
ความหวงใยจากศนูยฯ อบต.หลูอง 
นายกฯ จะเรณ สินกําเนิด ในฐานะผูอํานวยการ

ศูนยเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย 
อบต.หูลอง ไดกลาววาขณะนี้เขาสูฤดูฝนของภาคใต ซึ่งมี
ฝนตกติดตอกันเกือบทุกวนั อาจทําใหเกิดอุทกภัยได และ 
ใหคําแนะนําพี่นองประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมปองกันและ
บรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดจากอทุกภัย วาตภยั ดังนี้  

 

 ขั้นที่ ๑  การเตรียมการปองกัน 
และการเตรียมความพรอม 
รับสถานการณ  

 

 หลีกเลี่ยง การก่อสร้างบ้านเรือนใน 

ที่ลุ่ม หรือที่เสี่ยงต่อน้ําท่วม ถ้าจําเป็นต้องอาศัยให้

เตรียมการป้องกันล่วงหน้า    

 เตรียมยานพาหนะ เช่น เรือหางยาว 

เรือท้องแบน แพไม้ หรือแพยางไว้ให้พร้อม  

 เตรียมของใช้ที่จําเปน็ ยามฉุกเฉิน  

เช่น ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ช่วยชวีติ  

ไฟฉาย วิทยุ ฯลฯ  

 เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง อาหาร

กระป๋อง น้ําดื่ม ให้เพียงพอ  

 เตรียมกระสอบ ทรายที่

อาจช่วยเสริมคันดิน หรือ ปิดท่อ

กั้นประตูกันน้ําท่วมบ้าน หรือเตรียมไม้ไว้

ทําสะพานเดิน  

 ติดตามข่าวการพยากรณ์

อากาศของ ทางราชการอย่าง

ใกล้ชิด 

 เตรียมอาหารสัตว์เลี้ยงไว้

เพียงพอ เชน่ หญ้าวัว อาหารหมู เป็ด  

  

  ขั้นที่ ๒ การปฏิบัติเมื่อ 
             เกิดเหตุ               

 

 เมื่อได้รบัประกาศหรือคําเตือนจาก

ทางราชการให้เก็บของมีค่าไว้ที่สูง

ภายในบ้าน หรือโรงเรอืน 

 ย้ายพาหนะ สัตว์เลี้ยงไปไวใ้นพื้นที่

สูง หรือที่ดอน 

 อย่าพยายามใช้พาหนะสัญจรบน

ถนนขณะน้ํากําลังท่วม  

 อย่าวางใจว่าน้ําจะท่วมเพียง 

อย่างเดียว เพราะอาจเกิดดินถล่ม 

โคลน ตม ไม้ พายุหมุน ฯลฯ ถูก

กระแสน้ําพัดพาก่อให้เกิดอันตรายและ 

ความเสียหายได้  

 ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้า  

และสัตว์มีพิษในขณะเกิดน้ําท่วม 

 ถ้ามีการอพยพผู้ประสบอุทกภัย ให้ไป 

สถานที่พักพิงชั่วคราวจัดเตรียมไว ้๓ จุด ดังนี้ 

๑. พพิิธภัณฑ์โครงการพระราชดาํริฯ  

๒. ร.ร.บ้านหอยราก ๓. ร.ร.วดัสองพี่น้อง 

๔. ศาลาการเปรียญวัดปากตรง             

 
    ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติเมื่อภัย 
         ผานพนและการฟนฟู 

  

 สํารวจความเสียหายตามความเป็นจริง  

และแจ้งขอรับช่วยเหลือจากทางราชการ หรือ 

หน่วยภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน  

 อย่าเก็บอาหาร หรือสิ่งของที่มากับน้ําท่วม 

 อย่าวางเฉยไม่เห็นความสําคัญของการ

พยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยของทาง

ราชการ เพราะอาจช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สิน

ของท่านได้    

  

            

 
 



หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อแจ้งเหตุ 

๑. สํานักงานปลัดฯ อบต.หูลอ่ง 

โทร. ๐๗๕-๔๑๖-๑๐๙  
๒. นายกฯ จะเรณ์ สินกําเนิด  

โทร. ๐๘๑-๗๔๗-๘๐๓๕  

๓. รองนายกฯ ศุภชัย ทองปาน   

โทร. ๐๘๖-๒๗๐-๒๓๑๓ 

๔. รองนายกฯ เกียรติศักดิ์ รอดแป้น  

โทร. ๐๘๕-๖๗๖-๔๘๗๖  

๕. เลขานายกฯ ชัยชนะ แก้วเมือง   
โทร. ๐๘๗-๒๗๕-๕๐๘๖  

๖. กํานัน (ผญบ.ม.๗) นายบุรินทร์ ซ้ายหุย  

โทร. ๐๘๗-๘๘๓-๒๖๑๐  

๗. ผญบ. ม.๑ นายรัตนชาติ เส้งโสด  

โทร. ๐๘๙-๗๒๕-๖๖๘๑ 

๘. ส.อบต.ม.๑ นายสุเทพ จันทร์วิเชียร  

โทร. ๐๘๓-๗๙๐-๒๗๖๑ 

๙. ส.อบต.ม.๑ นายสมชาย รักษาพล 

โทร. ๐๘๔-๑๙๐-๒๕๔๔    

๑๐. ผญบ. ม. ๒ นายลือชัย  แก้วเมือง          

โทร. ๐๘๖-๙๔๔-๔๘๕๘ 

๑๑. ส.อบต.ม.๒ นายพิชัย แซ่ด่าน      

โทร. ๐๘๗-๘๘๑-๓๒๑๒   

๑๒. ส.อบต.ม.๒ นายบรมย์ คงทอง      

โทร. ๐๘๑-๑๘๗-๗๕๐๘   

๑๓.  ผญบ. ม. ๓ นายเพียร  ไกรหนู       

โทร. ๐๘๗-๒๖๖-๓๓๕๓ 

๑๔. ส.อบต.ม.๓ นายบุญสงฆ์ เส้งเสน    

โทร. ๐๘๓-๑๗๓-๓๙๒๓ 

๑๕. ส.อบต.ม.๓ นายถาวร  กลั้งเนียม    

โทร. ๐๘๙-๘๖๗-๙๙๒๓   

๑๖. ผญบ. ม. ๔ นายจีรพงศ์  ศิริเกตุ     

โทร. ๐๘๑-๕๙๙-๓๘๒๙ 

๑๗. ส.อบต.ม.๔ นายบันเทิง กันยะติ     

โทร. ๐๘๗-๓๘๘-๘๔๖๐  

๑๘. ส.อบต.ม.๔ นายสงวนศักดิ์ นารีเลิศ  

โทร. ๐๘๖-๒๙๐-๘๕๗๓    

๑๙. ผญบ. ม. ๕ นายวิเวก  สินกําเนิด    

โทร. ๐๘๔-๘๘๙-๕๙๑๗ 

๒๐. ส.อบต.ม.๕ นายโชติ เมืองแก้ว      

โทร. ๐๘๕-๙๒๕-๑๑๓๖  

๒๑. ส.อบต.ม.๕ นายจรัญ สังข์บัว         

โทร. ๐๘๙-๕๘๖-๘๕๐๐  

๒๒. ผญบ. ม. ๖ นายเสน่ห์ สุขเอก     

โทร. ๐๘๔-๑๘๕๗๗๗๖ 

๒๓. ส.อบต.ม.๖ นายจินดา พรหมแก้ว      

โทร. ๐๘๖-๙๕๑-๘๘๕๔  

๒๔. ส.อบต.ม.๖ นายโรมรัญ เส่งเอียด    

โทร. ๐๘๑-๐๘๒-๒๕๒๙  

๒๕. ส.อบต.ม.๗ นายสุเมธ จอมแก้ว      

โทร. ๐๘๔-๘๔๘-๑๖๔๙  

๒๖. ส.อบต.ม.๗ นายเฉลิมพล แดงเอยีด  

โทร. ๐๘๗-๒๙๔-๕๔๓๗ 

๒๗.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาปากพนัง     
โทร. ๐๗๕-๕๑๗-๑๑๑ หรือ ๑๑๒๙  

 

    

                                  

  

  

 

 

  

องคการบริหารสวนตําบลหูลอง 
โทร.๐๗๕-๔๑๖๑๐๙ 
www.hulong.go.th 




