
     มารู้จักภัยแล้งกันเถอะ... 
ภยัภยัแล้ง : ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อนัเกิดจาก 
การท่ีมฝีนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไมต่กต้องตามฤดกูาลเป็น 

ระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพืน้ท่ีบริเวณกว้าง ท าให้
เกิดการขาดแคลนน า้ดื่มน า้ใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน า้ ท าให้ไม่
เจริญเติบโตตามปกติ เกิดความเสียหายและความอดอยากทัว่ไป 

ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหน่ึง ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า
ทกุปี 

   
ปัญหาภยัแล้ง 

1.การขาดแคลนน า้อปุโภค บริโภค 

 2.ผลิตผลทางการเกษตรลดลง ไม่เพียงพอต่อการ
บริโภค ท าให้สินค้าบางอย่างขาดแคลนท าให้ราคาสินค้าอ่ืนสงูขึน้ 

 3.รัฐต้องสญูเสียงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภยัแล้ง 
ปีหน่ึง ๆ เป็นจ านวนสงู 
 4.ประชาชนไมม่งีานท า ต้องอพยพเข้ามาท างานในเมอืง
ใหญ่ ท าให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

 5.การระเหยของน า้จากพืน้ดิน มีผลกระทบท าให้พืน้ดิน
ขาดน า้ พืชอาจล้มตายและผลผลิตลงลงได้ 
 6.การประกอบการด้านอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงัก
เพราะขาดแคลนน า้ท่ีใช้ในการผลิตพลงังาน 
 
 

 

 

 

         เมือ่เกิดไฟไหม้เราท าอย่างไร ? 
 เมือ่เกิดไฟไหม้รายเล็กท่ีสามารถดบัได้ให้รีบดบัทนัที 
        โดยใช้น า้ดบั หรือใช้น า้ยาเคมดีบัเพลิงท่ีทาง อบต.ติดตัง้ไว้ 
 ถ้าเป็นไฟรายใหญ่ ไมส่ามารถดบัได้ ให้แจ้งงานป้องกัน      
               และบรรเทาสาธารณภยัโดยด่วน 
 

         การใช้น า้ยาเคมีดบัเพลงิ 
- ยกออกจากท่ีตัง้ 
- ดึงสลกัล็อกไกออก 
- จบัหวัฉีด กดไกฉีดไปท่ีฐานของเพลิง ห่างประมาณ 
1.5 เมตร 
 

          
 

 
    

                  
 

   
 

 

 
 

 
 

แจ้ง 053-350328 ต่อ 121 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

                 เทศบาลต าบลหนองจ๊อม 
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    การป้องกันอัคคีภัย 
 
 
 ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากที่จะ
ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึน้ได้อย่างเด็ดขาด และ
เสมอไป เพราะเปรียบเสมือน “ศัตรูท่ีไม่รู้จกัหลับ” และความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ ประกอบกิจการเป็นจ านวนมากย่อม 
“ไม่มีวันใดก็วันหน่ึง” จงึควรที่จะต้องช่วยกนัป้องกนัอคัคีภัย 
 ในการป้องกันอัคคีภัยจะมีสิ่งที่ควรปฏิบัติเฉพาะ
เร่ืองเฉพาะอย่างอีกมากมาย แต่ก็มีหลักการง่ายๆ ในการ
ป้องกนั 5 ประการ คือ 
 1.  ก ารจัด ระ เบียบเ รียบร้อยภายในและ
ภายนอกอาคาร ให้ดี เช่น การขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร 
บ้านเรือนให้หมด เก็บรักษาสิ่งที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายไว้
ให้เป็นสดัเป็นส่วน เช่น กระดาษ เศษไม้ผ ุฯลฯ อย่างกองไว้ใน
บ้านเรือใกล้บ้านเป็นอนัขาด 
 2. การตรวจตราซ่อมบ ารุงบรรดาสิ่งที่น ามาใช้
ในครัวเรือน เช่น สายไฟฟ้า ให้ตรวจดูสายไฟฟ้าภายในบ้าน
หากช ารุดหรือหมดสภาพ ขอให้เปลีย่นสายไฟฟ้าใหม่ให้
เหมาะสมกบัการใช้ไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนของท่านเองอย่า
ให้เข้าสภุาษิตที่ว่า “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย “ 

 
 

  
 
                3. อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามที่จติส านึกพึงระวัง เช่น  
      -  อย่าปลอ่ยให้เด็กเลน่ไฟ 
           -  อย่าจดุธูปเทียนบชูาพระทิง้ไว้ 
      -  อย่าวางก้นบหุร่ีที่ขอบจานเขี่ยบหุร่ี หรือขยีด้บั 
                       ไม่หมด 
      -  อย่าใช้เคร่ืองต้มน า้ไฟฟ้าแล้วเสียบปลัก๊จนน า้ 
         แห้ง 
      -  อย่าหมกเศษผ้าขีริ้ว้ วางไม้กวาดดอกหญ้า  
           หรือซุกเศษกระดาษไว้หลงัตู้ เย็น 
      -  อย่าจดุหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง โดยไม่มี 
         คนดแูล 
      -  อย่าเสยีบปลัก๊ไฟฟ้าทิง้ไว้ 
 4. ความร่วมมือที่ดีจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน า
ที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ให้ไว้ และปฏิบติัไว้เพื่อความ
ปลอดภัย จากงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ต าบลโคกมะกอก 
 5. ประการสุดท้าย จะต้องมีน า้ในตุ่มเตรียมไว้
ส าหรับสาดรถเพื่อให้อาคารเปียกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง เตรียม
ทรายและถงัดบัเพลงิเคมีไว้ให้ถกูที่ถูกทางส าหรับดบัเพลงิ
ชัน้ต้น และต้องรู้จกัการใช้เคร่ืองดบัเพลงิด้วย 

           

 
 
 
                     บัญญัต ิ 10 ประการ     
 เพื่อช่วยเหลอืตนเอง เมื่อเกิดเพลงิไหม้ในอาคาร          
      บ้านเรือน และตกึแถว 
 1. ควบคมุสติให้ได้อย่าต่ืนเต้นตกใจ 
 2. ดงึอปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือในบริเวณใกล้เคียง 
 3. ถ้าเพลงิมีขนาดเลก็ พอที่จะดบัเพลงิเองได้ให้ใช้   
     ถงัดบัเพลงิเพื่อดบัไฟ 
 4. หากไม่สามารถดบัเพลงิได้ ให้รีบอพยพหนีออก  
     จากพืน้ที่ทนัที และให้ปิดประตหู้องที่เกิดเพลงิไหม้ 
 5. การหนีไฟให้ใช้บนัไดเท่านัน้อย่าใช้ลฟิต์เด็ดขาด 
 6. หากบริเวณเส้นทางหนีไฟมีควนัให้ก้มลงหมอบ  
      ราบและคานไปบนพืน้ 
 7. ในกรณีไฟไหม้เสือ้ที่สวมใส ่ให้อยุดนิ่งล้มตวัลง   
     และนอนกบัพืน้ใช้มือ 2 ข้าง ปิดหน้าและเขนแนบล าตัว   
     กลิง้ตวัทบัไฟกลบัไปกลบัมาจนกระทัง่เปลวไฟมอดดบั 
 8. หากต้องผ่านประตูใดๆ ก่อนเปิดประต ูให้ใช้มือ   
      แตะบานประตหูรือมือจบัถ้ารู้สกึร้อน หรือมีควนัลอด   
       ออกมาห้ามเปิดประตเูด็ดขาด 
 9. หากติดอยู่ภายในอาคาร ให้ใช้ผ้าชบุน า้อดุตาม   
      ช่องว่างรอบประตแูละหน้าต่าง หรือเปิดหน้าต่างด้านนอก  
      อาคารและใช้ผ้าโบกไปมาหรือไฟฉาย 
 10. ไม่ควรกลบัเข้าไปในอาคารอี ให้แจ้งเจ้าหน้าที่  
     ดบัเพลงิทราบ เพื่อช่วยเหลอื 
            
 



 

เพิ่มความโปร่งใส 
 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มีจุดประสงคใ์ด ?.... 
 เหตุผลของการมีกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการน้ัน เน่ืองจากในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้ รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ของรัฐเป็น
ส่ิงจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง
ได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง อันจะ
เป็นการส่งเสริมให้รัฐบาลมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปเพื่อ
ประชาชนมากยิ่งขึน้ 
 ประชาชนทุกคนมีสิทธิขอดู ตรวจดู
ส าเนาขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
หรือไม่?... 
 

 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้ให้สิทธิอย่างมากกับประชาชนในการขอ
ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐโดย
ก าหนดให้ประชาชนผู้ใดก็ได้ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย สามารถใช้สิทธิขอดู ขอ
ตรวจดู และขอส าเนาข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานของรัฐได้ ยกเว้นข้อมูลข่าวสาร
บางประเภทที่กฎหมายก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐบาลไม่เปิดเผยก็ได้ 

 

สร้างความมัน่ใจ 

 
 ประชาชนสามารถ เข้า ถึงข้อ มูล
ข่าวสารของราชการไดอ้ยา่งไร?.... 
 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้มีข้อก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้
ทราบโดยวิธีการและรูปแบบต่างๆ ได้ดังน้ี 
 1. น าข้อมูลข่าวสารตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เช่น 

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัด
องค์กร สรุปอ านาจหน้าท่ี ท่ีส าคัญและ
วิธีด าเนินการ เป็นต้น 
 2. น าข้อมูลข่าวสารตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดมารวบรวมไว้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก 
เ ช่น   ข้อ มูล ข่าวสาร เกี่ ย วกับนโยบาย 
แผนงานโครงการ และงบประมาณของ
หน่วยงานของรัฐ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่
มีลักษณะผูกขาด ตัดทอน เป็นต้น 
 3.  ต้อง เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
ตามที่ประชาชนได้มีค าขอนอกจากเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย 
เช่น ข้อมูลข่าวสารท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือ
ความมั่นคงของประเทศ ในทางเศรษฐกิจ
หรือการคลัง 
 

 
 

 



 

 
เทศบาลต าบลหนองจ๊อมพร้อมให้บริการ 

 

ถ้าประชาชนไปขอข้อมูลข่าวสาร
และหน่วยงานของรัฐน่ิงเฉย หรือปฏิเสธไม่
เปิดเผย หรือปฏิเสธว่าไม่มีขอ้มูลข่าวสารท่ี
ขอ  ป ร ะช า ชน จะ มี สิ ท ธิ ด า เ นิ นก า ร
อยา่งไร?... 

ในกรณีท่ีไปขอข้อมูลข่าวสารแล้ว
หน่วยงานของรัฐน่ิงเฉยหรือปฏิเสธไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิเสธว่าไม่มี
ข้อมูลข่าวสารตามค าขอ กฎหมายข้อมูล
ข่ า วส า รข อ ง ร า ชก า ร  ไ ด้ ก า หนด ใ ห้
ประชาชนมีสิทธิร้องเรียน หรืออุทธรณ์ไป
ยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้ 

 
 

 

 

ปรัชญาแห่งกฎหมายขอ้มูลข่าวสาร 
 

“รัฐรู้อะไร 
ประชาชนตอ้งรู้ในส่ิงนั้น” 

 

 

 
  

ศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการ 
เทศบาลต าบลหนองจอ๊ม 

อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
โทรศพัท ์053 350328 
โทรสาร ต่อ 111 

www.nongjom.go.th 
 

 
 

พระราชบัญญัต ิ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 
 
 

 
 
 
 
 

“เปิดเผยเป็นหลกั 
ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้” 

 

 

เป็นกฎหมายของประชาชนทุกคน 

เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ และสนับสนุนการมีส่วน

ร่วม 

ของประชาชนในการตรวจสอบ 

กระบวนการท างานของระบบราชการ
ให้มี 

ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

 


