๗๘๔ไร่ แบ่งเป็น พื้นท่ีปลูก ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา  
ปาล์มน้้ามัน ฯลฯ ประมาณ ๖๙๑,๗๘๒ ไร่ พื้นท่ีเพาะปลูกไม้ผล เช่นลองกอง ทุเรียน เงาะ มังคุด จ้าปาดะ ฯลฯ 
ประมาณ ๑๐,๙๙๙ ไร่ และพื้นท่ีปลูกพืชผัก เช่นข้าวโพดหวาน พริก แตงกวา ถั่วฝักยาว ประมาณ ๔,๘๓๙ ไร่ 
รองลงมาได้แก่พืชไร่ เช่น อ้อยเค้ียว สับปะรด ประมาณ ๒,๕๓๗ ไร่ ในส่วนของพื้นท่ีท้านาปรังในปีการผลิตปัจจุบัน
มีอ้าเภอเมืองและอ้าเภอควนโดน ๕๖ ไร่ 

1.5.2 ข้อมูลพื นที่เสี่ยงท่ีอำจได้รับผลกระทบ ดังนี  
1) พื้นท่ีเศรษฐกิจ (เส่ียงต่อการเกิดภาวะน้้าท่วมขัง/น้้าหลาก) 

  เกาะหลีเป๊ะ ต้าบลเกาะสาหร่าย อ้าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เนื่องด้วยพื้นท่ีชุมชนเกาะ
หลีเป๊ะเป็นพื้นท่ีลุ่มต้่า มีเส้นทางหลักในการระบายน้้าอยู่ประมาณ 5 จุด ท้ังนี้ได้มีการถมดินขวางทางน้้าท้าให้น้้าไม่
สามารถระบายออกลงสู่ทะเลได้ และได้มีรีสอร์ท สร้างขึ้นปิดทางระบายน้้าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดน้้าท่วมขัง 
ท้าให้ชุมชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อน 3 ชุมชน (ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนอุเส็น ชุมชนหลังโรงเรียนเกาะอาดัง)
เส้นทางหลักในการระบายน้้าอยู่ประมาณ 5 จุด ดังนี้  
  1.1) จุดบริเวณหาดพัทยา 2 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ เป็นจุดรับน้้า
จากสันเขาชุมชนป๊ะอุหนา 
  1.2) จุดบริเวณหาดพัทยา 2 (ถัดจากจุดท่ี 1 ไปทางทิศเหนือของเกาะประมาณ 300 
เมตร) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะ เป็นจุดรับน้้าจากส้านักสงฆ์หาญทะเล และชุมชนบริเวณนั้นท้ังหมด 
  1.3) จุดบริเวณร่องน้้าค่ายทหาร ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะ เป็นจุดรับน้้าจากสัน
เขาบริเวณท่ีต้ังค่ายทหาร (ชุมชนบ้านกลาง) 
  1.4) จุดบริเวณชุมชนหลังโรงเรียน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ เป็น
พื้นท่ีแอ่งกระทะและเป็นจุดรับน้้าจากเนินเขาบริเวณหาดประมงและสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ  
  1.5) จุดบริเวณชุมชนอุเส็น ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ เป็นจุดรับน้้าจาก
แยกอ้าเภอส่วนหน้า ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนอุเส็น รวมทั้งน้้าจากหลังค่ายทหารไหลมาตามความลาดเอียงของพื้นท่ี 
    ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560 ท่ีได้เกิดฝนตกหนัก 
มีปริมาณน้้าฝนมาก เกิดภาวะน้้าท่วมขังบนเกาะหลีเป๊ะ สาเหตุหลักมาจากปริมาณน้้าฝนสะสมไม่สามารถไหลลงสู่
ทะเลได้ตามเส้นทางเดิม ซึ่งเป็นล้ารางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางจุดท่ี 4 (ชุมชนหลังโรงเรียน) และจุดท่ี 
5 (ชุมชนอุเส็น) เนื่องจากมีส่ิงก่อสร้างกีดขวางทางน้้าไม่สามารถไหลลงสู่ทะเลได้ 
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ตาราง 3 ครัวเรือนเกษตรกรและพื้นท่ีการเกษตร 

 

ท่ี อ้าเภอ ครัวเรือนท้ังหมด 
ครัวเรือนเกษตรกร  ประชากร (ราย) พื้นท่ีการเกษตร 

จ้านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ ท้ังหมด ภาคเกษตร (ไร่) 
๑ เมือง ๓๔,๕๓๔ ๑๒,๖๔๒ ๓๖.๖๑ ๑๑๖,๕๑๐ ๒๒,๙๖๔ ๑๐๙,๘๓๗.๐๐ 
๒ ควนโดน ๗,๙๐๐ ๔,๐๔๓ ๕๑.๑๘ ๒๗,๔๓๐ ๑๓,๙๔๗ ๕๑,๗๒๙.๐๐ 
๓ ควนกาหลง ๑๑,๖๘๑ ๕,๓๓๗ ๔๕.๖๙ ๓๕,๐๗๒ ๑๓,๕๖๐ ๑๗๔,๓๗๒.๐๐ 
๔ ท่าแพ ๘,๔๙๘ ๔,๘๘๒ ๕๗.๔๕ ๒๙,๔๒๙ ๑๕,๗๑๘ ๗๙,๙๗๐.๐๐ 
๕ ละงู ๒๓,๗๒๕ ๙,๕๕๙ ๔๐.๒๙ ๖๘,๔๗๙ ๑๘,๗๐๘ ๑๑๖,๐๐๙.๐๐ 
๖ ทุ่งหว้า ๗,๘๘๐ ๒,๘๗๐ ๓๖.๔๒ ๒๔,๓๔๗ ๕,๙๕๐ ๙๒,๓๒๒.๐๐ 
๗ มะนัง ๖,๓๐๑ ๓,๗๕๒ ๕๙.๕๕ ๙,๔๕๐ ๙,๐๐๒ ๑๐๙,๕๗๖.๐๐ 
        

รวม  ๑๐๐,๕๑๐ ๔๓,๐๘๕ ๔๒.๘๖ ๓๑๐,๗๑๗ ๙๙,๘๖๙ ๗๓๓,๘๑๕.๐๐ 
 

ท่ีมา: ส้านักงานเกษตรจังหวัดสตูล  
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2) พื้นท่ีชุมชน (เส่ียงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย) 
   จังหวัดสตูลมีพื้นท่ีชุมชนท่ีมีความเส่ียงท่ีจะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นท่ี  
4 อ้าเภอ 17 ต้าบล 124 หมู่บ้าน ดังนี้  
 
ตาราง 4 พื้นท่ีชุมชนท่ีมีความเส่ียงได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

อ ำเภอ ต ำบล หมู่ที ่

ละงู 

เขาขาว 1 - 7 
ละงู 1 - 18 

ก้าแพง 1 - 12 
น้้าผุด 1, 3, 5, 6, 9, 10 

รวม 4 ต ำบล 43 หมู่บ้ำน 

ควนโดน 

ควนโดน 1 - 10 
ควนสตอ 1, 2, 3, 5, 6, 8 - 10 
ย่านซื่อ 1 - 7 

วังประจัน 1 - 2 
รวม 4 ต ำบล 27 หมู่บ้ำน 

ควนกำหลง 
ควนกาหลง 1 - 7 , 9 
อุใดเจริญ 3 , 4 , 6 , 8 , 9 

ทุ่งนุ้ย 6 
รวม 3 ต ำบล 14 หมู่บ้ำน 

เมืองสตูล 

ฉลุง 1 - 14 
ควนขัน 1 - 4 
คลองขุด 1 - 7 

เกตรี 1 - 7 
ควนโพธิ ์ 3 , 7 
บ้านควน 1 - 2 , 4 - 7 

รวม 6 ต ำบล 40 หมู่บ้ำน 
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3) พื้นท่ีด้านการเกษตรท่ีเส่ียงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านพืช) 
 จังหวัดสตูลมีพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีมีความเส่ียงท่ีจะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นท่ี 
6 อ้าเภอ 26 ต้าบล 93 หมู่บ้าน  
ตาราง 5 พื้นท่ีด้านการเกษตรท่ีมีความเส่ียงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านพืช) 

อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน หมำยเหตุ 

 
 
๑.เมืองสตูล 

เกตรี ๑-๗  

ควนโพธิ ์ ๒,๓,๔,๕  

ฉลุง ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๑,๑๒,๑๓  

บ้านควน ๑-๗  

คลองขุด ๖,๗  

ควนขัน ๔  

รวม ๖ ต ำบล ๓๒ หมู่บ้ำน  

 
 
๒.ละง ู

แหลมสน ๒,๔  

ก้าแพง ๑,๒,๔,๖,๗,๙  

เขาขาว ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗  

น้้าผุด ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๙,๑๐,๑๑  

ละงู ๕,๙,๑๑,๑๓  

รวม ๕ ต ำบล ๒๙ หมู่บ้ำน  

 
 
๓.ทุ่งหว้า 

ป่าแก่บ่อหิน ๖  

ทุ่งหว้า ๘  

นาทอน ๑,๒,๓  

ทุ่งบุหลัง ๒  

ขอนคลาน ๒,๔  

รวม ๕ ต ำบล ๘ หมู่บ้ำน  

 
๔.ท่าแพ 

ท่าแพ ๓,๔,๕,๘,๙,๑๐  

ท่าเรือ ๑,๕  

แป-ระ ๑,๒,๓,๖  

รวม ๓ ต ำบล ๑๒ หมู่บ้ำน  



 
 

 
 

อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน หมำยเหตุ 

 
๕.ควนกาหลง 

ควนกาหลง ๗  

ทุ่งนุ้ย ๗,๑๒  

อุใดเจริญ ๕  

รวม ๓ ต ำบล ๔ หมู่บ้ำน  
 
 
๖.ควนโดน 

 

ควนโดน ๑,๒,๔  

ควนสะตอ ๑,๒  

ย่านซื่อ ๖,๗  

วังประจัน ๑  
รวม ๔ ต ำบล ๘ หมู่บ้ำน  

 
ข้อมูล : ส้านักงานเกษตรจังหวัดสตูล 

 

 4) พื้นท่ีด้านการเกษตรท่ีเส่ียงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านปศุสัตว์)  
 จังหวัดสตูลมีพื้นท่ีท่ีเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์มีความเส่ียงท่ีจะได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัยในพื้นท่ี 3 อ้าเภอ  5 ต้าบล ดังนี้ 

- อ้าเภอเมืองสตูล 2 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลฉลุง และต้าบลบ้านควน 
- อ้าเภอควนโดน 2 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลย่านซื่อ และต้าบลควนโดน 
- อ้าเภอท่าแพ 1 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลท่าแพ 

 
ข้อมูล : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
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5) พื้นท่ีด้านการเกษตรท่ีเส่ียงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านประมง)  
 พื้นท่ีด้านการเกษตรท่ีเส่ียงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านประมง) ในพื้นท่ี  
6 อ้าเภอ 18 ต้าบล 79 หมู่บ้าน  
ตาราง 6 พื้นท่ีด้านการเกษตรท่ีเส่ียงจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านประมง) 

อ ำเภอ ต ำบล หมำยเหตุ 

1.เมืองสตูล 

บ้านควน  
เกตรี 
ควนโพธิ ์
ฉลุง 
คลองขุด 
ควนขัน 

รวม 6 ต ำบล 

2.ละง ู
แหลมสน  
ปากน้้า 
ละงู 

รวม 3 ต ำบล 
3.ท่าแพ แป-ระ  

รวม 1 ต ำบล 

4.ควนกาหลง 
ควนกาหลง  
ทุ่งนุ้ย 
อุใดเจริญ 

รวม 3 ต ำบล 

5.ควนโดน 
ควนโดน  
ย่านซื่อ  
ควนสตอ 

รวม 3 ต ำบล 

6.มะนัง 
นิคมพัฒนา  
ปาล์มพัฒนา 

รวม 2 ต ำบล  
ข้อมูล: ส้านักงานประมงจังหวัดสตูล  



 
 

 
 

-17- 

1.5.3  ระบบกักเก็บน  ำ อ่ำงเก็บน  ำ (ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง ขนำดเล็ก) ข้อมูลระบบชลประทำน ฝำย  
 1) พื้นท่ีอ่างเก็บน้้า หรือข้อมูล 

 
รูปที่ 4 อ่างเก็บน้้าขนาดเล็กจังหวัดสตูล 

 
 

 



 
 

 
 

ที่มา โครงการชลประทานสตูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 
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ตาราง 7 ข้อมูลปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กจังหวัดสตูล 
ท่ี 
 

อ่างเก็บน้้า 
 

พิกัด UTM (ชุด L7018) 
 

 
 

 
 

ต้าบล 
 

อ้าเภอ 
 

จังหวัด    ความจุท่ี     
รนก.  (ล้าน 

ม3.) 
 

 
Zone E N ปริมาณน้้า 

(ล้าน ม3.) 
% เทียบกับ 

รนก. 

1 อ่างเก็บน้้าบ้านปาเต๊ะเหนือ 47 606530 743550 เจ๊บิลัง เมืองสตูล สตูล 0.0286 0.0229  80  ถ่ายโอน
แล้ว 

2 อ่างเก็บน้้าบ้านโตนเขาใคร 
(พรด.) 

47 610700 782600 ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.8850 0.7523  85  (พรด.) 

3 อ่างเก็บน้้าห้วยตะแบก 47 579545 774273 นาทอน ทุ่งหว้า สตูล 0.0860 0.0439  51  ถ่ายโอน
แล้ว 

4 อ่างเก็บน้้าห้วยโต๊ะโส๊ะ 47 579989 774085 นาทอน ทุ่งหว้า สตูล 0.0130 0.0069  53  ถ่ายโอน
แล้ว 

5 อ่างเก็บน้้าคลองเจ 47 586867 786000 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 0.1200 0.0960  80  ถ่ายโอน
แล้ว 

6 อ่างเก็บน้้าซอย 4 47 609896 758880 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0750 0.0375  50  ถ่ายโอน
แล้ว 

7 อ่างเก็บน้้าซอย 7 47 606867 759100 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.1200 0.0720  60  ถ่ายโอน
แล้ว 

8 อ่างเก็บน้้าบ้านน้้าหรา (พรด.) 47 619667 765500 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.2400 0.1320  55  (พรด.)           

9 อ่างเก็บน้้าบ้านผัง 120 47 610667 763900 อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 0.1600 0.1440  90  ถ่ายโอน
แล้ว 

10 อ่างเก็บน้้าวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

47 615150 758850 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.8000 0.6800  85  ถ่ายโอน
แล้ว 

รวม  2.5276 1.9874 78.63  
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1.5.4 ปริมำณน  ำฝนรำยปี และปริมำณน  ำท่ำ รำยปยี้อนหลัง 5 ปี (60 – 64) 

สถำนีวัดน  ำฝน ในพื นที่จังหวัดสตูล 
ตาราง 8 ปริมาณน้้าฝนรายเดือนแต่ละปี หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ปี / เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
2560 196.5 15.9 154.9 233.5 258.8 132.0 168.4 391.2 715.6 283.1 328.0 47.8 2,925.8 
2561 123.0 8.4 31.3 93.7 344.5 236.2 427.5 256.2 443.3 315.4 119.9 146.0 2,545.3 
2562 41.9 5.6 52.2 174.3 210.7 227.8 129.4 377.2 120.0 350.9 108.6 13.0  1,811.8 
2563 6.1 22.0 33.2 183.5 317.0 154.3 226.8 104.9 288.6 439.8 233.0 180.7 2,190.0 
2564 46.2 0.0 66.6 257.4 282.2 170.6 272.0 249.6 359.5 376.3 402.1 60.4 2,542.9 

 
สถำนีวัดน  ำท่ำ ในพื นที่จังหวัดสตูล 

ตาราง 9 ปริมาณน้้าท่ารายเดือนแต่ละปี หน่วยเป็นล้านลูกบาศก์เมตร 

ท่ีมา: โครงการชลประทานสตูล 

พ.ศ. 

ปริมำณน  ำรำยเดือน ปริมำณน  ำ รำยป ี

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
รำยป ี เฉลี่ย 
ล้ำน             
ลบ.ม. 

ล้ำน     
ลบ.ม. 

2560 66.215 17.250 12.058 42.821 36.949 19.208 13.860 64.182 86.600 55.093 51.522 56.336 522.093 43.508 
2561 25.169 12.976 9.059 7.802 18.793 38.242 47.741 39.852 80.124 50.313 28.938 23.578 382.585 31.882 
2562 26.092 11.243 8.587 8.239 15.054 24.056 19.582 29.655 23.611 50.601 35.669 20.426 272.814 22.735 
2563 6.392 4.377 2.948 2.433 13.494 18.304 32.458 25.476 50.747 98.343 60.735 75.563 391.269 32.606 
2564 88.94 49.35 49.91 84.93 121.20 94.34 138.54 155.52 193.83 197.56 282.02 136.59 1592.73 69.15 
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2.  ภำรกิจ 
 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล (กอปภ.จ.สตูล) ด้าเนินการตามแนวทางท่ี
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ก้าหนดโดยให้ผู้อ้านวยการจังหวัดบัญชาการ
เหตุการณ์ ควบคุมแก้ปัญหา ก้ากับดูแล ส่ังการ และด้าเนินการต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุก
ขั้นตอน ตามศักยภาพของ หน่วยงานในเขตจังหวัด และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง เมื่อประเมินว่า
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และองค์กรระดับรองลงมา 
 

2.1 เป้ำหมำย 
2.1.1 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของประเทศ 

 ระบบการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ท่ีอาจ
เกิดขึ้น โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งท้าให้ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว รวมท้ังพื้นท่ีประสบภัยได้รับการฟื้นฟูอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เพื่อเป็นการสร้าง
มาตรฐานในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศ 

2.1.2 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีกำรเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
 สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยให้
ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยน้าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

2.1.3 ประชำชนมีควำมตระหนักถึงควำมปลอดภัย  
 ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย โดยให้ความส้าคัญกับการสร้างองค์ความรู้
ความตระหนัก และวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่  
“การรู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในกำรปฏบิัติ 

  เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติ(Concept of Operations) ให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน
ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างบูรณาการ เป็นระบบ และมีทิศทาง
เดียวกัน 

2.2.2 เพื่อเป็นกำรประมวลแนวทำงปฏิบัติและทิศทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
 เพื่อเป็นการประมวลแนวทางปฏิบัติและทิศทางการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ท่ี
นานาประเทศใช้อยู่ในปัจจุบนัและเป็นท่ียอมรับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ีสอดคล้อง 
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 2.3 กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
2.3.1 กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ 

   กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ มีนายอ้าเภอ เป็นผู้อ้านวยการ
อ้าเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ้าเภอของตนและหน้าท่ีช่วยเหลือ
ผู้อ้านวยการจังหวัดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.3.2  กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำล 
   กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้อ้านวยการ
ท้องถิ่น มีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลของตน และมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ้านวยการจังหวัด
และผู้อ้านวยการอ้าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.3.๓  กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบล มีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเป็นผู้อ้านวยการท้องถิ่น มีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลของตน 
และมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ้านวยการจังหวัดและผู้อ้านวยการอ้าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3.  กำรปฏบิัต ิ

3.1 แนวควำมคิดในกำรปฏิบัติ 
3.1.1 กำรด ำเนินกำรของ กอปภ.จ. 

   ๑) เมื่อเกิดภัยขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดภัย จังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
สตูล (อุทกภัย พ.ศ. 2565) ขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  
ณ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล 
   ๒) มอบหมายหน้าท่ี และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมท้ังก้าหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ติดตามสถานการณ์หรือสรุปสถานการณ์ภัยจนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย 
   3) เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลัง เจ้าหน้าท่ี เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร และ
ทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการภัย (อุทกภัย) ท่ีเกิดขึ้น อ้านวยการประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานต่างๆท้ังฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล 

3.1.2 แนวทำง/กลยุทธ์ของจังหวัด 
 ๑) ยึดหลักการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยด้าเนินการต้ังแต่ในช่วงก่อนเกิดภัยในการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ท้ังท่ีใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง พร้อมท้ังด้าเนินการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรทุกด้านท่ีจะรับมือกับอุทกภัยท่ีอาจเกิดขึ้น 
 ๒) ยึดหลักการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ตามกฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตลอดจนระเบียบ กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยน้าระบบการบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในการปฏิบัติการ
เผชิญเหตุอุทกภัย เพื่อให้การเผชิญเหตุอุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
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 ๓) ยึดหลักความเป็นเอกภาพ ให้มีองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับจังหวัด  
 ๔) ให้ถือว่าการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องส้าคัญเร่งด่วนล้าดับแรก 
ท่ีต้องเข้าระงับและให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว 

3.1.3 ขอบเขตสำธำรณภัย 
1) อุทกภัย  

  อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีน้้าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมี
ปริมาณน้้าฝนมากจนท้าให้มีปริมาณน้้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้้าผิวดินท่ีมีอยู่ตามสภาพปกติ  จนเกินขีด
ความสามารถการระบายน้้าของแม่น้้า ล้าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท้าของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการ
ไหลของน้้าตามธรรมชาติ ท้ังเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและส่ิงแวดล้อม 
ท้าให้เกิดน้้าท่วมขัง/น้้าล้นตล่ิง และน้้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) 

2) วาตภัย  
  วาตภัย หมายถึง ภัยท่ีเกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนท้าให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร
บ้านเรือน ต้นไม้ และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ส้าหรับในประเทศไทย วาตภัยหรือพายุลมแรง มีสาเหตุมาจากพายุหมุนเขต
ร้อน ได้แก่ ดีเปรสช่ัน พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น เป็นต้น 

3) ดินถล่มหรือโคลนถล่ม  
  ดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีมวลดินหรือหินไถลเล่ือนลงจากพื้นท่ีสูง
สู่พื้นท่ีต้่ากว่าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้้าเป็นตัวกลางท้าให้มวลวัสดุเกิดความไม่มีเสถียรภาพ
อัตราการไถลเล่ือนดังกล่าวข้างต้น อาจช้าหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน สภาพส่ิงแวดล้อม และ
ปริมาณน้้าฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด การเคล่ือนตัวของวัสดุดังกล่าว
อาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน รถยนต์ ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ ช้ารุด หรือพังทลาย และยังอาจท้าให้ช่องเปิดของสะพานและ
แม่น้้าล้าคลองอุดตันจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยข้ึนได้ในเส้นทางการเคล่ือนตัว ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตราย
ต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และส่ิงแวดล้อม 
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3.2 กำรลดควำมเสี่ยงจำกอุทกภัย 

3.2.1 ระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัย 
  ระดับการจัดการสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2558 แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยมีผู้มีอ้านาจตามกฎหมาย ตามระดับความรุนแรง ดังนี้ 
 
ตาราง 11 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับ กำรจัดกำร ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ้านวยการอ้าเภอ ผู้อ้านวยการท้องถิ่น ควบคุมและส่ังการ 
2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ้านวยการจังหวัด ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 
3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม 

ส่ังการและบัญชาการ 
4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี 

มอบหมาย ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 
 

3.2.2 แนวทำงปฏิบัติในกำรปอ้งกันและลดผลกระทบ 
1) การปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ 

  ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในพื้นท่ีจังหวัดต้องถือ
ปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ท้ังท่ีเป็นการใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง เช่น การ
ขุดลอกท่อระบายน้้า ดูดเลน ท้าความสะอาดร่องน้้า การก้าจัดพืช ขยะ ส่ิงกีดขวางทางน้้า ตามคู คลอง แหล่งน้้า
ต่างๆ การสร้างเส้นทางล้าเลียงน้้าท่ีมีการระบาย ไปยังพื้นท่ีรองรับน้้าต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้้าไว้ใช้
กรณีเกิดสถานการณ์ฝนท้ิงช่วง การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้้า พนังกั้นน้้า การเสริมคันกั้นน้้า 
เป็นต้น ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบเมื่อเกิดภัย ดังนี้ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีใด 
ให้เป็นหน้าท่ีของผู้อ้านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้น เข้าด้าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อ้านวยการอ้าเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ี และผู้อ้านวยการจังหวัดทราบ 

 กรณีท่ีพื้นท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดภัยพิบัติอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ้านวยการท้องถิ่น
หลายคนผู้อ้านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ้านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนก็ได้แล้วให้แจ้งผู้อ้านวยการ
ท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว และกรณีผู้อ้านวยการท้องถิ่นมีความจ้าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีอยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีของตน ให้แจ้งให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอหรือ
ผู้อ้านวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อส่ังการโดยเร็วต่อไป 

 ผู้อ้านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง มีหน้าท่ีสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อ้านวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีติดต่อหรือ
ใกล้เคียงนั้น  
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 เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน เจ้าพนักงานท่ีประสบเหตุมีหน้าท่ีต้องเข้าด้าเนินการเบ้ืองต้น
เพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ้านวยการท้องถิ่นเพื่อส่ังการต่อไป และในกรณีจ้าเป็นเจ้าพนักงานมีอ้านาจ
ด้าเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดแก่บุคคลได้ 

 กรณีเจ้าพนักงานจ้าเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณท่ี
เกิดภัยพิบัติ เพื่อท้าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระท้าได้ต่อ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของ หรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่อมีผู้อ้านวยการอยู่
ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นส่ิงท่ีท้าให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจส่ังให้เจ้าของ หรือผู้
ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานท่ีดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม
เจ้าพนักงานมีอ้านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจ้าเป็น โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดา ความ
เสียหายอันเกิดจากการกระท้าดังกล่าว 

 ให้ผู้อ้านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบส้ารวจความเสียหายท่ีเกิดขึ้นและท้าบัญชี
รายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 

 ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 

2) การแจ้งเตือนภัย 
    ให้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝน ช่องทางการแจ้งเตือน และการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล แจ้งเตือนไปท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
หรือกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น
ในเขตพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดภัย โดยมอบหมายให้ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเป็น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ดังนี้  

 แจ้งเตือนประชาชนผ่านทาง สถานีโทรทัศน์/วิทยุกระจายเสียง/วิทยุสมัครเล่น/
โทรสาร/โทรศัพท์มือถือ/หอกระจ่ายข่าว/เสียงตามสาย /ไซเรนเตือนแบบมือหมุน/Social Media 

  แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านไปยังอ้าเภอ/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต้าบล ท่ีคาด
ว่าจะเกิดอุทกภัย ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  
      แนวทางการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชน (การปฏิบั ติการข่าวสาร Information 
Operration:IO) 

 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและสร้างการรับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือนภัยและ
วิธีการปฏิบัติแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่าน ส่ือมวลชน วิทยุชุมชน หอกระจ่ายข่าว 

 จัดต้ังกลุ่ม Line สาธารณภัยจังหวัดสตูล/รายงานลุ่มน้้าจังหวัดสตูล ในการแจ้งเหตุ
และรายงานสถานการณ์โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายงานสถานการณ์น้้า (ระยะ 500 เมตร/ผู้รับผิดชอบ 1 
คน) (ภาคผนวก ฉ) 
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แผนภำพ:กำรแจ้งเตือนภัย 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีกำรแจ้งเตือนภัย 
(2วิธ)ี 

แจ้งเตือนประชำชนโดนตรง
โดยผ่ำน  
-สถานีโทรทัศน์/สถานี
วิทยุกระจายเสียง 
-วิทยุสมัครเล่น 
-หอกระจ่ายข่าว 
-เสียงตามสาย 
-ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน 

แจ้งเตือนผ่ำนหน่วยงำน 
-ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องใน
จังหวัด 
-อ้าเภอ/เทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต้าบล ท่ีคาดว่า
จะเกิดอุทกภัย ให้เฝ้าระวัง
และเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ 
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ก.  ระดับของระบบกำรเตือนภัย มีควำมหมำยของสีในกำรเตือนภัยดังต่อไปนี  
  สีแดง  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่ในสถานท่ี  

   ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อส่ังการ 
 

  สีส้ม   หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตรายสูง เจ้าหน้าท่ีก้าลัง  
   ด้าเนินการควบคุมสถานการณ์ 

 

  สีเหลือง  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตราย มีแนวโน้มท่ีสถานการณ์ 
   จะรุนแรงมากขึ้น   

  สีน  ำเงิน  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร 
 

  สีเขียว  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็น  
   ประจ้า 

 
 ข. กระบวนกำรแจ้งเตือนภัย (๔ กระบวนการ ตามแผน ปภ.ชาติ) (ก้าหนดส่วนราชการ ในพื้นท่ี
ท่ีรับผิดชอบแต่ละกระบวนการรวมถึงการส่งต่อข้อมูลและสร้างการรับรู้ ท้ังในแนวระนาบ และแนวดิ่ง รวมถึงการ
กระจายข่าวสารการแจ้งเตือนภัยไปยัง ชุมชน หมู่บ้าน ต้าบล ผ่านหอกระจายข่าว รถกระจายเสียง สถานี
วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน เคเบ้ิลทีวีท้องถิ่น Social Media Facebook Line) 
 

 
รูปที่ 5 กระบวนกำรแจ้งเตือนภัย 
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3.2.3  แนวทำงปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหำร 
  ในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหารเพื่อด้าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในพื้นท่ีประสบภัย นั้น ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) กองอ้านวยการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ (กอปภ.อ.) กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น (กอปภ.ทม./
ทต./อบต.) และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับฯ แจ้งประสานกับหน่วยทหารท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

 หน่วยทหารท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดสตูล โดยมอบให้กองอ้านวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล เป็นหน่วยประสาน โทรศัพท์ : 074-725116 

 ศูนย์อ้านวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจังหวัดสตูล  
โทรศัพท์ : 074-740319 

 กองพันทหารราบท่ี ๒ กรมทหารราบท่ี ๕ (ร.5 พัน2) 
โทรศัพท์ : ๐๗๔–๗๒๕๐๔๙ 

 หน่วยพัฒนาเคล่ือนท่ี ๔๕ ส้านักงานพัฒนาภาค ๔ (นพค.45) 
โทรศัพท์ : 074-750784 

 หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ังท่ี 452 (นป.สอ.รฝ.452) 
โทรศัพท์ : 074-839822 

 หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ังท่ี 491 (นป.สอ.รฝ.491) 
โทรศัพท์ : 092-2602292 

3.2.4  แนวทำงปฏิบัติร่วมกับภำคประชำสังคมและองค์กำรสำธำรณกุศล 
 ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์กรการกุศลจัดท้า

แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากรเจ้าหน้าท่ีอุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติ 
ในการจัดการสาธารณภัยในแต่ละระดับ 

 กรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ถ้าองค์กรสาธารณกุศลไปถึงพื้นท่ีประสบภัยก่อน เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบให้กั้นเขตพื้นท่ีอันตรายและกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นท่ีอันตราย พร้อมท้ังแจ้งหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อด้าเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 

 กรณีท่ีได้รับการประสานจากส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ต้ารวจ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคล่ือนท่ีเร็ว
ออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และให้รายงานตัวท่ีศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจหรือผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรับมอบหมาย
ภารกิจในการปฏิบัติการ 

 กรณีหลังเกิดภัยพิบัติ ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพื้นท่ีรองรับการอพยพ ประสานหน่วย
แพทย์และพยาบาล อีกท้ังให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ังล้าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บ 
ส่งโรงพยาบาล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังท่ีปลอดภัยหรือพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
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ตาราง 12 รายนามองค์กรการกุศล 
ล ำดับที่ รำยนำมองค์กรกำรกุศล เบอร์โทรศัพท ์

1 มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยร่มไทร 083-4604798 
2 มูลนิธิธรรมรงัษี 074-750569  
3 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร 074-728072 

089-6558676 
4 กู้ชีพกู้ภัยดอกโดน 081-0904448 
5 เรารักษ์ท่าแพ 095-0761022 

 
3.2.5  แนวทำงกำรก ำหนดพื นที่/ศูนย์พักพิงชั่วครำว และกำรอพยพ 

    กำรจัดตั งศูนย์พักพิง และการบริหารจัดการศูนย์พักพิงการสนับสนุนด้านอาหาร  
น้้าด่ืม ยารักษาโรค และสาธารณูปโภค โดยมีส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล  
เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือในการจัดหาและจัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ประสบภัย ท้ังนี้มีหน่วยงานร่วม
ได้แก่ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการ
คลั ง ท่ี ก้ าหนด และมี หน่ วยงานอื่ น ท่ี ให้ ก า รสนั บสนุ น ช่ ว ย เห ลื อ ไ ด้ แก่  ส้ านั ก ง าน เกษตร จั ง หวั ด  
ส้านักงานประมงจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล องค์กรบริหารส่วนต้าบลทุกแห่ง ฯลฯ (ภาคผนวก ค) 
    แผนกำรอพยพ การอพยพเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยในพื้นท่ีใดและในพื้นท่ีนั้นมีผู้ 
อยู่อาศัยจะก่อให้เกิดอันตรายหรือ กีดขวาง ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ให้ผู้อ้านวยการ
จังหวัด ผู้อ้านวยการอ้าเภอ ผู้อ้านวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท่ีได้รับมอบหมายมีอ้านาจส่ังอพยพผู้อยู่ในพื้นท่ี
นั้นออกไปเฉพาะเท่าท่ีจ้าเป็น และเมื่อได้รับแจ้งเตือนภัยจ้าเป็นต้องอพยพ ให้อ้าเภอ/ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการอพยพประชาชนออกจากพื้น ท่ีเ ส่ียงภัย ให้หน่วยทหารในเขตพื้น ท่ี และหน่วยงานท่ีเกี่ ยวข้ อง  
เป็นหน่วยสนับสนุนการอพยพ ภายใต้การส่ังการของผู้อ้านวยการจังหวัด ผู้อ้านวยการอ้าเภอ ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
และเจ้าพนักงานท่ีได้รับมอบหมาย ตามล้าดับ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าท่ี  ตามแผนอพยพ ดังนี้   
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ขั นตอน หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. จัดล้าดับความส้าคัญของผู้อพยพโดยแบ่งกลุ่มผู้อพยพท่ีต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ(กลุ่มเปราะบาง) เช่นกลุ่มผู้ป่วยทุพพลภาพคนพิการคนชราเด็กสตรีควรได้รับการ
พิจารณาให้อพยพไปก่อนเป็นต้นกรณีเด็กบิดาและมารดาควรอพยพไปด้วยกันท้ัง
ครอบครัวและควรอพยพเป็นกลุ่ม 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อ้าเภอ 7 แห่ง/
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สตูล ฯลฯ 
 

2.จัดให้มีสถานท่ีปลอดภัยและท่ีพักพิงช่ัวคราวแก่ผู้อพยพและเจ้าหน้าท่ีโดยจัด
ระเบียบพื้นท่ีอพยพให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อ้าเภอ 7 แห่ง 
ฯลฯ 

3.จัดระเบียบการจราจรช่ัวคราวในพื้นท่ีท่ีเกิดอุทกภัย                และพื้นท่ีใกล้เคียง
รวมทั้งจัดระเบียบการจราจรในพื้นท่ีพักพิงช่ัวคราวเพื่อรองรับการอพยพ 

สถานีต้ารวจภูธร/อปพร.
ฯลฯ 

4.ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในการขนย้ายทรัพย์สินของใช้ในพื้นท่ีท่ีเกิดอุทกภัย และ
พื้นท่ีใกล้เคียงตามท่ีได้รับการร้องขอ 

ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา/
อบจ./หน่วยทหาร ฯลฯ 

5.ให้มีการจัดท้าทะเบียนเพื่อตรวจสอบจ้านวนผู้อพยพและผู้ท่ียังติดค้างในพื้นท่ี องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อ้าเภอ 7 แห่ง/
ผู้น้าชุมชน 

6.จัดให้มีการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นท่ีอพยพ โรงพยาบาลชุมชน/เหล่า
กาชาดจังหวัดสตูล ฯลฯ 

7.จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นท่ีรองรับการอพยพโดยจัดก้าลัง
เจ้าหน้าท่ีต้ารวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม 

สถานีต้ารวจภูธร/อปพร./
อ้าเภอ 7 แห่ง ฯลฯ 

8.จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีต้ารวจในพื้นท่ีเพื่อจัดก้าลังดูแล
บ้านเรือนและทรัพย์สินของผู้อพยพเป็นระยะๆหากก้าลังเจ้าหน้าท่ีต้ารวจไม่เพียงพอ
ให้ประสานขอก้าลังสนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนแต่หากสถานการณ์ล่อแหลมเส่ียงต่อการสูญเสีย
ชีวิตห้ามเจ้าหน้าท่ี/อาสาสมัครออกปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีเส่ียงโดยเด็ดขาดจนกว่า
สถานการณ์จะบรรเทาความรุนแรงลงและสามารถเข้าไปตรวจในพื้นท่ีได้โดยไม่มี
ความเส่ียงพร้อมท้ังให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อพยพทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อ้าเภอ7 แห่ง/
ผู้น้าชุมชน ฯลฯ 

  จุดอพยพ จุดปลอดภัย ที่พักพิงชั่วครำว  ในพื้น ท่ีจังหวัดสตูลมีครอบคลุมท้ัง ๗ อ้าเภอ                          
รวมทั้งหมด 127 แห่ง  (ภาคผนวก ค)  
                  สถำนที่อพยพสัตว์ จ้านวน 30 จุด (ภาคผนวก ค)    
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3.3 กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน  
 เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อ้าเภอ/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  (จัดท ำแผนผังโครงสร้ำงฯ ขั นตอนกำรปฏิบัติและหน่วยงำนรับผิดชอบ) ดังนี้  

3.3.1 จัดตั งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
1) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น   

 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เพื่อท้าหน้าท่ีจัดการเหตุการณ์อุทกภัย ท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
พร้อมท้ังประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการอุทกภัย ทุกขั้นตอน กรณีท่ีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภัยตามขีดความสามารถโดยล้าพัง  
ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง  
และหรือกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอโดยมีผู้อ้านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมส่ังการ 

2) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ้าเภอ (7 อ้าเภอ) 
 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอจัดต้ังศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์อ้าเภอ เพื่อท้าหน้าท่ีในการจัดการอุทกภัย ท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการอุทกภัย ท่ีเกิดขึ้น อ้านวยการประสาน
การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆท้ังฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การ
สาธารณกุศลในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นท่ีเกิดเหตุได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว ท่ัวถึงโดยมีผู้อ้านวยการอ้าเภอ 
เป็นผู้ควบคุมส่ังการ 

3) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล 
 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล จัดต้ังศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดสตูล เพื่อท้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการอุทกภัย ในพื้นท่ีจังหวัดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่
ภาวะปกติ รวมท้ังเป็นศูนย์กลางในการรับการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการอุทกภัย จังหวัดจาก 
ส่วนราชการ หน่วยงานเพื่อสนับสนุนแก่กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นท่ี อ้านวยการ
ประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยต่างๆ ท้ังฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์การสาธารณกุศลโดยมีผู้อ้านวยการจังหวัดเป็นผู้ควบคุม ส่ังการและบัญชาการเหตุการณ์ 

4) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสตูล 
 ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลแปรสภาพเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
จังหวัดสตูล ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เมื่อมีการยกระดับการจัดการอุทกภัยเป็นระดับ 
3 - 4 มีหน้าท่ีปฏิบัติงานตามการบัญชาการเหตุการณ์จากกองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พร้อม
ท้ังรับผิดชอบอ้านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดสตูล เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและอ้านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆท้ังฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร 
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 ภำรกิจหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัด/อ ำเภอ 
1) คณะท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ  

  คณะท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ มีหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะ ค้าแนะน้า ข้อมูลทางวิชาการ 
การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น  
โดยให้ค้านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส้าคัญ พร้อมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ผู้อ้านวยการเห็นสมควร ท้ังนี้ จ้านวนของคณะท่ีปรึกษา / ผู้เ ช่ียวชาญ  
ให้เป็นไปตามท่ีเห็นสมควร 

2)  ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม  
 ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าท่ีประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ  
เพื่อส่ือสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน และส่ือมวลชนรวมทั้งปฏิบัติการ ทางจิตวิทยามวลชน 
โดยให้ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท้าขอบเขตแผนงานภารกิจ และโครงสร้าง
ภายในศูนย์ฯ และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส้านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ป้องกันจังหวัดสตูล 

3) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ  
 ศูนย์ประสานการปฏิบั ติ  มีหน้าท่ีประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชนและ 
ภาคประชาสังคมด้านกฎหมาย ธุรการและก้าลังพล ท้ังนี้ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) 
ให้ประสานงานด้านกิจการต่างประเทศ โดยให้กองอ้านวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกันจัดท้าขอบเขต แผนงาน ภารกิจและโครงสร้างภายในของศูนย์ฯ ท้ังนี้ ให้กองอ้านวยการรักษาความมั่งคง
ภายในจังหวัดสตูล ท่ีท้าการปกครองจังหวัดสตูล และหน่วยงานท่ีมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีด้วย  

4) ส่วนปฏิบัติการ  
 ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าท่ีปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย 
บริการการแพทย์และสาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย ประสานทรัพยากร และทางทหาร  
โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 4๕ฯ ผบ. นป.สอ.รฝ. ๔๕๒ กองทัพเรือ 
กองพันทหารราบท่ี ๒ กรมทหารราบท่ี ๕ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล แขวงทางหลวงจังหวัดสตูล  
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล ส้านักงานขนส่งจังหวัดสตูล 
โรงพยาบาลสตูล ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล มูลนิธิกู้ภัยภายในจังหวัดสตูล หน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีดังกล่าวร่วมกันจัดท้าขอบเขตแผนงานภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ  

5)  ส่วนอ้านวยการ  
 ส่วนอ้านวยการ มีหน้าท่ีติดตามสถานการณ์  วิ เคราะห์แนวโน้มสถานการณ์   
แจ้งเตือนภัยรวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ้าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร  
ในภาวะฉุกเฉิน  รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนปฏิบัติการ  
เป็นฐานด้าเนินการ ท้ังนี้ให้ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  กองอ้านวยการรักษาความมั่งคง
ภายในจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สถานีต้ารวจภูธรจังหวัดสตูล ท่ีท้าการปกครอง จังหวัดสตูล  
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ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสตูล โครงการชลประทานสตูล ส้านักงานสถิติจังหวัดสตูล 
หรือหน่วยงานตามท่ีผู้อ้านวยการมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดท้าขอบเขตแผนงานภารกิจและ
โครงสร้างภายในของส่วนฯพร้อมท้ังให้การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแก่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยแห่งชาติ/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล  

6)  ส่วนสนับสนุน  
 ส่วนสนับสนุน ท้าหน้าท่ี ดังนี้ 

 ตอบสนองการร้องขอในทุกๆ ด้านท่ีจ้าเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การส่ือสารคมนาคม การพลังงาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การโยธาธิการและซ่อมบ้ารุง การฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมและ
ชุมชนให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้าน อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสตูล ส้านักงานประปาสตูล 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสตูล ส้านักงานพลังงานจังหวัดสตูล ส้านักงานเกษตรจังหวัด
สตูล ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล หอการค้าจังหวัดสตูล ฯลฯ 
ร่วมกันจัดท้าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้างภายใน 

 ตอบสนองการร้องขอในด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และการรับบริจาค ให้
ส้านักงานคลังจังหวัดสตูลส้านักงานจังหวัดสตูล เป็นหน่วยท่ีรับผิดชอบภารกิจด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง
และส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล รับผิดชอบภารกิจด้าน
การรับบริจาคโดยให้ร่วมกันจัดท้าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้างภายใน 

โครงสร้ำงศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์อ ำเภอ 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ้าเภอสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยยึดหลัก
มาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ  และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม 
   

ที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ 

ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติ 
                 

 ส่วนปฏิบัติกำร   ส่วนอ ำนวยกำร  ส่วนสนับสนุน 

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ 
(นำยอ ำเภอ) 

 

ศนูยบ์ญัชำกำรเหตกุำรณ์อ ำเภอ 
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โครงสร้ำงศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัดสตูล (ศบก.จ.สต.) (กำรจัดกำรสำธำรณภัยเป็นระดับ 2)/                    
ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ส่วนหน้ำจังหวัดสตูล (กำรจัดกำรสำธำรณภัยเป็นระดับ 3-4) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม 
  (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด) 

ที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ 

ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติ 
             (กอ.รมน.จังหวัด) 

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

- งานส่ือสาร 
- งานเสบียง  
- งานศูนย์พักพิงช่ัวคราว  
- งานรักษาพยาบาล 
- งานรับบริจาค 
- งานการเงิน บัญช ี
- งานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ประปา 
- งานพลังงาน 
- งานการฟื้นฟูและชุมชน 
- งานระเบียบ กฎหมาย 

- ฯลฯ 

 

- งานติดตามสถานการณ์ และ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ 
- งานแจ้งเตือนภัย 
- งานประสานข้อมูลความ
จ้าเป็น ความต้องการในการ
สนับสนุนทรัพยากร 
- งานด้าเนินการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน 
- งานอ้านวยการการปฏิบัติงาน    
ของทุกส่วนและหน่วยงานอื่นๆ 
- ฯลฯ 
 
 
 
             

 ส่วนปฏิบัติกำร   ส่วนอ ำนวยกำร  ส่วนสนับสนุน 

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

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล 
(ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด) 

 

ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัดสตูล 
(กำรจัดกำรสำธำรณภัย ระดับ 2) 

 
 
 
 

กองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ 

ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ส่วนหน้ำจังหวดัสตูล 
(กรณียกระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัยเป็นระดับ 3-4) 
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3.3.2  แนวทำงปฏิบัติในกำรบัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
  การบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
  1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดอุทกภัย ขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีใดใ  
ห้เป็นหน้าท่ีของผู้อ้านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้น เข้าด้าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อ้านวยการอ้าเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีและผู้อ้านวยการจังหวัดทราบ 
  2) กรณีท่ีพื้นท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดอุทกภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ้านวยการท้องถิ่น
หลายคน ผู้อ้านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ้านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อ้านวยการ
ท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว และกรณีผู้อ้านวยการท้องถิ่นมีความจ้าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
หรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีของตนให้แจ้งให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอ
หรือผู้อ้านวยการจังหวัดทราบแล้วแต่กรณี เพื่อส่ังการโดยเร็วต่อไป 
  3) ผู้อ้านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง มีหน้าท่ีสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ผู้อ้านวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีติดต่อใกล้เคียงนั้น 
  เพื่อเป็นระบบท่ีใช้เพื่อการส่ังการ ควบคุม ประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบัติการ เพื่อระดมทรัพยากรไปยังท่ีเกิดเหตุ เพื่อจัดการเหตุฉุกเฉิน  
ให้สามารถปกป้องชีวิตทรัพย์สินและส่ิงแวดล้อมอย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกส่วนราชการ 
หน่วยงาน และภาคเอกชนใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการภาวะฉุกเฉินโดยรูปแบบ
โครงสร้างการบัญชาการ มีดังนี้ 

1) การบัญชาการเหตุการณ์ 
  การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command: IC) หมายถึง โครงสร้างการบัญชาการ
พื้นฐานท่ีมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ รับผิดชอบการจัดการเหตุการณ์ท้ังหมดแต่ผู้เดียว  

2) การบัญชาการร่วม  
  การบัญชาการร่วม (Unified Command) หมายถึง การจัดการเหตุการณ์ท่ีมีหน่วยงาน
ต้ังแต่  2 หน่วยงานขึ้นไป มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในพื้นท่ีท่ีทับซ้อนกันสามารถร่วมกัน
ปฏิบัติงาน ประสานแผนการท้างาน ประสานทรัพยากรในท่ีเกิดเหตุร่วมกัน มีการก้าหนดความมุ่งหมายในการ
ท้างานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการบัญชาการร่วมจะมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้หลายคน สามารถตัดสินใจ 
ก้าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ภายใต้โครงสร้างองค์กรเดียวกัน ถึ งแม้ว่าจะมีหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติการ 
หลายหน่วยก็ตาม  แต่ยังรักษาไว้ซึ่งเอกภาพในการบังคับบัญชา  
  ส้าหรับเหตุการณ์อุทกภัยขนาดเล็ก การบัญชาการเหตุการณ์จะถูกน้ ามาใช้ 
ในการจัดการคือ หัวหน้าหน่วยท่ีมาถึงท่ีเกิดเหตุเป็นหน่วยแรก จะท้าหน้าท่ีเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จนกว่า 
จะได้รับการแทนท่ี ด้วยการโอนอ้านาจการบังคับบัญชาให้กับผู้ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรง หรือผู้ท่ีมีความรู้ 
ประสบการณ์เหมาะสมต่อการเผชิญเหตุในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นมากกว่า 
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3.3.3  กำรเผชิญเหตุอุทกภัย  
1) กรณีการเกิดอุทกภัย ความรุนแรงระดับ 1 (ขนาดเล็ก)  

 อ้าเภอ (ผู้อ้านวยการอ้าเภอ/นายอ้าเภอ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ อบต./
เทศบาล (ผู้อ้านวยการท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต./นายกเทศมนตรี) สามารถควบคุมสถานการณ์ ระงับภัยได้  
โดยล้าพังตามขีดความสามารถไม่ต้องการก้าลังสนับสนุนจากภายนอก (ตามแผนภูมิการจัดการสาธารณภัยระดับ 1) 

 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลหรือกองอ้านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบลจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น และกองอ้านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ้าเภอเพื่อท้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
อุทกภัย ท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและรายงานให้ผู้อ้านวยการจังหวัดทราบเป็นระยะๆ 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการอุทกภัยท่ีเกิดขึ้น อ้านวยการประสาน
การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท้ังฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารตลอดจนองค์กรสาธารณกุศลและหน่วยงานอื่นๆ 
ในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นท่ีเกิดเหตุ 

 ในการควบคุมสถานการณ์กรณีท่ีพื้นท่ีเกิดเหตุหรือจะเกิดอุทกภัยอยู่ในความรับผิดชอบ           
ของผู้อ้านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ้านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ้านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนก็ได้
แล้วให้แจ้งผู้อ้านวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว และกรณีผู้อ้านวยการท้องถิ่นมีความจ้าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ 
จากเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีของตน ให้แจ้งให้
ผู้อ้านวยการอ้าเภอหรือผู้อ้านวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อส่ังการโดยเร็วต่อไป 

 ด้าเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน ดังนี้ 
 - การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ให้ถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีส้าคัญเป็นล้าดับแรก 
 - การอพยพประชาชน การเคล่ือนย้ายทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของทาง
ราชการ ไปไว้ในพื้นท่ีปลอดภัย 
 - จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค น้้าด่ืม ท่ีจ้าเป็นต่อการด้ารงชีพเข้าไปยังพื้นท่ีเกิดเหตุ
โดยเร่งด่วน 
 - ให้ผู้อ้านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบส้ารวจความเสียหายท่ีเกิดขึ้นและท้าบัญชี
รายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์ สิน ท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐานพร้อมท้ังออกหนัง สือรับรองให้ ผู้ประสบภัย 
ไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูจัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในบริเวณ
พื้นท่ีอพยพและให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ซึ่งอาจใช้ก้าลังประชาชนหรืออาสาสมัคร สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสม 
 - การรายงานความเสียหายและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ ด้าเนินการ  
เป็นระยะๆ ไปยังกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล เพื่อให้ทราบข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน
จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ 

 ผู้อ้านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง มีหน้าท่ีสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขอุทกภัย แก่ผู้อ้านวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีติดต่อ  
หรือใกล้เคียงนั้น  
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 ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นท่ีและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอ้าเภอ  
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุหรือแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
ในแต่ละระดับเพื่อการป้องกัน แก้ไขและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ีร่วมกับพื้นท่ีข้างเคียงเมื่อได้รับการร้องขอ  
หรือพื้นท่ีสนับสนุนการปฏิบัติซึ่งกันและกันโดยให้มีการประชุมร่วมกันทุกวันเพื่อน้าข้อมูลภัยมาวิเคราะห์ในการบริหาร
จัดการอุทกภัยเพื่อลดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินท้ังของประชาชนและของรัฐให้น้อยท่ีสุดและให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน  

 รายงานผลการด้าเนินการให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สตูลเพื่อรายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจนกว่าสถานการณ์จะส้ินสุด 

 หากเกินขีดความสามารถ ให้ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อ้านวยการจังหวัดสตูล 
เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิ : กำรจัดกำรสำธำรณภัยระดับ 1 
 
 
 

 
 
 

พื้นที่ประสบภัย พื้นที่ประสบภัย 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน  
(อบต. ๓๔ แห่ง) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน (นำยก อบต.) 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน  
(เทศบาล ๗ แห่ง) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน (นำยกเทศมนตรี) 
 
 

สนับสนุน 
กำรปฏบิัต ิ

ซึ่งกัน 
และกัน 

 

ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์อ ำเภอ  
(7 อ ำเภอ) 

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ (นำยอ ำเภอ) 
 
 



 
 

 
 

-37- 

2) กรณีการเกิดอุทกภัย ความรุนแรงระดับ 2 (ขนาดกลาง)  
 เกินขีดความสามารถของอ้าเภอ (ผู้อ้านวยการอ้าเภอ/นายอ้าเภอ) องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต./เทศบาล (ผู้อ้านวยการท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต./นายกเทศมนตรี) ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยล้าพัง (ตามแผนภูมิการจัดการสาธารณภัยระดับ 2)   

 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล จัดต้ังศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดสตูล เพื่อท้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการอุทกภัย ท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่
ภาวะปกติ (Emergency Operation Center: EOC) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรใน
การบริหารจัดการอุทกภัย ท่ีเกิดขึ้น อ้านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท้ังฝ่ายพลเรือนและ 
ฝ่ายทหารตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศลโดยมีผู้อ้านวยการจังหวัดสตูล (ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูล) เข้าควบคุมสถานการณ์  

 มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมท้ังก้าหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล 

 กรณีท่ีจ้าเป็นต้องประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัดสตูล ประสานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแจ้งกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานความช่วยเหลืองานต่างประเทศด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 ให้รายงานสถานการณ์และผลการด้าเนินงานให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยกลางเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ รายงาน และเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจยกระดับภัยเป็นระดับ 3 และระดับ 4 จนกว่าสถานการณ์จะส้ินสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ กำรจัดกำรสำธำรณภัยระดับ 2 

ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น  
(อบต. 34 แห่ง) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน (นำยก อบต.) 
 

ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถ่ิน  
(เทศบำล 7 แห่ง) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น (นำยกเทศมนตรี) 
 

ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัด 
 

ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด (ผูว้่ำรำชกำรจังหวัด) 
 

ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์อ ำเภอ (7 อ ำเภอ) 
 

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ (นำยอ ำเภอ) 
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3) กรณีการเกิดอุทกภัย ความรุนแรงระดับ 3 (ขนาดใหญ่) 
 เกิดผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง มีพื้นท่ีเสียหาย เป็นบริเวณกว้างเกินขีดความสามารถ
ของจังหวัด (ผู้อ้านวยการจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด) ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ/
อุปกรณ์พิเศษ/ก้าลังสนับสนุนระดมสรรพก้าลังทุกภาคส่วนเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉิน/ บรรเทาภัย ( ตามแผนภูมิ  
การจัดการสาธารณภัยระดับ 3 ) เกิดผลกระทบร้ายแรงระดับวิกฤติการณ์มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ความเป็นอยู่และขวัญก้าลังใจของประชาชนจ้านวนมากอย่างร้ายแรง ผู้อ้านวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) หรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์/แก้ไขปัญหา/ระงับภัยได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ กำรจัดกำรสำธำรณภัยระดับ 3 
 

 
 
 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(บกปภ.ช) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผบ.ปภ.ช) 
 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด 

ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด (ผูว้่ำรำชกำรจังหวัด) 
 

ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์อ ำเภอ (7 อ ำเภอ) 
 

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ (นำยอ ำเภอ) 
 

ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถ่ิน  
(เทศบำล 7 แห่ง) 

 
ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน (นำยกเทศมนตรี) 

 

ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถ่ิน  
(อบต. 34 แห่ง) 

 
ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน (นำยก อบต.) 

 



 
 

 
 

-39- 

4) กรณีการเกิดสาธารณภัยความรุนแรงระดับ 4 (ขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง)  
 เกิดผลกระทบร้ายแรงระดับวิกฤติการณ์มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นอยู่
และขวัญก้าลังใจของประชาชนจ้านวนมากอย่างร้ายแรง ผู้อ้านวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
หรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์/แก้ไขปัญหา/ระงับภัยได้  

 ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล ปรับโครงสร้างเป็นศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสตูลทันที ต้ังขึ้น ณ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล  
เมื่อมีการยกระดับความรุนแรงของอุทกภัย เป็นระดับ 3 - 4 เพื่อเป็นส่วนหน้าระดับจังหวัดท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ตามการบัญชาการเหตุการณ์จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช. )  
เพื่อจัดท้าข้อมูลบัญชีทรัพยากรเหตุการณ์ พื้นท่ีความเสียหาย และผลการปฏิบัติท่ีผ่านมา รายงานและประสาน
ขอรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)  

 ให้ผู้อ้านวยการจังหวัดสตูล (ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล) ขึ้นกับกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยมี ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ภัยความรุนแรงระดับ 3 เข้าส่ังการ                   
และบัญชาการเหตุการณ์โดยให้ ผู้อ้านวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ควบคุม  
ก้ากับการปฏิบัติหน้าท่ีตามการส่ังการของผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

 กรณีเหตุการณ์อุทกภัย ความรุนแรงระดับ 4 นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้อ้านาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  
ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์มีอ้านาจส่ังการและบัญชาการ  ให้ด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอดถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นท่ีท่ีก้าหนดได้ท่ัวราชอาณาจักร 
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสตูล รับผิดชอบการด้าเนินการป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ในพื้นท่ีจังหวัดสตูล โดยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และสนับสนุนการปฏิบัติการเผชิญเหตุของกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) และรายงานสถานการณ์ และผลการด้าเนินงาน ตามแบบรายงานเหตุด่วน
สาธารณภัยของกองอ้ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง และรายงานผ่านระบบโปรแกรม 
ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (Single Command Center) ทราบจนกว่าสถานการณ์ 
จะส้ินสุด (ตามแผนภูมิโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล (ศบก.จ.สต.) (การจัดการสาธารณภัยเป็น 
ระดับ 2)/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสตูล (การจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 3 - 4)  
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 3.3.4 แผนกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรคมนำคมและจรำจร 
       1) จุดเสี่ยง เส้นทำงที่มีควำมเสี่ยงด้ำนจรำจร  
             ให้แขวงทางหลวงสตูลและแขวงทางหลวงชนบทสตูล รับผิดชอบก้าหนดเส้นทางหลัก  
และเส้นทางรอง หากมีเส้นทางท่ีมีความเส่ียงด้านจราจร การติดต้ังป้าย สัญญาณเตือนตามถนน 
      2) กำรจัดชุดอ ำนวยควำมสะดวกช่วยเหลือประชำชนด้ำนจรำจร และกำรคมนำคม  
   ให้ต้ารวจภูธรจังหวัดสตูล ร่วมกับแขวงทางหลวงสตูลและแขวงทางหลวงชนบทสตูล 
ในการด้าเนินการ  
        3) กำรขนย้ำย เคลื่อนย้ำย ช่วยเหลือประชำชน โดยรถ และเรือ  
           การใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ในการขนย้าย เคล่ือนย้าย ช่วยเหลือประชาชน มอบหมาย  
ให้ ขส./ทล./ทช./อบจ และหน่วยทหารในพื้นท่ีรับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้อพยพขนย้ายทรัพย์สินตามท่ีได้รับการร้องขอ  
       4) กรณีที่ท่วมขังแล้วและมีแนวโน้มท่วมขังนำน 
             มอบหมายให้ ทล./ทช./อบจ.จัดหาเส้นทางเล่ียงท่ีปลอดภัย และให้หน่วยงานท่ีมีเครื่องสูบน้้า
สูบน้้าออกจากเส้นทางจราจร เพื่อให้สามารถใช้สัญจรได้  
      5) กรณีก ำลังเกิดหรือใกล้เกิดสถำนกำรณ์อุทกภัย 
           พื้นท่ีท่ีเป็นจุดเส่ียงของอ้าเภอต่างๆ ให้อ้าเภอประสาน อปท.ในพื้นท่ี บูรณาการการมีส่วนร่วม  

  3.3.5 แผนกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย เช่น การเฝ้าระมัดระวังโจรท่ีเข้ามาก่อเหตุซ้้าเติม
ผู้ประสบภัยในการเข้าลักขโมยเครื่องสูบน้้า ฯลฯ โดยมีผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดสตูล เป็นหัวหน้าฝ่ายรักษา
ความสงบเรียบร้อย ร่วมกับอาสาสมัคร ต้ารวจอาสา ต้ารวจบ้าน ต้ารวจชุมชน ชรบ. อปพร. อส. รักษาความปลอดภัย 
และป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน บ้านเรือนประชาชน พื้นท่ีการเกษตรและศูนย์อพยพ  
 3.3.6 แผนกำรประชำสัมพันธ์ในภำวะฉุกเฉิน ตามมาตรการสร้างความตระหนัก โดยประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนรับทราบนโยบายและแนวทางการด้าเนินการของรัฐบาล การด้าเนินการของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวสารในทางลบ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)
โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล 
ประสานงานกับส่ือมวลชนท้ังภาครัฐและเอกชนในการแถลงข่าวทุกประเภทเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดสตูล ตลอดจนจัดสถานท่ีและท้าการแถลงข่าวเป็นประจ้าทุกวันเพื่อท่ีจะส่งข่าวสารให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบอย่างต่อเนื่องทุกระยะอุทกภัย  
 3.3.7 แผนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข   
         ให้ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการรองรับเหตุการณ์อุทกภัย
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบพร้อมท้ังเตรียมความพร้อมส้าหรับหน่วยงานสถานบริการซึ่งอาจเป็นผู้ประสบเหตุการณ์เองได้ 
ในพื้นท่ีประสบภัยและพื้นท่ีเส่ียงเกิดปัญหาอุทกภัยในสถานบริการมีดังนี้  
 
 
 



 
 

 
 

-41- 
 

ประสบภัย แนวโน้ม
1 โรงพยาบาลสตูล ต.พิมาน อ.เมอืง P

(เขตเทศบาลเมอืง)
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฉลุง ต.ฉลุง องเมอืง P

(เขตเทศบาลเมอืง)
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าผุด ต.น้ าผุด อ.ละงู P

4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว ต.เขาขาว อ.ละงู P

5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลย่านซ่ือ ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน P

6 โรงพยาบาลส่งเสริมเสริมสุขภาพต าบลท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ P

7 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอละงู อ.ละงู P

3 4

ล าดับที่ ประเภทหน่วยบริการ ทีต้ั่งหน่วยบริการ
การเกิดภัยพิบัติ

รวม
 

  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้มีการวางมาตรการในการรับมือและแนวทางปฏิบัติเพื่อ
รองรับสถานการณ์น้้าท่วมไว้ 9 ข้อ ดังนี้ 
  1.ป้องกันน้้าท่วมสถานท่ี ให้ตรวจตราซ่อมเสริมความแข็งแรงแนวป้องกัน 
  2. ส้ารองทรัพยากร เวชภัณฑ์ท่ีส้าคัญ เช่น ออกซิเจน ไฟฟ้า และอาหารผู้ป่วย 
  3. จัดบริการสถานท่ีท่ีจ้าเป็น เช่นการย้ายบริการจากช้ัน 1 ไปช้ันบนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
  4. การจัดบริการนอกสถานท่ี 
  5. การส่งต่อเคล่ือนย้ายผู้ป่วยทุกประเภท ท้ังผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยกึ่งหนักและผู้ป่วยท่ัวไป   
     เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
  6. ให้เตรียมเส้นทางหลักและเส้นทางส้ารองในการส่งต่อผู้ป่วยให้มีความคล่องตัวและ  
     รวดเร็ว 
  7. เตรียมยานพาหนะ เช่น รถยก รถสูง เรือ และสถานท่ีรับเฮลิคอปเตอร์ 
  8. การจัดต้ังศูนย์อพยพและศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
  9. การต้ังโรงพยาบาลสนามรองรับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม 
      นอกจากนี้  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ยังเน้นย้้าให้หน่วยบริการสาธารณสุข                  
จัดห้องน้้าหรือส้วมฉุกเฉินให้กับผู้อพยพท่ีเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ และผู้สูงอายุ เนื่องจากท่ีผ่านมาพบผู้อพยพเหล่านี้
ต้องทนอดในระหว่างน้้าท่วมเพราะไม่สะดวกในการเข้าห้องน้้า หลังจากรับประทานอาหารเข้าไปแล้ว โดยในส่วน
สถานบริการท่ีเสียหายจากน้้าท่วมต้องได้รับการฟื้นฟูแก้ไขและพร้อมให้บริการทันทีหลังน้้าลด อีกท้ังสามารถเป็น 
ท่ีพึ่งให้กับประชาชน รวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดหลังน้้าลด เช่น โรคฉี่หนูและโรคอุจจาระร่วง เป็นต้น  
 3.3 .8 แผนด้ำนกำรส ำรวจควำมเสี ยหำยของ พื นที่ กำรเกษตร กำรประมง ปศุสั ตว์   
ให้ส้านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ประมง และปศุสัตว์ ร่วมกันรับผิดชอบ  
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4. กำรบรรเทำทุกข์  
 4.1. กำรซ่อมแซมบ้ำนเรือนที่ประสบภัย  
   ในกรณีท่ีอยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหายจากภัยพิบั ติ  นอกจากจะให้ความช่วยเหลือ                          
โดยจ่ายเงินทดรองราชการเป็นค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติแล้วให้จัดการ                
ท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพอนามัย และจิตใจ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตฟื้นฟู 
อาชีพของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถด้ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ และขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ทหารในพื้นท่ี อาสาสมัคร นักศึกษาจากสถานบันอาชีวศึกษาต่างๆ รวมท้ังประชาชนผู้มีจิตอาสาร่วมกันซ่อมแซมท่ี 
อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนสนับสนุนในเรื่องการประกอบเล้ียง ในศูนย์พักพิงช่ัวคราวท่ีก้าหนด  
เพื่อให้พ้นทุกข์ยาก และสามารถด้ารงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว   
     หน่วยงำนหลัก ได้แก่ ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล  
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 
      หน่วยงำนสนับสนุน ได้แก่ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล  หน่วยทหารในพื้นท่ี ฯลฯ 
 4.2 กำรแจกจ่ำยถุงยังชีพ  
  จังหวัด/อ้าเภอเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยวางแผนการบริหารการ
แจกจ่ายถุงยังชีพต่างๆให้เป็นระบบและทั่วถึงครอบคลุมผู้ประสบภัยทุกครัวเรือน โดยให้ส้านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลรับผิดชอบจัดท้าแผนการแจกจ่ายในระดับจังหวัด ส่วนในระดับพื้นท่ีให้อ้าเภอ 
เข้ามารับผิดชอบด้าเนินการ ขณะเดียวกันในจุดวิกฤตหรือท่ีพักพิงผู้ประสบภัย ให้พิจารณาจัดต้ังครัวเคล่ือนท่ี 
หรือแจกจ่ายอาหารปรุงเสร็จซึ่งต้องดูแลเรื่องอนามัยความปลอดภัยจากส่ิงสกปรกด้วย     
 4.3 กำรฟื้นฟูสิ่งสำธำรณประโยชน์ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

    ภายหลังน้้าลด ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวงสตูล แขวงทางหลวงชนบทสตูล                        
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี จัดเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม คอสะพานท่ีถูกกัดเซาะ                   
ให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้เป็นการช่ัวคราวโดยเร็วท่ีสุด หากความเสียหายมีมาก ให้ขอรับการสนับสนุน                        
จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกล้เคียงหรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                       เขต 
12 สงขลา เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือ 
       1) ส้ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณประโยชน์ต่างๆจนถึง          
ระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท้าฐานข้อมูลการส้ารวจความเสียหาย  
       2) ซ่อมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานท่ีราชการ                 
และสถานท่ีท่องเท่ียว และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดังเดิม 
      3) ท้าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และส่ิงสาธารณะประโยชน์ ในพื้นท่ีประสบภัย          
และขนย้ายขยะมูลฝอย 
       4) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดเหตุ ด้าเนินการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย ขุดลอกล้าน้้า      
ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ   
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  หน่วยงำนหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี ส้านักงานโยธาธิการและ                  
ผังเมืองจังหวัดสตูล แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบทสตูล ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสตูล 
   หน่วยงำนสนับสนุน ได้แก่ หน่วยทหารในพื้นท่ีทุกหน่วยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
12 สงขลา มูลนิธิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
  ง. ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
     หน่วยงำนหลัก  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
     1) ต้ังโรงพยาบาลสนามรองรับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม 
     2) สถานพยาบาลท่ีเสียหายจากน้้าท่วมต้องได้รับการฟื้นฟูแก้ไขและพร้อมให้บริการทันที
หลังน้้าลด อีกท้ังสามารถเป็นท่ีพึ่งให้กับประชาชน รวมท้ังการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดหลังน้้าลด  
 
5.กำรสนับสนุน 

5.1 งบประมำณของหน่วยงำน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของจังหวัดสตูล มี 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  
 (1) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (งบรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด (Area)/ส่วนราชการจังหวัด(Function))  
 (2) งบประมำณอื่นๆ (งบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืองบกลางรัฐบาล) โดยมีแนวทาง
ดังนี ้
 (1) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ได้แก่ 
 

งบประมำณ สำระส ำคัญ 
(1) องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
(องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด/
เทศบาล
เมืองสตูล 
และ
เทศบาล
ต้าบลทุก
แห่ง/ 
องค์การ

(๑.๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพื้นท่ีของตนเพื่อใช้ด้าเนินการต้ังแต่ระยะก่อนเกิดขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณภัย
โดยเฉพาะงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าและ
ระยะยาวเช่นการอพยพการจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยการ
สาธารณสุขการส่ือสารการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสาธารณูปโภคเป็นต้น 
(1.2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นท่ีของตนให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดซึ่งก้าหนดให้มีแผนและ
ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะ
พร้อมท้ังจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือส่ิงอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 

(1.    (๑.๓) ให้มีการต้ังงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนตาม
กรอบแนวทางตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ 

  (1.3.1) พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67  



 
 

 
 

งบประมำณ สำระส ำคัญ 
บริหารส่วน
ต้าบล 
ทุกแห่ง) 

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต้าบลมีหน้าท่ีต้องท้าในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (1.3.2) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต้าบลมีหน้าท่ีต้องท้าในเขตเทศบาล (1) รักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าท่ีต้องท้าในเขตเทศบาล (1) กิจการ
ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 50  

มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลนครมีหน้าท่ีต้องท้าในเขตเทศบาล (1) กิจการ
ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 53  

(          (๑.3.3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540          และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552 
       มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ้านาจหน้าท่ีด้าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (8) จัดท้ากิจกรรมใดๆอันเป็นอ้านาจหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกัน
ด้าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท้าท้ังนี้ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 

            (1.3.4) พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจและหน้าท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (29) การป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ้านาจหน้าท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน (22) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องก้าหนด
อ้านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

-           - ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์
การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบลในการให้บริการ
สาธารณะ 

(1.3.5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2และ3 พ.ศ. 2543 
         - อาศัยอ้านาจตามข้อ 6 จึงก้าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ้านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบล 
พ.ศ.๒๕๔๓ 
 



 
 

 
 

งบประมำณ สำระส ำคัญ 
(2)จังหวัด
และกลุ่ม
จังหวัด 
(Area)  
 

(๒.1) ให้จังหวัดต้ังงบประมาณส้าหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากส้านักงบประมาณ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพ.ศ. 2551 โดย
การจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของกลุ่มจังหวัดและค้าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
(๒.2) ให้จังหวัดขอต้ังงบประมาณและขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้อีกแนวทางหนึ่ง 

(3)ส่วน
ราชการ
จังหวัด 
(Function) 
 

- ให้หน่วยงานต่างๆ ขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีเพื่อด้าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามภารกิจของหน่วยงานท่ีด้าเนินการรองรับยุทธศาสตร์ตามท่ีก้าหนดไว้ในแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 
 (2) งบประมำณอื่นๆได้แก่ งบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางดังนี้ 

งบกลำง สำระส ำคัญ 
(1) องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
(องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด/
เทศบาลเมือง
สตูล 
และเทศบาล
ต้าบลทุก
แห่ง/ 
องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบล 
ทุกแห่ง) 

(1.1) ก่อนเกิดภัย : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังงบกลางประเภทเงินส้ารองจ่ายให้เพียงพอ
ต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
(1.2) ขณะเกิดภัย : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าเงินงบประมาณท่ีได้เตรียมไว้ไปใช้จ่ายเพื่อ
บรรเทา/ช่วยเหลือความเดือนร้อนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเป็นล้าดับแรกท้ังนี้หาก
งบประมาณไม่เพียงพอให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายหรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นท่ี
ยังไม่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้จ่ายไปต้ังเป็นงบประมาณส้าหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2และ3 พ.ศ. 2543 
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5.2 งบประมำณจำกเงินทดรองรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ 
 แนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒562  
 ข้อ ๑๘ เมื่อเป็นท่ีคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้และจ้าเป็นต้องรีบ
ด้าเนินการโดยฉับพลัน ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้อาจใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน  หรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินนั้นได้โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๑) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ้านาจหน้าท่ีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอ้านาจอนุมัติจ่ายเงิน  
 (๒) ในกรณีจังหวัดอื่น ให้เป็นอ้านาจหน้าท่ีของส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ้านาจอนุมัติจ่ายเงิน  
 ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก้าหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เมื่อด้าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้ง 
ภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้  ก็ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉิน 
โดยให้ด้าเนินการตามข้อ ๒๐  
 ข้อ ๒๐ เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องท่ีใด ให้ผู้มีอ้านาจด้าเนินการประกาศให้ท้องท่ีนั้น 
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ้านาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (๒) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอ้านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.  
 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องก้าหนดพื้นท่ีและ
ระยะเวลา ของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข  
ท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก้าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
 ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัดอื่น หากไม่
สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าความเสียหายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ท่ีกระทรวงการคลังก้าหนด ก็ให้มีอ้านาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. 
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5.3 กำรสนับสนุนสิ่งของ เงินบริจำค มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ สภำกำชำด ภำคเอกชน  
และภำคประชำชน 
 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล อ้าเภอและท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า 
มีความจ้าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยจัดต้ังศูนย์รับ
บริจาคและประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และก้าหนดสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงของบริ จาค และวิธีการแจกจ่าย
ส่ิงของและเงินบริจาคจัดท้าบัญชีการรับ-แจกจ่าย ส่ิงของรับบริจาคไว้เป็นหลักฐาน และมีระบบควบคุมการรับและ
ใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 (1) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่ า ด้วยการรับบริจาคและการให้ความ ช่วย เห ลื อ 
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542  
 (2) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  
 (3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 
 (4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคส่ิ งของเหลือใช้ของ 
ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547  

 กรณีท่ีบุคคลหน่วยงานหรือองค์กรใดจัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดยท่ี
บุคคลหน่วยงานหรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆจากกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 
อ้าเภอและท้องถิ่นให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบส่ิงของบริจาคเอง 
 
6.กำรตดิต่อสื่อสำร โทรคมนำคม และกำรติดต่อประสำนงำน 
 กำรปฏิบัติงำนด้ำนสื่อสำรและโทรคมนำคมกรณีเหตุฉุกฉิน 
   1) ให้ ใช้ เ ส้นทางติดต่อ สื่อสารร่วมกับข่าย การส่ือสารโทรคมนาคม เครือข่ายอื่นๆตามความ
เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและจัดระบบส้ารองเพิ่มเติม รวมท้ังพิจารณาใช้ประโยชน์จากข่ายส่ือสารของ
ชมรมวิทยุอาสาสมัคร ตลอดจนชมรมหรือวิทยุสมัครเล่นในท้องถิ่น โดยยึดหลักการรักษาความปลอดภัยทางการ
ส่ือสารควบคู่กับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารด้วยระบบโทรคมนาคม ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่  
    (1.1) ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส้านักงานจังหวัดสตูล)  

  (1.2) ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 
  (1.3) ศูนย์ส่ือสาร ท่ีท้าการปกครองจังหวัดสตูล 
  (1.4) สถานีส่ือสาร กองก้ากับการต้ารวจภูธรจังหวัดสตูล 
  (1.5) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต 12 (สงขลา)  
  (1.6) ท่ีท้าการไปรษณีย์จังหวัดสตูล 
  (1.7) บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)  
  (1.8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ้ากัด  
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  (1.9) หน่วยทหาร (กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี5 กองทัพเรือภาคท่ี 3 และหน่วยพัฒนา
เคล่ือนท่ี 45 ส้านักพัฒนาภาค 4) 

  (1.10) ส้านักงาน กสทช. เขต 4 สงขลา  
  (1.11) กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ (7 อ้าเภอ) 

     2) คล่ืนความถ่ีกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     3) ในกรณีท่ีระบบการส่ือสารหลักภายในจังหวัดไม่สามารถใช้งานได้ให้น้าระบบส่ือสารส้ารองมาใช้ใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การใช้งานของวิทยุส่ือสาร  
  (3.1) ให้แต่ละหน่วยงานจัดให้มีคล่ืนความถ่ีของตนเอง (ภาคผนวก ก)  
  (3.2) นอกจากนี้จัดให้มีคล่ืนความถ่ีกลางส้าหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วน

ราชการและภาคเอกชน ท้ังในภาวะปกติและไม่ปกติ  
     4) จัดเจ้าหน้าท่ีประจ้าศูนย์วิทยุส่ือสารตลอด 24 ช่ัวโมง หน่วยงานหลัก ส้านักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล, ท่ีท้าการปกครองจังหวัดสตูล และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 
สงขลา ส้านักงาน กสทช. เขต 4 สงขลา เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

    5) ระบบส่ือสาร (ภาคผนวก ก)  
  (5.1) ระบบส่ือสารหลัก ได้แก่  
    - โทรศัพท์ ,โทรสาร  
    - โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ระบบ CALL CENTER ระบบรับแจ้งเหตุ  

(5.2) ระบบส่ือสารส้ารอง ได้แก่  
    - วิทยุส่ือสารข่ายต่าง ๆ เช่น ระบบ HF/SBB ฯลฯ  
    - รถส่ือสารเคล่ือนท่ี เช่น รถยนต์ติดต้ังวิทยุส่ือสารของกรมป้องกันและบรรเทา 
            สาธารณภัย  
    - สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุชุมชน ระบบกระจายเสียงตามสาย  
    - วิทยุกระจายเสียง AM/FM  
    - ระบบส่ือสารผ่านดาวเทียม  

 ระบบส่ือสารส้ารอง ได้จัดเตรียมระบบส่ือสารส้ารองไว้ใช้ทดแทนในกรณีระบบส่ือสารหลักไม่สามารถ
ใช้การได้ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  

 ท้ังนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเลขหมายโทรคมนาคมและความถี่กลางในการจัดการสา
ธารณภัย ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 
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กำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 

ก่อนเกิดภัย 
ผู้รับผิดชอบ 
- กองอ้ านวยการป้องกันและบร ร เ ทา 
สาธารณภัยจังหวัดสตูล 

ระบบกำรสื่อสำรในระบบปกติ 
- โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Line ,Facebookฯ 
- เสียงตามสาย หอกระจายข่าวชุมชน  
เคเบ้ิลทีวีท้องถิ่น 
- วิทยุส่ือสารช่องความถ่ีปกติ 
- call center 

ขณะเกิดภัย 
ผู้รับผิดชอบ 
- กองอ้ านวยการป้องกันและบร ร เ ทา 
สาธารณภัยจังหวัดสตูล 

ระบบกำรสื่อสำรหลักกรณีใช้ไม่ได้ 
- วิทยุส่ือสารส้ารอง 
- รถโมบายเคล่ือนท่ีเร็ว 
- วิทยุส่ือสาร/ช่องความถ่ีของหน่วยงานในพื้นท่ี 
(ทัพเรือภาคท่ี 3, ต้ารวจภูธรจังหวัดสตูล) 
- โทรศัพท์ดาวเทียม (หน่วยทหารในพื้นท่ี, TOT) 

 
 

                                                      (ลงนาม).................. ......................ผู้เสนอแผน 
                                                                  (นายไพศาล  ขุนศรี) 
                                             หัวหน้าส้านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 
 
                                                                           

  (ลงนาม)................  ........................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
          (นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย) 
                                                             รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
 
 

  (ลงนาม)...........................................ผู้อนุมัติแผน 
                     (นายเอกรัฐ  หลีเส็น)  
                               ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 



 

ภาคผนวก ก 

 

หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



หน่วยงานท่ีติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 
 

ลำดับ
ท่ี 

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
คลื่นความถ่ี 

วิทยุสื่อสาร(MHz) 
๑ กอ งอ ำน วย การป้ อ งกั น แ ละ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 
 

๐ ๗๔๗๒ ๑๒๑-๒ 
 

๐ ๗๔๗๒ ๒๒๙๖ 
 

๑61.200 

๒ กอ งอ ำน วย การป้ อ งกั น แ ละ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

จำนวน ๗ แห่ง  ประกอบด้วย 

๑. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

อำเภอเมืองสตูล 
 
๒. กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอท่าแพ 
 
๓. กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอละงู 
 
๔. กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอทุ่งหว้า 
 
๕. กองอำนวยการป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภัย 

อำเภอควนโดน 
 
๖. กองอำนวยการป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภัย 

อำเภอควนกาหลง 
 
๗. กองอำนวยการป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภัย 

อำเภอมะนัง 

 
 
 
 
๐ ๗๔๗๑ ๑๐74 
 
 
 
๐ ๗๔๗8 7071 
 
 
๐ ๗๔๗๗ ๓๑๙๓ 
 
 
 

๐ ๗๔๗๘ ๙355 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗๙ ๕๑๒๕ 
 
 
 
 
๐ ๗๔๗5 0934 
 
 
 
๐ ๗๔๗๗ ๔๓31 

 

 
 
  
 
๐ ๗๔๗๑ ๑๐60 
 
 
 
๐ ๗๔๗8 7117 
 
 
๐ ๗๔๗๗ ๓๑๙๓ 
 
 
 

๐ ๗๔๗0 9109 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗๙ ๕27๕ 
 
 
 
 
๐ ๗๔๗5 0944 
 
 
 
๐ ๗๔๗๗ ๔๓๔๔ 

 
 
 
 

๑๖๒.๑๒๕ 
 
 
 

๑๖๒.๑๒๕ 
 
 

๑๖๒.๑๒๕ 
 
 
 

๑๖๒.๑๒๕ 
 
 
 
 

๑๖๒.๑๒๕ 
 
 
 
 

๑๖๒.๑๒๕ 
 
 
 

๑๖๒.๑๒๕ 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอ งอ ำน วย การป้ อ งกั น แ ละ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 

จำนวน ๗ แห่ง  ประกอบด้วย 

๑. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลเมืองสตูล 
 
๒. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลคลองขุด 
 

 
 
 
 
 
 
๐ ๗๔๗1 1018 
 
 

 
๐ ๗๔๗2 7333 
 
 

 
 
 
 
 
 
๐ ๗๔๗๒ ๑๙๑๔ 
 
 

 
๐ ๗๔๗๒ ๓๗๓๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ
ท่ี 

หน่วยงาน 
 
 

๓. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง 
 

๔. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลฉลุง 
 

๕. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลกำแพง 
 

๖. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า 
 

๗. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลควนโดน 
 

โทรศัพท์ 
 

 
 
๐ ๗๔๗๗ ๒๖๑๘ 
 
 
 
๐ ๗๔๗9 ๙๒๙๙ 
 
 
 
0 7470 1599 
 
 
 
๐ ๗๔18 9090 
 
 
 
๐ ๗๔๗๙ ๕๐๑๓ 

โทรสาร 
 

 
 
๐ ๗๔๗๗ ๒๖๑๘ 
 
 
 
๐ ๗๔๗๓ ๖๒๕๖ 
 
 
 
๐ ๗๔๗3 4382 
 
 
 
๐ ๗๔18 9090 
 
 
 
๐ ๗๔๗๙ ๕๖๔๘ 

คลื่นความถ่ี 

วิทยุสื่อสาร(MHz) 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอ งอ ำน วย การป้ อ งกั น แ ละ
บรร เทาสาธารณ ภั ยอ ง ค์ก าร
บริหารส่วนตำบล (อบต.)  
จำนวน ๓๒ แห่ง ประกอบด้วย 
 
๑. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ฉลุง 
 
๒. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ควนโพธิ์ 
 
๓. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. เกตรี 
 
 
๔. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ควนขัน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗๓ ๖๐๖๔ 
 
 

 
๐ ๗๔๗๒ ๔๘๗๕ 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗7 0133 
 
 
 
 
๐ ๗๔๗๑ ๑๖๒๖ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗๓ ๖๐๖๔ 
 
 

 
๐ ๗๔๗๒ ๔๘๗๕ 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗๗ ๐๑๓๓ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ
ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
 
๕. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. บ้านควน 
 
๖. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. เจ๊ะบิลัง 
 
๗. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต.ตำมะลัง 
 
๘. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต.ตันหยงโป 
 
9. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต.ปูย ู
 
10. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต.เกาะสาหร่าย 
 
11. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ละงู 
 
๑2. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. กำแพง 
 
๑3. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. เขาขาว 
 
๑4. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. น้ำผุด 
 
 
 
 

 

โทรศัพท์ 
 
๐ ๗๔๗๗ ๐๖๗๕ 

๐ ๗๔๗๗ ๐๐๘๔ 
 
 
 
๐ ๗๔๗๗ ๒๖๑5 
 
 
 
 
๐ ๗๔๗5 0910 
 
 
 
 
๐ ๗๔๗๒ ๔321 
 
 
 
 
0 7475 0914 
 
 
 
 
 
0 7475 0905 
 
 
 

๐ ๗๔๗5 0964 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗0 1252 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗๗ ๕๕๙๖ 
 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗๗ ๔0๗๑ 
 
 
 
 

 

โทรสาร 
 
 
๐ ๗๔๗๗ ๐๖๗๕ 
 
 
 
๐ ๗๔๗๗ ๒๖๑๕ 
 
 
 
 
๐ ๗๔๗5 0910 
 
 
 
 
๐ ๗๔๗๒ ๐๑๙๗ 
 
 
 
 
0 7475 0914 
 
 
 
 
 
 

 
0 7475 0905 
 
 
 

๐ ๗๔๗5 0964 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗0 1252 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗๗ ๕๕๙๖ 
 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗๗ ๔๐๗๑ 
 
 
 
 

คลื่นความถ่ี 

วิทยุสื่อสาร(MHz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ
ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 

 
๑5. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ปากน้ำ 
 
๑6. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. แหลมสน 
 

 
๑7. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ทุ่งหว้า 
 
๑8. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ป่าแก่บ่อหิน 
 
๑9. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. นาทอน 
 
20. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ขอนคลาน 
 
21. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ทุ่งบุหลัง 
 
๒2. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ควนกาหลง 
 
๒3. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. อุใดเจริญ 
 

๒4. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ทุ่งนุ้ย 
 
 
 
 
 
 

โทรศัพท์ 
 
 
 
๐ ๗๔๗๘ 2539 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗1 0974 
 
 
 
 
๐ ๗๔๗๘ ๙๓๑๗ 
 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗4 0212 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗7 3725 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗1 0902 
 
 
 
๐ ๗๔๗๒ ๐๒๘๕ 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗1 0976 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗๗ ๕๐๘๐ 
 
 

 
๐ ๗๔๗๙ ๗๑๕๔ 
 
 
 
 
 

โทรสาร 
 
 
 
๐ ๗๔๗๘ 2539 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗1 0974 
 
 
 
 
๐ ๗๔๗๘ ๙๓๑๗ 
 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗๘ ๙๖๓๒ 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗7 3725 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗1 0902 
 
 
 
๐ ๗๔๗๓ ๗๒๙๗ 
 
 

 
๐ ๗๔๗1 0976 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗๗ ๕๐๘1 
 
 

 
๐ ๗๔๗๙ ๗๒๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 

คลื่นความถ่ี 

วิทยุสื่อสาร(MHz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ
ท่ี 

 

หน่วยงาน 
 
 
 

๒5. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ท่าแพ 
 

๒6. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. แป-ระ 
 
๒7. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ท่าเรือ 
 
 

๒8. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. สาคร 
 
๒9. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ควนโดน 
 

30. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ควนสตอ 
 

31. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ย่านซื่อ 
 
 

๓2. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. วังประจัน 
 

๓3. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. ปาล์มพัฒนา 
 

๓4. กองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  
อบต. นิคมคมพัฒนา 

โทรศัพท์ 
 
 
 
 
๐ ๗๔๗๘ ๗๒๓๔ 
 
 

 
๐ ๗๔๗๕ ๑๕๙๖ 
 
 

 
๐ ๗๔๗8 7015 
 
 

 

 
๐ ๗๔๗๒ ๐๓๔๐ 
 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗๓ ๕079 
 
 
 

๐ ๗๔๗๓ ๕๓๔๕ 
 
 
 
๐ ๗๔๗๙ ๕๓๒๗ 
 
 
 
 
๐ ๗๔83 9770 
 
 

 
๐ ๗๔๗7 4505 
 
 
 
๐ ๗๔๗๕ ๒๕๓๙ 
 
 

โทรสาร 
 
 
 
 
๐ ๗๔๗๘ ๗๒๓๔ 
 
 

 
๐ ๗๔๗๕ ๑๕๙๖ 
 
 

 
๐ ๗๔๗8 7015 
 
 

 

 
๐ ๗๔๗๒ ๐๓๔๐ 
 
 
 
 
 

๐ ๗๔๗๓ ๕๐๗๙ 
 
 
 
๐ ๗๔๗๓ ๕๓๔๕ 
 
 
 
๐ ๗๔๗๙ ๕๓๒๗ 
 
 
 
 

๐ ๗๔83 9770 
 
 
 
๐ ๗๔๗๒ ๐๓๑๔ 
 
 
 
๐ ๗๔๗๕ ๒๕๓๙ 

คลื่นความถ่ี 

วิทยุสื่อสาร(MHz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลำดับ
ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงาน 

 
โรงพยาบาล 7 แห่ง 

๑. โรงพยาบาลสตูล 

๒. โรงพยาบาลควนโดน 

๓. โรงพยาบาลควนกาหลง 

๔. โรงพยาบาลทุ่งหว้า 

๕. โรงพยาบาลละงู 
๖. โรงพยาบาลท่าแพ 

7. โรงพยาบาลมะนัง 

 
 

โทรศัพท์ 
 

 
๐ ๗๔๗๒ ๓๕๐๐ ๙ 

๐ ๗๔๗๙ ๕๐๖๖ 

๐ ๗๔๗๓ ๗๑๐๒ 

๐ ๗๔๗๘ ๙๑๖๕ 

๐ ๗๔๗๘ ๑๕๖๒ 
๐ ๗๔๗๘ ๑๕๖๐ 

0 7475 0915 

 
 

โทรสาร 
 

 
๐ ๗๔๗๒ ๒๓๐๑ 

๐ ๗๔๗๙ ๕๒๖๓ 

๐ ๗๔๗๓ ๗๓๘๘ 

๐ ๗๔๗๘ ๙๐๑๕ 

๐ ๗๔๗๘ ๑๕๖๒ 

๐ ๗๔๗๘ ๗๐๔๐ 

0 7475 0916 

 

คลื่นความถ่ี 

วิทยุสื่อสาร(MHz) 

  

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล  
๙ แห่ง 

๑. สภ.เมืองสตูล 

๒. สภ.ละงู 
๓. สภ.ทุ่งหว้า 

๔. สภ.ควนกาหลง 

๕. สภ.ควนโดน 

๖. สภ ท่าแพ 

๗. สภ.มะนัง 

๘. สภ.ฉลุง 

๙. สภ.เขาขาว 

 
 
 
 

๐ ๗๔๗๑ ๑๐๘๘ 

๐ ๗๔๗๘ ๑๑91 

๐ ๗๔๗๘ ๙๑๑๖ 

๐ ๗๔๗๙ ๑๑56 

๐ ๗๔๗๙ ๕๑๑๕ 

๐ ๗๔๗8 7056 

๐ ๗๔๗๙ ๔๓๓๐ 

๐ ๗๔๗๙ ๙๐๖๐ 

๐ ๗๔๗๗ ๕๖๓๘ 

 
 
 

๐ ๗๔๗๑ ๑๐๘๘ 

๐ ๗๔๗๘ ๑๑๙๑ 

๐ ๗๔๗๘ ๙๑๑๖ 

๐ ๗๔๗๙ ๑๑๕๖ 

๐ ๗๔๗๙ ๕๐๙๑ 

๐ ๗๔๗๘ ๗๐๙๑ 

๐ ๗๔๗๗ ๔๓๒๘ 

๐ ๗๔๗๙ ๙๐๖๐ 

๐ ๗๔๗๗ ๕๖๓๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 โทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๗ ๓๐๐๐ 

 โทรสาร ๐ ๒๖๓๗ ๓๑๑๑ 

 สป.มท. ๕๕๐๕๐-๕๘ 

สายด่วน ๑๗๘๔ 

ความถ่ีวิทยุ ๑61.200 MHz 

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สงขลา 
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๖๓๘๐-๒ 

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๖๓๘๐ 

สป.มท. ๗๓๐๓๗ 

ความถ่ีวิทยุ ๑61.200 MHz  
 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  เขต ๑๒ 

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๕ ๑๑๖๐-๓ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๕ ๑๑๖๖ 

สป.มท. ๗๓๖๕๔ 

สายด่วน ๑๗๘๔ 

ความถ่ีวิทยุ ๑61.200 MHz 

กองอำนวยการป้องกัน
และ 

บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสตูล 

โทรศัพท์  ๐ ๗๔๗๒ 
๒๑๒๑-๒ 

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ 
๒๒๙๖ 

สป.มท. ๗๔๑๔๗ 

ความถ่ีวิทยุ ๑61.200MHz  

๑๖๑.๔๗๕ MHz 
 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จังหวัดสตูล 
โทรศัพท ์๐ ๗๔๗1 2399 

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๑๑๗๐ 

สป.มท. - ความถ่ีวิทยุ - MHz  
 

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๕ 

โทรศัพท์ ๐ ๗๔79 5977-8 

โทรสาร ๐ ๗๔75 0985 
สป.มท - ความถ่ีวิทยุ - MHz  

 

กองอำนวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 

(จำนวน ๗ แห่ง) 
 

 

สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสตูล 

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๓ ๒๓๔๑-๒
โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๑๕๒๓ 

สป.มท. ๗๔๑๖๕ , 
 

กองอำนวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
(จำนวน ๓4 แห่ง) 

 

องค์กรภาคเอกชน 

มูลนิธิธรรมรังสี 
โทรศัพท ์๐ ๗๔๗๑ ๑๔๔๔ 

โทรสาร ๐ ๗๔๗๓ ๐๑๗๘ 

สป.มท. - ความถ่ีวิทยุ - MHz , 
 

กองอำนวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

(จำนวน ๗ แห่ง) 
 

การประปาส่วนภูมิภาคสตูล 
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๒๒
โทรสาร ๐ ๗๔๗๓ ๐๗๗๒ 

สป.มท. -  ความถ่ีวิทยุ -  MHz  
 

หน่วยกองพันทหารราบที่ ๒ 

กรมทหาราบที่ ๕ 

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๕๐๔๙ 

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๕๐๔๙ 

สป.มท - ความถ่ีวิทยุ - MHz  
 

สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดสตูล 

๐ ๘๗๒๘ ๒๖๒๔ ๐ 

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล 
(จำนวน ๙ แห่ง) 

  
 

 
แผนภูมิผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 



 

ภาคผนวก ข  

 

ข้อมูลทรัพยากร เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ 



จ ำนวน
(คัน)

3 อบจ.สตูล ๐๗๔-๗๑๑๒๗๓ ดับเพลิงได้
1 ร.5 พัน2 ๐๗๔-๗๒๔๑๖๗ ดับเพลิงได้
1 เทศบาลเมืองสตูล ๐๗๔-๗๐๑๕๙๘ ดับเพลิงได้
1 เทศบาลต าบลก าแพง ๐๗๔-๗๙๕๐๑๓ ดับเพลิงได้
1 เทศบาลต าบลควนโดน ๐๗๔-๗๙๙๒๙๙ ดับเพลิงได้
1 เทศบาลต าบลฉลุง ๐๗๔-๗๓๕๓๔๕ ดับเพลิงได้
1 อบต.อุใดเจริญ ๐๗๔-๗๒๐๓๑๔ ดับเพลิงได้
1 อบต.ปาล์มพัฒนา ๐๗๔-๗๙๑๑๖๗ ดับเพลิงได้
1 อบต.ควนกาหลง ๐๗๔-๗๑๐๙๐๒ ดับเพลิงได้
1 อบต.ขอนคลาน ๐๗๔-๗๒๐๓๔๐ ดับเพลิงได้
1 อบต.สาคร ๐๗๔-๗๒๐๓๔๐ ดับเพลิงได้
1 อบต.ควนขัน ๐๗๔-๗๑๑๖๒๖ ดับเพลิงได้
2 ปภ.สตูล ๐๗๔-๗๒๒๑๒๑ ดับเพลิงได้
1 ร.5 พัน2 ๐๗๔-๗๒๔๑๖๗ ดับเพลิงได้
3 แขวงการทางสตูล ๐๗๔-๗๗๒๑๓๙ ดับเพลิงได้
1 สนง.ทางหลวงชนบท ๐๗๔-๗๒๔๒๘๘ ดับเพลิงได้
2 หน่วยพัฒนาเคล่ือนท่ี ๔๕ ๐๗๔-๗50984-5 ดับเพลิงได้
1 เทศบาลต าบลควนโดน ๐๗๔-๗๙๕๐๑๓ ดับเพลิงได้
1 เทศบาลต าบลฉลุง ๐๗๔-๗๙๙๒๙๙ ดับเพลิงได้
1 เทศบาลต าบลทุ่งหว้า ๐๗๔-๗๘๙๑๑๐ ดับเพลิงได้
1 เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง ๐๗๔-๗๗๒๖๑๘ ดับเพลิงได้
1 เทศบาลคลองขุด ๐๗๔-๗๗๒๑๐๒ ดับเพลิงได้
1 อบต.บ้านควน ๐๗๔-๗๗๐๖๗๕ ดับเพลิงได้
1 อบต.น  าผุด ๐๗๔-๗๗๔๐๗๑ ดับเพลิงได้
1 อบต.ก าแพง ๐๗๔-๗๐๑๒๕๔ ดับเพลิงได้
1 อบต.นาทอน 074-773725 ดับเพลิงได้
1 อบต.นิคมพัฒนา ๐๗๔-๗๕๒๕๓๙ ดับเพลิงได้
1 อบต.ละงู ๐๗๔-๗๗๓๑๒๘ ดับเพลิงได้
1 อบต.ควนขัน 074-711626 ดับเพลิงได้
1 เทศบาลเมืองสตูล ๐๗๔-๗๑๑๑๑๓ ดับเพลิงได้
1 เทศบาลต าบลก าแพง ๐๗๔-๗๐๑๕๙๘ ดับเพลิงได้

แบบส ำรวจเคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์

ท่ีใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดสตูล

ท่ี ประเภทเคร่ืองจักรกล ช่ือหน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเหตุ

1 รถบรรทุกน  าขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร

3 รถบรรทุกน  าขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร

2 รถบรรทุกน  าขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร



จ ำนวน
(คัน)

1 เทศบาลต าบลทุ่งหว้า ๐๗๔-๗๘๙๑๑๐ ดับเพลิงได้
1 อบต.เขาขาว ๐๗๔-๗๗๕๕๙๖ ดับเพลิงได้
1 อบต.ปากน  า ๐๗๔-๗๘๓๓๗๓ ดับเพลิงได้
1 อบต.เจ๊ะบิลัง ๐๗๔-๗๗๒๖๑๖ ดับเพลิงได้
1 อบต.ทุ่งบุหลัง ๐๗๔-๗๘๒๐๒๘ ดับเพลิงได้
1 อบต.ควนสตอ ๐๗๔-๗๓๕๓๔๕ ดับเพลิงได้
1 อบต.วังประจัน ๐๗๔-๗๕๐๓๔๗ ดับเพลิงได้
1 อบต.ฉลุง ๐๗๔-๗๓๖๐๖๔ ดับเพลิงได้
1 อบต.ควนโดน ๐๗๔-๗๓๕๐๗๙ ดับเพลิงได้
1 อบต.เขาขาว ๐๗๔-๗๗๕๕๙๖ ดับเพลิงได้
1 อบต.ท่าแพ ๐๗๔-๗๘๗๒๓๔ ดับเพลิงได้
1 อบต.ควนโพธ์ิ ๐๗๔-๗๒๔๘๗๕ ดับเพลิงได้
1 อบต.แหลมสน ๐๗๔-๗๒๐๕๐๒ ดับเพลิงได้
1 เทศบาลต าบลทุ่งหว้า ๐๗๔-๗๘๙๑๑๐
1 เทศบาลต าบลฉลุง ๐๗๔-๗๙๙๒๙๙
1 เทศบาลเมืองสตูล ๐๗๔-๗๑๑๑๑๓

7 รถดับเพลิงขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร 1 เทศบาลคลองขุด ๐๗๔-๗๗๒๑๐๒

1 อบต.ฉลุง ๐๗๔-๗๓๖๐๖๔
1 เทศบาลต าบลก าแพง 074-701599

9 รถดับเพลิงขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร 1 อบต.ทุ่งนุ้ย ๐๗๔-๗๙๓๑๕๔

รถบรรทุกน  าขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร มีจ านวนทั งหมด ๑๔ คัน 
รถบรรทุกน  าขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร มีจ านวนทั งหมด ๒1 คัน
รถบรรทุกน  าขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร มีจ านวนทั งหมด ๒ คัน
รถบรรทุกน  าขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร มีจ านวนทั งหมด ๙ คัน
รถบรรทุกน  าขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร มีจ านวนทั งหมด ๔ คัน
รวมรถบรรทุกน้ ำท้ังหมด 50 คัน
รถดับเพลิงขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร มีจ านวนทั งหมด ๓ คัน
รถดับเพลิงขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร มีจ านวนทั งหมด 1 คัน
รถดับเพลิงขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร มีจ านวนทั งหมด ๑ คัน
รถดับเพลิงขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร มีจ านวนทั งหมด 2 คัน
รวมรถดับเพลิงท้ังหมด 7 คัน

รถดับเพลิงขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร8

4 รถบรรทุกน  าขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร

5 รถบรรทุกน  าขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร

6 รถดับเพลิงขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร

แบบส ำรวจเคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์

ท่ีใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดสตูล

ท่ี ประเภทเคร่ืองจักรกล ช่ือหน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเหตุ



ท่ี ประเภทเคร่ืองจักรกล จ ำนวน(ล ำ) ช่ือหน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเหตุ

12 ปภ.สตูล ๐๗๔-๗๒๒๑๒๑
3 หน่วยพัฒนาเคล่ือนท่ี ๔๕ ๐๗๔-๗50984-5
1 ร.5 พัน2 ๐๗๔-๗๒๔๑๖๗
2 เทศบาลเมืองสตูล ๐๗๔-๗๑๑๑๑๓
1 เทศบาลต าบลก าแพง ๐๗๔-๗๐๑๕๙๘
1 เทศบาลต าบลควนโดน ๐๗๔-๗๙๕๐๑๓
2 เทศบาลคลองขุด ๐๗๔-๗๗๒๑๐๒

1 เทศบาลต าบลฉลุง ๐๗๔-๗๙๙๒๙๙
5 อบต.นิคมพัฒนา ๐๗๔-๗๕๒๕๓๙
1 อบต.ปาล์มพัฒนา ๐๗๔-๗๒๐๓๑๔
1 อบต.ควนกาหลง ๐๗๔-๗๙๑๑๖๗
1 อบต.อุใดเจริญ ๐๗๔-๗๓๕๓๔๕
1 อบต.ทุ่งหว้า ๐๗๔-๗๘๙๕๐๑
1 อบต.เขาขาว ๐๗๔-๗๗๕๕๙๖
0 อบต. ท่าแพ ๐๗๔-๗๘๗๒๓๔
3 อบต.ละงู 074-750694
2 อบต.ก าแพง 074-721252

1 อบต.ต ามะลัง 074-750910

1 อบต.นิคมพัฒนา ๐๗๔-๗๕๒๕๓๙

1 อบต.ปูยู ๐๗๔-๗๒๐๒๐๐
1 อบต.ต ามะลัง ๐๗๔-๗๒๒๗๖๔

๐๗๔-๗๒๑๗๑๙

1 ๐๗๔-๗๑๑๑๔๙

สถานีประมงทะเลจังหวัด
สตูล

    สถานีต ารวจน  า ๓    
กองก ากับการ ๙

๐๗๔-๗๒๑๔๑๗

1 ๐๗๔-๗๒๑๗๑๙

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่า
ชายเลน ท่ี ๓๕

สถานีประมงทะเลจังหวัด
สตูล

แบบส ำรวจเคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์

ท่ีใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดสตูล

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่า
ชายเลน ท่ี ๓๕

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝ่ังสตูล

1 ๐๗๔-๗๒๑๔๑๗

2 เรือหางยาว
2 ๐๗๔-๗๘๓๓๔๗

เรือท้องแบน1

สนง.เจ้าท่าภูมิภาคท่ี ๕ 
สาขาสตูล

5 เรือตรวจการณ์ ขนาด ๑๐ ft ๐๗๔-๗๒๒๔๐๙2

3 เรือยาง

1

4 เรือเร็ว

1



ท่ี ประเภทเคร่ืองจักรกล จ ำนวน(ล ำ) ช่ือหน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเหตุ

8 เรือตรวจการณ์ 2 ด่านศุลกากรสตูล ๐๗๔-๗๑๑๐๗๒

เรือท้องแบน มีจ านวนทั งหมด 36 ล า
เรือหางยาว ๔ ล า
เรือยาง มีจ านวนทั งหมด ๓ ล า
เรือเร็ว มีจ านวนทั งหมด ๔ ล า
เรือตรวจการณ์ ขนาด ๑๐ ft มีจ านวนทั งหมด ๒ ล า
เรือตรวจการณ์ ขนาด ๕๐ ft มีจ านวนทั งหมด ๒ ล า
เรือตรวจการณ์ ขนาด ๘๐ ft มีจ านวนทั งหมด ๑ ล า
เรือตรวจการณ์ มีจ านวนทั งหมด ๒ ล า
รวมจ ำนวนเรือท้ังหมด ๔8 ล ำ

๐๗๔-๗๑๑๑๙๔
     สถานีต ารวจน  า ๓    

กองก ากับการ ๙

แบบส ำรวจเคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์

ท่ีใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดสตูล

6 เรือตรวจการณ์ ขนาด ๕๐ ft 2
     สถานีต ารวจน  า ๓    

กองก ากับการ ๙
๐๗๔-๗๑๑๑๙๔

7 เรือตรวจการณ์ ขนาด ๘๐ ft 1



ท่ี ประเภทเคร่ืองจักรกล จ ำนวน(คัน) ช่ือหน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเหตุ

1 นิคมสร้างตนเองภาคใต้ ๐๗๔-๗๓๗๓๔๙
1 หน่วยพัฒนาเคล่ือนท่ี ๔๕ ๐๗๔-๗50984-5
1 สนง.ทางหลวงชนบท ๐๗๔-๗๒๔๒๘๘
1 หน่วยพัฒนาเคล่ือนท่ี ๔๕ ๐๗๔-๗50984-5
1 อบจ.สตูล ๐๗๔-๗๑๑๒๗๓
1 แขวงทางการสตูล ๐๗๔-๗๗๒๑๓๙

1 อบจ.สตูล ๐๗๔-๗๑๑๒๗๓

1 อบต.ทุ่งนุ้ย ๐๗๔-๗๙๓๑๕๔

1 โครงการชลประทานสตูล ๐๗๔-๗๗๐๑๑๗

1 อบต.ควนกาหลง ๐๗๔-๗๙๑๑๖๗

1 หน่วยพัฒนาเคล่ือนท่ี ๔๕ ๐๗๔-๗50984-5
2 อบจ.สตูล ๐๗๔-๗๓๓๐๗๔
2 สนง.ทางหลวงชนบท ๐๗๔-๗๒๔๒๐๘
1 อบจ.สตูล ๐๗๔-๗๑๑๒๗๓
1 แขวงทางการสตูล ๐๗๔-๗๗๒๑๓๙
3 สนง.ทางหลวงชนบท ๐๗๔-๗๒๔๒๐๘
1 หน่วยพัฒนาเคล่ือนท่ี ๔๕ ๐๗๔-๗50984-5
1 นิคมสร้างตนเองภาคใต้ ๐๗๔-๗๓๗๓๔๙
1 เทศบาลต าบลคลองขุด ๐๗๔-๗๓๐๕๔๗
1 อบต.ควนกาหลง ๐๗๔-๗๙๑๑๖๗
1 อบต.ฉลุง ๐๗๔-๗๓๖๐๖๔

6 รถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ 1 อบจ.สตูล ๐๗๔-๗๑๑๒๗๓
1 แขวงทางการสตูล ๐๗๔-๗๗๒๑๓๙

2 สนง.ทางหลวงชนบท ๐๗๔-๗๒๔๒๘๘
3 หน่วยพัฒนาเคล่ือนท่ี 45 ๐๗๔-๗50984-5

1 นิคมสร้างตนเองภาคใต้ ๐๗๔-๗๓๗๓๔๙
1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ๐๗๔-๗๓๓๐๗๔
1 อบต.ทุ่งนุ้ย ๐๗๔-๗๙๗๑๕๔
1 อบต.ท่าแพ ๐๗๔-๗๘๗๒๓๔
1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ๐๗๔-๗๓๓๐๗๔
2 อบจ.สตูล ๐๗๔-๗๑๑๒๗๓
1 เทศบาลต าบลคลองขุด ๐๗๔-๗๓๐๕๔๗

4
     รถขุดไฮดรอลิกส์      

(EXCAVATOR )

5
      รถตักหน้าขุดหลัง      (

 รถแบ็คโฮ )

7 รถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ

แบบส ำรวจเคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์

ท่ีใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดสตูล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังสตูล1 ๐๗๔-๗๘๓๓๔๗

1 รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ

2 รถเกรด

3 รถฟาร์มแทรคเตอร์



ท่ี ประเภทเคร่ืองจักรกล จ ำนวน(คัน) ช่ือหน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเหตุ

1 สนง.ทางหลวงชนบท ๐๗๔-๗๒๔๒๘๘
1 หน่วยพัฒนาเคล่ือนท่ี ๔๕ ๐๗๔-๗50984-5
1 อบจ.สตูล ๐๗๔-๗๑๑๒๗๓

3 โครงการชลประทานสตูล ๐๗๔-๗๗๐๑๑๗

1 ร.5 พัน2 ๐๗๔-๗๒๔๑๖๗
6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๐๗๔-๗๑๑๐๖๖
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๐๗๔-๗๑๑๐๖๖
1 ปภ.สตูล ๐๗๔-๗๒๒๑๒๑
1 สนง.ทางหลวงชนบท ๐๗๔-๗๒๔๒๘๘
1 นิคมสร้างตนเองภาคใต้ ๐๗๔-๗๓๗๓๔๙
1 หน่วยพัฒนาเคล่ือนท่ี ๔๕ ๐๗๔-๗50984-5
1 อบต.ปาล์มพัฒนา ๐๗๔-๗๒๐๓๑๔
1 อบต.ควนขัน ๐๗๔-๗๑๑๖๒๖

1 เทศบาลต าบลควนโดน ๐๗๔-๗๙๕๐๑๓
1 อบต.วังประจัน ๐๗๔-๗๕๐๓๔๗
1 อบต.ละงู ๐๗๔-๗๗๓๑๒๘
1 อบต.น  าผุด ๐๗๔-๗๗๔๐๗๑
1 หน่วยพัฒนาเคล่ือนท่ี ๔๕ ๐๗๔-๗50984-5
1 สนง.ทางหลวงชนบท ๐๗๔-๗๒๔๒๘๘
1 อบจ.สตูล ๐๗๔-๗๑๑๒๗๓

15 รถสุขา 1 อบจ.สตูล ๐๗๔-๗๑๑๒๗๓

1 ปภ.สตูล ๐๗๔-๗๒๒๑๒๑
1 อบต.ฉลุง ๐๗๔-๗๓๖๐๖๔
1 อบจ.สตูล ๐๗๔-๗๑๑๒๗๓

1 อบต.ก าแพง ๐๗๔-๗๐๑๒๕๔
1 เทศบาลต าบลทุ่งหว้า ๐๗๔-๗๘๙๑๑๐

17 รถยนต์ตรวจการณ์ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังสตูล ๐๗๔-๗๘๓๓๔๗
1 ปภ.สตูล ๐๗๔-๗๒๒๑๒๑

1 สนง.เจ้าท่าภูมิภาคท่ี ๕ สาขาสตูล ๐๗๔-๗๒๒๔๐๙

รถเครน ๑ ตัน

14 หัวลากพร้อมเทเลอร์

16 รถกู้ภัยเคล่ือนท่ีเร็ว

 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ท่ี
 ๓๕

แบบส ำรวจเคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์

ท่ีใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดสตูล

1 ๐๗๔-๗๒๑๔๑๗

             สถานีต ารวจน  า ๓           
  กองก ากับการ ๙

1 ๐๗๔-๗๑๑๑๙๔

18 รถยนต์ตรวจการณ์ ๔ x ๔

8 รถบด

9 รถบรรทุก ๖ ล้อ

10 รถเครน ๖ ตัน

11 รถเครน ๕ ตัน

12 รถเครน ๓ ตัน

13



ท่ี ประเภทเคร่ืองจักรกล จ ำนวน(คัน) ช่ือหน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเหตุ
1 โครงการชลประทานสตูล ๐๗๔-๗๗๐๑๑๗
1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ๐๗๔-๗๓๓๐๗๔
1 อบต.ควนโดน ๐๗๔-๗๙๕๑๖๖
1 อบต.นิคมพัฒนา ๐๗๔-๗๕๒๕๓๙
1 อบต.ปาล์มพัฒนา ๐๗๔-๗๒๐๓๑๔
1 อบต.ควนกาหลง ๐๗๔-๗๙๑๑๖๗
1 อบต.เขาขาว
1 เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง ๐๗๔-๗๗๒๖๑๘

1 เทศบาลต าบลก าแพง ๐๗๔-๗๐๑๕๙๘
1 เทศบาลต าบลคลองขุด ๐๗๔-๗๗๒๑๐๒

1 เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง 074-7722617

1 อบต.ฉลุง ๐๗๔-๗๓๖๐๖๔
1 อบต.ตันหยงโป 074-839724
1 อบต.บ้านควน ๐๗๔-๗๗๐๖๗๕

1 อบต.เจ๊ะบิลัง ๐๗๔-๗๗๒๖๑๖
2 อบต.ละงู ๐๗๔-๗๗๓๑๒๘
1 อบต.ปากน  า ๐๗๔-๗๘๓๓๗๓
1 อบต.เขาขาว ๐๗๔-๗๗๕๕๙๖
1 อบต.น  าผุด ๐๗๔-๗๗๔๐๗๑
1 อบต.ก าแพง ๐๗๔-๗๐๑๒๕๔
1 อบต.แหลมสน ๐๗๔-๗๒๐๕๐๒
1 อบต.ป่าแก่บ่อหิน ๐๗๔/๗๘๙๖๓๙
1 อบต.ทุ่งหว้า ๐๗๔-๗๘๙๕๐๑
1 อบต.ทุ่งบุหลัง ๐๗๔-๗๘๒๐๒๘
1 อบต.ขอนคลาน ๐๗๔-๗๑๐๙๐๒
1 อบต.สาคร ๐๗๔-๗๒๐๓๔๐
1 อบต.แป-ระ ๐๗๔-๗๕๑๕๖๙
1 อบต.วังประจัน ๐๗๔-๗๕๐๓๔๗
1 อบต.ควนโดน ๐๗๔-๗๓๕๐๗๙
1 อบต.ย่านซ่ือ ๐๗๔-๗๙๕๓๒๗
1 อบต.ฉลุง ๐๗๔-๗๓๖๐๖๔
1 อบต.ควนกาหลง ๐๗๔-๗๙๑๑๖๗
2 อบต.ทุ่งนุ้ย ๐๗๔-๗๙๗๑๕๔
1 อบต.อุใดเจริญ ๐๗๔-๗๓๕๓๔๕

แบบส ำรวจเคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์
ท่ีใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดสตูล

รถยนต์ตรวจการณ์ ๔ x ๔

19 รถกู้ชีพ



ท่ี ประเภทเคร่ืองจักรกล จ ำนวน(คัน) ช่ือหน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเหตุ
1 อบต.ปาล์มพัฒนา ๐๗๔-๗๒๐๓๑๔
1 อบต.นิคมพัฒนา ๐๗๔-๗๕๒๕๓๙
1 เทศบาลต าบลก าแพง ๐๗๔-๗๐๑๕๙๘
1 เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง ๐๗๔-๗๗๒๖๑๘

รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ จ านวน ๒ คัน
รถเกรด จ านวน ๓ คัน
รถฟาร์มแทรคเตอร์ จ านวน ๕ คัน
รถขุดไฮดรอลิค ( EXCAVATOR ) ๕ คัน
รถตักหน้าขุดหลัง (รถแบ็คโฮ) จ านวน ๑๐ คัน
รถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ จ านวน ๑ คัน
รถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ จ านวน ๑๕ คัน
รถบด จ านวน ๓ คัน
รถบรรทุก ๖ ล้อ  จ านวน ๑๐ คัน
รถเครน ๖ ตัน จ านวน ๖ คัน
รถเครน ๕ ตัน จ านวน ๕ คัน
รถเครน ๓ ตัน จ านวน ๒ คัน
รถเครน ๑ ตัน จ านวน ๒ คัน
หัวลากพร้อมเทเลอร์ จ านวน ๓ คัน
รถสุขา จ านวน ๑ คัน
รถกู้ภัยเคล่ือนท่ีเร็ว จ านวน ๕ คัน
รถยนต์ตรวจการณ์ จ านวน ๓ คัน
รถยนต์ตรวจการณ์ ๔ x ๔ จ านวน ๑๒ คัน
รถกู้ชีพ จ านวน 30 คัน
รถเครนกระเช้า จ านวน ๒ คัน

20 รถเครนกระเช้า

รถกู้ชีพ19

แบบส ำรวจเคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์
ท่ีใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดสตูล



ล ำดับท่ี ประเภทเคร่ืองจักรกล จ ำนวน(เคร่ือง) ช่ือหน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเหตุ

1 เคร่ืองป่ันไฟขนาด ๒.๖ KVA 2 ปภ.สตูล ๐๗๔-๗๒๒๑๒๑

2 เคร่ืองป่ันไฟขนาด ๕ KVA 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๐๗๔-๗๑๑๐๖๖

3 เคร่ืองป่ันไฟขนาด ๒๐ KV 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๐๗๔-๗๑๑๐๖๖

4 เคร่ืองป่ันไฟขนาด ๓๐๐ KVA 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๐๗๔-๗๑๑๐๖๖

2 โครงการชลประทานสตูล ๐๗๔-๗๗๐๑๑๗

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๐๗๔-๗๑๑๐๖๖

1 อบต.ทุ่งบุหลัง ๐๘๔-๗๘๒๐๒๘

5 เคร่ืองสูบน ้าขนาด ๒ นิ ว 4 เทศบาลต้าบลก้าแพง ๐๗๔-๗๐๑๕๙๘

1 อบจ.สตูล ๐๗๔-๗๑๑๒๗๓

1 อบต.สาคร ๐๗๔-๗๒๐๓๔๐

1 เทศบาลต้าบลฉลุง ๐๗๔-๗๙๙๒๙๙

6 เคร่ืองสูบน ้าขนาด ๒.๕ นิ ว 3 อบต.ควนกาหลง ๐๗๔-๗๙๑๑๖๗

1 เทศบาลต้าบลเจ๊ะบิลัง ๐๗๔-๗๗๒๖๑๘

1 เทศบาลต้าบลทุ่งหว้า ๐๗๔-๗๘๙๑๑๐

2 โครงการชลประทานสตูล ๐๗๔-๗๗๐๑๑๗

1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ๐๗๔-๗๓๓๐๗๔

7 เคร่ืองสูบน ้าขนาด ๓ นิ ว 1 เทศบาลเมืองสตูล ๐๗๔-๗๑๑๑๑๓

2 อบต.ปูยู ๐๗๔-๗๒๐๒๐๐

2 อบต.ปาล์มพัฒนา ๐๗๔-๗๒๐๓๑๔

1 อบต.ท่าเรือ ๐๗๔-๗๕๑๖๐๖

1 อบต.ทุ่งนุ้ย ๐๗๔-๗๙๗๑๕๔

8 เคร่ืองสูบน ้าขนาด ๔ นิ ว 4 โครงการชลประทานสตูล ๐๗๔-๗๗๐๑๑๗

4 ปภ.สตูล ๐๗๔-๗๒๒๑๒๑

1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ๐๗๔-๗๓๓๐๗๔

9 เคร่ืองสูบน ้าขนาด ๖ นิ ว 1 เทศบาลเมืองสตูล ๐๗๔-๗๑๑๑๑๓

เคร่ืองสูบน ้ำขนำด 9 นิ ว จ้ำนวน 9 เคร่ือง
เคร่ืองสูบน ้าขนาด ๖ นิ ว จ้านวน ๑ เคร่ือง

เคร่ืองป่ันไฟขนาด ๒๐ KV จ้านวน ๑ เคร่ือง
เคร่ืองป่ันไฟขนาด ๓๐๐ KVA จ้านวน ๑ เคร่ือง
เคร่ืองสูบน ้าขนาด ๒ นิ ว จ้านวน ๑๑ เคร่ือง
เคร่ืองสูบน ้าขนาด ๒.๕ นิ ว จ้านวน ๔ เคร่ือง
เคร่ืองสูบน ้าขนาด ๓ นิ ว จ้านวน ๑๑ เคร่ือง

แบบส ำรวจเคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์

ท่ีใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดสตูล

เคร่ืองป่ันไฟขนำด ๒.๖ KVA จ้ำนวน 2 เคร่ือง
เคร่ืองป่ันไฟขนำด ๕ KVA จ้ำนวน 1 เคร่ือง
เคร่ืองป่ันไฟขนาด ๕ KVA จ้านวน ๑ เคร่ือง



 
ภาคผนวก ค 

 
แผนผังศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสตูล  

 



รองรับ สถานท่ีอยู่ใน ช่ือ - สกุล หมายเลข
ท่ี ผู้อพยพ ความรับผิดชอบ ผู้ประสาน โทรศัพท์ ห้องสุขา

(จ านวนคน) ของ อปท./หน่วยงาน (ระบุ)  (จ านวนห้อง)

1 ท่าแพ ท่าแพ ม.2 ต.ท่าแพ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษาอ าเภอท่าแพ 150 อบต.ท่าแพ นางสาวนฤมล ม่ังมี 063-9034732 / / 8
2 ท่าแพ ท่าแพ ม.9 ต.ท่าแพ โรงเรียนบ้านนาแก้ว 150 อบต.ท่าแพ นางสาวนฤมล ม่ังมี 063-9034733 / / 8
3 ท่าแพ ท่าแพ ม.7 ต.ท่าแพ โรงเรียนบ้านสายควน 150 อบต.ท่าแพ นายสกุลวงศ์ มานะจิตต์ 063-9013666 / / 5
4 ท่าแพ ท่าแพ ม.5 ต.ท่าแพ มัสยิดบ้านควนโต๊ะเจ๊ะ 100 อบต.ท่าแพ นายสกุลวงศ์ มานะจิตต์ 063-9013667 / / 5
5 ท่าแพ ท่าเรือ  ม.4 ต.ท่าเรือ โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 150 อบต.ท่าเรือ นายเอนก ช านาญนา 086-6925151 / / 8
6 ท่าแพ ท่าเรือ ม.1 ต.ท่าเรือ โรงเรียนบ้านวังปริง 150 อบต.ท่าเรือ นายเอนก ช านาญนา 086-6925152 / / 8
7 ท่าแพ แป-ระ ม.1 ต.แป-ระ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 200 อบต.แป-ระ นางจินต์ศุจี นุ้ยเด็น 063-9034704 / / 10
8 ท่าแพ แป-ระ ม.1 ต.แป-ระ โรงเรียนบ้านควนเก 150 อบต.แป-ระ นางจินต์ศุจี นุ้ยเด็น 063-9034705 / / 8

9
ละงู ละงู วังช่อนชัย หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอละงู 500 ท่ีว่าการอ าเภอละงู

นายธานี  หะยีมะสาและ 
นายอ าเภอละงู

074-773193 ∕ ∕ 10
6.8633522 
99.5024561

10
ละงู ละงู ในเมือง

     หอประชุมโรงเรียน   ละงู
พิทยาคม

300 โรงเรียนละงูพิทยาคม
นายสุเทพ  หมาดเน้ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียน

074-773094 ∕ ∕ 5
6.8644037 
99.7985347

11
ละงู ละงู หลอมปืน วิทยาลัยการอาชีพละงู 300 วิทยาลัยการอาชีพละงู

นางสาวเลิศลักษ์  สมภู 
ผู้อ านวยการโรงเรียน

074-750906 ∕ ∕ 5
6.8479189 
99.7903425

12
ละงู ละงู บ้านในเมือง สนามกีฬาฟุตซอล อบต.ละงู 800 อบต.ละงู

นายจ ารัส  ฮ่องสาย นายก
อบต.ละงู

074-750906 ∕ ∕ 12
6.865206 
99.80446

13
ละงู น  าผุด ทุ่งไหม้ โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 500 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้

นายอับดุลอาซิส  ยาบา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน

086-9639920 ∕ ∕ 10
6.9582622 
99.8397057

14 ละงู น  าผุด หัวควน โรงเรียนบ้านหัวควน 500 โรงเรียนบ้านหัวควน
นายนราวัฒน์  หลงเก็ม 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 085-05740909

∕ ∕
10

6.9412241 
99.8384493

15
ละงู น  าผุด วังสายทอง โรงเรียนบ้านวังสายทอง 500 โรงเรียนบ้านวังสายทอง

นายภูวนาท  แก้วสุวรรณ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน

062-08661769 ∕ ∕ 10
7.064286 

99.8999402

16
ละงู น  าผุด นางแก้ว

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้าน
ทุ่งนางแก้ว)

500
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 

(บ้านทุ่งนางแก้ว)
นางวรรธิดา  คมข า 
ผู้อ านวยการโรงเรียน

085-8393926 ∕ ∕ 10
7.0221591 
99.8472286

17
ละงู น  าผุด นางแก้ว อบต.น  าผุด 100 อบต.น  าผุด

  นายสน่ัน   ศิริสม   นายก 
อบต.น  าผุด

074-739890 ∕ ∕ 5
7.0370885 
99.8469427

จังหวัด สตูล

ศภช.จ.

แบบส ารวจการเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงช่ัวคราว (กรณีอุทกภัย)

ไฟฟ้า ประปา
ค่าพิกัด GPSอ าเภอ ต าบล ช่ือสถานท่ี

ส่ิงสาธารณูปโภคท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน

หมู่บ้าน/ชุมชน
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18
ละงู น  าผุด หนองราโพธ์ิ

อาคารเอนกประสงค์ ประจ า
หมู่บ้าน

30 หมู่บ้านหนองราโพธ์ิ
  นายไชยา  เทพสง   ก านัน

ต าบลน  าผุด
064-1879924 ∕ ∕ 1

7.021015 
99.8562064

19
ละงู น  าผุด ลานเสือ ส านักสงฆ์บ้านลานเสือ 100 ส านักสงฆ์บ้านลานเสือ

นายประทวน   ชูรอด  
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7

084-9961114 ∕ ∕ 5
6.9987363  
99.834765

20
ละงู น  าผุด วังนาใน อาคารกลุ่มออมทรัพย์ 200 หมู่บ้านวังนาใน

นายสุธรรม อนุพงษ์  ผู้ใหญ่บ้าน
 ม. 10

088-6581065 ∕ ∕ 5
7.086037  
99.9099589

21
ละงู น  าผุด วังยาว

อาคารเอนกประสงค์ ประจ า
หมู่บ้าน

100 หมู่บ้านวังยาว
นายปรามวล  แสงวิมาน 

ผู้ใหญ่บ้าน ม. 11
081-0989522 ∕ ∕ 5

6.999618  
99.8683181

22
ละงู ก าแพง ควนไสน อบต.ก าแพง 300 อบต.ก าแพง

นางส าลี  ลัคนาวงค์ นายก 
อบต.ก าแพง

 083-1951199 ∕ ∕ 8
6.9160063  
99.7903461

23
ละงู เขาขาว บ่อหิน โรงเรียนบ้านบ่อหิน 400 โรงเรียนบ้านบ่อหิน

นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์  
ผู้อ านวยการโรงเรียน

089-9764327 ∕ ∕ 5
6.9279608  
99.832766

24
ละงู เขาขาว นาข่าเหนือ มัสยิดบ้านนาข่าเหนือ 200 มัสยิดบ้านนาข่าเหนือ

นายอับดุลอาสีด แดงหลัง อี
หม่ามประจ ามัสยิด

097-2890373 ∕ ∕ 5
6.9202128 
99.8422352

25

ละงู ก าแพง
     หมู่ท่ี 3   8-9 

สัมพันธ์
อาคารธรรมาภิบาล เทศบาล

ต าบลก าแพง
500 เทศบาลต าบลก าแพง

 นายวิชิต   แซ่ล่ิม   
นายกเทศมนตรี

083-5997203 ∕ ∕ 5
6.8842542, 

99787325, 194m

26

ละงู ก าแพง
   หมู่ท่ี 3  บ้าน

ออกพัฒนา

อาคารอเนกประสงค์ 
สวนสาธารณะเทศบาลต าบล

ก าแพง
2,000 เทศบาลต าบลก าแพง

นายวิชิต   แซ่ล่ิม 
นายกเทศมนตรี

083-5997203 ∕ ∕ 20
6.881515,  

997946574,196m

27 ควนกาหลง ควนกาหลง บ้านเหนือคลอง โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 500 อบต.ควนกาหลง นายเจ๊ะเป็น  สันหลัง 063-9478576 √ √ 10
665365,1517575,
47N.

28 ควนกาหลง ควนกาหลง บ้านปาล์มไทย มัสยิดบ้านปาล์มไทย 300 อบต.ควนกาหลง นายจตุพล  แคล้วคลาด 063-9894101 √ √ 6
29 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย บ้านควนบ่อทอง มัสยิดมัคลาหะตุดดีนียะห์ 300 อบต.ทุ่งนุ้ย นายหมาดเรน  ล่าโหยด 081-6095844 √ √ 6

30 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย บ้านทุ่งนุ้ย โรงเรียนสามัคคีอิสลาม 500 อบต.ทุ่งนุ้ย นายดลมานับ  มรรคาเขต 084*8570245 √ √ 10
6.8489738497056
84,

31 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย บ้านหัวกาหมิง มัสยิดดารุลอ้ามาน 200 อบต.ทุ่งนุ้ย นายอดุลย์ ลัสมาน 086-9673730 √ √ 6
6.7083133368327
62,

32 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย บ้านน  าร้อน โรงเรียนบ้านน  าร้อน 400 อบต.ทุ่งนุ้ย นายดลรอหมาน หัสมา 089-2948991 √ √ 10
665365,1517575,
47N.

33 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย บ้านโตนปาหนัน มัสยิดฆอยเร๊ียะ 300 อบต.ทุ่งนุ้ย นายบีสอน ลัสมา 084-7508674 √ √ 6
6.8563870936111
61,
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34 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย บ้านน  าหรา โรงเรียนบ้านน  าหรา 200 อบต.ทุ่งนุ้ย นายสิน  สมแก้ว 087-2982412 √ √ 10
6.9001888425176
47,

35 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย บ้านเกาะใหญ่ โรงเรียนบ้านทุ่งต าเสา 300 อบต.ทุ่งนุ้ย นายบูบากา พงศ์หลง 088-7507906 √ √ 10
6.8332574370937
3,

36 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย บ้านค่ายรวมมิตร มัสยิดฮิดายาตุลมุสตากีม 100 อบต.ทุ่งนุ้ย นายสะอารี  สาดีน 090-9145283 √ √ 6
6.9012355259901
605,

37 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย บ้านทุ่งพัก มัสยิดอัชชากีนาตุลยันนะฮ์ 80 อบต.ทุ่งนุ้ย นายอาสีด  เทศอาเส็น 081-6081733 √ √ 6
6.9031620914335
81,

38 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย บ้านควนเรือ มัสยิดนูรินฮูดา 150 อบต.ทุ่งนุ้ย นายอนันต์  ใจตรง 081-9909398 √ √ 6
6.8385525936674
72,

39 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย บ้านสวน มัสยิดดารุ้ลญาลาล 200 อบต.ทุ่งนุ้ย นายอุสมาน  มรรคาเขต 084-5879139 √ √ 6
6.8705885273135
27,

40 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย บ้านโคกโดน มัสยิดดารุลวุสฏอ 100 อบต.ทุ่งนุ้ย นายอาหมาด มรรคาเขต 063-5483803 √ √ 6

41 ควนกาหลง อุใดเจริญ บ้านผัง 1 อบต.อุใดเจริญ 800 อบต.อุใดเจริญ นายสมหมาย ทองช่วย 085-0794984 √ √ 6
6.8839004171279
84,

42 ควนกาหลง อุใดเจริญ บ้านผัง 32 ศาลาเอนกประสงค์ ผัง32 300 อบต.อุใดเจริญ นายนิพัท  อินทองแก้ว 095-0349499 √ √ 4

43 ควนกาหลง อุใดเจริญ บ้านผัง 35,36
ร.ร. นิคมพัฒนาภาคใต้ 3

300 อบต.อุใดเจริญ นายภักดี  มูลจันทร์ 089-7322298 √ √ 12
6.8893103252438
26,

44 ควนกาหลง อุใดเจริญ บ้านผัง 3
วัดอุใดพัฒนาวาส

300 อบต.อุใดเจริญ นายเสรี  เตชะวัณโต 090-8827809 √ √ 12
6.8993619179662
81,

45 ควนกาหลง อุใดเจริญ บ้านอุใดใต้ มัสยิดอุใดใต้ 200 อบต.อุใดเจริญ นายหมาดเด๊ียะ แดงทิ ง 086-9617423 √ √ 6
46 ควนกาหลง อุใดเจริญ บ้านอุใดเหนือ มัสยิดอุใดเหนือ 200 อบต.อุใดเจริญ นายยาหอด  หลังเมือง 083-1908569 √ √ 10

47 ควนกาหลง อุใดเจริญ บ้านผัง 120 โรงเรียนบ้านผัง 120 300 อบต.อุใดเจริญ นายอนันต์  หนูขาว 080-2958130 √ √ 10
6.9165810740570
34,

48 ควนกาหลง อุใดเจริญ บ้านผัง 42 ศาลาเอนกประสงค์ ผัง42 80 อบต.อุใดเจริญ นายชัยเจริญ เล็กบางพงศ์ 065-0603278 √ √ 4
49 ควนกาหลง อุใดเจริญ บ้านผัง 4 ศาลาเอนกประสงค์ ผัง4 80 อบต.อุใดเจริญ นายวิมุติ  เรืองประดับ 065-7759549 √ √ 4
50 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ท่ี 8 องค์การบริหารส่วนต าบลลุง 150 อบต.ฉลุง นายตายุท หลังยาหน่าย  /  / 8

51 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ท่ี 8 โรงเรียนบ้านทุ่ง 300 นายตายุท หลังยาหน่าย  /  / 10

52 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที 4 ศูนย์ อพปร. 50 อบต.ฉลุง นายตายุท หลังยาหน่าย  /  / 1

53 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ท่ี 11 มัสยิดคลองช้าง 300 อบต.ฉลุง นายตายุท หลังยาหน่าย  /  / 4

54
เมืองสตูล ฉลุง บ้านจีน

อาคารอเนกประสงค์(ภายใน
สนามกีฬาเทศบาลต าบลฉลุง)

150 ทต.ฉลุง นางสาวปรีดา  ด้วงสีนวล 089-4626633  /  / 10

55 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง หมู่ท่ี 2 มัสยิดมะมูเด๊ียะ 200 ทต.เจ๊ะบิลัง นายมะฮาหมาด  หลังจิ 074-772618  /  / 10
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56
เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง หมู่ท่ี 2 โรงเรียนม าบาอูลอูลูม 500 ทต.เจ๊ะบิลัง นายอับดลรอหมาน บิลังโหลด 074-772618  /  / 5

57 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง หมู่ท่ี 2 โรงเรียนบ้นเจ๊ะบิลัง 500 ทต.เจ๊ะบิลัง ผอ.จันทนา  พลรักดี 074-772619  /  / 10

58 เมืองสตูล ควนโพธ์ิ หมู่ท่ี 7 อบต.ควนโพธ์ิ 50 อบต.ควนโพธ์ิ นายชวลิต  จิตตพงศ์ 074-740783  /  / 8

59
เมืองสตูล ควนขัน หมู่ท่ี 1 อาคารเอนกประสงค์ ม.1 80 อบต.ควนขัน นายสมใจ  เกลี ยงคง 086-2990759  /  / 2

6.646669,100.060
679

60
เมืองสตูล ควนขัน หมู่ท่ี 2 อาคารเอนกประสงค์ ม.2 100 อบต.ควนขัน นายสราวุธ  สุมาลี 086-7540839  /  / 2

6.637819,100.058
538

61
เมืองสตูล ควนขัน หมู่ท่ี 3 อาคารตาดีกา ม.3 100 อบต.ควนขัน นายสมชาย  ลิมานิ 096-3247426  /  / 2

6.624895,100.054
429

62
เมืองสตูล ควนขัน หมู่ท่ี 4 อาคารเอนกประสงค์ ม.4 90 อบต.ควนขัน นายเกษม  ซอและ 081-6789262  /  / 2

6.611797,100.055
872

63
เมืองสตูล ควนขัน หมู่ท่ี 5 อาคารศูนย์บริการประชาชน 80 อบต.ควนขัน นายสิทธิชัย ลีลานนท์ 096-7581420  /  / 4

6.645135,100.031
244

64
เมืองสตูล ควนขัน หมู่ท่ี 6 อาคารตาดีกา ม.6 100 อบต.ควนขัน นายมาซอด  อยู่ดี 083-1960410  /  / 3

6.622808,100.021
830

65 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย บ้านตันหยงอุมา รร.บ้านตันหยงอุมา 400 อบต.เกาะสาหร่าย นายประเสริฐ  มงเลห์ 098-0871240  /  / 6

66 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย บ้านบากันใหญ่ รร.บ้านตันหยงอุมา 400 อบต.เกาะสาหร่าย นายประเสริฐ  มงเลห์ 098-0871241  /  / 6

67 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย บ้านตันหยงกลิง รร.บ้านตันหยงกลิง 200 อบต.เกาะสาหร่าย นายประเสริฐ  มงเลห์ 098-0871242  /  / 4

68 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย บ้านระยะโตดนุ้ย รร.บ้านเกาะยะระโตด 200 อบต.เกาะสาหร่าย นายประเสริฐ  มงเลห์ 098-0871243  /  / 4

69 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย บ้านยะระโตดใหญ่ รร.บ้านเกาะสาหร่าย 800 อบต.เกาะสาหร่าย นายประเสริฐ  มงเลห์ 098-0871244  /  / 10

70 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย บ้านตะโล๊ะน ้า อบต.เกาะสาหร่าย 500 อบต.เกาะสาหร่าย นายประเสริฐ  มงเลห์ 098-0871245  /  / 4

71 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย บ้านเกาะหลีเป๊ะ รร.บ้านเกาะหลีเป๊ะ 500 อบต.เกาะสาหร่าย นายประเสริฐ  มงเลห์ 098-0871246  /  / 4

72 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย บ้านหลีเป๊ะพัฒนา รร.บ้านเกาะหลีเป๊ะ 500 อบต.เกาะสาหร่าย นายประเสริฐ  มงเลห์ 098-0871247  /  / 4

73

มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ท่ี 1 ร.ร. บ้านผังปาล์ม 1 1,000 คน อบต.ปาล์มพัฒนา
  นายนัฐพงค์ โกละกะ    น.ส.สุ

รอยญา แซะอามา
0639038941 
0990153644

/ / 10
7.004722/   
99.907995

74
มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ท่ี 2 ร.ร.ปาล์มพัฒนวิทย์ 1,000 คน อบต.ปาล์มพัฒนา

  นายนัฐพงค์ โกละกะ    น.ส.สุ
รอยญา แซะอามา

0639038941 
0990153645

/ / 15
6.987320/   
99.926149

75
มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ท่ี 3 ร.ร. บ้านผังปาล์ม 4 1,000 คน อบต.ปาล์มพัฒนา

  นายนัฐพงค์ โกละกะ    น.ส.สุ
รอยญา แซะอามา

0639038941 
0990153646

/ / 8
7.022544/   
99.930834
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76
มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ท่ี 5 ร.ร.บ้านมะนัง 1,000 คน อบต.ปาล์มพัฒนา

  นายนัฐพงค์ โกละกะ    น.ส.สุ
รอยญา แซะอามา

0639038941 
0990153647

/ / 8
7.073315/  
99.913674

77
มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ท่ี 6 ร.ร.บ้านป่าพน 1,000 คน อบต.ปาล์มพัฒนา

  นายนัฐพงค์ โกละกะ    น.ส.สุ
รอยญา แซะอามา

0639038941 
0990153648

/ / 10
7.85550/  
99.973365

78
มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ท่ี 7 ร.ร.บ้านผังปาล์ม 7 1,000 คน อบต.ปาล์มพัฒนา

  นายนัฐพงค์ โกละกะ    น.ส.สุ
รอยญา แซะอามา

0639038941 
0990153649

/ / 8
7.008851/  
99.975900

79
มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ท่ี 1 ศาลาเอนกประสงค์บ้านผัง 14 200 คน อบต.นิคมพัฒนา

นายนัฐพงค์ โกละกะ นายฟัยล์
ศอล ปะดุกา

0639038941
0843129491 / / 1

6.965329/  
99.939750

80
มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ท่ี 2 ศาลาเอนกประสงค์บ้านผัง 118 200 คน อบต.นิคมพัฒนา

นายนัฐพงค์ โกละกะ นายฟัยล์
ศอล ปะดุกา

0639038941
0843129491 / / 1

6.944828/ 
99.5885

81
มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ท่ี 3 ศาลาเอนกประสงค์บ้านผัง 7 350 คน อบต.นิคมพัฒนา

นายนัฐพงค์ โกละกะ นายฟัยล์
ศอล ปะดุกา

0639038941
0843129491 / / 1

6.944345/  
99.923437

82
มะนัง นิคมพัฒนา หมูท่ี 4 ศาลาเอนกประสงค์บ้านผัง 11/12 200 คน อบต.นิคมพัฒนา

นายนัฐพงค์ โกละกะ นายฟัยล์
ศอล ปะดุกา

0639038941
0843129491 / / 2

6.948583/99.9044
25

83
มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ท่ี 5 ร.ร.บ้านวังพระเคียน 800 คน อบต.นิคมพัฒนา

นายนัฐพงค์ โกละกะ นายฟัยล์
ศอล ปะดุกา

0639038941
0843129491 / / 10

6.940480/99.8869
57

84
มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ท่ี 7 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านผัง 15 400 คน อบต.นิคมพัฒนา

นายนัฐพงค์ โกละกะ นายฟัยล์
ศอล ปะดุกา

0639038941
0843129491 / / 10

6.966460/
99.919222

85
มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ท่ี 7 ร.ร.อนุบาลมะนัง 800 คน อบต.นิคมพัฒนา

นายนัฐพงค์ โกละกะ นายฟัยล์
ศอล ปะดุกา

0639038941
0843129491 / / 18

6.957661/
99.921734

86
มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ท่ี 8 ศาลาเอนกประสงค์บ้านผัง 19 200 คน อบต.นิคมพัฒนา

นายนัฐพงค์ โกละกะ นายฟัยล์
ศอล ปะดุกา

0639038941
0843129491 / / 1

6.986860/99.9153
56

87
มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ท่ี 9 ศาลาเอนกประสงค์บ้านผัง 9 150 คน อบต.นิคมพัฒนา

นายนัฐพงค์ โกละกะ นายฟัยล์
ศอล ปะดุกา

0639038941
0843129491 / / 1

6.956624/99.9409
88

88 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า บ้านทุ่งปรือ

อาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งปรือ

40 ก านันต าบลทุ่งหว้า นายบุญโชค  ทุ่งปรือ 092-9953928 0

          
7.104679,99.7654

91

89 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า บ้านท่าขาม อาคารเอนกประสงค์บ้านท่าขาม 50 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี5 นายอ าพัน เต็งหลี 096-1160230 0
7.099737,99.7777

86
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90 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า บ้านคีรีวง ส านักสงฆ์บ้านคีรีวง 160 ส านักสงฆ์คีรีวง พระน้อม รตนโชโต 096-7397200 7
7.113560,99.7979

95

91 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า บ้านควนต าเสา
อาคารเอนกประสงค์บ้านควน

ต าเสา 80 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี8 นายอุสมาน เรทมิฬ 099-4857828 2
7.093039,99.7699

28

92 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า บ้านราวปลา ส านักสงฆ์บ้านราวปลา 200 ส านักสงฆ์ราวปลา พระศิริพล มหาวายาโม 093-61854994 7
7.136828,99.8530

06

93 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า บ้านธารปลิว อาคารเอนกประสงค์บ้านธารปลิว 70 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี10 นายมานพ นพรัตน์ 091-7516290 0
7.093258,99.8096

57

94 ทุ่งหว้า นาทอน บ้านทุ่งใหญ่
ส ำนักสงฆ์บ้ำนทุ่งใหญ่

50 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี8 น.ส.ธัญจิรา ฮ่ิงเซ่ง   089-8791662 10 6.9797081,99.7652290

95 ทุ่งหว้า นาทอน บ้านวังตง โรงเรียนบ้ำนวังต 40 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี4 นายสมจิต เวชสิทธ์ิ 089-4687022 10 6.9843069,99.7592188

96 ทุ่งหว้า นาทอน บ้านทุ่งใหญ่ สนามกีฬากลางหน้าเขานางด า 30 อบต.นาทอน นำยแสละ หมัดโส๊ะ
062-8190600

15 6.9888585,99.7622973

97 ทุ่งหว้า นาทอน บ้านท่าศิลา อำคำรเอนกประสงค์หมู่ท่ี5 20 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี5 นำยสุนิน  ทอดท้ิง 081-0959870 5 7.0021527,99.7183594

98 ทุ่งหว้า นาทอน บ้านบารายี อำคำรเอนกประสงค์หมู่ท่ี7 120 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี7 นายบุญฤทธ์ิ เทศนอก 087-3957472 1 7.0364856,99.7183594

99 ทุ่งหว้า นาทอน บ้านท่าข้ามควาย โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำมควำย 250 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี6 นายวิสูตร ประกอบ 087-4792904 6 7.0846042,99.7320608

100 ทุ่งหว้า ขอนคลาน ราไวเหนือ โรงเรียนบ้านราไว 100 ก านันหมู่ท่ี 4 นายประพันธ์ ขาวดี 095-7314500 ∕ ∕ 4 6.9911846,99.680461

101 ทุ่งหว้า ขอนคลาน ราไวใต้ มัสยิดนูรุดดีน 50 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 นายชาญวิทย์ พันทอง 083-6585833 ∕ ∕ 4 6.9941693,99.675535

102 ทุ่งหว้า ขอนคลาน ขอนคลานตะวันออก โรงเรียนบ้านขอนคลาน 150 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 นายนิพน กุลหลัง 099-0321274 ∕ ∕ 4 7.0065905,99.6864166

103 ทุ่งหว้า ขอนคลาน ขอนคลานตะวันตก ศาลาอเนกประสงค์ 50 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 นายสมนึก ขุนแสง 062-6747966 ∕ ∕ 4 7.0112859,99.691006

104 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง มะหงัง โรงเรียนบ้านมะหงัง 50 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 นายพรศักด์ิ อังศุกาญจนกุล 063-5393025 ∕ 6 7.0657281,99.6922196
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105 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง ทุ่งทะนาน วัดทุ่งทะนาน 70 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 นายอนันตชัย อังศุกาญจนกุล 081-5432571 ∕ 4 7.0436709,99.6914662

106 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง ทุ่งบุหลัง โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 60 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 นายอ านาจ ตรีโกบ 085-6630209 ∕ 6 7.0332566,99.6861352

107 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง ทุ่งสะโบ๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 40 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 นางล าดวน เจ๊ะสา 087-2885144 ∕ 5 7.0280922,99.6794714

108 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน ขุมทรัพย์ ส านักสงฆ์บ้านขุมทรัพย์ 50 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 นายอภิชัย สุวรรณรัตน์ 082-3383732 ∕ ∕ 6 7.0601864,99.780026

109 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน คลองห้วยบ่า โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 200 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 นายอ าพล จิตรบุญ 080-507483 ∕ ∕ 5 7.01037884,99.796607

110 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน สะพานวา โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 300 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 นายกิตติคุณ เซ้งซิ น 081-6903821 ∕ ∕ 10 7.060262,99.798719

111 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน เขาแดง โรงเรียนวรรณสาน 150 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7 นางสาวเรียม พลับใหญ่ 093-7607903 ∕ ∕ 5 7.058679,99.837319

112 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน วัดป่าแก่บ่อหิน 150 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 นางสมบูรณ์ ชูแสง 087-4770044 ∕ ∕ 6 7.0301808,99.797915

113 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งขมิ น วัดทุ่งขมิ น 100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 นายสุพัฒน์ ทวีบุตร 082-4340889 ∕ ∕ 7 7.0587157,99829054

114 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า ท่าเรือ โรงเรียนวัดชมพูนิมิตร 150 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 นายวิจิตร ทุ่งหว้า 081-0827542 ∕ ∕ 6 7.1048684,99.753012

115 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า บ้านโพธ์ิ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 200 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 นายศรชัย สินจรูญศักด์ิ 083-6553855 ∕ ∕ 6 7.1028865,99.761635

116 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า บ้านท่าอ้อย สนง.เทศบาล ต.ทุ่งหว้า 100 เทศบาลต าบลทุ่งหว้า เทศบาลต าบลทุ่งหว้า 074-789110 ∕ ∕ 4 7.1091426,99.7559381

117 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า ท่าเรือ มัสยิดกลางทุ่งหว้า 100 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 นายวิจิตร ทุ่งหว้า 081-0827542 ∕ ∕ 4 7.1052830,99.753569

118 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า บ้านควนต าเสา หอประชุม100ปี อ.ทุ่งหว้า 200 อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า 074-789355 ∕ ∕ 4 7.09018910,99.768333

119 ควนโดน ควนสตอ บ้ำนกลำง สนำมกีฬำกลำงอ ำเภอควนโดน 1000 อบต.ควนสตอ นำยนิรุติ   หนูจันทร์ 084 - 7478565 ⁄ ⁄ 16
6.765238,100.104
250



รองรับ สถานท่ีอยู่ใน ช่ือ - สกุล หมายเลข
ท่ี ผู้อพยพ ความรับผิดชอบ ผู้ประสาน โทรศัพท์ ห้องสุขา

(จ านวนคน) ของ อปท./หน่วยงาน (ระบุ)  (จ านวนห้อง)
ไฟฟ้า ประปา

ค่าพิกัด GPSอ าเภอ ต าบล ช่ือสถานท่ี

ส่ิงสาธารณูปโภคท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน

หมู่บ้าน/ชุมชน

120 ควนโดน ควนสตอ บ้ำนปลักซิมปอ ท่ีท ำกำร อบต.ควนสตอ 500 อบต.ควนสตอ นำยนิรุติ   หนูจันทร์ 084 - 7478565 ⁄ ⁄ 10
6.778771,100.087
838

121 ควนโดน ย่านซ่ือ บ้านย่านซ่ือ มัสยิดดารุศศอลีฮีน 100 อบต.ย่านซ่ือ นายกูอาหมาด มณีกามัน 064 - 2372123 ⁄ ⁄ 6 6.18038E+11

122 ควนโดน ย่านซ่ือ บ้านห้วยคล้า สนามกีฬา อบต.ย่านซ่ือ 300 อบต.ย่านซ่ือ นายอาหมาด  ดาหมาด 085 - 6716359 ⁄ ⁄  - 6.18218E+11

123 ควนโดน ย่านซ่ือ บ้านหลวงนา อบต.ย่านซ่ือ 200 อบต.ย่านซ่ือ นางสาวกรกนก  แก้วสวัสด์ิ 081 - 3458598 ⁄ ⁄ 2 6.18495E+11

124 ควนโดน ย่านซ่ือ บ้านปากบาง โรงเรียนบ้านปันจอร์ 300 อบต.ย่านซ่ือ นายดลเล๊าะ  ปังหลีเส็น 087 - 895110 ⁄ ⁄ 20 6.18177E+11

125 ควนโดน วังประจัน บ้านทุ่งมะปรัง รร.บ้านทุ่งมะปรัง 200 รร.บ้านทุ่งมะปรัง นายประดิษฐ์  คชสวัสด์ิ 089 - 9741406 ⁄ ⁄ 18

6.7904778091509
7, 
100.13380860965

126 ควนโดน วังประจัน บ้านวังประจัน ท่ีท าการ อบต.วังประจัน 400 อบต.วังประจัน นายสมัย ละไบแด 097 - 2683257 ⁄ ⁄ 15

6.7542075885505
79, 
100.14947072119

127 ควนโดน ควนโดน ชุมตลาดควนโดน โรงเรียนอนุบาลควนโดน 700 เทศบาลต าบลควนโดน นายประสิทธ์ิ อินทรคีรี 089 - 4858937 ⁄ ⁄ 10
665365,1517575,
47N

1. เส้นทางเข้าถึงศูนย์พักพิงช่ัวคราวควรมีความปลอดภัย และหลีกเล่ียงเส้นทางท่ีอันตราย อาทิ อุทกภัย การกัดเซาะของดิน เส้นทางท่ีเปล่ียวยากต่อการเข้าถึงหรือเส่ียงต่อภัยคุกคามต่างๆ

3. ควรมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละศูนย์พักพิงช่ัวคราวให้ชัดเจน และเตรียมความพร้อมในการหาส่ิงของจ้าเป็นด้านการด้ารงชีพให้กับผู้ประสบภัย

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ

และกิจกรรมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

หมายเหตุ :

2. สถานท่ีตั งศูนย์พักพิงช่ัวคราวควรเป็นพื นท่ีปลอดภัย โครงสร้างอาคารม่ันคงแข็งแรงท่ีมีเพดานสูงระบายอากาศได้ดีและเหมาะสมกับการแบ่งสัดส่วนพื นท่ีส่วนตัวควรกว้างกว่า 3.5 ตารางเมตร/คน

4. จัดส่งข้อมูลให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ centraleoc.office@gmail.com ในรูปแบบ Portable Document File (PDF) และ Microsoft office (Word , Excel)



พิกัด
ช่ือสถานท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวนพ้ืนท่ี  (ไร่) ชนิดสัตว์ จ านวน (ตัว) Latitude / Longitude

1 สนามบินคลองขุด 6 คลองขุด เมืองสตูล สตูล 500 โค/แพะ 400/100 6.668489 / 100.0795324
2 ทุ่งเล้ียงสัตว์ต าบลเจ๊ะบิลัง 3 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 300 โค/แพะ 300/100 6.7310983 / 99.9414253
3 ทุ่งเล้ียงสัตว์ต าบลฉลุง 2 ฉลุง เมืองสตูล สตูล 100 โค/แพะ 200/200 6.732218 / 100.072065
4 สนามหน้าท่ีว่าการอ าเภอละงู 17 ละงู ละงู สตูล 340 โค/แพะ 350/740 6.864135 / 99.80250
5 สนามหลังท่ีท าการเทศบาลต าบลก าแพง 3 ก าแพง ละงู สตูล 260 โค/แพะ 520/560 6.884014 / 99.78749
6 บ้านราไวเหนือ 4 ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล 5 โค/แพะ 200/100 7.0036 / 99.6732
7 บ้านทุ่งทะนาน 3 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 3 โค/แพะ 150/150 7.0442 / 99.6864
8 บ้านท่าศิลา 5 นาทอน ทุ่งหว้า สตูล 3 โค/แพะ 100/200 7.0066 / 99.7186
9 บ้านควนต าเสา 8 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 6 โค/แพะ 120/80 7.0927 / 99.77
10 บ้านป่าแก่บ่อหิน 1 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 4 โค/แพะ 100/100 7.0278 / 99.7984
11 ลานเอนกประสงค์หน้าเขาผ้ึง 6 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 3 โค 140 6.940269 / 100.028330
12 จุดตรวจหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านเหนือคลอง 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 5 โค 70 6.996473 / 100.011885
13 สวนไร่สาธิต 9 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 5 โค 120 6.909742 / 99.939695
14 สนามหน้าโรงเรียนอุไดเจริญ 5 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 2 โค 60 6.920457 / 99.932229
15 สนามหน้าโรงเรียนหัวกาหมิง 3 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 2 โค 50 6.836856 / 100.12278
16 สนามหน้าโรงเรียนบ้านโตน 5 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 2 โค 40 6.855921 / 100.14568
17 ทุ่งเล้ียงสัตวต าบลท่าแพ 10 ท่าแพ ท่าแพ สตูล 1200 โค 1120 6.785319 / 99.99907

ข้อมูลสถานท่ีอพยพสัตว์
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  23  พฤษภาคม  2565

ล าดับท่ี
สถานท่ีอพยพสัตว์ จ านวนสัตว์ท่ีรองรับได้



18 ทุ่งเล้ียงสัตวต าบลแป-ระ 2 แป-ระ ท่าแพ สตูล 500 โค 810 6.875809 / 99.94634
19 ทุ่งเล้ียงสัตวต าบลท่าเรือ 4 ท่าเรือ ท่าแพ สตูล 500 โค 450 6.813084 / 99.91813
20 ทุ่งเล้ียงสัตวต าบลสาคร 1 สาคร ท่าแพ สตูล 500 โค 400 6.769328 / 99.88818
21 สนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน 7 ย่านซ่ือ ควนโดน สตูล 2 โค 50 6.7812 / 100.0674
22 สนามกีฬา อบต.ย่านซ่ือ 4 ย่านซ่ือ ควนโดน สตูล 4 โค 80 6.7568 / 100.06978
23 สนามกัฬา อบต.ควนสตอ 4 ควนสตอ ควนโดน สตูล 10 โค 100 6.7653 / 100.10457
24 สนามหน้าท่ีว่าการอ าเภอควนโดน 1 ควนโดน ควนโดน สตูล 4 โค 90 6.7873 / 100.07806
25 โรงเรียนบ้านวังพะเคียน 6 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 4 โค/แพะ 150 6.94010 / 99.88692
26 โรงเรียนอนุบาลมะนัง 7 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 3 โค/แพะ 120 6.396128 / 99.92053
27 ศาลาเอนกประสงค์บ้านผัง 19 8 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 2 โค/แพะ 100 6.98677 / 99.91525
28 สนามหน้าท่ีว่าการอ าเภอมะนัง 1 ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 5 โค/แพะ 200 6.99949 / 99.92125
29 ทุ่งหญ้าสาธารณะผังป์ม 3 2 ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 5 โค/แพะ 200 6.99262 / 99.94015
30 โรงเรียนบ้านป่าพน 6 ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 2 โค/แพะ 100 7.08529 / 99.97280

รวม  30  แห่ง



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

   พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและหลุมยุบ ดินถล่มในปี 2565 



 
 

  
พื้นทีท่ี่มีความเสี่ยงต่อการเกดิอุทกภัยปี 2565 

 
ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว
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ับพ

ลัน
/น
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/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
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ไม่
มีค

วา
มเ

สี่ย
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1 ควนกาหลง ควนกาหลง หมู่ที่ 1 อบต.ควนกาหลง             / 

2 ควนกาหลง ควนกาหลง หมู่ที่ 2 อบต.ควนกาหลง             / 

3 ควนกาหลง ควนกาหลง หมู่ที่ 3 อบต.ควนกาหลง             / 

4 ควนกาหลง ควนกาหลง หมู่ที่ 4 อบต.ควนกาหลง             / 

5 ควนกาหลง ควนกาหลง หมู่ที่ 5 อบต.ควนกาหลง             / 

6 ควนกาหลง ควนกาหลง หมู่ที่ 6 อบต.ควนกาหลง             / 

7 ควนกาหลง ควนกาหลง หมู่ที่ 7 อบต.ควนกาหลง             / 

8 ควนกาหลง ควนกาหลง หมู่ที่ 8 อบต.ควนกาหลง       /       

9 ควนกาหลง ควนกาหลง หมู่ที่ 9 อบต.ควนกาหลง             / 

10 ควนกาหลง ควนกาหลง หมู่ที่ 10 อบต.ควนกาหลง             / 

11 ควนกาหลง ควนกาหลง หมู่ที่ 11 อบต.ควนกาหลง       /       



 
 

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชือ่ต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว
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ับพ
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/โค
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่ม 
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ๆ 
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ไม่
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มเ

สี่ย
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12 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 1 อบต.ทุ่งนุ้ย             / 

13 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 2 อบต.ทุ่งนุ้ย             / 

14 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 3 อบต.ทุ่งนุ้ย     /         
15 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 4 อบต.ทุ่งนุ้ย     /         

16 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 5 อบต.ทุ่งนุ้ย     /         
17 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 6 อบต.ทุ่งนุ้ย             / 

18 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 7 อบต.ทุ่งนุ้ย             / 

19 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 8 อบต.ทุ่งนุ้ย             / 

20 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 9 อบต.ทุ่งนุ้ย 
 

            / 

21 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 10 อบต.ทุ่งนุ้ย             / 

22 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 11 อบต.ทุ่งนุ้ย             / 

23 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 12 อบต.ทุ่งนุ้ย             / 

24 ควนกาหลง อุใดเจริญ หมู่ที่ 1 อบต.อุใดเจริญ   /           



 
 

25 ควนกาหลง อุใดเจริญ หมู่ที่ 2 อบต.อุใดเจริญ             / 

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ)

 

ไม่
มีค

วา
มเ

สี่ย
ง 

26 ควนกาหลง อุใดเจริญ หมู่ที่ 3 อบต.อุใดเจริญ             / 

27 ควนกาหลง อุใดเจริญ หมู่ที่ 4 อบต.อุใดเจริญ             / 

28 ควนกาหลง อุใดเจริญ หมู่ที่ 5 อบต.อุใดเจริญ     /         

29 ควนกาหลง อุใดเจริญ หมู่ที่ 6 อบต.อุใดเจริญ             / 

30 ควนกาหลง อุใดเจริญ หมู่ที่ 7 อบต.อุใดเจริญ             / 

31 ควนกาหลง อุใดเจริญ หมู่ที่ 8 อบต.อุใดเจริญ             / 

32 ควนกาหลง 
 

อุใดเจริญ หมู่ที่ 9 อบต.อุใดเจริญ             / 

33 ควนโดน ควนโดน ชุมชน   ทต.ควนโดน ชุมชนปันจอร์  /     

34 ควนโดน ควนโดน ชุมชน   ทต.ควนโดน ชุมชนตลาดควนโดน  /     

35 ควนโดน ควนโดน ชุมชน   ทต.ควนโดน ชุมชนดุสนตะวันตก  /     

36 ควนโดน ควนโดน ชุมชน   ทต.ควนโดน ชุมชนควนโดนใน  /     

37 ควนโดน ควนโดน ชุมชน   ทต.ควนโดน ชุมชนดุสนตะวันออก  /     



 
 

38 ควนโดน ควนโดน ชุมชน   ทต.ควนโดน ชุมชนเบาะเต-ดินทรุด  /     

39 ควนโดน ควนโดน ชุมชน   ทต.ควนโดน ชุมชนควนสตอ  /     

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชือ่หมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ)

 

ไม่
มีค

วา
มเ

สี่ย
ง 

40 ควนโดน ควนโดน ชุมชน   ทต.ควนโดน ชุมชนหลวงนา  /     

41 ควนโดน ควนโดน ชุมชน   ทต.ควนโดน ชุมชนควนดนิแดง  /     

42 ควนโดน ควนโดน ชุมชน   ทต.ควนโดน ชุมชนสะพานโยง  /     

43 ควนโดน ควนสตอ หมู่ที่ 1 อบต.ควนสตอ   /      

44 ควนโดน ควนสตอ หมู่ที่ 2 อบต.ควนสตอ   /      

45 ควนโดน ควนสตอ หมู่ที่ 3 อบต.ควนสตอ   /      

46 ควนโดน ควนสตอ หมู่ที่ 4 อบต.ควนสตอ   /      

47 ควนโดน ควนสตอ หมู่ที่ 5 อบต.ควนสตอ   /      

48 ควนโดน ควนสตอ หมู่ที่ 6 อบต.ควนสตอ   /      
49 ควนโดน ควนสตอ หมู่ที่ 7 อบต.ควนสตอ   /      

50 ควนโดน ควนสตอ หมู่ที่ 8 อบต.ควนสตอ   /      

51 ควนโดน ควนสตอ หมู่ที่ 9 อบต.ควนสตอ   /      



 
 

52 ควนโดน ควนสตอ หมู่ที่ 10 อบต.ควนสตอ   /      

53 ควนโดน ย่านซื่อ หมู่ที่ 1 อบต.ย่านซื่อ   / / / /   

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ)

 

ไม่
มีค

วา
มเ

สี่ย
ง 

54 ควนโดน ย่านซื่อ หมู่ที่ 2 อบต.ย่านซื่อ   / / /    

55 ควนโดน ย่านซื่อ หมู่ที่ 3 อบต.ย่านซื่อ   /  /    

56 ควนโดน ย่านซื่อ หมู่ที่ 4 อบต.ย่านซื่อ   / / /    
57 ควนโดน ย่านซื่อ หมู่ที่ 5 ทต.ควนโดน    /     

58 ควนโดน ย่านซื่อ หมู่ที่ 6 ทต.ควนโดน     /     

59 ควนโดน ย่านซื่อ หมู่ที่ 7 อบต.ย่านซื่อ   / / /    

60 ควนโดน วังประจัน หมู่ที่ 1 อบต.วังประจัน    /  /   

61 ควนโดน วังประจัน หมู่ที่ 2 อบต.วังประจัน     /    

62 ควนโดน วังประจัน หมู่ที่ 3 อบต.วังประจัน    /      

63 ควนโดน วังประจัน หมู่ที่ 4 อบต.วังประจัน    / / /   

64 ท่าแพ ท่าแพ หมู่ที่ 1 อบต.ท่าแพ             / 

65 ท่าแพ ท่าแพ หมู่ที่ 2 อบต.ท่าแพ   / /         



 
 

66 ท่าแพ ท่าแพ หมู่ที่ 3 อบต.ท่าแพ   / /         

67 ท่าแพ ท่าแพ หมู่ที่ 4 อบต.ท่าแพ   / /         

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
งั 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ)

 

ไม่
มีค

วา
มเ

สี่ย
ง 

68 ท่าแพ ท่าแพ หมู่ที่ 5 อบต.ท่าแพ   / /         

69 ท่าแพ ท่าแพ หมู่ที่ 6 อบต.ท่าแพ   / /         

70 ท่าแพ ท่าแพ หมู่ที่ 7 อบต.ท่าแพ             / 

71 ท่าแพ ท่าแพ หมู่ที่ 8 อบต.ท่าแพ   / /         

72 ท่าแพ ท่าแพ หมู่ที่ 9 อบต.ท่าแพ   / /         

73 ท่าแพ ท่าแพ หมู่ที่ 10 อบต.ท่าแพ             / 

74 ท่าแพ ท่าเรือ หมู่ที่ 1 อบต.ท่าเรือ   /           

75 ท่าแพ ท่าเรือ หมู่ที่ 2 อบต.ท่าเรือ   /           

76 ท่าแพ ท่าเรือ หมู่ที่ 3 อบต.ท่าเรือ             / 

77 ท่าแพ ท่าเรือ หมู่ที่ 4 อบต.ท่าเรือ             / 

78 ท่าแพ ท่าเรือ หมู่ที่ 5 อบต.ท่าเรือ   /           

79 ท่าแพ ท่าเรือ หมู่ที่ 6 อบต.ท่าเรือ             / 



 
 

80 ท่าแพ แป-ระ หมู่ที่ 1 อบต.แป-ระ   /           

81 ท่าแพ แป-ระ หมู่ที่ 2 อบต.แป-ระ   /           

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ)

 

ไม่
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วา
มเ
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82 ท่าแพ แป-ระ หมู่ที่ 3 อบต.แป-ระ   /           

83 ท่าแพ แป-ระ หมู่ที่ 4 อบต.แป-ระ   /           

84 ท่าแพ แประ หมู่ที่ 5 อบต.แประ             / 

85 ท่าแพ แประ หมู่ที่ 6 อบต.แประ             / 

86 ท่าแพ แประ หมู่ที่ 7 อบต.แประ   /           

87 ท่าแพ สาคร หมู่ที่ 1 อบต.สาคร             / 

88 ท่าแพ สาคร หมู่ที่ 2 อบต.สาคร             / 

89 ท่าแพ สาคร หมู่ที่ 3 อบต.สาคร             / 

90 ท่าแพ สาคร หมู่ที่ 4 อบต.สาคร             / 

91 ท่าแพ สาคร หมู่ที่ 5 อบต.สาคร             / 

92 ท่าแพ สาคร หมู่ที่ 6 อบต.สาคร             / 

93 ท่าแพ สาคร หมู่ที่ 7 อบต.สาคร             / 



 
 

94 ท่าแพ สาคร หมู่ที่ 8 อบต.สาคร             / 

95 ทุ่งหว้า ขอนคลาน หมู่ที่ 1 อบต.ขอนคลาน   /           

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
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96 ทุ่งหว้า ขอนคลาน หมู่ที่ 2 อบต.ขอนคลาน   /           

97 ทุ่งหว้า ขอนคลาน หมู่ที่ 3 อบต.ขอนคลาน   /           
98 ทุ่งหว้า ขอนคลาน หมู่ที่ 4 อบต.ขอนคลาน   /       น้ าทะเล

หนุน 
  

99 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง หมู่ที่ 1 อบต.ทุ่งบุหลัง             / 

100 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง หมู่ที่ 2 อบต.ทุ่งบุหลัง   /           

101 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง หมู่ที่ 3 อบต.ทุ่งบุหลัง             / 

102 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง หมู่ที่ 4 อบต.ทุ่งบุหลัง             / 

103 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง หมู่ที่ 5 อบต.ทุ่งบุหลัง             / 

104 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า หมู่ที่ 1 อบต.ทุ่งหว้า             / 

105 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า หมู่ที่ 2 อบต.ทุ่งหว้า             / 

106 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า หมู่ที่ 3 อบต.ทุ่งหว้า             / 



 
 

107 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า หมู่ที่ 4 อบต.ทุ่งหว้า        / 

108 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า หมู่ที่ 5 อบต.ทุ่งหว้า        / 
ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค
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่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ)
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วา
มเ
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109 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า หมู่ที่ 6 อบต.ทุ่งหว้า             / 

110 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า หมู่ที่ 7 อบต.ทุ่งหว้า        / 
111 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า หมู่ที่ 8 อบต.ทุ่งหว้า        / 
112 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า หมู่ที่ 9 อบต.ทุ่งหว้า     /    
113 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า หมู่ที่ 10 อบต.ทุ่งหว้า  / / /    
114 ทุ่งหว้า นาทอน หมู่ที่ 1 อบต.นาทอน       /       

115 ทุ่งหว้า นาทอน หมู่ที่ 2 อบต.นาทอน             / 

116 ทุ่งหว้า นาทอน หมู่ที่ 3 อบต.นาทอน             / 

117 ทุ่งหว้า นาทอน หมู่ที่ 4 อบต.นาทอน             / 

118 ทุ่งหว้า นาทอน หมู่ที่ 5 อบต.นาทอน             / 

119 ทุ่งหว้า นาทอน หมู่ที่ 6 อบต.นาทอน             / 

120 ทุ่งหว้า นาทอน หมู่ที่ 7 อบต.นาทอน             / 



 
 

121 ทุ่งหว้า นาทอน หมู่ที่ 8 อบต.นาทอน       /       

122 ทุ่งหว้า นาทอน หมู่ที่ 9 อบต.นาทอน         /     

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น
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่าไห
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ก 

ดิน
/โค
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่ม 
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ๆ 
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123 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน หมู่ที่ 1 อบต.ป่าแก่บ่อหิน             / 

124 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน หมู่ที่ 2 อบต.ป่าแก่บ่อหิน             / 

125 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน หมู่ที่ 3 อบต.ป่าแก่บ่อหิน             / 

126 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน หมู่ที่ 4 อบต.ป่าแก่บ่อหิน             / 

127 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน หมู่ที่ 5 อบต.ป่าแก่บ่อหิน   /           

128 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน หมู่ที่ 6 อบต.ป่าแก่บ่อหิน   /           

129 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน หมู่ที่ 7 อบต.ป่าแก่บ่อหิน   /           

130 มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 1 อบต.นิคมพัฒนา     / /   

131 มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 2 อบต.นิคมพัฒนา     / /   

132 มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 3 อบต.นิคมพัฒนา   /  /    

133 มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 4 อบต.นิคมพัฒนา   / / /    

134 มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 5 อบต.นิคมพัฒนา   / / /    



 
 

135 มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 6 อบต.นิคมพัฒนา   / / /    

136 มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 7 อบต.นิคมพัฒนา   / / /    

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น
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/โค
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137 มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 8 อบต.นิคมพัฒนา   / / /    

138 มะนัง นิคมพัฒนา หมู่ที่ 9 อบต.นิคมพัฒนา     / /   

139 มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 1 อบต.ปาล์มพัฒนา     /     

140 มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 2 อบต.ปาล์มพัฒนา   /  / /   

141 มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 3 อบต.ปาล์มพัฒนา     / /   

142 มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 4 อบต.ปาล์มพัฒนา   /  /     

143 มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 5 อบต.ปาล์มพัฒนา     / /   

144 มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 6 อบต.ปาล์มพัฒนา     / /   

145 มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 7 อบต.ปาล์มพัฒนา     / /   

146 มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 8 อบต.ปาล์มพัฒนา     / /   

147 มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 9 อบต.ปาล์มพัฒนา     / /   

148 มะนัง ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 10 อบต.ปาล์มพัฒนา     /     



 
 

149 เมืองสตูล เกตร ี หมู่ที่ 1 อบต.เกตร ี              / 

150 เมืองสตูล เกตร ี หมู่ที่ 2 อบต.เกตร ี              / 

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ)

 

ไม่
มีค

วา
มเ

สี่ย
ง 

151 เมืองสตูล เกตร ี หมู่ที่ 3 อบต.เกตร ี              / 

152 เมืองสตูล เกตร ี หมู่ที่ 4 อบต.เกตร ี              / 

153 เมืองสตูล เกตร ี หมู่ที่ 5 อบต.เกตร ี              / 

154 เมืองสตูล เกตร ี หมู่ที่ 6 อบต.เกตร ี              / 

155 เมืองสตูล เกตร ี หมู่ที่ 7 อบต.เกตร ี              / 

156 เมืองสตูล เกาะสาหรา่ย หมู่ที่ 1 อบต.เกาะสาหร่าย              / 

157 เมืองสตูล เกาะสาหรา่ย หมู่ที่ 2 อบต.เกาะสาหร่าย              / 

158 เมืองสตูล เกาะสาหรา่ย หมู่ที่ 3 อบต.เกาะสาหร่าย              / 

159 เมืองสตูล เกาะสาหรา่ย หมู่ที่ 4 อบต.เกาะสาหร่าย              / 

160 เมืองสตูล เกาะสาหรา่ย หมู่ที่ 5 อบต.เกาะสาหร่าย              / 

161 เมืองสตูล เกาะสาหรา่ย หมู่ที่ 6 อบต.เกาะสาหร่าย              / 

162 เมืองสตูล เกาะสาหรา่ย หมู่ที่ 7 อบต.เกาะสาหร่าย   /          / 



 
 

163 เมืองสตูล เกาะสาหรา่ย หมู่ที่ 8 อบต.เกาะสาหร่าย   /           

164 เมืองสตูล คลองขุด หมู่ที่ 1 ทต.คลองขุด        /       

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ)

 

ไม่
มีค

วา
มเ

สี่ย
ง 

165 เมืองสตูล คลองขุด หมู่ที่ 2 ทต.คลองขุด              / 
166 เมืองสตูล คลองขุด หมู่ที่ 3 ทต.คลองขุด        /       
167 เมืองสตูล คลองขุด หมู่ที่ 4 ทต.คลองขุด        /       
168 เมืองสตูล คลองขุด หมู่ที่ 5 ทต.คลองขุด              / 
169 เมืองสตูล คลองขุด หมู่ที่ 6 ทต.คลองขุด        /       
170 เมืองสตูล คลองขุด หมู่ที่ 7 ทต.คลองขุด        /       
171 เมืองสตูล ควนขัน หมู่ที่ 1 อบต.ควนขัน    /  /         
172 เมืองสตูล ควนขัน หมู่ที่ 2 อบต.ควนขัน    /  /         
173 เมืองสตูล ควนขัน หมู่ที่ 3 อบต.ควนขัน    /  /         

174 เมืองสตูล ควนขัน หมู่ที่ 4 อบต.ควนขัน    /  /         
175 เมืองสตูล ควนขัน หมู่ที่ 5 อบต.ควนขัน    /  /         
176 เมืองสตูล ควนขัน หมู่ที่ 6 อบต.ควนขัน    /  /         



 
 

177 เมืองสตูล ควนโพธิ ์ หมู่ที่ 1 อบต.ควนโพธิ ์       /       

178 เมืองสตูล ควนโพธิ ์ หมู่ที่ 2 อบต.ควนโพธิ ์       /       

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค
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่ม 
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179 เมืองสตูล ควนโพธิ ์ หมู่ที่ 3 อบต.ควนโพธิ ์   /           

180 เมืองสตูล ควนโพธิ ์ หมู่ที่ 4 อบต.ควนโพธิ ์       /       

181 เมืองสตูล ควนโพธิ ์ หมู่ที่ 5 อบต.ควนโพธิ ์       /       

182 เมืองสตูล ควนโพธิ ์ หมู่ที่ 6 อบต.ควนโพธิ ์       /       

183 เมืองสตูล ควนโพธิ ์ หมู่ที่ 7 อบต.ควนโพธิ ์   /           

184 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง หมู่ที่ 1 อบต.เจ๊ะบิลัง              / 

185 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง หมู่ที่ 2 ทต.เจ๊ะบิลัง              / 

186 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง หมู่ที่ 3 อบต.เจ๊ะบลัง              / 

187 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง หมู่ที่ 4 อบต.เจ๊ะบิลัง              / 

188 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง หมู่ที่ 5 อบต.เจ๊ะบิลัง              / 

189 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง หมู่ที่ 6 อบต.เจ๊ะบิลัง              / 

190 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที่ 1 ทต.ฉลุง     /         



 
 

191 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที่ 2 ทต.ฉลุง     /         

192 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที่ 3 อบต.ฉลุง     /         

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
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/โค
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ถล

่ม 
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193 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที่ 4 อบต.ฉลุง     /         

194 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที่ 5 ทต.ฉลุง     /         

195 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที่ 6 อบต.ฉลุง     /         

196 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที่ 7 อบต.ฉลุง     /         

197 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที่ 8 อบต.ฉลุง     /         

198 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที่ 9 อบต.ฉลุง     /         

199 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที่ 10 อบต.ฉลุง     /         

200 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที่ 11 อบต.ฉลุง     /         

201 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที่ 12 อบต.ฉลุง     /         

202 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที่ 13 ทต.ฉลุง     /         
203 เมืองสตูล ฉลุง หมู่ที่ 14 

 
อบต.ฉลุง     /         



 
 

204 เมืองสตูล ตันหยงโป หมู่ที่ 1 อบต.ตันหยงโป           น้ าทะเล
หนุน 

 
 

  

ที ่ พืน้ที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
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สี่ย
ง 

205 เมืองสตูล ตันหยงโป หมู่ที่ 2 อบต.ตันหยงโป           น้ าทะเล
หนุน 

  

206 เมืองสตูล ตันหยงโป หมู่ที่ 3 อบต.ตันหยงโป           น้ าทะเล
หนุน 

  

207 เมืองสตูล ต ามะลัง หมู่ที่ 1 อบต.ต ามะลัง                / 

208 เมืองสตูล ต ามะลัง หมู่ที่ 2 อบต.ต ามะลัง                / 

209 เมืองสตูล ต ามะลัง หมู่ที่ 3 อบต.ต ามะลัง                / 

210 เมืองสตูล บ้านควน หมู่ที่ 1 อบต.บ้านควน    /  /  /    

211 เมืองสตูล บ้านควน หมู่ที่ 2 อบต.บ้านควน        / 

212 เมืองสตูล บ้านควน หมู่ที่ 3 อบต.บ้านควน        / 

213 เมืองสตูล บ้านควน หมู่ที่ 4 อบต.บ้านควน      /     



 
 

214 เมืองสตูล บ้านควน หมู่ที่ 5 อบต.บ้านควน    /  /     
215 เมืองสตูล บ้านควน หมู่ที่ 6 อบต.บ้านควน        / 
216 เมืองสตูล บ้านควน หมู่ที่ 7 อบต.บ้านควน        / 

217 เมืองสตูล ปูยู หมู่ที่ 1 อบต.ปยูู              / 
ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
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ก 

ดิน
/โค

ลน
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218 เมืองสตูล ปูยู หมู่ที่ 2 อบต.ปูยู              / 
219 เมืองสตูล ปูยู หมู่ที่ 3 อบต.ปูยู              / 

220 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนเทศบาล            / 

221 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนชนาธิป            / 

222 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนโรงพระสามัคค ี            / 

223 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนเมืองพิมาน            / 

224 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนจงหัว            / 

225 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนท่านายเนาว์            / 

226 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนท่าไม้ไผ ่            / 

227 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนสี่แยกคอกเป็ด            / 



 
 

228 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนคลองเส็นเตน็            / 

229 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนสันตยาราม            / 

230 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนปานชูร าลึก            / 

231 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนหลังโรงพัก            / 

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 
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232 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนทุ่งเฉลิมตะวันออก            / 

233 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนซอยปลาเค็ม            / 

234 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนซอยม้าขาว            / 

235 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนห้องสมุด            / 

236 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนบ้านหัวทาง            / 

237 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนบ้านโคกพยอม            / 

238 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนบ้านศาลากันตง            / 

239 เมืองสตูล พิมาน ชุมชน   ทม.เมืองสตูล ชุมชนทุ่งเฉลิมสุข            / 

240 ละง ู ก าแพง ชุมชน   ทต.ก าแพง ชุมชนสัมพันธ์   
 

 /         



 
 

241 ละง ู ก าแพง ชุมชน   ทต.ก าแพง ชุมชนนาโต๊ะพ่อ    /         

242 ละง ู ก าแพง ชุมชน   ทต.ก าแพง ชุมชนประชาบ ารุง    /         

243 ละงู ก าแพง ชุมชน   ทต.ก าแพง ชุมชนบ้านออก    /         

244 ละง ู ก าแพง ชุมชน   ทต.ก าแพง ชุมชนเทศบาล6    /         

245 ละง ู ก าแพง ชุมชน   ทต.ก าแพง ชุมชนขนมจีน    /         

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ)

 

ไม่
มีค

วา
มเ

สี่ย
ง 

246 ละง ู ก าแพง ชุมชน   ทต.ก าแพง ชุมชนเทศบาล1    /         

247 ละง ู ก าแพง ชุมชน   ทต.ก าแพง ชุมชนตลาดลด    /         

248 ละง ู ก าแพง หมู่ที่ 1 อบต.ก าแพง      /         
249 ละง ู ก าแพง หมู่ที่ 2 อบต.ก าแพง      /         

250 ละง ู ก าแพง หมู่ที่ 3 อบต.ก าแพง      /         

251 ละง ู ก าแพง หมู่ที่ 4 อบต.ก าแพง      /         

252 ละง ู ก าแพง หมู่ที่ 5 อบต.ก าแพง      /         

253 ละง ู ก าแพง หมู่ที่ 6 อบต.ก าแพง      /         

254 ละง ู ก าแพง หมู่ที่ 7 อบต.ก าแพง      /         



 
 

255 ละง ู ก าแพง หมู่ที่ 8 อบต.ก าแพง      /         

256 ละง ู ก าแพง หมู่ที่ 9 อบต.ก าแพง      /         

257 ละง ู ก าแพง หมู่ที่ 10 อบต.ก าแพง      /         

258 ละง ู ก าแพง หมู่ที่ 11 อบต.ก าแพง      /         

259 ละง ู ก าแพง หมู่ที่ 12 อบต.ก าแพง      /         

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชือ่ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ)

 

ไม่
มีค

วา
มเ

สี่ย
ง 

260 ละง ู เขาขาว หมู่ที่ 1 อบต.เขาขาว      /         

261 ละง ู เขาขาว หมู่ที่ 2 อบต.เขาขาว      /         

262 ละง ู เขาขาว หมู่ที่ 3 อบต.เขาขาว      /         

263 ละง ู เขาขาว หมู่ที่ 4 อบต.เขาขาว      /         

264 ละง ู เขาขาว หมู่ที่ 5 อบต.เขาขาว      /         

265 ละง ู เขาขาว หมู่ที่ 6 อบต.เขาขาว      /         

266 ละง ู เขาขาว หมู่ที่ 7 อบต.เขาขาว      /         

267 ละง ู น้ าผุด หมู่ที่ 1 อบต.น้ าผุด        /       

268 ละง ู น้ าผุด หมู่ที่ 2 อบต.น้ าผุด        /       



 
 

269 ละง ู น้ าผุด หมู่ที่ 3 อบต.น้ าผุด        /       

270 ละง ู น้ าผุด หมู่ที่ 4 อบต.น้ าผุด        /       
271 ละง ู น้ าผุด หมู่ที่ 5 อบต.น้ าผุด        /       

272 ละง ู น้ าผุด หมู่ที่ 6 อบต.น้ าผุด        /       
273 ละง ู น้ าผุด หมู่ที่ 7 อบต.น้ าผุด        /       
ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ)

 

ไม่
มีค

วา
มเ

สี่ย
ง 

274 ละง ู น้ าผุด หมู่ที่ 8 อบต.น้ าผุด        /       

275 ละง ู น้ าผุด หมู่ที่ 9 อบต.น้ าผุด        /       

276 ละง ู น้ าผุด หมู่ที่ 10 อบต.น้ าผุด        /       
277 ละง ู น้ าผุด หมู่ที่ 11 อบต.น้ าผุด        /       
278 ละง ู ปากน้ า หมู่ที่ 1 อบต.ปากน้ า    /           

279 ละง ู ปากน้ า หมู่ที่ 2 อบต.ปากน้ า    /           

280 ละง ู ปากน้ า หมู่ที่ 3 อบต.ปากน้ า    /           

281 ละง ู ปากน้ า หมู่ที่ 4 อบต.ปากน้ า    /           

282 ละง ู ปากน้ า หมู่ที่ 5 อบต.ปากน้ า      /         



 
 

283 ละง ู ปากน้ า หมู่ที่ 6 อบต.ปากน้ า    /           

284 ละง ู ปากน้ า หมู่ที่ 7 อบต.ปากน้ า      /         

285 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 1 อบต.ละง ู    /           

286 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 2 อบต.ละง ู    /           

287 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 3 อบต.ละง ู      /         

ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ)

 

ไม่
มีค

วา
มเ

สี่ย
ง 

288 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 4 อบต.ละง ู      /         

289 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 5 อบต.ละง ู      /         

290 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 6 อบต.ละง ู      /         

291 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 7 อบต.ละง ู    /           

292 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 8 อบต.ละง ู      /         

293 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 9 อบต.ละง ู      /         

294 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 10 อบต.ละง ู      /         

295 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 11 อบต.ละง ู      /         

296 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 12 อบต.ละง ู      /         



 
 

297 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 13 อบต.ละง ู      /         

298 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 14 อบต.ละง ู      /         
299 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 15 อบต.ละง ู      /         

300 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 16 อบต.ละง ู      /         

301 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 17 อบต.ละง ู      /         
ที ่ พื้นที ่ ***ลักษณะความเสี่ยง (/) 

ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล รูปแบบการ
ปกครองหมู่ที่/

ชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อ อปท. ชุมชน (ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้าน) 
เฉพาะพื้นที่ปกครองแบบ

ชุมชน 

น้ า
ท่ว

มข
ัง 

น้ า
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ า
ท่ว

มฉ
ับพ

ลัน
/น

้ าป
่าไห

ลห
ลา

ก 

ดิน
/โค

ลน
ถล

่ม 

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ)

 

ไม่
มีค

วา
มเ

สี่ย
ง 

302 ละง ู ละง ู หมู่ที่ 18 อบต.ละง ู    /           

303 ละง ู แหลมสน หมู่ที่ 1 อบต.แหลมสน    /           

304 ละง ู แหลมสน หมู่ที่ 2 อบต.แหลมสน    /           

305 ละง ู แหลมสน หมู่ที่ 3 อบต.แหลมสน    /           
306 ละง ู แหลมสน หมู่ที่ 4 อบต.แหลมสน    /           
307 ละง ู แหลมสน หมู่ที่ 5 อบต.แหลมสน    /           

308 ละง ู แหลมสน หมู่ที่ 6 อบต.แหลมสน    /           

 



 
 

  
พื้นที่เสี่ยงหลุมยุบและดินถล่ม ปี 2565 

 
พื้นที่เสี่ยงหลุมยุบ ปี 2565 จ ำนวน 6 อ ำเภอ 28 ต ำบล ดังนี ้

1. อ ำเภอเมืองสตูล จ ำนวน 8 ต ำบล 

 
2. อ ำเภอควนโดน จ ำนวน 4 ต ำบล 

 
 

 

 

 



 
 

3. อ ำเภอควนกำหลง จ ำนวน 2 ต ำบล 

 
4. อ ำเภอละงู จ ำนวน 6 ต ำบล 

 
5. อ ำเภอมะนัง จ ำนวน 1 ต ำบล 

 
 

 

 



 
 

6. อ ำเภอทุ่งหว้ำ จ ำนวน 4 ต ำบล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

พื้นที่เสี่ยงดินถล่ม ปี 2565 จ ำนวน 5 อ ำเภอ 9 ต ำบล 35 หมู่บ้ำน ดังนี้ 

1. อ ำเภอละงู จ ำนวน 1 ต ำบล 2 หมู่บ้ำน 

 
2. อ ำเภอทุ่งหว้ำ จ ำนวน 1 ต ำบล 3  หมู่บ้ำน 

 
3. อ ำเภอควนโดน จ ำนวน ๒ ต ำบล ๕ หมู่บ้ำน 

 
 

 



 
 

4. อ ำเภอมะนัง จ ำนวน 2 ต ำบล 10 หมู่บ้ำน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. อ ำเภอควนกำหลง จ ำนวน 3 ต ำบล 15 หมู่บ้ำน 

 

 
 

 



 
 

ภาคผนวก จ 
 

สถานีเตือนภัยล่วงหน้า อุทกภัย-ดินถล่ม 
 



สถานีเตือนภัยล่วงหน้า อุทกภัย บริเวณลุ่มน้ำสายหลัก 
โครงการชลประทานจังหวัดสตูล 

 

 
 
  

 

 



 

 



ระบบโทรมาตรเพ่ือการพยากรณ์น้ำและเตือนภัย มี 2 ประเภท 
 1. ระบบโทรมาตรในการวัดปริมาณน้ำฝน สามารถติดตามได้จาก Website ของศูนย์อุทกวิทยา
ภาคใต้ (www.hydro-8.com) และ โทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มตะกั่วป่า-ละงู 

 
ประกอบด้วย  (1) สถานีวัดน้ำฝน ฝายดุสน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 
  (2) สถานีวัดน้ำฝน X 239 บ้านฉลุงเหนือ ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 
  (3) สถานีวัดน้ำฝน TX 231A ชุมชนประชาบำรุง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 
  (4) สถานีวัดน้ำฝน TLA-R1 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 
  (5) สถานีวัดน้ำฝน TX333 บ้านนาข่าเหนือ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 
  (6) สถานีวัดน้ำฝน TX334 บ้านอุใดใต้ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
  (7) สถานีวัดน้ำฝน TX335 บ้านเหนือคลอง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
  (8) สถานีวัดน้ำฝน TX150 บ้านวังพระเคียน ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 
  (9) สถานีวัดน้ำฝน TX336 บ้านปาล์ม1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 
  (10) สถานีวัดน้ำฝน TX337 บ้านวังสายทอง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 
  (11) สถานีวัดน้ำฝน TLA-R2 บ้านทับทุ่ง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 
  (12) สถานีวัดน้ำฝน ฝายคลองท่าแพร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 



 2. ระบบโทรมาตรในการวัดระดับน้ำท่า สามารถติดตามได้จาก Website ของศูนย์อุทกวิทยา
ภาคใต้ (www.hydro-8.com) และโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มตะกั่วป่า-ละงู  

 
ประกอบด้วย (1) สถานีวัดระดับน้ำ X 278 บ้านนาปริก ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 
  (2) สถานีวัดระดับน้ำ ฝายดุสน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 
  (3) สถานีวัดระดับน้ำ X 279 บ้านปันจอร์ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 
  (4) สถานีวัดระดับน้ำ X 239 บ้านฉลุงเหนือ ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 
  (5) สถานีวัดระดับน้ำ X 280 ซอยทรายทอง บ้านคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 
  (6) สถานีวัดระดับน้ำ TX 231A ชุมชนประชาบำรุง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 
  (7) สถานีวัดระดับน้ำ TX333 บ้านนาข่าเหนือ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 
  (8) สถานีวัดระดับน้ำ TX334 บ้านอุใดใต้ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
  (9) สถานีวัดระดับน้ำ TX335 บ้านเหนือคลอง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
  (10) สถานีวัดระดับน้ำ TX150 บ้านวังพระเคียน ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 
  (11) สถานีวัดระดับน้ำ TX336 บ้านปาล์ม1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 
  (12) สถานีวัดระดับน้ำ TX337 บ้านวังสายทอง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 
  (13) สถานีวัดระดับน้ำ ฝายคลองท่าแพร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 

http://www./


สถานีเตือนภัยล่วงหน้า อุทกภัย ลุ่มน้ำคลองมำบัง 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา 

 1. สถานีบ้านปันจอร์ ท่ีต้ัง โรงเรียนบ้านปันจอร์ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

 
 

 2. สถานีบ้านฉลุงเหนือ ท่ีต้ัง บ้านฉลุงเหนือ ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

 
 

 3. สถานีซอยทรายทอง ท่ีต้ัง ซอยทรายทอง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

 
 

 ท้ังนี้ สามารถเข้าไปติดตามและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ท่ี www.southwarning.com 
 



ผังน้ำและระบบเตือนภัยลุ่มน้ำมำบัง 

 







 

ภาคผนวก ฉ 

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองสายหลักจังหวัดสตูล 

 



No 1

คลองน ้ำร้อน 7.2  ก.ม. (T 11)

คลองน ้ำตกพรุหินขำว 6.2 ก.ม.
(T12)

X 278 ( บ้ำนนำปริก )

ฝายคลองดุสน

X 279 ( บ้ำนปันจอร์ )

คลองห้วยน ้ำ ใส  7.5  ก.ม. (T14)
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คลองเฉียง 9.7  ก.ม.

ช่ือ -สกุล เบอร์โทรศัพท์ ล ำดับที่

นายสมาน พฤกสุวรรณ 087-2990369 1

นายอาสีด เทศอาเส็น 081-0991450 2

นายอับดุลกอหนี ด ายูโซ๊ะ 089-4673421 3

นายวิเชษฐ์ เทศอาเส็น 089-4695760 4

นายสอาด เทศอาเส็น 089-8775414 5

นายกอเร็น ล่านุ้ย 089-6583130 6

นายสันติ มะสกา 086-8131536 7

นายอารี จอมสุริยะ 084-8535520 8

รำยช่ือผู้รับผิดชอบรำยงำนสถำนกำรณ์น  ำ อ ำเภอควนโดน

นายสมาน หาสกุล 096-6421386 9

นายอามัล ดีนายัง 087-8017699 10

นายบุญรัตน์ ยะรินททร์ 095-0923288 11

นายไอโหยบ แกสมาน 082-7306202 12

นายหมัดซอน ฮะยีบิลัง 086-2977393 13

นายดาริส ล่านุ้ย 081-4900025 14

นางวรรณี เทศอาเส็น 086-9689044 15

นายวิสูตร มาลินี 083-1907267 16

นายตอเหลบ หลังยาหน่าย 089-6594641 17

นายอนันต์ ตาเดอิน 087-2877318 18

นายยาฝาด อุสนุน 062-2266908 19

นายวีระชัย หวังกุหล า 062-2474497 20

ลุ่มน ้ำคลองดุสน (ม้ำบัง T1)



No 2

X 239 ( บ้ำนฉลุงเหนือ )

X 280
(ซอยทรำยทอง บ้ำนคลองขุด)

อุตุนิยมวิทยาฯ

เทศบาลเมืองสตูล

ช่ือ  -ส กุ ล เบอ ร์โทรศัพท์

1.นายเจ๊ะหมาด  ฮะอุ รา 0817666230

2.นายบุญ ทิพย์ สั ง ข์ ทอ ง 0816988856

3.นายมะหมาด  อุ มา 0897331671

4.นายจรัญ  ผิ ว เลื อ ง 0897339096

5.นายตอ เล็ บ บูหมัน 0817988469

6.นายเน๊ยะหมาด  ปัตตานี 0872968411

7.นายอ รุณ หมัด ส า 0892973077

8.นายเจ๊ะอ ดุ ล ย์ เถ าวั ล ย์ 0898785925

รายช่ือ ผู้รับผิ ด ชอ บรายง านส ถ านก ารณ์น ้า อ้าเภอ เมือ ง ส ตูล

9.น ายอ ภิศัก ด์ิ แด ง ตี 0846328129

10.น ายศัก ด า หาส กุ ล 0824334688

11.น ายอ้าพล  รบบาน า 0862873240

12.น ายมะหะหมาด ซุ ก รี หวั ง ผ ล 0841960466

13.นายอานนท์ ตักวี 0897349459

14.นายสนธยา นาราวั น 0836380977

15.นายชัญณนง ค์ ไชยจิตต์ 0896586202

16.นายสมใจ เกลี ยง คง 0862907591

17.น ายส ราวุ ธ สุ มาลี 0999743330

18.นายส มชาย ลิ มานิ 0898694237

19.นายเก ษม ซ อ แล ะ 0868694237



ลุ่มน ้ำคลองละงู (T2)
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.

คลองล้ำโลน  27  ก.ม. (T21)

คลองล้ำโลนน้อย  16  ก.ม.
(T22)

X 150 ( บ้ำนวังป่ำเคียน 

X 231 A (ชุมชนประชำบ้ำรุง)

คลองล้ำจุหนุง  13  ก.ม. (T26)
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คลองหนัง 9 ก.ม. (T24)

คลองล้ำแยแนะ  10  ก.ม. (T23)

คลองล้ำโลน  49  ก.ม.
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อบต. ละงู

อบต. ปาล์มพัฒนาฯ

อบต. ทุ่งหว้า

ทะเลอันดามัน

นายกิตติพงค์ ประเสริฐ
นายสุธรรม อนุพงค์ 
นางวรรณี หมุนเอียด
นายประพันธ์ หนูปลอด
นายวิโรจน์ จันมณี
นายสมชาย แท่นประมูล

รำยช่ือผู้รับผิดชอบรำยงำนสถำนกำรณ์น  ำ อ ำเภอละงู

ช่ือ -สกุล เบอร์โทรศัพท์ ล ำดับที่

นายกิตติพงค์ ประเสริฐ 083-6502848 1
นายสุธรรม อนุพงค์ 081-7384192 2
นางวรรณี หมุนเอียด 080-1381401 3
นายประพันธ์ หนูปลอด 083-5351593 4
นายวิโรจน์ จันมณี 084-0694014 5
นายสมชาย แท่นประมูล 085-4933780 6
นายอุทัย ด าอ่อน 080-9821580 7
นายไชยา เทพสง 094-0965342 8
นายส ารวย พรมหมี 080-1371283 9
นางสาวนภาพร เทพสง 085-8919564 10
นายปรามวล แสงวิมาน 081-0984522 11
นายเสน่ห์ ละมูลสุข 086-2964713 12
นายสุรจิต ภู่ระหงษ์ 085-6500942 13
นายหนับ เรืองฉิม 087-2957987 14
นางสาวสีกะ รอเกตุ 082-4338210 15
นายไสว ส าเร 084-9649618 16
นายธัญพิสิษฐ์ ยังน่ิง 085-6293273 17
นายอ านาจ ทองอินมา 087-8999207 18
นายลีฉา ส าเร 087-2999859 19
นายสอแหละ แดงนุ้ย 090-1648966 20
นายสวัสดี ช านาญดง 089-2954530 21
นายดลลาห์ จิสา 085-8968340 22



คลองดำหล้ำ  11.4 ก.ม. (T34)

ลุ่มน ้ำคลองท่ำแพ (คลองบำรำเกตุ T3)

ทะเลอันดามัน

18
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ฝายคลองท่าแพ

11
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.

X 264 ( บ้ำนท่ำแพ )

อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนน ้ำหรำ
ควำมจุ 0.24 ล้ำน ลบ.ม.

คลองน ้ำหรำ  7  ก.ม. (T 31)

คลองมำจัง  13.6  ก.ม. (T32)

คลองปูโล๊ะ  10.6  ก.ม. (T33)


