
โรงเรียนบานมวงสามป
สพป.ลําพูน เขต 2

แผนบริหารจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน

� โรงเรียนบานมวงสามปเปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
กลาง มีพื้นท่ีเขตบริการ  คือ หมูท่ี 8 บานมวงสามป ,
หมูท่ี 13  บานแพะหนองหา , หมูท่ี 7 บานปาหก และ                 
หมูท่ี 15  บานพระธาตุหาดวง
�ปจจุบันมีครู 10 คน  ลูกจางชั่วคราว 2 คน และชาง

ครุภัณฑ  1 คน
�จํานวนนักเรียนท้ังหมด  262 คน
� สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาลําพูน เขต 2

ขอมูลพื้นฐาน



�ตนไมถูกทําลายลงไปมาก
�ฝายตนนํ้าพังทะลาย
�หมูบานเปนทางผานของสายนํ้าแมแตะ
� เกิดนํ้าไหลหลาก

สาเหตุการเกิดอุทกภัย

� ชุมชนในหมูบานมวงสามป เกิดอุทกภัยซํ้าซากเร่ือยมา
�  การเกิดอุทกภัย 3 ปยอนหลัง

- เมื่อป 2550 เกดิน้ําทวมหนกั 2 คร้ัง คือ เมื่อวันที ่19 ก.ย. 2550 
และ 6 ต.ค. 2550
- เมื่อวันที ่3  ตุลาคม 2552
- เมื่อวันที ่20 ตุลาคม  2553
- เมื่อวันที ่9 พฤษภาคม  2554

สาเหตุการเกิดอุทกภัย



บานมวงสามป  
เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม  2552

หมูบานมวงสามปไดประสบอทุกภยัน้ําทวม เม่ือเชามืดเม่ือวันที่ 3 ต.ค. 2552  
เวลาประมาณ 01.00 น .



อุทกภยัในคร้ังนีไ้ดทําใหราษฎรในหมูบานมวงสามป,ผูปกครองนกัเรียน,
และนักเรียน ไดรับความเสียหายหนักกวาทุกๆ ปที่ผานมา

สภาพการหนีภัย  จากน้ําทวมของชาวบาน                                    
และนักเรียนบานมวงสามป



ชาวบาน ผูปกครองนกัเรียน และนกัเรียน                                                                
ตองไดหนีออกจากบานเพ่ือมาอาศัยอยูบนถนน

บานมวงสามป  
เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม  2553



ความเสียหายจากอุทกภัยในคร้ังนี้

สภาพผนงักั้นน้ําหลงัจากเกดิอทุกภยัเม่ือวันที่ 20 ต.ค. 54 



บานมวงสามป  
เมื่อวันที่ 10  พฤษภคม  2554

สภาพผนงักั้นน้ําหลงัจากเกดิอทุกภยัเม่ือวันที่ 10 พ.ค. 54



จากการเกิดอุทกภัย

ทั้งหมูบานมีทัง้หมด 272 ครอบครัว ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย                                 
คร้ังสุดทายจํานวน  224 ครอบครัว



เรือกสวนไรนา และบานพังทลาย รวมทั้งร้ัวบาน และสัตวเลี้ยงตางๆ
ไดรับความเสียหายเปนอยางมาก

สภาพจิตใจ เส่ือมโทรม ขาดขวัญและกําลงัใจในการที่จะดํารง                                   
ชวิีตอยูตอไป



จากการเกิดอุทกภัย

ผูประสบอุทกภัย รอรับความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ                                         
โดยมี โรงพยาบาลลี้ไดจัดตั้งหนวยปฐมพยาบาลเพ่ือชวยเหลือผูประสบอทุกภัย



ไดรับความชวยเหลอืจากหนวยงานราชการตางๆ รวมทั้งเพ่ือนบานใกลเคยีง
โดยไดนําอาหารและเคร่ืองดื่มมาบริจาคใหกบัผูไดรับความรับความเดอืดรอน

นายอําเภอลี,้ผูใหญบานมวงสามป,ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงสามป                  
ไดใหการตอนรับ ผบ.กรมทหารราบที่ 7 และรองผูวาราชการจังหวัด                       

ที่ไดลงตรวจพ้ืนที่ของหมูบานมวงสามป



ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงสามปไดทําหนังสือขอความอนุเคราะห
หนวยงานตางๆ เพ่ือขอรับบริจาคเงนิ เพ่ือชวยเหลอืเด็กนักเรียนที่ไดรับ

ผลกระทบจากอทุกภัยในคร้ังนี้ แลวนําจัดซ้ือเคร่ืองแบบนกัเรียนและอปุกรณ 
เคร่ืองเขยีนใหกับเดก็นักเรียน

ตดิตามดแูลนักเรียนอยางใกลชดิ รวมทั้งไดพบปะพูดคยุกบัผูปกครอง            
เพ่ือรวมกนัหาทางชวยเหลอื



การเกิดอุทกภัย



เวทีสานเสวนาแกปญหาน้ําทวม โดยความรวมมือจากคณะกรรมการหมูบาน
,โรงเรียน และหนวยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน

 ผูอํานวยการพัชรา  วงศคําตัน   ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงสามป                        
ไดเขารวมเวทีสานเสวนาแกปญหาน้ําทวมในคร้ังนีด้วย



�ควรจัดทําแผนบูรณาการซ่ึงตองมีทุกหนวยงาน ทกุภาคสวนได
เขามาชวยแกปญหาและบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
�หาแนวทางรวมกนัอยางตอเนือ่ง
�ควรมีการขุดลอกคลอง
�ควรมีการสรางผนังกั้นน้ําตามแนวทางเสนน้ํา
�ควรมีการขยายสะพานที่แคบ

สรุปจากการเสวนา

แผนบริหารจัดการกับภัยพิบัติ 
โรงเรียนบานมวงสามป



� รายงานความเสียหายและผลกระทบที่เกิดข้ึนในโรงเรียนใหกับ
สพป.ลําพูน เขต 2
�ดําเนินการประชาสัมพันธ และทําหนังสอื ขอความอนุเคราะห
ชวยเหลือไปยังหนวยงานตางๆ และมูลนิธิตางๆ  ซ่ึงไดรับการ
ชวยเหลือมาพอสมควร แตไมมาก อาจจะเปนเพราะวาพื้นที่เกิด
อุทกภัยมากข้ึน แตก็พอชวยเหลอืผูปกครองไดอีกทางหนึ่ง

การแกปญหาระยะแรก



1.ประชุมวางแผนระหวางคณะครู คณะกรรมสถานศึกษา และผูปกครองในการ
จัดการเรียนรู เร่ืองอุทกภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติใหกับนักเรียน

2. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียน โดยใหครูและนักเรียนเขารับการอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพการจัดการภัยพิบัติ ซ่ึงโรงเรียนบานมวงสามป ไดรับการคัดเลือก

เปนโรงเรียนตนแบบนํารองโครงการ โดยเปนความรวมมือระหวาง สพฐ. ,
ประเทศญี่ปุน (JICA)  และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย  เม่ือวันที่ 24-27 พ.ค. 2554 
(หลังจากน้ําทวมคร้ังสุดทายคือ 10 พ.ค. 54)



3. ไดประสานกับชุมชนในการวางแผนการแจงการเตือนภัยและการฝกซอม
อพยพ                       รวมกันระหวางนักเรียนกับชุมชน



ระบบการแจงเตือนภัยและการอพยพ

ขอมูลชุมชน



สถานการณภัยพิบัติ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน



ระดับความอันตราย แตละหมวด

ขอมูลความลอแหลมของชุมชน



รายการทรัพยากรในชุมชน

ลําดับข้ันตอนการแจงเตือนภัย



ระดับการเตือนภัยนํ้าทวม

ข้ันตอนการอพยพ



โครงสรางคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนาท่ีของแตฝาย



รายช่ือผูท่ีติดตอระหวางการเกิดภัยพิบัติ

แผนปฏิบัติการของชุมชน



แผนที่ชุมชนบานมวงสามป

แผนที่ความลอแหลมบานมวงสามป



แผนที่พืน้ที่เสี่ยงภัย

แผนที่แสดงเสนทางการอพยพบานมวงสามป



4. ครูและนักเรียนไดฝกปฏิบัติการทําแผนปฏิบัติการฝกซอมอพยพ รวมกับ
ชุมชน เพื่อเปนแนวทางปองกันและวิธีการหลบหนีเม่ือเกิดเหตุอุทกภัยขึ้น                                         

