แผนที่ องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
*********************
1. สภาพการทั่วไป
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลช่ องด่า น ตั้ง อยู่ ทางทิศ เหนือ ของอ าเภอบ่อ พลอย ห่ างจาก
ที่ว่าการอาเภอบ่อพลอยประมาณ ๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ

มีพื้นที่ติดต่อตาบลหลุมรัง อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศใต้

มีพื้นที่ติดต่อตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันออก

มีพื้นที่ติดต่ออาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันตก

มีพื้นที่ติดต่ออาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตาบลช่องด่าน อาเภอ

เขตการปกครอง
หมู่ที่
1
2
3
4
5

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

บ้านหัวเขา
บ้านช่องด่าน
บ้านหนองหว้า
บ้านวังใหญ่
บ้านสามยอด

6
7
8
9
10

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านเขาแดง
บ้านหนองเข้
บ้านหนองบัว
บ้านหนองพุพระ
บ้านช่องด่าน

หมู่ที่
11
12
13
14
15

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านช่องด่าน
บ้านสามยอด
บ้านหัวเขา
บ้านเขาพุ
บ้านห้วยคร้อ

เนื้อที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลช่ อ งด่ า น มี พื้ น ที่ โ ดยประมาณ ๒๒๓ ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ
ประมาณ ๑๓๙,๓๗๕ ไร่

ประชากร
แบ่ งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้ าน ประชากรทั้งสิ้ น 7,803 คน จ าแนกเป็นชาย
3,835 คน หญิง 3,968 คน และมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 7,803 ครัวเรือน
ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา

176

161

166

327

คน

หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน

394

430

474

904

คน

หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า

157

249

274

523

คน

หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่

321

416

453

869

คน

หมู่ที่ 5 บ้านสามยอด

127

173

151

324

คน

หมู่ที่ 6 บ้านเขาแดง

202

274

279

553

คน

หมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้

202

264

261

525

คน

หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว

175

237

248

485

คน

หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ

198

324

331

655

คน

หมู่ที่ 10 บ้านช่องด่าน

133

306

229

435

คน

หมู่ที่ 11 บ้านช่องด่าน

91

157

184

341

คน

หมู่ที่ 12 บ้านสามยอด

147

231

243

474

คน

หมู่ที่ 13 บ้านหัวเขา

274

180

152

332

คน

หมู่ที่ 14 บ้านเขาพุ

245

363

358

721

คน

หมู่ที่ 15 บ้านห้วยคร้อ

86

170

165

335

คน

2,928

3,835

3,968

7,803

คน

ข้อมูลรวม :

-

สภาพภูมิประเทศ
สภาพภู มิ ป ระเทศ มี ส ภาพทางกายภาพเป็ น ที่ ร าบสลั บ ภู เ ขา มี ล าตะเพิ น ไหลผ่ า น
พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง การเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผล

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ทางการเกษตร เช่ น ปลู ก อ้ อ ย ข้ า วโพด
มันสาปะหลัง ยูคาลิปตัส สับปะรด ทานา ปลูกผักต่างๆ

การคมนาคม
การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ถึง
จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ ๕๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๖๐ นาที เดินทางโดยรถ
โดยสารประจาทาง ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง

การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต.) จานวน ๒ แห่ง ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลช่องด่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน รับผิดชอบ
หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔ และ ๑๕ (ผอ.รพสต. คือ นายมาโนช กริ่มใจ)
(๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามยอด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านสามยอด
รับผิดชอบ หมู่ที่ ๕,๖,๗,๘,๙,๑๒ (ผอ.รพสต. คือ นางอติภา ใจตรง)

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีตารวจชุมชนประจาตาบล จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาพุ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รถยนต์ ขนาด ๖ ล้อ บรรทุกน้าขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร จานวน ๑ คัน

หน่วยงานของรัฐ
- สานักงานเกษตรอาเภอบ่อพลอย

แหล่งน้าที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
- ฝาย
- บ่อน้าตื้น
- บ่อบาดาล
- ระบบประปา
- อ่างเก็บน้า

๑
๑๕๕
๑๓๒
๒๘
๑

แห่ง (หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามยอด)
บ่อ
บ่อ
แห่ง
แห่ง (หมูท่ ี่ ๖ บ้านเขาแดง)

แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า , ลาห้วย 1 สาย (ลาตะเพิน)

