
 

 

แผนปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย  วาตภัย  นําปาไหลหลาก  และแผนดนิโคลนถลม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

******* 

             เพื่อเปน การเตรยีมความพรอมในการชวยเหลอืผูประสบปญหาอุทกภัย  นําทวมฉับพลัน  

น้ําปาไหลหลาก  และดนิโคลนถลม ประจําป  25 65 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด  

องคการบรหิารสวนตําบลบาน กอก  จงึไดจัดทําแผนเผชิญเหตุขึ้น  เพื่อปองกันอันตราย ในชีวติและ

ทรัพยสนิของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ใหเกดิประโยชนแกประชาชนใหมากที่สุด    

 

 เปาหมายและภารกจิ 

                   1. เพื่อการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย  วาตภัย  น้ําปาไหลหลาก และดนิโคลนถลม  

มปีระสงคเพื่อเตรยีมการปองกันลวงหนาไมใหภัยเกดิขึ้น  โดยมาตรการ ตรวจการระดมกําลังของฝาย

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน ( อปพร. ) รวมทัง้ขอสนับสนุนจากสวนราชกา รอื่น เพื่อลดการ

สูญเสยีชีวติและทรัพยสนิของประชาชน  หรอืของราชการใหเหลอืนอยที่สุด  และเมื่อภัยที่เกดิขึ้นไดผาน

พนไปแลวจะตองดําเนนิการฟนฟูบูรณะความเสยีหายตางๆ ใหเขาสูสภาวะปกตโิดยเร็ว 

                    2. เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวของไดมโีอกาสประสานการดําเนนิการ  

พัฒนาศักยภาพในการปฏบิัตงิานรวมกัน  สรางความคุนเคยและเพื่อความรวมมอืกันปฏบิัตงิาน  

                    3. เพื่อใหสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืนมคีวามตื่นตัวในการชวยเหลอื

ผูประสบภัยอยูเสมอ 

 

นิยามศัพท 

“สาธารณภัย ”  หมายถงึ  อัคคภัีย  วาตภัย  ตลอดจนภัยอื่นอันมทีี่มาจากสาธารณะ           

ไมวาจะเกดิจากธรรมชาต ิ หรอืมผูีกระทําใหเกดิขึ้น  ซึ่งกอใหเกดิอันตรายแกชีวติ  รางกายของ

ประชาชน  หรอืความเสยีหายแกทรัพยสนิของประชาชน หรอื ของรัฐ 

          “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 

   (1)  นายกองคการบรหิารสวนจังหวัด 

   (2)  นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 

   (3)  นายกองคการบรหิารสวนตําบล 

   (4)  หัวหนาผูบรหิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวน

ทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนัน้ 

“ผูอํานวยการสวนทองถิ่น” หมายความวา ผูอํานวยการฝายพลเรอืน เขตทองที่ตามกฎหมาย

วาดวยการปองกันฝายพลเรอืน หรอื  ผูซึ่งรัฐมนตรแีตงตัง้โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหมหีนาที่

อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 



สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถ่ิน 

 

สภาพท่ัวไป 

ประวัตคิวามเปนมา 

ตําบลบานกอก เปนตําบลหนึ่งของ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิแตแรกเริ่มการตัง้ตําบลบาน

กอก พระราชบัญญัตลิักษณะปกครองทองที่ พ .ศ.2457  มจํีานวนหมูบาน 17 หมูบาน ปจจุบันการ

เตบิโตของจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น  มกีํานันทัง้หมด 5  คน คนแรกช่ือกํานันหมุน คนที่สองช่ือ   

กํานันมา คนที่สามช่ือ  กํานันสุพจน  พันธุศักดานุวัฒน คน ที่สี่ช่ือ   กํานัน สมพงษ  ผิวรักษา                  

และคนปจจุบันช่ือ  กํานันชาญชัย  เอี่ยมสําอาง 

สาเหตุที่ตัง้ช่ือบานกอกสบืเนื่องมาจากราษฎรสมัยกอนมลีําน้ําไหลผานและมตีนมะกอกอยู

หลายตนชาวบานที่ไปหาปลาบรเิวณนัน้ไดอาศัยรมเงาและลูกมะกอกมารับประทานในชีวติประจําวัน

ชาวบานที่อาศัยอยูบรเิวณหวยกอกจงึตัง้หมูบานและใชช่ือหมูบานวาบานกอกมาจนถงึปจจุบัน 

ลักษณะที่ตั้ง 

           ตําบลบานกอ กเ ปน หนึ่ง ใน เกา ตําบลของอําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิตัง้อยูหางจาก           

ศาลากลางจังหวัดชัยภูม ิประมาณ 36  กโิลเมตร 

เน้ือท่ี ตําบลบานกอก  มเีนื้อที่ประมาณ  51,991  ไร   

อาณาเขตตดิตอ    ทศิเหนอื  ตดิกับตําบลหนองบัวบาน 

             ทศิใต  ตดิกับตําบลหนองบัวบาน 

                          ทศิตะวันออก ตดิกับตําบลหนองบัวใหญ , ตําบลรังงาม  

                         ทศิตะวันตก ตดิกับตําบลกุดน้ําใส 

 

ลักษณะภูมปิระเทศ   ลักษณะภูมปิระเทศของตําบลบานกอกเปนพื้นที่สูงโดยทางดานทศิเหนอืสูงกวา

ระดับน้ําทะเล 230 เมตร   ดานทศิใตสูงกวาระดับน้ําทะเล 260 เมตร  พื้นที่สองดานมลีักษณะลาด

เอยีงลงมาทางตอนกลางของตําบล  สภาพดนิเปนดนิเหนยีวปนทรายและมพีื้นที่เปนดนิเค็มบางสวนโดย

หนาดนิถูกชะลางทําการเกษตรไมไดผลเทาที่ควรและในพื้นที่ขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก   

มภูีมอิากาศแหงแลง มปีรมิาณน้ําฝนนอยในแตละป 

          

 ลักษณะการปกครอง 

ตําบลบานกอก  แบงการปกครองออกเปน  17  หมูบาน  ดังน้ี 

หมูที่  1    บานกอก    ผูใหญบาน   นายวุฒสิาร  เกษมสุข 

               หมูที่  2    บานกอก      ผูใหญบาน   นายรุงโรจน  กลอนคางพูล 

                    หมูที่  3    บานโนนทอง  ผูใหญบาน   นายนคร  สงิหลา 

                    หมูที่  4    บานสําโรงทุง  ผูใหญบาน   นายอุบล  สงิหลา 

                    หมูที่  5    บานหลุบง้ิว  ผูใหญบาน   นายพษิณ ุ ชาตเิผือก 

                    หมูที่  6    บานมะเกลอื  ผูใหญบาน   นายวันชัย  กุงขุนทด 

                    หมูที่  7    บานสระสี่เหลี่ยม กํานัน   นายสุพรรณ  ชัยนอก 



                    หมูที่  8    บานโนนสะอาด ผูใหญบาน   นายสมปอง  นาดี 

                    หมูที่  9    บานทุงสวาง    ผูใหญบาน   นายสมบัต ิ สแีดง 

        หมูที่  10  บานคงคาลอม ผูใหญบาน   นายอภิสทิธิ์  มใีส 

                    หมูที่  11  บานโนนทอง  ผูใหญบาน   นายตรงึจิตร  นอยวเิศษ 

  หมูที่  12  บานกอก  ผูใหญบาน นายชาญชัย  เอี่ยมสําอาง  

  หมูที่  13  บานมะเกลอื  ผูใหญบาน นาย กันตภณ  ลายภูคํา 

  หมูที่  14  บานสระสี่เหลี่ยม ผูใหญบาน นายสมพร  ผิวรักษา 

  หมูที่  15  บานหนองไผ  ผูใหญบาน นา มะล ิ โพธิ์ทอง 

  หมูที่  16  บานดงผาสุก ผูใหญบาน นายเดนรัก  จาแกว  

  หมูที่  17  บานโนนทอง ผูใหญบาน นาย สานติย  แดงสุวรรณ 

 

สภาพทางเศรษฐกจิ 

การประกอบอาชพี ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มกีารทํานาเปนหลักซึ่ง ขาวนับเปน

พชืเศรษฐกจิและเปนรายไดหลักของครอบครัว นอกจากนี้ยังมพีชืชนดิอื่น ไดแก พรกิ ขาวโพด มัน

สําปะหลัง ฯลฯ และมกีารเลี้ยงสัตว  ไวเพื่อการบรโิภค  และจําหนายบาง ไดแก โค สุกร ไก เปนตน 

มหีนวยธุรกจิ 

   - ปมน้ํามัน และกาซ                      จํานวน    6  แหง 

                  - โรงสขีาว      จํานวน    9  แหง 

สภาพทางสังคม 

การศึกษา  

                    -   โรงเรยีนระดับประถมศกึษา     จํานวน  4  โรงเรยีน 

  -   โรงเรยีนขยายโอกาส   จํานวน  1  แหง 

                    -   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      จํานวน  3  แหง 

                    -   ศูนยการเรยีนรูชุมชนของ กศน.  จํานวน  1  แหง 

         -  ศูนยขอมูลตําบล                จํานวน  1  แหง 

สถาบัน และองคกรทางศาสนา  

        - วัด / ที่พักสงฆ      จํานวน  8  แหง 

  - มัสยดิ     จํานวน  1  แหง 

การสาธารณสุข 

        -  สถานอีนามัยประจําตําบล / หมูบาน             จํานวน  2  แหง 

                   -  อัตราการม ีและการใชสวมราดน้ํา รอยละ 100    

         

ความปลอดภัยในชวีติ และทรัพยสนิ 

                 -  มปีอมยามตํารวจ   ประจําอยูหมูที่  2  บานกอก  1  แหง 

        - ศูนยการรักษาความปลอดภัยหมูบาน  จํานวน  2  แหง  

 



 

 

การคมนาคม 

       - มถีนนทางหลวง  หมายเลข  201     เสนทางหลักเขาสูกรุงเทพฯ 

       - มถีนนทางหลวง  หมายเลข  2170   บําเหน็จณรงค 

                - ทางหลวง  หมายเลข  2179  หนองบัวระเหว  

       - สถานรีถไฟจัตุรัส  กรุงเทพฯ - หนองคาย   

       - ถนน รพช. บานสระสี่เหลี่ยม 

การโทรคมนาคม 

       - มโีทรศัพทบาน โทรศัพทมอืถอืและหอกระจายขาว 

การไฟฟา 

       - มไีฟฟาใชครบทุกหมูบาน 

การประปา  พื้นที่ตําบลบานกอกมรีะบบการประปาใหประชาชนใช 12 หมูบาน เฉพาะในเขตหมูบาน

สวนเขตรอบนอกหมูบานยังไมมนี้ําประปาใช 

แหลงนํ้าธรรมชาติ   บงึ ,หนอง 7  แหง  

แหลงนํ้าที่สรางขึ้น 

        -  อางเก็บน้ําบานโนนสะอาด    

        -  บอบาดาล บานสระสี่เหลี่ยม 

        -  บอน้ําตื้น   3  แหง( หมูที่ 8,15, 7, 8, 9 , )  

ขอมูลอื่น ๆ   

มวลชนจัดตัง้ -  อ.พ.ป.ร.  3  รุน  จํานวน  171  คน 

 

ศักยภาพของชุมชน และพื้นที่ 

    -  การรวมกลุมอาชีพตางๆ เชน ทอเสื่อกก กลุมปน กลุมจักสาน เปนตน 

กลุมเปาหมาย 

                     1. กลุมเปาหมายที่เปนพื้นที่เสี่ยงจากการเกดิอุทกภัย อยูในพื้นที่ลุมบงึละหานและ

หมูบานที่มทีางน้ําไหลผาน 

                     2. เจาหนาที่หนวยกูภัยและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน ตลอดทัง้หนวยกูภัย

ของสวนราชการ องคกรเอกชน อาสาสมัครมูลนธิติางๆ  เจาหนาที่ขอมูลขาวสาร   การแจงเหตุ และ

การประชาสัมพันธ  

 

 

 

 

 



 

แผนปองกันและชวยเหลอืผูประสบอุทกภัย ม ี3 ข้ันตอน  ดังน้ี 

  

แผนกอนเกดิอุทกภัย 

   - หามาตรการในการปองกัน อุทกภัย เชน การใหความรูในการชวยเหลอืตนเอง         

ขัน้พื้นฐาน ไดแก การแจงเตอืน การตดิตามขาวสารของกรมอุตุนยิมวทิยาใหทันเหตุการณ              

อยูตลอดเวลาการเปดทางน้ําไหลผานใหสะดวกขึ้น  

   - การเตรยีมการกอนอพยพ การขนยายผูเจ็บปวย ผูสูงอายุ การวางแผนวาจะอพยพไป

อยูที่ใด หรอืการตัง้ศูนยพักพงิช่ัวคราว 

                  - แจงเตอืนภัยให ประชาชนผูที่อาศัยอยูบรเิวณพื้นที่เสี่ยงภัยทราบทางหอกระจายขาว

ประจําหมูบานหรอืเครื่องแบบไรสายขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก   โดยเฉพาะผูอยูอาศัย     

ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบลวงหนาถงึสถานการณอุทกภัยที่อาจจะเกดิขึ้น 

   - จัดเตรยีมอุปกรณ  เครื่องมอื  บุคลากร  และงบประมาณ  เครื่องใชในการ ชวยเหลอื  

ผูประสบอุทกภัยใหพรอม เชน เสื้อชูชีพ เชือกกูภัยทางน้ํา   

 

แผนเผชญิเหตขุณะเกดิภัย 

   - รับปญหาความตองการของ ประชาชน ที่ประสบ อุทกภัย  การชวยเหลอืชีวติ            

การเคลื่อนยาย และใหการบรรเทาชวยเหลอืผูประสบ อุทกภัยเบื้องตน และหากเกนิขดีความสามารถ  

ใหรายงานขอรับความชวยเหลอืจากหนวยงาน ใกลเคยีง โดยดวน (กรณเีรงดวนใหรายงานทางวทิยุ

สื่อสารหรอืทางอื่นโดยทันท)ี 

   

แผนการการบูรณะฟนฟู 

 -  บรรเทาทุกขแกผูประสบสาธารณภัย  เชน  การแจกจายเครื่องอุปโภค บรโิภค  การให

การดูแลดานสุขภาพ  การแจกจายยารักษาโรค 

 -  เตรยีมการบูรณะฟนฟูหลังการเกดิสาธารณภัยในความเสยีหาย ๆ ดาน โดยพจิารณา

จากความตองการของผูประสบสาธารณภัย  และเตรยีมการใหความชวยเหลอืโดยทันทหีลังน้ําลด 

สํารวจความเสยีหาย โดยแยกเปน 

-  ความเสยีหายสิ่งสาธารณประโยชน 

-  ความเสยีหายดานชีวติและทรัพยสนิ 

-  ความเสยีหายดานการเกษตร 

-  ความเสยีหายดานปศุสัตวและประมง 

-  ความเสยีหายดานอื่น ๆ  

 

                        

 

 



ภารกจิในการปองกันภัยฝายพลเรอืน 

 

ภารกจิของศูนย  อปพร.องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

 ศูนย อปพร .องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มนีายกองคการบรหิารสวน           

ตําบลบานกอก เปนผูอํานวยการศูนยฯ  ทัง้นี้องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มกีารประชุมช้ีแจง   

ถงึภารกจิและหนาที่ของแตละสวนงาน  ใหเกดิความเขาใจ  โดยมกีารจัดแบงภารกจิเปน  5       

ภารกจิหลักดังนี้ 

1.ภารกจิดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  1.  มหีนาที่สนับสนุนและจัดเตรยีมกําลังสมาชิก อปพร .  ในการปองกันสาธารณภัย     

ภัยพบิัตติางๆหรอือุบัตเิหตุที่เกดิขึ้นในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  การจัดเตรยีม       

ความพรอมในการบรรเทาภัย การดําเนนิการกูภัย บรรเทาภัยใหรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ 

 2.  ตรวจตรา  สอดสองสถานที่ที่ไมปลอดภัย  เสี่ยงตอการเกดิสาธารณภัย 

 3.  สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย  พื้นที่รองรับการอพยพ 

 4.  สํารวจแหลงน้ําดบัเพลงิ  เครื่องมอื  เครื่องใชในการปองกันภัย 

 5.  จัดเตรยีม ซอมบํารุงเครื่องมอื  และอุปกรณ  ยานพาหนะสําหรับการปองกันภัยและ

การกูชีพใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ 

7  ปฏบิัตงิานเมื่อเกดิภัย  ระงับและบรรเทาสาธารณภัย  การชวยเหลอืผูตกอยูในอันตราย  

ผูอพยพ และผูประสบภัย 

               8  รวมวางแผนและจัดทําแผนการฝกปฏบิัตกิารซอมปองกันภัยฝายพลเรอืนขององคการ

บรหิารสวนตําบลบานกอก  และรวมซอมแผนปองกันภัยรวมกับฝายตางๆ 

               9  ปฏบิัตหินาที่ตามที่ผูอํานวยการศูนย อปพร .องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก

มอบหมาย 

 

2.ภารกจิดานการรักษาความสงบเรยีบรอย 

          ฝายรักษาความสงบเรยีบรอยมหีนาที่สนับสนุนและจัดเตรยีมกําลังสมาชิก  อปพร .          

ในการรักษา  ความสงบเรยีบรอย  การรักษาความปลอดภัย  โดยมภีารกจิดังนี้ 

               1. ดําเนนิการรักษาความสงบเรยีบรอยของชุมชนหมูบานโดยทั่วไป 

               2. รักษาความสงบเรยีบรอย  ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ  การจัดระเบยีบ

การจราจร  ในกรณเีกดิอุทกภัยหรอืภัยพิบัตติางๆที่เกดิในพื้นที่ขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

               3. สนับสนุนและรวมกับเจาหนาที่ตํารวจดําเนนิการปองกันการโจรกรรมกออาชญากรรม  

ในพื้นที่ประสบภัย 

4. รวมซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมกับฝายตางๆ 

               7. ปฏบิัตหินาที่ตามที่ผูอํานวยการศูนย อปพร .องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก

มอบหมาย 

 

 



3.ภารกจิดานการสงเคราะหผูประสบภัย 

          มหีนาที่ สนับสนุนและจัดเตรยีมกําลังสมาชิก อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน             

ในการชวยเหลอื ผูประสบอุทกภัย  การดูแลและเคลื่อนยายผูเจ็บปวย  และการสงเคราะหผูประสบภัย   

โดยมภีารกจิดังนี้ 

               1. จัดหาเตรยีมเครื่องมอื   เครื่องใช  เครื่องอุปโภคบรโิภค  และเวชภัณฑ  ในการใหควา ม

ชวยเหลอืผูประสบภัยและผูที่ไดรับอันตรายหรอืบาดเจ็บ 

               2. รวมชวยเหลอืในการอพยพผูประสบภัย  ดานการรักษาพยาบาล  การอนามัย การจัด

ระเบยีบภายในสถานที่รองรับการอพยพ 

3.  รวมประสานงานกบัหนวยงานตางๆ ในการบรรเทาทุกขผูประสบภัย 

4.  สํารวจจํานวนผูประสบภัย  และความเสยีหายเบื้องตน  รายงานผูบังคับบัญชาทราบ  

5.  จัดเตรยีมสถานที่ในการชวยเหลอืสงเคราะหผูประสบภัยเบื้องตน 

6.  รวมสงเคราะห  ชวยเหลอืการแจกจายอาหาร  และสิ่งของหรอืถุงยังชีพแกผูประสบภัย 

               7. รวมซอมแผนปองกันภัย  การชวยเหลอืการรักษาพยาบาล  และการเคลื่อนยาย   

รวมกับฝายตางๆ 

               8. ปฏบิัตหินาที่ตามที่ผูอํานวยการศูนย อปพร .องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก

มอบหมาย 

 

4.ภารกจิดานปฏบิัตกิารกูชพีกูภัย 

          มหีนาที่เปนหนวยเผชิญเหตุ( First Responder Unit) ประจําองคการบรหิารสวนตําบล          

บานกอกหรอืประจําศูนย อปพร .ปฏบิัตงิานกูชีพ  กูภัยเบื้องตนในกรณเีกดิภัยพบิัตหิรอื             

อุบัตเิหตุทางถนนใหการชวยเหลอืผูประสบภัย และการชวยเหลอืใหการปฐมพยาบาล               

รวมทัง้เคลื่อนยายผูประสบภัยไดอยางปลอดภัยไดอยางปลอดภัย  รวดเร็วและถูกตองตามหลัก  

วชิาการสามารถใหการสนับสนุนหนวยงานในพื้นที่หรอืหนวยงานขางเคยีงที่มพีื้นที่ตดิตอกัน              

ในการทํางานกูชีพไดอยางรวดเร็ว 

 

5.ภารกจิดานการสนับสนุน 

1  มสิเตอรเตอืนภัย มหีนาที่เฝาระวังและแจงเตอืนภัย 

2  งานสื่อสาร  มหีนาที่สื่อสารขอมูลกับหนวยงานตางๆเมื่อเกดิเหตุสาธารณภัย  

3  งานกจิกรรม  มหีนาที่การจัดกจิกรรมสนับสนุนตางๆอยางตอเนื่อง 

4  งานสวัสดกิาร  มหีนาที่ดูแลชวยเหลอืสมาชิก อปพร. 

5  งานประชาสัมพันธขาวสาร การแจงเตือนภัยทางหอกระจายขาวหรอืเสยีงไรสาย 

 

 

 



การปฏบัิตเิมื่อเกิดภัยทางธรรมชาต ิ
                   ภัยพบิัต ิหมายถงึ  สิ่งที่เกดิจากการกระทําของมนุษยที่เขาไปคุกคามโดยการทําลายปา

ไมหรอืแหลงทรัพยากรธรรมชาตทิี่สําคัญ ทําใหธรรมชาตเิสยีสมดุลจนเกดิภัยพิบัตติางๆ  ภัยธรรมชาติ   

มมีากมาย  

วธิปีองกันวาตภัย 

 • ตดิตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตอืนจากกรมอุตุนยิมวทิยาสมํ่าเสมอ  

• สอบถาม แจงสภาวะอากาศรายแกกรมอุตุนยิมวทิยา 

• ซอมแซม อาคารใหแข็งแรง เตรยีมปองกันภัยใหสัตวเลี้ยงและพชืผลการเกษตร  

• ฝกซอมการปองกันภัยพบิัต ิเตรยีมพรอมรับมอื และวางแผนอพยพหากจําเปน 

• เตรยีมเครื่องอุปโภค บรโิภค ไฟฉาย แบตเตอรี ่วทิยุกระเปาหิ้วตดิตามขาวสาร 

      • เตรยีมพรอมอพยพเมื่อไดรับแจงใหอพยพ 

วธิปีองกันภัยจากอุทกภัย 

• ควรตดิตามฟงขาวอากาศของกรมอุตุนยิมวทิยาสมํ่าเสมอ เมื่อใดที่กรมอุตุนยิมวทิยาเตอืนให

อพยพ ทัง้คนและสัตวเลี้ยงควรรบีอพยพไปอยูในที่สูง อาคารที่ม่ันคงแข็งแรง 

• ถาอยูที่ราบใหระมัดระวังน้ําปาหลาก จากภูเขาที่ราบสูงลงมา กระแสน้ําจะรวดเร็วมาก    

ควรสังเกตเมื่อมฝีนตกหนักตดิตอกันบนภูเขาหลาย ๆ วัน ใหเตรยีมตัวอพยพขนของไวที่สูง 

• ถาอยูรมิน้ําใหเอาเรอืหลบเขาฝงไวในที่จะใชงานได เมื่อเกดิน้ําทวม เพื่อการคมนาคม       

ควรมกีารวางแผนอพยพวาจะไปอยูที่ใด พบกันที่ไหน อยางไร 

• กระแสน้ําหลากจะทําลายวัสดุกอสราง เสนทางคมนาคม ตนไม และพชืไร ตองระวัง

กระแสน้ําพัดพาไป อยาขับรถยนตฝาลงไปในกระแสน้ําหลาก แมบนถนนก็ตาม อยาลงเลนน้ํา อาจจะ

ประสพอุบัตภัิยอื่น ๆ อกีได 

• หลังจากน้ําทวม จะเกดิโรคระบาดในระบบทางเดนิอาหารทัง้คนและสัตว ใหระวังน้ําบรโิภค 

โดยตมใหเดอืดเสยีกอน 

วธิปีองกันภัยจากแผนดนิไหว 

          • เตรยีมเครื่องอุปโภคบรโิภคที่จําเปน เชน ถานไฟฉาย ไฟฉาย อุปกรณดับเพลงิ น้ําดื่ม น้ําใช 

อาหารแหง ไวใชในกรณไีฟฟาดับหรอืกรณฉีุกเฉนิอื่น ๆ 

          • จัดหาเครื่องรับวทิยุ ที่ใชถานไฟฉายหรอืแบตเตอรี่ สําหรับเปดฟงขาวสารคําเตอืน คําแนะนํา

และสถานการณตาง ๆ 

          • เตรยีมอุปกรณนริภัย สําหรับการชวยชีวติ 

          • เตรยีมยารักษาโรค และเวชภัณฑใหพรอมที่จะใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

          • จัดใหมกีารศกึษาถึงการปฐมพยาบาล เพื่อเปนการเตรยีมพรอมที่จะชวยเหลอืผูที่ไดรับ

บาดเจ็บ หรอือันตรายใหพนขดีอันตรายกอนที่จะถงึมอืแพทย 

          • จําตําแหนงของวาลว เปด-ปดน้ํา ตําแหนงของสะพานไฟฟา เพื่อตัดตอนการสงน้ํา และไฟฟา  

          • ยดึเครื่องเรอืน เครื่องใชไมสอย ภายในบาน ที่ทํางาน และในสถานศกึษาใหความม่ันคง       

แนนหนา ไมโยกเยกโคลงเคลงไปทําความเสยีหายแกชีวติและทรัพยสนิ 



          • ไมควรวางสิ่งของที่มนี้ําหนักมาก ๆ ไวในที่สูง เพราะอาจรวงหลนมาทําความเสยีหายหรอื   

เปนอันตรายได 

          • เตรยีมการอพยพเคลื่อนยาย หากถงึเวลาที่จะตองอพยพ 

          • วางแผนปองกันภัยสาํหรับครอบครัว ที่ทํางาน และสถานที่ศกึษา มกีารช้ีแจงบทบาทที่  

สมาชิกแตละบุคคลจะตองปฏบิัต ิมกีารฝกซอมแผนที่จัดทําไว เพื่อเพิ่มลักษณะและความคลองตัว      

ในการปฏิบัตเิมื่อเกดิเหตุการณฉุกเฉนิ 

ขณะเกดิแผนดนิไหว 

          • ตัง้สต ิอยูในที่ที่แข็งแรงปลอดภัย หางจากประตู หนาตาง สายไฟฟา เปนตน  

          • ปฏบิัตติามคําแนะนํา ขอควรปฏบิัตขิองทางราชการอยางเครงครัด ไมตื่นตระหนกจนเกนิไป  

          • ไมควรทําใหเกดิประกายไฟ เพราะหากมกีารร่ัวซมึของแกสหรอืวัตถุไวไฟ อาจเกดิภัยพบิตัิ

จากไฟไหม ไฟลวก ซ้ําซอนกับแผนดนิไหวเพิ่มขึ้นอกี 

          • เปดวทิยุรับฟงสถานการณ คําแนะนําคําเตอืนตาง ๆ จากทางราชการอยางตอเนื่อง  

          • มุดเขาไปนอนใตเตยีงหรอืตั่ง อยาอยูใตคานหรอืที่ที่มนี้ําหนักมาก 

          • อยูใตโตะที่แข็งแรง เพื่อปองกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังรวงหลนลงมา 

          • อยูหางจากสิง่ที่ไมม่ันคงแข็งแรง 

          • ใหรบีออกจากอาคารเมื่อมกีารสั่งการจากผูที่ควบคุมแผนปองกันภัย หรอืผูที่รับผิดชอบ         

ในเรื่องนี้ 

   • หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาแผนดนิจะหยุดไหวหรอืสั่นสะเทอืนหลังเกดิแผนดนิไหว  

          • ตรวจเช็คการบาดเจ็บ และการทําการปฐมพยาบาลผูที่ไดรับบาดเจ็บ แลวรบีนําสง

โรงพยาบาลโดยดวน เพื่อใหแพทยไดทําการรักษาตอไป 

 • ตรวจเช็คระบบน้ํา ไฟฟา หากมกีารร่ัวซมึหรอืชํารุดเสยีหาย ใหปดวาลว เพื่อปองกันน้ําทวม

เออ ยกสะพานไฟฟา เพื่อปองกันไฟฟาร่ัว ไฟฟาดูด หรอืไฟฟาช็อต 

         • ตรวจเช็คระบบแกส โดยวธิกีารดมกลิน่เทานัน้ หากพบวามกีารร่ัวซมึของแกส (มกีลิ่น)        

ใหเปดประตูหนาตาง แลวออกจากอาคาร แจงเจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรอืนผูที่รับผิดชอบไดทราบ

ในโอกาสตอไป 

        • เปดฟงขาวสารและปฏบิัตติามคําแนะนํา จากทางราชการโดยตลอด  

        • ไมใชโทรศัพทโดยไมจําเปนเพราะอาจจะมแีกสร่ัวหรอืน้ํามันทําใหเกดิประกายไฟได 

        • อยากดน้ําลางสวม จนกวาจะมกีารตรวจเช็คระบบทอเปนที่เรยีบรอยแลว เพราะอาจเกดิการ

แตกหักของทอในสวม ทําใหน้ําทวมเออหรอืสงกลิ่นที่ไมพงึประสงค 

        • ออกจากอาคารที่ชํารุดโดยดวน เพราะอาจเกดิการพังทลายลงมา 

        • สวมรองเทายางเพื่อปองกันสิ่งปรักหักพัง เศษแกว เศษกระเบื้อง 

        • รวมพล ณ ที่หมายที่ไดตกลงนัดหมายกันไว และตรวจนับจํานวนสมาชิกวาอยูครบหรอืไม 

        • รวมมอืกับเจาหนาที่ในการเขาไปปฏบิัตงิานในบรเิวณที่ไดรับความเสยีหาย และผูไมมหีนาที่

หรอืไมเกี่ยวของ ไมควรเขาไปในบรเิวณนัน้ ๆ หากไมไดรับการอนุญาต 

        • อยาออกจากชายฝง เพราะอาจเกดิคลื่นใตน้ําซัดฝงได แมวาการสั่นสะเทอืนของแผนดนิ        

จะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม 



อุทกภัย   

        มสีายน้ําไหลมาอยางรวดเร็วรุนแรง มนี้ําทวมฉับพลัน อาจมดีนิโคลนและทอนซุงไหลมาพรอมกับ

สายน้ํา 

ขอควรจํา 

        น้ํามาใหขึ้นที่สูง ตัดไฟฟาเพื่อปองกันไฟฟาดูด 

ขอควรปฏบิัต ิ 

        ตรวจสอบดูเขตแนวพื้นที่น้ําทวมเพื่อหาพื้นที่สูงที่ปลอดภัยบรเิวณทายเขื่อนหรอือางเก็บน้ํา    

เปนบรเิวณที่ไมปลอดภัยหลกีเลี่ยงการปลูกบานบรเิวณพื้นที่น้ําทวมถงึควรเตรยีมกระสอบทรายไว     

ทําผนังกัน้น้ํา 

        ควรทําความสะอาดพื้นที่อยาใหมเีศษวัสดุที่สามารถลอยตามน้ําและกอใหเกดิอันตรายได     

หามขับขี่ยานพาหนะ หามเดนิ หามเลนน้ําในกระแสน้ําที่ไหลเช่ียวมวีทิยุตดิตัวและคอยฟงประกาศเพื่อ

ปฏบิัตติาม 

วธิกีารปฏบิัต ิ 

        ตดิตามประกาศทางวทิยุ และโทรทัศนหนไีปสูพื้นที่สูงที่ปลอดภัยปดสะพานไฟฟาหลัก และ      

ไมสัมผัสสวทิชไฟฟาขณะเปยกใหหลกีเลี่ยงจากสายไฟฟาที่ตกลงมาสูพื้นไมวางกระสอบทรายพงิผนัง

ขางนอกบาน เพราะเปนการเพิ่มแรงดันที่อาจทําใหผนังพังทลายไดไมดื่มน้ําประปาและไมดื่มน้ําที่ไหลมา

ทวม เพราะจะเปนอันตราย 

ภัยจากลมพายุ 

ลักษณะภัย ลมแรง ฝนตกหนัก น้ําทวมฉับพลัน มคีลื่นสูง และน้ําทวมชายฝง 

ขอควรจํา  

        เมื่อมกีารแจงเฝาระวัง หมายถงึพายุที่จะมาภายใน 36 ช่ัวโมง เมื่อมกีารแจงเตอืนภัย หมายถงึ 

พายุที่จะมาถงึ ภายใน 24 ช่ัวโมง เมื่อเกดิพายุ จะมฝีนตกหนัก และอาจเกดิน้ําทวมฉับพลัน 

ปรากฏการณศูนยกลางพายุ คอื เมื่อเกดิพายุแลวแตมลีมสงบฉับพลัน หมายถงึทานอยูในศูนยกลาง* 

ของพายุ และจะมพีายุตามมาอกีครัง้หนึ่ง 

ขอควรปฏบิัต ิ 

-ตดิตามขาวสารทางวทิยุและโทรทัศน หลบอยูในที่กําบังที่ม่ันคง อยูบนที่สูงที่น้ําทวมไมถงึ และอยา

ออกเรอื 

-เตรยีมชุดยังชีพ และชุดอุปกรณหนภัีย ตัดตนไมสูงไมใหลมทบับาน ตดิตัง้อุปกรณเสรมิความแข็งแรง

ของหนาตาง เก็บตุนอาหาร น้ําดื่ม และถานไฟฉาย เตมิน้ํามันรถไวใหเต็ม เตรยีมแผนอพยพ เมื่อมี

ประกาศอพยพ ใหอพยพทันทีอยาลังเลเพราะจะหนภัียไมทัน มเีบอรโทรศัพทที่ตองตดิตอในกรณฉีุกเฉนิ 

วธิกีารปฏบิัต ิ 

ถามปีระกาศใหอพยพ ใหอพยพไปสูที่ที่ทางการจัดเตรยีมให เมื่อไดยนิสัญญาณไซเรน ใหอพยพ กอน

ออกจากบานใหปดประตูหนาตางใหแนนหนาพรอมปดเทปแนวประตูหนาตาง ออกจากพื้นที่น้ําทวมไปสู

พื้นที่สูงที่ปลอดภัย เมื่อมลีมแรงใหอยูภายในกําบังที่ม่ันคงใหคํานงึถงึปรากฏการณศูนยกลางพายุ อยา

รบีออกจากที่กําบังจนกวาจะแนใจหรอืไดรับขอมูลสถานการณปลอดภัย 



 

ดนิถลม  

ลักษณะภัย หนิ ดนิ ทราย โคลน ซึ่งอยูบนที่ลาดชันสูงเลื่อนไถลมายังที่ต่ํา  

ขอควรจํา 

เมื่อเกดิฝนตกหนัก หรอืเกดิแผนดนิไหว มักเกดิดนิถลมตามมา ใหสังเกตสขีองน้ําที่ไหลผาน หากมสีขีุน

ขนอาจเกดิภัยดนิโคลนถลม เมื่อเกดิดนิถลม จะเปนอันตรายตออาคารสิ่งปลูกสราง เสนทางคมนาคม

ถูกตัดขาด เสาไฟฟา และตนไมลม 

ขอควรปฏบิัต ิ 

หลกีเลี่ยงการสรางบานอาศัยอยูในบรเิวณทีเ่คยมเีหตุการณดนิถลม หรอืบรเิวณหุบเขา พื้นที่มคีวาม

ลาดชันสูง พื้นที่ลาบลุมแองกระทะ พื้นที่รองน้ํา พื้นที่ถมดนิใหมที่มคีวามลาดชัน หากทานอยูในพื้นที่

บรเิวณอันตราย ใหสํารวจพื้นที่โดยรอบ เพื่อเตรยีมการหนภัีย ควรปลูกพชืยดึหนาดนิบรเิวณเชิงเขา 

และพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดความเสี่ยงของแผนดนิถลม สังเกตอากาศหากฝนตกหนัก ควรอพยพไปสูพื้นที่

ปลอดภัยโดยเร็ว 

สังเกตพื้นที่รอบที่อยูอาศัยหากพบสิ่งบอกเหตุที่มโีอกาสเกดิดนิถลมใหแจงหนวยงานรับผิดชอบ

ดําเนนิการแกไขโดยเร็ว 

 

 

 

                                     (ลงช่ือ) จ.ส.อ.                               ผูจัดทําแผน                                                                                                                                    

                                                      ( ประสทิธิ์ศักดิ์  มาตกุล )  

                                          นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการ 

 

 

                                     (ลงช่ือ)                                         ผูเห็นชอบแผน  

                                                    (นายสุทธศัิกดิ์  สังขทอง)  

                                                ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  

 

                                                                 

                                     (ลงช่ือ)                                         ผูอนุมัตแิผน  

                                                   (นายสมพงษ  ผิวรักษา)   

                                    ผูอํานวยการศูนยปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย  

                                             องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 
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