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน                                       
และเปนการรูจักการเอาตัวรอดจากการเกิดภัยพิบัติ

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรูณาการในแตละสาระฯ

โรงเรียนไดสรางความตระหนักและสรางจิตสํานึกใหกับเด็กนักเรียน โดยจัดกิจรรมการ
เรียนแบบบูรณาการโดยนําเร่ืองของการเกิดอุทกภัย  เขาสูแผนการสอนในแตละสาระฯ
เชนภาษาไทยใหเด็กเขียนเรียงความ,แตงกลอน วิทยาศาสตร ใหทําโครงงานเก่ียวกับการ
การปองกันภัยพิบัติ เปนตน และในสาระเพิ่มเติม รวมทั้งหลักสูตรทองถ่ิน ของโรงเรียน 



ซ่ึงทางโรงเรียนมีหลักสูตรทองถ่ิน คือ “สะลอกระปอง สรางคนดี                                             
มีความรู สูสังคม” โดยใหเด็กไดเรียนรูเร่ือง อุทกภัย ผานการ ขับรองเพลงซอ                         

และการเลนสะลอกระปอง เพื่อสรางความตระหนักใหกับนักเรียน และเปนการผอนคลาย
ความเศราหมองที่เกิดจากอุทกภัยแบบซํ้าซาก

ครูภมิูปญญาไดสอนเดก็นักเรียนในการประดษิฐสะลอกระปอง                            
และไดรับความรวมมือจากทัง้ผูปกครองและชมุชม                                                
ในการประดษิฐสะลอกระปอง จํานวน 80 สะลอ



โรงเรียนไดนํานกัเรียนจัดแสดงเนือ่งในโอกาสตางๆ                                                                
ทั้งภายในและภายนอกชุมชนมาโดยตลอด 

นํานักเรียนรวมแสดงในงานตางๆของชุมชน เชนงานศพ,งานผาปาสามัคคี,
งานทอดกฐิน , งานแตงงาน เปนตน เพื่อทําใหชุมชนไดผอนคลายจากความเครียด                       

ที่ไดรับจากภัยพิบัติ



กิจกรรมนํานักเรียนบําเพ็ญประโยชนตอสังคม โดยทางโรงเรียนไดนํา
นักเรียนไปชวยงานตางๆของทางหมูบาน,ชุมชนโดยตลอด                                            

เชน การชวยงานศพ,งานบุญตางๆ เพื่อฝกการชวยเหลือผูอ่ืนและชุมชน

6.กิจกรรมอบรมนักเรียน

เปนการอบรมใหความรูกับนักเรียนและสรางจิตสํานึก ไมวาจะเปนการปองกัน                      
และการดูแลรักษาตนไมและทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน



นักเรียนทุกคนไดศึกษาและสํารวจแหลงเรียนรูจากชุมชน                                              
จากประสบการณตรง   คือแมน้ําในหมูบาน แมน้ําแมแตะ และสํารวจ                              
เพื่อหาสาเหตุ ,จุดเส่ียง,วิธีปองกัน ของการเกิดอุทกภัยในหมูบาน

7.กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูสภาพภมิูศาสตรของหมูบาน

นักเรียนทุกคนไดศึกษาและสํารวจแหลงเรียนรูจากชมุชน คือ                     
ฝายกั้นน้ํา และวัดอัมพวันบานมวงสามป                                                          
จากกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ



หลังจากนั้นก็ใหแตละกลุมนํามาเขียนเปนแผนที่เส่ียงภัย และแผนที่ปลอดภัย
เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรูวาจุดไหนคือจุดที่ควรอพยพไปเพื่อใหปลอดภัยที่สุด

7.กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูสภาพภมิูศาสตรของหมูบาน

8. กจิกรรมจัดปายนเิทศใหความรู

โรงเรียนไดจัดปายนเิทศใหความรูเกี่ยวกับ สาเหตุ วิธีการแกปญหา,
วิธีการปองกนั ,ความเสียหายทีเ่กดิขึน้ จากการเกิดอุทกภัย                                      

ใหกบัเด็กนักเรียนไดศกึษาคนควา



9. กิจกรรมคนควาดวยตนเอง

โรงเรียนไดใหนกัเรียนไดศึกษาคนควาดวยตอนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งใน 
และนอกโรงเรียน เชน หองสมุด ,อินเตอรเน็ท หรือจากการสอบถามจาก
ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือจัดทําเปนรูปแบบของรายงานการศึกษาคนควา

10. กิจกรรมเท่ียงวันบันเทิง

ใหนกัเรียนไดคนควาเร่ืองเกี่ยวกับการเกดิภยัพิบัตติางๆ                                                        
แลวนํามาแสดงเปนละคร หรือการแขงขันการตอบปญหา ในทกุวันพฤหัสดี 

โดยจะมีการสับเปลีย่นใหนกัเรียนทุกชัน้ไดแสดงออกทุกคน



11.กิจกรรมดูหนังฟงเพลงและสารคดี

โรงเรียนไดใหนกัเรียนไดเรียนรูจากการเปดสารคดกีารเกดิภยัพิบัติตางๆ                                                       
ในทกุวันองัคารตอนพักเที่ยง นอกจากนัน้ก็จะมีการเปดหนงั และคาราโอเกะ               

ใหนกัเรียนไดมีความสุขในการเรียนดวย 

12.โครงการมวงสามปพรอมใจ สรางโลกสดใส ดวยการแกะ ลาง เก็บ           
 กลองเคร่ืองดื่ม ยูเอชที

เปนโครงการที่ปลูกฝงใหนักเรียนไดมีจิตสํานึกในการชวยลดภาวะโลกรอน ชวยจํากัด
ขยะสรางบรรยากาศที่ดีในโรงเรียนและชุมชน และรณรงคใหนักเรียนชวยกันดูแลรักษา

ตนไมและทรัพยากรธรรมชาติ



13. โครงการถนนวิชาการ

เปนโครงการที่เปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดมาแลนดลี ่ศึกษาและเรียนรู
รวมกับบุตรหลานของตนเอง โดยจัดซุมกิจกรรมและผลงานของนักเรียน                  

ตามกลุมสาระการเรียนรูและผลงานเกี่ยวกับภยัพิบตั ิ                                                       
เพ่ือใหไดเขารวมกิจกรรมตามซุมตางๆ

14. กจิกรรมเมลด็คณุธรรม นําความด ีสูวิถีชวิีตมวงสามป

กิจกรรมสงเสริมความดีใหกับนักเรียนโดยใชหลักบวร คือ บาน วัด  โรงเรียน เขามามีสวนรวม                                
คือผูปกครอง,ครู,ชุมชน มาสอนและเปนแบบอยางท่ีด ีเร่ืองการทําบุญตักบาตร  เพื่อใหนักเรียนและ

ผูปกครอง,ครูไดมีกําลังใจในการดําเนินชีวิต และเปนการผอนคลายความเครียดท่ีไดรับจากการเกิดอุทกภัย



15. กิจกรรมอบรมสุดสัปดาห

กิจกรรมการอบรมสุดสัปดาห เปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเปนประจําทุกวันศุกร ช่ัวโมงสุดทาย โดยจะนํา
นักเรียนทุกคนไปวัดอัมพวัน บานมวงสามป เพื่อใหนักเรียนไดฝกทําสมาธิ ฝกการอาราธนาศีล                

รวมท้ังการฝกปฏิบัติธรรม และการปฏิบัติตนท่ีดีของพุทธศาสนิกชน และรับฟงธรรมะ                                
จากพระอาจารยทวีศักดิ์  กิติยาโน เพื่อฝกจิตใจใหมีความเขมแข็งและพรอมท่ีจะตอสูกับปญหาตางๆได

16.กิจกรรมการทํานํ้าสมุนไพรและอาหารเปนยา

โครงการท่ีจัดขึ้นเพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  และผูปกครองหลังจากเกิดอุทกภัย                              
เพื่อใหผูปกครองนักเรียนมาชวยสอนการทําอาหารงายๆ ใหกับลูกๆ  เพื่อใหนกัเรียนไดรูจักชวยเหลือ
ตนเอง เมื่อเกิดภัยพิบัตขิึ้น เชน สมตําสมุน  ,ขนมจีน,ขนมเทียน เปนตน  นอกจากนั้นยังเปนการ

ชวยสรางความสัมพันธท่ีดีและสรางกําลังใจใหซึ่งกันและกัน เปนประจําทุกเดือน



17.กิจกรรมเกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในเร่ืองของการเกษตร โดยมีผูปกครอง และชุมชนเขา                        
มามีสวนรวม ในการดําเนินกิจกรรม คือ การสอนลูกและรวมกันพืชผักสวนครัวและสวนผลไม                            

และการทําเพาะเห็นนางฟา การเล้ียงปลา เพื่อใหนักเรียนสามารถรูจักการชวยเหลือตนเอง                                     
หากขาดเคร่ืองอุปโภค บริโภค เนื่องจากการเกิดอุทกภัย

โรงเรียนไดใหนักเรียนฝกปฏิบัติจริงในการฝกเล้ียงปลาดุกในบอเล้ียงปลา                              
และนําปลามาทําอาหารกลางวัน และปลาตะเพียนในสระปลาของโรงเรียน



โรงเรียนไดจัดซ้ือเช้ือเห็ดนางฟามาใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติในการดูแลรักษา                          
และเก็บเพื่อไวรับประทานในโครงการอาหารกลางวัน และจําหนาย



1. พัฒนาในเร่ืองของหลกัสูตรทองถิ่นของสถานศกึษาเกี่ยวกับการจัดการ
ภัยพิบัติ

2. พัฒนาส่ือใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ เชน
- จัดทําคูมือการอพยพ
- สงเสริมใหนกัเรียนไดมีการจัดทําหนงัสือเลมเล็กเกี่ยวกับภัยพิบัติ
- จัดทําวารสารความรูสูชุมชน

3. จัดการศึกษาของโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียน     
การสอนภยัพิบัตติางๆ เพ่ือใหเปนตนแบบในการจัดการภัยพิบัติ

4. โรงเรียนไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธ โครงการผานเสียงตามสาย                          
ของโรงเรียน การจัดปายความรู ประชาสัมพันธเสียงตามสายในหมูบาน                                      

การประชาสัมพันธวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี นอกจากนั้นทางเว็ปไซตของโรงเรียน                           
และของสพป.ลําพูน เขต 2



5.ประสานความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดใหมีการขยายผลสูโรงเรียนที่เส่ียงตอการ
เกิดภับัติใน สพป.ลําพูน เขต 2  ในการจัดกิจกรรมรวมกัน 

การประยุกตใชสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการฝกอบรม
ท่ีญ่ีปุนในครั้งน้ี เพื่อนํามาพัฒนาแผน



แผนการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา

วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสรางความตระหนักใหกับนักเรียน,ครู,ชุมชนใหความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

3. เพ่ือใหมีการฝกซอมการอพยพการหนีภัยธรรมชาติรวมกับชุมชนอยางปละ 
1ครั้ง 



เปาหมาย
1.เพื่อใหนักเรียน,คร,ูชุมชนมีความรูความเขาใจในดานการจัดการ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2.เพื่อใหลดความเสยีหายที่จะรับจากการเกิดภยัพบัิติทางธรรมชาติ

แผนการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา

แผนระยะสั้น  (6 เดือน)            - จัดอบรมประชุมสัมมนาให
ความรูกับบุคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาใหมี
ความรูเร่ืองการจัดการภัยพิบัติ

แหลงขอมลู                                - JICA  
- ทุกหนวยงานที่เกีย่วของ

แผนการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา



แผนระยะกลาง ( 1 ป)            - จัดทําแผนบริหารการจัดการ
ภัยพบัิติในสถานศึกษา  

- จัดทําหลักสูตร
เร่ืองการจัดการภัยพิบัติ

แหลงขอมลู                            - การฝกอบรมภัยพิบัติศึกษา 
ณ ประเทศญี่ปุน  (JICA)

- ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา

แผนระยะยาว (3 ป) - ดําเนนิงานตามแผนบริหารงานภยัพิบัต ิ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
- จัดกิจกรรมคาราวานการปองกันภยัพิบัต ิ
- ขยายผลใหกบัโรงเรียนอื่นๆ
- ประเมินผล

แหลงขอมูล                       - โรงเรียน
- เขตพ้ืนที่การศกึษา
- สพฐ. ,กระทรวงศึกษาธิการ
- JICA

งบประมาณ - จากตนสังกดั และ JICA

แผนการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา



เราจะสอนใหเด็กรูจักรักษาตัวเองใหรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติ