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- มีป่าไม้

หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตาบล
โรงแรม

จานวน ๒ แห่ง
- โรงแรมบลูแซฟไฟล์ จานวน ๓๐ ห้อง
- โรงแรมกรังค์ปรีซ์

ปั๊มน้ามันและก๊าซ

จานวน ๕๐ ห้อง

จานวน ๒ แห่ง ตั้งอยู่

- หมู่ที่ ๑๔ บ้านช่องด่าน
- หมู่ที่ ๕ บ้านสามยอด
โรงงานอุตสาหกรรม จานวน ๔ แห่ง ได้แก่
- ลานมันบ้านวังใหญ่

หมู่ที่ ๔

- ลานมันโชคพิพัฒน์ (สาขาช่องด่าน) หมู่ที่ ๑๔
- ลานไม้ทรัพย์วรรณษา หมู่ที่ ๑
- ลานไม้อินทิรา

หมู่ที่ ๑๔

โรงสี จานวน ๒ แห่ง ได้แก่
- โรงสี หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขา
- โรงสี หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาพุ
โรงฆ่าสัตว์ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านช่องด่าน
เหมืองแร่

จานวน ๑ แห่ง ได้แก่ บริษัท เอส.เอ.พี. เหมืองแร่ จากัด ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๓

สนามกอล์ฟ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขา
สนามกอล์ฟบลูแซฟไฟร์และรีสอร์ท (Blue Sapphire Golf & Resort)
สนามกอล์ฟกรังปรีซ์ กอล์ฟ คลับ (Grand Prix Golf Club)

การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ประมาณร้อยละ 80ประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรม ทาสวน ทาไร่ รองลงมาได้แก่ ด้านธุรกิจค้าขาย รับจ้าง ประมาณร้อยละ 15 ด้าน
อื่นๆ ประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการทาอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกอ้อย
มั น ส าปะหลั ง สั บ ปะรด ข้ า วโพดหวาน และพื ช ผั ก เฉลี่ ย รายได้ ป ระชากรต่ อ หั ว ต่ อ ปต / ประมาณ
65,000 บาท
ที่มา : (ข้อมูล จปฐ.สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ่อพลอย)

สถานที่สาคัญ
สถานที่สาคัญ
(ระบุรายละเอียด)

พื้นที่
หมู่ที่ 1

สถานที่ราชการ

หมู่ที่ 2

สถานบริการสาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านช่องด่าน
สถาบันการศึกษา
- โรงเรียนบ้านช่องด่าน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องด่าน
สถานที่ตั้งทางศาสนา
- วัดช่องด่าน

หมู่ที่ 3

สถาบันการศึกษา
สถานที่ตั้งทางศาสนา

หมู่ที่ 5

สถานบริการสาธารณสุข

- สานักงานเกษตรอาเภอบ่อพลอย

- โรงเรียนบ้านหนองหว้า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า
- วัดหนองหว้า

สถานที่ตั้งทางศาสนา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านสามยอด
- โรงเรียนบ้านสามยอด
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามยอด
- วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

หมู่ที่ 6

สถาบันการศึกษา
สถานที่ตั้งทางศาสนา

- โรงเรียนบ้านเขาแดง
- วัดเขาแดง

หมู่ที่ 7

สถาบันการศึกษา
สถานที่ตั้งทางศาสนา

- โรงเรียนบ้านหนองเข้
- วัดหนองเข้

หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 13

สถานที่ราชการ
สถาบันการศึกษา

- องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
- โรงเรียนบ้านวังใหญ่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่

สถาบันการศึกษา

รวม

สถานที่ราชการ.....................2.................แห่ง
สถานบริการสาธารณสุข...........2...............แห่ง
สถาบันการศึกษา.................10.................แห่ง
สถานที่ตั้งทางศาสนา.................5.............แห่ง
พื้นที่ทิ้งขยะ...................-.........................แห่ง

พิกัดทางภูมิศาสตร์

14.384046,99.514545

14.384046,99.514545
14.387851,99.513345
14.386238,99.514192
14.418393,99.469310
14.418125,99.469202
14.417025,99.468588
14.436805,99.410306
14.436123,99.412876
14.438253,99.409842
4.388502,99.397851
14.389126,99.394845
14.366394,99.44585
14.365771,99.447463
14.383635,99.513975
14.341273,99.488363
14.341493,99.488810

สาธารณูปโภค
พื้นที่
หมู่ที่ 1-15
ตาบลช่องด่าน

สาธารณูปโภค
(ระบุรายละเอียด)
ไฟฟ้า.............................
ประปา...........................
ถนน..............................
รถโดยสาร.....................
การสื่อสารและโทรคมนาคม....................

รวม
ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หมู่ที่ 1-15 ประปาระบบประปาหมู่บ้าน
ตาบลช่องด่าน ถนนสาย 3086 (กาญจนบุรี-ด่านช้าง)
รถโดยสารสายกาญจนบุรี-ด่านช้าง
การสื่อสารและโทรคมนาคม TOT/AIS/TRUE/DTAC

พิกัดทางภูมิศาสตร์

170.136.130.6.27
14.383563,99.513954.123.

หมายเหตุ วิธีการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม “การหาค่าพิกัดละติจูด ลองจิจูดจาก
Google Maps”
เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้า ทางอากาศ)
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน มีเส้นทางคมนาคมที่สาคัญสามารถเดินทาง
ติดต่อกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมรัง เทศบาลตาบลบ่อพลอย เทศบาลตาบลหนองรี องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองรี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อพลอย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุ่ม องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองกร่าง และอาเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนน
ทางหลวงหมายเลข 3086 (ถนนสายกาญจนบุรี – ด่านช้าง)

แหล่งแม่น้าลาคลอง
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
มีคลองไหลผ่าน ได้แก่
คลองล าตะเพิ น ไหลผ่ า นพื้ น ที่ ห มู่ บ้ า น ตั้ ง แต่ ห มู่ ที่ 2, 11, 13, 4, 15
ตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

1 ประวัติการเกิดภัย
๑.๑ สถานการณ์สาธารณภัย
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ส่วนใหญ่เกิดภัย
จากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยแล้ง โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มติดภูเขา มีพายุหมุน
ฤดูร้อน มีน้าท่วมขัง ในฤดูแล้งขาดแคลนน้า โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 2, 3, 4, 6, 7,8,9,11,12,13 และ
หมู่ที่ 15 ตาบลช่องด่าน ที่เกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัย
ที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต
๑.๒ สถิติภัย
สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ที่สาคัญที่เกิดขึ้น
และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้
(1) อุทกภัย
สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
ผลกระทบความเสียหาย

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

๒๕61

2

หมู่ที่ 2,7,8,9,
หมู่ที่ 11,12
หมู่ที่ 13

รวม

2

7

จานวน
เสียชีวิต
ครัวเรือน
(คน)
ที่ประสบภัย
82
-

82

-

สูญหาย
(คน)

บาดเจ็บ
(คน)

-

-

มูลค่า
ความ
เสียหาย
(ล้านบาท)
595,500.-

-

-

595,500.-

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

(2) วาตภัย
สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
ผลกระทบความเสียหาย
จานวนบ้านเรือน
จานวนบ้านเรือน
ที่เสียหายทั้งหลัง
ที่เสียหายบางส่วน
(หลัง)
(หลัง)
200

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

๒๕61

2

หมู่ที่ 2,3,4,6,7
หมู่ที่ 8,9,12
หมู่ที่ 15

2562

2

หมู่ที่ 2,3,4,6,8

-

18

46,501.-

รวม

4

9

-

218

1,046,501.-

1,000,000.-

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

(3) ภัยแล้ง
สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย
(ครั้ง)

๒๕61

1

2562

1

รวม

2

ผลกระทบความเสียหาย
พื้นที่ประสบภัย
จานวน
พื้นที่เกษตรกร
จานวนสัตว์
(หมู่ที่/ชุมชน)
ครัวเรือน
เสียหาย (ไร่) ที่ได้รับผลกระทบ
ที่ประสบภัย
(หลัง)
หมู่ที่ 2,3,4,6,7
500
หมู่ที่ 8,9,12
หมู่ที่ 15
หมู่ที่ 3,4,6,7,8,
1,500
10,14
11
2,000
-

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
-

(4) อัคคีภัย
สถิติการเกิดอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย
(ครั้ง)

๒๕61
2562
รวม

-

พื้นที่ประสบ
ภัย
(หมู่ที่/
ชุมชน)
-

ผลกระทบความเสียหาย
จานวนบ้านเรือน
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)

-

-

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(5) ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
สถิติการเกิดไฟป่าและหมอกควันขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย
(ครั้ง)

๒๕61
2562
รวม

-

พื้นที่ประสบ
ภัย
(หมู่ที่/
ชุมชน)
-

ผลกระทบความเสียหาย
จานวนบ้านเรือน
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)

-

-

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
(6) ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
สถิติการเกิดภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย
(ครั้ง)

๒๕61
2562
รวม

-

พื้นที่ประสบ
ภัย
(หมู่ที่/
ชุมชน)
-

ผลกระทบความเสียหาย
จานวนบ้านเรือน
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)

-

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

-

การจัดลาดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
จากการวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ส าธารณภัยและการประเมินความเสี่ ยงจากสาธารณภัย ภายใต้
ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย สามารถจัดลาดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามลาดับได้ ดังนี้
ลาดับที่

ประเภทของภัย

ลักษณะของการเกิดภัย

๑

อุทกภัยและดินโคลนถล่ม

- น้าป่าไหลหลาก ผ่านลาตะเพินต้นสายมาจากตาบลหลุมรัง
- น้าล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร

๒

วาตภัย

- เกิดพายุหมุนเขตร้อน บริเวณที่โล่ง
- ลมมรสุมในฤดูฝน

๓

ภัยแล้ง

- ฝนทิ้งช่วง น้าในคลองลาตะเพินมีน้อยและบางจุดแห้งขอด
- สภาพอากาศที่ร้อนจัด

4

ไฟป่าและหมอกควัน

- ทาให้เกิดหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

5

ฯลฯ

จากความเสี่ยงต่อสาธารณภัย ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน จึงจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ขึ้น เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต /ทรัพย์สินและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ผู้ประสบภัย

ปฏิทินสาธารณภัยประจาปี
ในช่ว งระยะเวลาที่ผ่ านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจา
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น
ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณ
ภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ทาได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่ว ง
ระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น

ปฏิทินสาธารณภัยของ องค์การบริ หารส่วนตาบลช่องด่าน เพื่อเป็นแนวทางในการ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน จึงทาปฏิทินสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
ภัย/เดือน

ม.ค. ก.พ.

อุทกภัย
ภัยแล้ง
พายุฤดู
ร้อน
อัคคีภัย ปตใหม่
อุบัติเหตุ
ทางถนน ปตใหม่
ภัยหนาว
ไฟป่าและ
หมอกควัน

มี.ค.

ระยะเวลาที่เกิดภัย
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดูแล้ง

ปตใหม่

ตรุษจีน

หมายเหตุ : เฝ้าระวังตลอดทั้งปต

สงกรานต์

ปตใหม่

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
๑. สถานการณ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
ในเขตพื้นที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน มีสภาพเป็นพื้นที่ทางการ เกษตรส่ วนใหญ่
หากเกิด ฝนตกหนั กเป็ น เวลานานๆ อาจส่ ง ผลให้ เ กิดน้าท่ว ม ดินโคลนถล่ มได้ นอกจากนั้นในปัจจุบัน มี
ประชากรอาศัย อยู่ ในเขตพื้น ที่ ต าบลช่ องด่า น หนาแน่ น องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลตาบลช่อ งด่ าน ได้
ตระหนักเกรงว่าจะเกิดน้าท่วมในช่วงฤดูฝน ขึ้นในเขตพื้นที่ จึงได้กาหนดแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมการและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะอุทกภัย วาตภัยและดิน
โคลนถล่ม
๒. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อเตรีย มการพร้ อมที่จ ะรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มทั้งในด้านวัส ดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ กาลังพล และพยานพาหนะ
2.2. เพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
2.3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบและพร้อมที่จะรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ทันที
2.๔. เพื่อให้สามารถบูรณะฟื้นฟูสิ่งสาธารณะที่ชารุดเสียหายให้กลับสู่สภาพปกติ
๓. การดาเนินการ
3.1. ก่อนเกิดภัย
3.1.1 จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดิน
โคลนถล่มตลอด ๒๔ ชั่วโมง
3.๑.๒ สารวจเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องสูบน้าเครื่องจักรกล
3.1.3 สารวจสภาพการระบายน้าของประตูระบายน้าต่างๆ ในเขตพื้นที่
3.๑.๔ จัดเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ให้ทราบถึงหน้าที่และพร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิด
สถานการณ์อุทกภัย โดยจัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อให้ออกปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีเมื่อมีการร้องขอหรือ
การออกตรวจในเขตพื้นที่
3.๑.๕ เตรียมขุดลอก คูคลอง ท่อระบายน้า ให้สามารถระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อมีให้
เกิดการอุดตัน
3.๑.๖ ประชาสั มพัน ธ์ให้ ประชาชนทราบถึ งข่าวสาร และเตรีย มพร้อมรับสถานการณ์
อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม
3.๑.๗ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้
ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะนาท่วม

3.๒. การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
3.๒.๑ จัดชุดกาลังพล พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ไว้พร้อม เมื่อเกิดภาวะอุทกภัย
วาตภัยและดิน โคลนถล่ม
3.๒.๒ ติดตั้งเครื่องสูบน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจในจุดที่เสี่ยงภัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องด่าน
3.๒.๓ จั ดหน่ว ยประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทาความเข้าใจ เพื่อให้ ประชาขนในพื้นที่เตรียม
ระมัดระวัง และป้องกันอันตรายจากสภาวะน้าท่วม
3.๒.๔ สนับสนุนเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าแก้ไขปัญหากรณีโรค
เกิดระบาดและบรรเทาอาการเจ็บป่วย
3.๒.๕ สนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อลาเลียงอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ที่เกิด
อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม
3.๒.๖ รายงานสถานการณ์ตลอดเวลาที่เกิดภัย ทางวิทยุผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบ
ถึงสถานการณ์ และวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันทีสื่อสารหรือทางโทรศัพท์เพื่อรายงานให้
3.๒.๗ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้
ด้านกาลังพล เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หากเกินขีด ความสามารถจะขอรับการ
สนับสนุนจากจังหวัดฯ ต่อไป
๔. การอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่กาหนดไว้ดังนี้
- โรงเรียนบ้านช่องด่าน

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน

- โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหว้า

- โรงเรียนบ้านสามยอด

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านสามยอด

- โรงเรียนบ้านเขาแดง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านเขาแดง

- โรงเรียนบ้านวังใหญ่

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขา

- องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านช่องด่าน
5.การฟื้นฟูบูรณะ
จัดสถานที่พักชั่วคราวสาหรับผู้ประสบภัยที่ไร้ที่อยู่อาศัย และจัดข้าวสารอาหารแห้ให้กับประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน และสารวจพื้นที่เสียหายและเร่งบูรณะสภาพทั่วไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียง
สภาพเดิมมากที่สุด รวมทั้งซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช่ ไว้สาหรับการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน
1.รถบรรทุกน้าดับเพลิง ความจุ 6000 ลิตร

จานวน 1 คัน

2.เรือท้องแบนขนาดความจุ 7 คน

จานวน 1 ลา

3.รถยนต์

จานวน 3 คัน

4.ไดโว่ดูนโคลนและน้า ขนาด1500w. 2 แรง

จานวน 1 ตัว

6.ผู้รับผิดชอบแผนการปฏิบัติการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
7.งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการใช้งบประมาณของ อบต.ช่องด่าน
8.การควบคุมการปกิบัติ
-ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน โทร.0-3460-3815 082-295-0942
-ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากอุทกภัย วาตภัย และดิน
โคลนถล่ม โทร.0-3460-3815 082-295-0942 www.chongdan.go.th
www.facebook.com/profile.php?id=100007735065894
-วิทยุสื่อสาร –
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สามารภป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะน้าท่วมและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อเกิด
สถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที จนกว่าสถานการณืจะกลับสู่สภาวะปกติ
2.สามารถรายงานสถานการณืเมื่อเกิดอุทกภัยให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้นจนกว่าจะเสร็จ
สิ้นภารกิจ
จ่าเอก......................................................ผู้เขียนแผน (ลงชือ่ ).......................................................ผู้เสนอแผน
(สิทธิพงษ์ พิทักษ์กนกนาวิน)

(นางสรัลนุช

ฟักขา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน นักพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
(ลงชื่อ).........................................................ผู้พิจารณาแผน
(นายภิญโญ พุ่มจาปา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
(ลงชื่อ)........................................................ผู้อนุมัติแผน
(นายมนัส ป้องกัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน

