
 

 

   

 
แผนปฏิบัติการในการ 

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  

อ าเภอบัวลาย จังหวัด นครราชสีมา 

 

 
 

 

 

 



 

 

ค าน า 

            ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาด้านสาธารณภัย มีแนวโน้มท่ีจะทวีความถ่ีของการเกิด ภัย และมีระดับ
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น น อกจากนี้ สาธารณภัยยังมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นตามระดับของการ
พัฒนา จึงมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงวิธีคิดและการปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารจัดการกับสาธารณภัยมีความ
สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและสามารถปูองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น การเปล่ียนแ ปลง
สภาพภูมิอากาศโลกความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว มีผลให้ประชาชนต้องเผชิญกับความเส่ี ยงภัยและมีแนวโน้ม
ท่ีจะได้รับอันตรายจากสาธารณภัยท่ีรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ท้ังภัยธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม 
ภัยหนาว ภัยแล้งและภัยจากการกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย การรั่วไหลของสารเคมีวัตถุอันตราย 

           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด มีบทบาท ภารกิจในการ
บริหารจัดการภัยพิบัติในล าดับแรก ก่ อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้ าไปให้ความช่วยเหลือซึ่งพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ าท่ีในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตน จึงถือได้ว่าการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจส าคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 

           ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
  ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานตางๆในพื้นท่ีรับผิดชอบ
และพื้นท่ีข้างเคียงอย่างเหมาะสม กับบริบทของพื้นท่ีและมีความสอดคล้อง กับแผนการปูองกันแ ละบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดรวมถึงแผนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการปูองกัน ลดผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยท่ีมีผลต่อ
ชีวิต และทรัพย์สิน 

 

 

                                                                        กิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์ 

                                                                    (นายกิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 

   ค าน า 

   สารบัญ                                                                                                            หน้า 

   ส่วนที่ ๑ หลักการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   บทท่ี  ๑ สถานการณ์และความเส่ียงจากภัยพิบัติ                                                            ๑                          

   บทท่ี  ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล                       ๕      

   บทท่ี  ๓ การจัดต้ังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                        ๒๒ 

   บทท่ี  ๔ การเตรียมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                    ๒๘             

   บทท่ี  ๕ การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน                                                                            ๓๒ 

   บทท่ี  ๖ การอพยพ                                                                                              ๓๔ 

   บทท่ี  ๗ การฟื้นฟูบูรณะ                                                                                        ๓๖ 

   บทท่ี ๘ การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่นๆ                                                           ๓๗ 

   ส่วนที่ ๒ กระบวนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   บทท่ี ๙ กระบวนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปูาหมายและหลักในการปฏิบัติ                ๔๐ 

   บทท่ี ๑๐ การปูองกันและบรรเทาภัยจากภัยแล้ง                                                            ๔๒ 

   บทท่ี ๑๑ การปูองกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม                                 ๔๔ 

   บทท่ี ๑๒ การปูองกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย                                                            ๔๗ 

   บทท่ี ๑๓ การปูองกันและบรรเทาภัยจากไฟปุา                                                              ๕๑ 

   บทท่ี ๑๔ การปูองกันและบรรเทาภัยจากอากาศหนาว                                                     ๕๕ 

   บทท่ี ๑๕ การปูองกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดสัตว์                                                  ๕๗ 

   บทท่ี ๑๖ การปูองกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม                                        ๕๙ 

 

 



 

 

 
ภาคผนวก 
             

ก. ท าเนียบหน่วยงานบูรณาการตามแผน 
ข. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพื้นท่ีข้างเคียง 
ค. ยุทศาสตร์ แผนงาน/โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร

ปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น 

             ง.   แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
             จ.   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
             ฉ.   แบบรายงานสถานการณ์ภัย 
             ช.   หนังสือรับรองผู้ประสบภัย 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
    ที่  ๑๓๐ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ------------------------------ 

             ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 
๖  พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๔) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖(๒๙)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ี การ
ปูองกันและบรรเทา  สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในต าบล และให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นท่ีได้ประสบภัยพิบัติขึ้น 
และเพื่อเป็นการเตรียมค วามพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดข้ึนใน
พื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลจึงได้จัดท าแผนบรรเทาสาธารณภัยท่ี คาดว่าจะเกิดขึ้นในต าบลเมือง
พะไล จึงอาศัยอ านาจตามท่ีตามกฎหมายดังกล่าวแต่งต้ัง  ๕ คณะกรรมการจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อจัดท าแผนการปูองกันภัยพิบัติท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในต าบลเป็นภาพรวมไว้  

   ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการในจั ดท าแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

                     ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล   ประธานกรรมการ 
                     ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลทุกคน  กรรมการ 
                     ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเมืองพะไล  กรรมการ 
                     ๔. ก านัน / ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านต าบลเมืองพะไล     กรรมการ 
                     ๕. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบัวลาย               กรรมการ 
                     ๖. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวลาย     กรรมการ 
                     ๗. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเมืองพะไล      กรรมการ 
                     ๘. หัวหน้าส านักปลัด                          กรรมการ 
                     ๙. ผู้อ านวยการกองช่าง                  กรรมการ 
                   ๑๐. ผู้อ านวยการกองคลัง                  กรรมการ 
                   ๑๑. หัวหน้าส่วนการศึกษา                 กรรมการ 
                   ๑๒. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและ
เลขานุการ 
                   ๑๓. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย           ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 



 

 

-๒- 

 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ี  ดังนี้ 

  ๑. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง  จัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  
  ๒. ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเมืองพะไล และร่วมการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓.  พิจารณาและก าหนดกิจกรรมอื่น ท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

                                            ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๑๙  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

                                                                             กิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์ 

                                            (นายกิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเมืองพะไล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑ 

บทที่ ๑  

สถานการณ์และความเส่ียงภัยพิบัติ 

อ้างถึง   

  - พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๗ (๔) 
                     - พระราชบัญญัติก าหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๙) 
  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจท่ีส าคัญและจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเตรียมการ
รองรับสถานการณ์ไว้ตั้งแต่ยามปกติ  เพื่อปูองกันอันตราย  หรือลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับชีวิตแ ละ
ทรัพย์สินของประชาชนและรัฐ   

  ดังนั้น  การจัดระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยต่างๆ ให้เข้มแข็ งจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่าง
ยิ่ง ท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดภัย สามารถด าเนินการไปได้อย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยให้สอดค ล้องกับแผนปูองกันและบร รเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

๑. วัตถุประสงค์ 

 ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล   
มีข้ันตอนการด าเนินงานอย่างบูรณาการ และมีความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา 
 ๑.๒ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบ และเข้าใจภารกิจ  หลักการและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 ๑.๓ เพื่อช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
 ๑.๒ เพื่อให้องค์กรเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 

๒. นิยามศัพท ์

 ๒.๑ สาธารณภัย  หมายถึง  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดสัตว์บก โรคระบาดสัตว์น้ า  
ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ  มีผู้ท าให้เกิ ด อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่ง
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาช น หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ  
และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 
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๒.๒ ระดมสรรพก าลัง  หมายถึง การด าเนินการเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบทรัพยากรท าให้ทรัพยากร
อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมน าไปใช้ และใช้ทรัพยากรท่ีเตรียมพร้อมไว้แล้วนั้น สนองความต้องการท่ีจะเกิดขึ้นในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒.๓ หน่วยงานของรัฐ  หมายถึง  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบ ล  เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  
        ๒.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองพัทยา  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง แต่ไม่หมายความรวมถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        ๒.๖ อ าเภอ หมายความรวมถึงกิ่งอ าเภ 

๒.๗ นายอ าเภอ หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
     ๒.๘ ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมายถึง รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
      ๒.๙ รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
        ๒.๑๐ ผู้อ านวยการกลาง  หมายถึง  อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       ๒.๑๑ ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง    ผู้ว่าราชการจังหวัด 
        ๒.๑๒ รอง ผู้อ านวยการจังหวัด  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        ๒.๑๓ ผู้อ านวยการอ าเภอ  หมายถึง นายอ าเภอ 
      ๒.๑๔ ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี นายกเมือง
พัทยา และหัวหน้าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีอื่น 
   ๒.๑๕ ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๑๖ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง เป็นผู้มีอ านาจสูงสุด และเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน แก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น จนกว่าจะมีการมอบอ านาจนั้นๆ ให้แก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นต่อไป 
      ๒.๑๗ เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการปู องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นท่ีต่างๆ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     ๒.๑๘ อาสาสมัคร  หมายถึง  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
      ๒.๑๙ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง หน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้น เพื่อท า
หน้าท่ีช่วยเหลือ ผู้อ านวยการจังหวัดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     ๒.๒๐ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง หน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้น เพื่อท า
หน้าท่ีช่วยเหลือ  ผู้อ านวยการอ าเภอในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        ๒.๒๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นท่ี หมายถึง หน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้น เพื่อท า
หน้าท่ีช่วยเหลือ  ผู้อ านวยการท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หรือเมืองพัทยา 
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๓. ขอบเขตสาธารณภัย   

          สาธารณภัย หมายถึง  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง  โรคระบาดสัตว์บก โรคระบาดสัตว์น้ า  
ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น
ใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน  หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของ
รัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 
          ภัยทางอากาศ  หมายถึง  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
           การก่อวินาศกรรม  หมายถึง การกระท าใดๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สินของประชาชน
หรือของรัฐ หรือส่ิงอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวนขัดขวาง หน่วงเ หนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ 
ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความป่ันปุวนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติโดย มุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์ การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ฉบับนี้ ก าหนด
ขอบเขตสาธารณภัยไว้ดังนี้ 

                   ด้านสาธารณภัย 
           (๑)  ภัยแล้ง 
           (๒)  อุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม 
           (๓)  อัคคีภัย 
           (๔)  ไฟปุา 
           (๕)  ภัยหนาว 
           (๖)  ภัยจากโรคระบาดจากสัตว์ 
           (๗)  ภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม  

๔. หลักการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                  ๔.๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ ภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล   
รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ  ตลอดจนการ
ฟื้นฟูบูรณะส่ิงเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย  ตามระดับความรุนแรงของสาธารณภัย 
                  ๔.๒ การเผชิญเหตุ  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ ภัยองค์การบริหารส่วนต าบล      
เมืองพะไล ท่ีมีหน้าท่ีในการเผชิญเหตุในพื้นท่ี  มีอ านาจหน้าท่ีในการระงับบรรเทาสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
                  ๔.๓ การอ านวยการ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ ภัยองค์การบริหารส่วนต าบล     
เมืองพะไล  มีอ านาจหน้าท่ีในการอ านวยการเป็นผู้ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี
รับผิดชอบเหนือหน่วยงานท่ีเข้าร่วมปฏิบัติท้ังส้ิน 
                  ๔.๔ การให้ความช่วยเหลือ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธ ารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล  ให้การช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท้องท่ี
ใกล้เคียง  กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  และหน่วงงานในสังกัดองค์กรประชาชน  และ
ประชาชนท่ัวไป  โดยให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าท่ี
ด าเนินการตามค าส่ังของผู้อ านวยการในพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ 



 

 

                    ๔ 

                      ๔.๕ กองอ านวยการปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล   
จัดระบบการติดต่อส่ือสารและการแจ้งข่าว  ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ตั้งแต่ยามปกติ  โดยสามารถรับและ
แจ้งข่าว   ซึ่งกันและกันได้สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  และต่อเนื่องตลอด ๒๔  ช่ัวโมง 

  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล   ต้ังอยู่ท่ี 
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  หมู่ท่ี ๙ ต าบลเมืองพะไล   อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา   
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔๔๙๕๐๐๙ 

๕. ระดับความรุนแรงของภัย 

                     ระดับ ๑ สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นทั่วไป ท่ีมีขนาดเล็ก ซึ่งผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ 
สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับภัยได้โดยล าพัง 
  ระดับ ๒ สาธารณภัยขนาดกลาง  ผู้อ านวยการในระดับ ๑  ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้  
ผู้อ านวยการจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์  
                     ระดับ ๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ท่ีมีผลกระทบรุนแรงกว้างขวางมาก  ซึ่งผู้อ านวยการจังหวัด
ไม่สามารถควบคุมและระงับสาธารณภัยได้จ าเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ  จากส่วนราชการ  
ภาคเอกชน  และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการในระดับประเทศ   
  ระดับ  ๔  สาธารณภัยขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง ซึ่งผู้อ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และระงับภัยได้  นายกรัฐมนตรีและรอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ 
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บทที่  ๒ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................... 

ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
๒.๑  ประวัติความเป็นมา 
 ตามค าบอกเล่าของคนเก่าแก่ท่ีอาศัยในหมู่บ้าน กล่าวว่า ราวปี พ .ศ. ๒๔๖๐ ครอบครัวของนายทน  
จันพินิจ และนางหลง  ใจดี  สองครอบครัวนี้ได้อพยพจากทางใต้  โดยท้ังสองเป็นคนพื้นเมืองของคนโคราช  ได้
เดินทางมาเพื่อแสวงหาท่ีต้ังท ามาหากิน  จนกระท่ังมาพบสระโบราณซึ่งมีน้ าใสสะอาด  รอบสระมีเศษก้อนหิน
กระจัดกระจายและต้นพะไลขึ้นเต็มไปท่ัว  จึงต้ังหลักปักฐานท ามาหากินต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านกล่าวว่าเดิม
ท่ีแห่งนี้เป็นเมืองเก่าของท้าวก าพร้าซึ่งได้หายสาบสูญไปในบ่อไก่แก้ว  หัวหน้าหมู่บ้านจึงต้ังช่ือบ้านว่า “บ้าน
พะไล”  โดยถือเอาต้นพะไล  ซึ่งเป็นพืชตระกูลว่านชนิดหนึ่งท่ีเกิดขึ้นมากมายในสระนั้นเป็นช่ือของต าบล 
 เมื่อการขยายตัวของหมู่บ้านพะไลกระท่ังเกิดเป็นชุมชนหนาแน่นขึ้น   ก็มีหมู่บ้านหลุบทุ่มและบ้านแดง
น้อยต้ังเป็นหมู่บ้านใหม่ตามมา  ท้ังสามหมู่บ้านได้ใช้บริการเ กี่ยวกับการศึกษา  และศาสนาร่วมกับคนรุ่นก่อน  
ซึ่งท้ังสามหมู่บ้านอยู่ภายใต้การปกครองต าบลกุดจอก ต่อมาได้แยกตัวขึ้นกับต าบลบัวลายและต าบลหนองหว้า
ตามล าดับ  ครั้งสุดท้ายได้แยกการปกครองขึ้นตรงต่อต าบลเมืองพะไล เมื่อ พ .ศ.  ๒๕๓๐  เรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน 
 

๒.๒  ข้อมูลทั่วไป ที่ต้ังและอาณาเขต 
 ท าเลท่ีต้ังต าบล  ต าบลเมืองพะไล  ๑  ใน  ๔  ต าบลในเขตอ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา   ต าบล
เมืองพะไล  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ  ๓๔.๒๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๒๑,๔๑๔  ไร่  มีอาณาเขต  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดกับต าบลบัวลาย   อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนค รราสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลาง
ล าห้วยขี้หนูทางทิศเหนือ  ของบ้านหนองเรือบริเวณพิกัด  TC  ๓๔๕๓๔๗   ไปทางทิศตะวันออกตามสันเนิน  
จดกึ่งกลางทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านวังโพน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๙๔๕   จดกึ่งกลางทางสาธารณะ
ทางทิศใต้ของบ้านหนองจาน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๙๓๓๔๐  รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ ๖ กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออก  ติดกับต าบลหนองหว้า  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
กึ่งกลางทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านหนองจาน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๙๓๓๔๐    ไปทางทิศใต้ตามทาง
สาธารณะสายฝาผนังหนองตาดน้อย  ทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านตาดน้อย  บริเวณพิกัด  TC  
๓๘๑๓๑๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางสาธารณะสายฝาผนัง – หนองตาดน้อย  จดทางทิศเหนือของ
บ้านหนองตาดน้อย  บริเวณพิกัด  TC  ๓๘๔๓๙๐   ไปทางทิศใต้ตามแนวหลักเขตต าบล  และทางสาธารณะ
สายหนองหว้า- บ้านแฝก  จดคันนาทางทิศใ ต้ของบ้านหนองหว้า  บริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๒๘๐   รวมระยะ
ทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร ทิศตะวันตก  ติดกับต าบลบัวลาย   อ าเภอบัวลาย   จังหวัด
นครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางล าห้วยยางทางทิศตะวันออกของบ้านตะคร้อบริเวณ  TC  
๓๔๑๒๗๗  ไปทางทิศเหนือตาม ล าห้วยยาง  และล าห้วยขี้หนูจดบ้านหนองเรือทางทิศเหนือบริเวณพิกัด  TC  
๓๔๕๓๔๗  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก 
ประมาณ  ๙  กิโลเมตร 
 
 
 



 

 

๖ 
 

 ทิศใต้  ติดกับต าบลสามเมือง  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคันนาทาง
ทิศใต้ของบ้านหนองหว้าบริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๒๘๐  ไปทางทิศตะวันตกตามคันนาจดกึ่งกลางล าห้วยยางทาง
ทิศตะวันออกของบ้านตะคร้อ บริเวณพิกัด TC  ๓๔๑๒๗๗  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  ๓ กิโลเมตร 
 เขตการปกครอง  รวม  ๙  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 หมู่ท่ี  ๑  บ้านฝาผนัง  ผู้ปกครอง  นายศราวุฒิ วันณะปะโค ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ท่ี  ๒  บ้านแดงน้อย  ผู้ปกครอง  นายสุทัศน์  ชุนไธสง   ก านันต าบลเมืองพะไล 
 หมู่ท่ี  ๓  บ้านพะไล  ผู้ปกครอง  นายไพรวัลย์  ชัยนิคม  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ท่ี  ๔  บ้านหลุบทุ่ม    ผู้ปกครอง  นายเสนาะ  โคกสีนอก  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ท่ี  ๕  บ้านสระน้ าเท่ียง  ผู้ปกครอง  นายแสงอารมย์  นามวงษา ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ท่ี  ๖  บ้านเพ็ดน้อย  ผู้ปกครอง  นายนฤเบศ  เขตคาม  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ท่ี  ๗  บ้านหนองเรือ  ผู้ปกครอง  นายนพรัตน์  โชติไธสง  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ท่ี  ๘  บ้านโนนสะอาด  ผู้ปกครอง  นายสิงห์  สาฆ้อง  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ท่ี  ๙  บ้านหนองแก  ผู้ปกครอง  นายชู  หาลิตะวัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
 
 ประชากร 
 จ านวนประชากร  และความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอบัวลาย  
ณ  เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ของต าบลเมืองพะไล  มีจ านวนท้ังส้ิน  ๔,๑๑๙  คน  จ าแนกเป็น  ชาย   
๒,๐๕๒  คน  หญิง  ๒,๐๖๗  คน  ความหนาแน่นเฉล่ีย  ๑๒๐.๒๒  คน/ตารางกิโลเมตร  และมีจ านวน
ครัวเรือน  ท้ังส้ิน  ๑,๑๙๐  ครัวเรือน   

จ านวนประชากร  จ าแนกรายละเอียดรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

หมู่ท่ี บ้าน 
๒๕๕๘ 

ชาย หญิง รวม 
๑ ฝาผนัง ๔๒๑ ๔๑๓ ๘๓๔ 
๒ แดงน้อย ๒๙๑ ๓๒๒ ๖๑๓ 
๓ พะไล ๒๐๙ ๒๑๓ ๔๒๒ 
๔ หลุบทุ่ม ๑๒๓ ๑๓๒ ๒๕๕ 
๕ สระน้ าเท่ียง ๑๐๒ ๘๗ ๑๘๙ 
๖ เพ็ดน้อย ๒๖๐ ๒๘๕ ๕๔๕ 
๗ หนองเรือ ๓๐๓ ๓๐๐ ๖๐๓ 
๘ โนนสะอาด ๑๒๙ ๑๑๘ ๒๔๗ 
๙ หนองแก ๒๑๓ ๑๙๗ ๔๑๐ 

รวมท้ังส้ิน ๒,๐๕๒ ๒,๐๖๗ ๔,๑๑๙ 
 
 
 
 
 



 

 

๗ 
 

การศาสนา 
 ประชาชนในต าบลเมืองพะไล  นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  จ านวน  ๘  แห่ง ต้ังอยู่ ทุก
หมู่บ้าน ยกเว้นบ้านหนองแก  หมู่ท่ี  ๙ 
 ระบบสาธารณูปโภค 
 ๑.  การโทรคมนาคม 
  ๑)  จุดรับ – ส่ง  ไปรษณีย์  โทรเลข  จ านวน  ๑  แห่ง 
  ๒)  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    จ านวน  ๖  ตู้ 
  ๓)  โทรศัพท์ติดต้ังตามบ้านแต่ใช้สาธารณะ  จ านวน  ๘  เครื่อง 
 ๒.  การไฟฟูา 
  ไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  แต่มีบางจุดเท่านั้นท่ียังไม่เพียงพอซึ่งเป็นจ านวนน้อย 
 ๓.  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
  ๑)  ล าน้ า  ล าห้วย     จ านวน  ๑๒  สาย 
  ๒)  บึง  หนอง  และอื่น ๆ     จ านวน  ๑๙  แห่ง 
 ๔.  แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  ๑)  ฝาย       จ านวน    ๗  แห่ง 
  ๒)  บ่อน้ าต้ืน      จ านวน    ๗  แห่ง 
  ๓)  บ่อโยก      จ านวน  ๑๒  แห่ง 
  ๔)  ประปา         จ านวน    ๙  แห่ง 
 การศึกษา 
 ๑)  ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  มีโรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  ๓  แห่ง  
ประกอบด้วย  โรงเรียนฝาผนัง  โรงเรียนบ้านแดงน้อย  และโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย  มีจ านวนครู  และนักเรียน 
ดังนี้ 

โรงเรียน จ านวนครู 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
โรงเรียนฝาผนัง 
โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 

๗ 
๑๔ 
๓ 

๓๓ 
๘๗ 
๑๘ 

๒๔ 
๖๓ 
๑๘ 

๕๗ 
๑๔๑ 
๓๖ 

รวมท้ังส้ิน ๒๔ ๑๓๘ ๑๐๕ ๒๓๔ 
 

 ๒)  โรงเรียนมัธยมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
 ๓)  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  ๙  แห่ง 
 ๔)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  จ านวน  ๑  แห่ง 

 
 
 
 



 

 

๘ 
 

ข้อมูลโรงเรียนบ้านฝาผนัง 
 

ช้ัน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

ป.๑ ๒ ๕ ๗ 

ป.๒ ๓ ๓ ๖ 

ป.๓ ๒ ๕ ๗ 

ป.๔ ๘ ๔ ๑๒ 

ป.๕ ๔ ๒ ๖ 

ป.๖ ๗ ๕ ๑๒ 

ก่อนประถมฯ ๗ - ๗ 

รวม ๓๓ ๒๔ ๕๗ 

   
ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  ๑  คน  ครู  จ านวน  ๖  คน  บุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน – คน อื่นๆ  (ครูพี่เล้ียง/ช่างครุภัณฑ์)  จ านวน  ๒  คน 
ข้อมูลโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ช้ัน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

ป.๑ ๖ ๑ ๗ 

ป.๒ ๗ ๖ ๑๕ 

ป.๓ ๙ ๕ ๑๔ 

ป.๔ ๘ ๒ ๑๐ 

ป.๕ ๙ ๑๐ ๑๙ 

ป.๖ ๖ ๖ ๑๒ 

ม.๑ ๙ ๖ ๑๕ 

ม.๒ ๕ ๗ ๑๒ 

ม.๓ ๖ ๗ ๑๓ 

ก่อนประถมฯ ๑๑ ๑๓ ๒๔ 

รวม ๘๗ ๖๓ ๑๔๑ 

 ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  ๑  คน  ครู  จ านวน  ๑๔  คน  บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน – คน อื่นๆ  (ครูพี่เล้ียง/ช่างครุภัณฑ์)  จ านวน  ๓  คน 
 
 



 

 

๙ 
 

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 
ช้ัน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

ป.๑ ๓ ๑ ๔ 

ป.๒ ๑ ๓ ๔ 

ป.๓ ๒ ๒ ๔ 

ป.๔ - ๒ ๒ 

ป.๕ ๗ ๑ ๘ 

ป.๖ - ๒ ๒ 

ก่อนประถมฯ ๕ ๗ ๑๒ 

รวม ๑๘ ๑๘ ๓๖ 

 
 ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  ๑  คน  ครู  จ านวน  ๓  คน  บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน ๑ คน อื่นๆ  (ครูพี่เล้ียง/ช่างครุภัณฑ์/ลูกจ้างช่ัวคราว)  จ านวน  ๑  คน 

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
ช้ัน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

อนุบาล ๑๘ ๒๒ ๔๐ 

อนุบาล - - - 

รวม ๑๘ ๒๒ ๔๐ 

 

 บุคลากร ผู้ดูแลเด็ก ชาย  จ านวน  -  คน หญิง  จ านวน  ๒  คน และแม่บ้าน จ านวน  ๑  คน รวม ๓  

คน   

 การสาธารณสุข 
 ต าบลเมืองพะไลมีโรงพยาลบาลบัวลาย จ านวน ๑ แห่ง ต้ังอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี  ๕ บ้านสระน้ าเท่ียง  และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพะไล  (สถานีอนามัยประจ าต าบล)  จ านวน ๑ แห่ง  ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑๐๖  
บ้านแดงน้อย  หมู่ท่ี  ๒ ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 ผู้ติดเช้ือ  HIV  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล     มีจ านวน ๑๐  คน  (ชาย ๔  คน  หญิง  
๖ คน)  ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
 ผู้สูงอายุ  ในเขตต าบลเมืองพะไล  ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  
จ านวน  ๕๕๙  คน 
 ผู้พิการทุพพลภาพ  จ านวน  ๘๙  คน  แบ่งเป็นชาย  จ านวน  ๕๗  คน หญิง จ านวน ๓๒  คน 
 
 
 



 

 

๑๐ 
 
 เส้นทางการคมนาคม 
 การคมนาคมภายในเขตกิ่งอ าเภอส่วนมากใช้ทางรถยนต์  ส่วนการคมนาคมต่างอ าเภอหรือต่างจังหวัด
ใช้ทางรถยนต์  หรือทางรถไฟ  โดยมีสถานีรถไฟที่ตลาดหนองบัวลาย 
 การบริหารงานบุคคล 
 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๑)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   ๑.  นายกิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์ นายก อบต.เมืองพะไล 
   ๒.  นายดาว  จันภิรมย์  รองนายก อบต.เมืองพะไล 
   ๓.  นายบุเรงนอง  วันณะปะโค  รองนายก อบต.เมืองพะไล 
   ๔.  นางสาววิสาร์กร  จันดิษฐ เลขานุการนายก อบต.เมืองพะไล 
  (๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
   ๑.  นายทองสุข  ผิวผ่าน  ประธานสภา อบต. 
   ๒.  นายทองสุข  การปลูก  รองประธานสภา อบต. 
   ๓.  นายมงคล  มูลแก่น  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๑ 
   ๔.  นายอัครพล  เตตานัง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๑  
   ๕.  นายอุดร  แพงไธสง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๒ 
   ๖.  นายฤทธิ์  สีมา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๓ 
   ๗.  นายธีรเดช  ยะสีดา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๓ 
   ๘.  นายธงไท  ลายทอง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๔ 
   ๙.  นายส าราญ  ภิรมย์จิตร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๔ 
   ๑๐.นายสุชาติ  วรรณปะโค สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๕ 
   ๑๑.นายเจียม  ทุทุมมา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๕ 
   ๑๒.นายถาวร  ศรีซาแอน  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๖ 
   ๑๓.นายบุญเหลือ  สีนามบุรี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๖ 
   ๑๔.นายเวชสิทธิ์  เทพอินทร์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๗ 
   ๑๕.นางค าปน  ราชสมบัติ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๗ 
   ๑๖.นายสายัณห์  สดศรี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๘ 
   ๑๗.นายสุเวช  ปัตวงษ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๙ 
   ๑๘.นายประเสริฐ  วรรณปะเขา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  ๙  

 (๒)  จ านวนบุคลากร  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและลูกจ้าง  รวม  ๑๔  คน ของส่วนราชการ
ท้ัง  ๕  ส่วน  ดังนี้ 
 ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีดังนี้ 
  ๑.  นางสุภิน  โพธิ์สุวรรณ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒.  นายพรชัย  ธงอาจ   หัวหน้าส านักปลัด 
  ๒.  นายวายุ  โสเขียว   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน   
  ๓.  นางสาวก าไร  ไปบน   นักพัฒนาชุมชน   
  ๔.  นางสาวเอื้อมพร  จัดนอก  บุคลากร   
 



 

 

๑๑ 
 

  ๕.  นายประธาน  แท่นรี   เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๖.  นางสาวประภาพรรณ  นาคดี  เจ้าพนักงานธุรการ 
  ๗.  นายณัฐพงษ์  ชุนไธสง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
  ๘.  นายนิติพนธ์  พลแสน   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
  ๙.  นายสมหมาย  ประวรรณโก  นักการภารโรง  
  ๑๐.  นายชัยยุทธ  ทับเกตุแก้ว  พนักงานจ้างท่ัวไป    
 ต าแหน่งในส่วนการคลัง  มีดังนี้ 
  ๑.  นางศุภรณี  เขียนดี   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๒.  นางณิฐชานันท์  ธนาชัยศศิรัฐ  นักวิชาการคลัง    
  ๓.  นางนันทิดา  ประกอบผล  นักวิชาการพัสดุ    
  ๔.  นางสุพัตรา  บุญแผน   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  ๕.  นางวรรณิดา  พันเดช   ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
 ต าแหน่งในส่วนโยธา  มีดังนี้ 
  ๑.  นายชัย  การสร้าง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๒.  นายนพพล  ตะวัน   ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 
  ๓.  นายนิติพันธุ์  ไชยาวัฒนะ  ผู้ช่วยช่างไฟฟูา 
  ๔.  นางสาวกุสุมา  วิเศษธร  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 ต าแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีดังนี้ 
  ๑.  นายภูริพัฒน์  อินทัชธนโชติ   หัวหน้าส่วนการศึกษา 
  ๒.  นางสาวสุพัตรา  พลดงนอก  ผู้ดูแลเด็ก 
  ๓.  นางสาวจันทิมา  นนทะน า  ผู้ดูแลเด็ก 
  ๔.  นางโสภี  พัตรภักด์ิ   แม่บ้าน        
 (๓)  ระดับการศึกษาของบุคลากร   
  มัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน   ๑   คน 
  ปวช.    จ านวน   ๑   คน 
  ปวส./อนุปริญญา  จ านวน   -    คน 
  ปริญญาตรี   จ านวน  ๑๖  คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน    ๕  คน  
 (๔)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖     เป็นจ านวน  ๑๗,๔๔๔,๕๘๔.๕๗  บาท 
  รายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง  เป็นจ านวน         ๒๔๐,๙๖๘.๐๐  บาท 
  รายได้ท่ีส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บได้      เป็นจ านวน  ๑๒,๗๑๕,๒๑๑.๕๗  บาท 
  เงินอุดหนุนรัฐบาล      เป็นจ านวน    ๔,๔๘๘,๔๐๕.๐๐  บาท 
 
 

 
 
 



 

 

๑๒ 
๒.๓ ลักษณะการประกอบอาชีพ 
 
                ต าบลเมืองพะไลในเขตอ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา   ต าบลเมืองพะไล  มีพื้นท่ีท้ังหมด
ประมาณ  ๓๔.๒๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๒๑,๔๑๔  ไร่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและเล้ียงสัตว์ 
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาสูง มีศัตรูพืชรบกวนต้นทุนการผลิตสูง
ปริมาณผลผลิตต่ า ผู้รับซื้อผลผลิต (พ่อค้า)เอาเปรียบ ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพขาดแคลนพันธุ์พืช
และสัตว์ที่มีคุณภาพ คุณภาพดินเส่ือม ขาดความอุดสมบูรณ์ ขาดแคลนแรงงานและไม่มีคู คลอง ส่ งน้ าเข้าพื้นท่ี
ท าการเกษตร เป็นต้น 
                 ปัญหาของเกษตรกร 

๑) ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ 
(๑) ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า 
(๒) มีวัชพืชมาก 
(๓) แหล่งน้ าและปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 

                      ๒) ปัญหาด้านการครองชีพ 
                            (๑) มีการว่างงานและอพยพแรงงานหลังฤดูท านา 
                            (๒) ปริมาณน้ าประปาไม่เพียงพอและขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ในฤดูแล้ง 
๒.๔ ข้อมูล ปัจจัย ภูมิประเทศ สภาพทางสังคม สิ่งแวดล้อมที่กอให้เกิดความเสี่ยงภัย 
         ๒.๔.๑ สภาพภูมิประเทศ 
                   สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่มีลักษณะราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ใช้ท านา ปลูกพืชไร่ และไม้ผล
ส่วนสภาพพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยทางทิศตะวันออก ใช้ปลูกพืชไร่และไม้ผลแหล่งน้ าท่ี
ส าคัญ ได้แก่ หนองดินแดง หนองแก หนองหัวสะพาน หนองกกดู่ หนองหลุบทุ่ม หนองโจกโหลก หนองฝาผนัง 
และหนองแวง มีห้วยม่วงไหลผ่านทางทิศตะวันตกและห้วยขี้หนูไหลผ่านทางทิศเหนือของพื้นท่ี 
          ๒.๔.๒ สภาพภูมิอากาศ  
                   ลักษณะภูมิอากาศของต าบล จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งแบ่งได้ ๓ ฤดู 
คือ ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน
ทะเลและมหาสมุทร ท าให้มีอากาศชุ่มช้ืนและฝนตกชุก ส่วนฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้แล้งมา 
ส าหรับฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งมีอากาศร้อนและอบอ้าว 
             ๒.๔.๓ สภาพสังคม 
                      สภาพสังคมได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานท่ีเกี่ยวข้องจากหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ กรมการปกครองกรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๕ ส านักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตรอ าเภอ และองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต้น 
                       ๒.๔.๓.๑ ประชากรจ านวนประชากร  และความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของส านัก
ทะเบียนราษฎร์อ าเภอบัวลาย  ณ  เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ของต าบลเมืองพะไล  มีจ าน วนท้ังส้ิน  ๔,๑๑๙  
คน  จ าแนกเป็น  ชาย   ๒,๐๕๒  คน  หญิง  ๒,๐๖๗  คน  ความหนาแน่นเฉล่ีย  ๑๒๐.๒๒  คน/ตาราง
กิโลเมตร  และมีจ านวนครัวเรือน  ท้ังส้ิน   ๑,๑๙๐  ครัวเรือน  ประชากรนับถือศาสนาพุทธมีเพณีการท าบุญ
ตามพระพุทธศาสนาในเดือนต่างๆ 
 

 



 

 

๑๓ 
 

 ท่ีสืบเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ ผูกพันและพึ่งพาอาศัยกัน ให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้
อาวุโส และผู้น าชุมชน เป็นต้น 
                           ๒.๔.๓.๒ การประกอบอาชีพของเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยดินญี่
ปุน กลุ่มหัตถกรรม (กระต๊ิบข้าว) กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน กลุ่มทอเส่ือ กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝูายและ
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเป็นต้น 
                            ๒.๔.๓.๓ โครงสร้างพื้นฐาน  
                                         ๑) สาธารณูปโภค  
                                             (๑) ไฟฟูา มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน 
                                             (๒) ประปา มีระบบประปาหมู่บ้าน ๙ แห่ง 
                                             (๓) การโทรคมนาคม ได้แก่จุดรับ – ส่ง ไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง และ
โทรศัพท์สาธารณะ ๙ แห่ง เป็นต้น 
                                           ๒) สถานบริการสาธารณะ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา ๓ แห่ง โรงเรียน
มัธยมขยายโอกาส ๑ แห่ง ท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน ๙ แห่ง โรงพยาบาลสุขภาพต าบล ๑ แห่ง โรงพยาบาล
ประจ าอ าเภอ ๑ แห่ง และวัด ๙ แห่ง เป็นต้น 
                                            ๓) หน่วยธุรกิจ ได้แก่ โรงสีข้าว ๑๕ แห่ง ฉางข้าว ๕ แห่ง และ
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เป็นต้น  
           ๒.๔.๔ สภาพเศรษฐกิจ 
                    สภาพเศรษฐกิจ ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานท่ีเกี่ยวข้องเช่นเดียวกับ
หัวข้อ ๒.๔.๓ ดังนี้ 
                     ๒.๔.๔.๑ การประกอบอาชีพ ท านา ท าไร่ (มันส าปะหลังและอ้อยโรงงาน) และเล้ียงสัตว์ 
                     ๒.๔.๔.๒ ครัวเรือนเกษตร ร้อยละ ๔๒ ของครัวเรือนท้ังหมด 
                     ๒.๔.๔.๓ พื้นท่ีท าการเกษตร เฉล่ีย ๒๖ ไร่ต่อครัวเรือน 
                     ๒.๔.๔.๔ แรงงานภาคเกษตร เฉล่ีย ๓ คนต่อครัวเรือน 
                     ๒.๔.๔.๕ รายได้ ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.๑) ปี๒๕๕๘ 
                     ๒.๔.๔.๖ ลักษณะการถือครองท่ีดิน เกษตรกรมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง ประมาณร้อยละ 
๘๔ ของครัวเรือนเกษตร โดยมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด 
                     ๒.๔.๔.๗ ผลผลิตเฉล่ีย ข้าวนาปี ๔๔๖ กิโลกรัมต่อไร่ มันส าปะหลัง ๒,๘๐๕ กิโลกรัมต่อไร่ 
และอ้อยโรงงาน ๑๖,๐๙๖ กิโลกรัมต่อไร ่
                     ๒.๔.๔.๘ ต้นทุนการผลิต ข้าวนาปี (นาด า) ๒,๓๕๐ บาท ต่อไร่ ข้าวปี (นาหว่าน) ๓,๐๐๗ 
บาทต่อไร่ และมันส าปะหลัง ๒,๖๒๐ บาทต่อไร่ และอ้อยโรงงาน ๖,๖๓๐ บาทต่อไร ่
                     ๒.๔.๔.๙ เครื่องมือการเกษตร เกษตรกรใช้แรงงานเครื่องจักรท่ีเป็นของตนเองหรือจ้าง
เครื่องจักรแทนแรงงานคนและแรงงานสัตว์ เนื่องจากประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและทันต่อฤดูกาลได้แก่รถไถ
ขนาดใหญ่ รถไถเดินตาม รถบรรทุก เครื่องสูบน้ า เครื่องพ่นยา เครื่องนวดข้าว รถเกี่ยวนวดและโรงสีข้าว เป็น
ต้น 
 
 
 
 



 

 

๑๔ 
 
           

๒.๕ สถิติการเกิดภัย 
 

สถานการณ์ความเสี่ยงภัยของพื้นที่ 
สถิติการเกิดสาธารณภัยของต าบลเมืองพะไล 

ภัยแล้ง 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง 

ท่ีเกิดภัย
(ครั้ง) 

พื้นท่ีประสบภัย 

(หมู่ท่ี) 

พื้นท่ีการเกษตร 

เสียหาย(ไร่) 

จ านวนประชาชน 

ท่ีได้รับผลกระทบ
(ครัวเรือน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 

(บาท) 

๒๕๕๔ ๑ ๑ – ๙ - -  

๒๕๕๕ ๑ ๑ – ๙ - -  

๒๕๕๖ ๑ ๑ – ๙ - -  

๒๕๕๗ ๑ ๑ – ๙ - ๑,๑๙๒  

๒๕๕๘ ๑ ๑ – ๙ - ๑,๒๐๒  

 วาตภัย 

 พ.ศ. 

จ านวนครั้ง 

ท่ีเกิดภัย
(ครั้ง) 

พื้นท่ีประสบภัย
(หมู่ท่ี) 

พื้นท่ีการเกษตร 

เสียหาย(ไร่) 

จ านวนประชาชน 

ท่ีได้รับผลกระทบ
(ครัวเรือน) 

มูลค่าความเสียหาย 

(บาท) 

๒๕๕๔ - - - - - 

๒๕๕๕ - - - - - 

๒๕๕๖ ๒ ๔ – ๗ - ๑๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

๒๕๕๗ - - - - - 

๒๕๕๘ - - - - - 

 



 

 

๑๕ 

        อัคคีภัย 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง 

ท่ีเกิดภัย(ครั้ง) 
พื้นท่ีประสบ
ภัย(หมู่ท่ี) 

พื้นท่ี
การเกษตร 

เสียหาย(ไร่) 

จ านวนประชาชน 

ท่ีได้รับผลกระทบ
(ครัวเรือน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 

(บาท) 

๒๕๕๔ - - - - - 

๒๕๕๕ - - - - - 

๒๕๕๖ - - - - - 

๒๕๕๗ - - - - - 

๒๕๕๘ - - - - - 

      

   ภัยหนาว 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง 

ท่ีเกิดภัย(ครั้ง) 
พื้นท่ีประสบ
ภัย(หมู่ท่ี) 

พื้นท่ี
การเกษตร 

เสียหาย(ไร่) 

จ านวนประชาชน 

ท่ีได้รับผลกระทบ
(ครัวเรือน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 

(บาท) 

๒๕๕๔ ๑ ๑ – ๙ - -                                                                                 

          ๑ ๑ – ๙ - - - 

๒๕๕๖ ๑ ๑ – ๙ - - - 

๒๕๕๗ ๑ ๑ – ๙ - ๑,๑๙๒ - 

๒๕๕๘ ๑ ๑ – ๙ - ๑,๒๐๒ - 

(ท่ีมา : ส านักปลัด อบต. เมืองพะไล  ข้อมูล  ณ วันท่ี  ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 

 

 



 

 

๑๖ 

งานการปูองกันและเฝูาระวังโรคในต าบล สถิติผู้เข้ารับบริการดังนี้ 

ท่ี ชนิด/ประเภท จ านวนผู้ปุวย(ราย) 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๔ 

ปี 
๒๕๕๓ 

หมายเหตุ 

๑ ไข้เลือดออก ๑ ๑ - - ๔  

๒ อุจจาระร่วง ๒ ๑ ๒ ๕๓ ๑๕  

๓ อีสุกอีใส - ๓ - ๒ ๑  

๔ ตาแดง ๑ ๒ - ๓ -  

๕ ไข้หวัดใหญ่ - - - - -  

๖ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ๑๔ ๒ - ๑๑ ๖  

๗ โรคฉี่หนู - - ๒ ๑ -  

๘ เบาหวาน ๘ ๑๔ ๗ ๓ ๓  

๙ ความดัน ๑๔ ๒๖ ๑๑ ๗ ๕  

๑๐ หวัด ๒๐๐๙ - - - - -  

๑๑ มือ เท้า ปาก ๑ ๑ - - -  

รวม ๔๑ ๕๐ ๒๒ ๘๐ ๓๔  

 



 

 

๑๗ 

๒.๖ การประเมินความเสี่ยงภัย 

             จากข้อมูลสถิติการเกิดภัยแล้งและวาตภัยและโรคติดต่อ ประกอบกับลัก ษณะภูมิศาสตร์พื้นท่ีต าบล
เมืองพะไล พื้นท่ีส่วนใหญ่ มีลักษณะราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ใช้ท านา ปลูกพืชไร่ และไม้ผลส่วนสภาพ
พื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยทางทิศตะวันออก ใช้ปลูกพืชไร่และไม้ผลแหล่งน้ าท่ีส าคัญ ได้แก่ 
หนองดินแดง หนองแก หนองหัวสะพาน หนองกกดู่ หนองหลุบทุ่ม หนองโจกโหลก หนองฝาผนัง และหนอง
แวง มีห้วยม่วงไหลผ่านทางทิศตะวันตกและห้วยขี้หนูไหลผ่านทางทิศเหนือของพื้นท่ี       

 ๒.๖.๑ สถานการณ์เสี่ยงภัยของพื้นที่ 

                   จากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ความไม่สมดุล ของ
ระบบนิเวศ ท าให้สาธารณภัยมี แนวโน้มท่ีจะทวีจ านวนความถ่ี และความรุนแรงเพิ่มข้ึนไม่ว่าจะเป็นสาธารณภัย     
ท่ีเกิดขึ้นจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ และสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ ขณะเดียวกันการ     
ท่ีประเทศไทยมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมได้ยังผลให้ภัยพิบัติท่ีเกิด ขึ้นมีความหลากหลาย
และความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

            ๒.๖.๒ ความเสี่ยงภัย 

  ความเส่ียงภัยของแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์ ประชากรก ารตั้งถิ่นฐาน ซึ่ง
จะต้องวิเคราะห์ความเส่ียงภัยประเภทต่างๆ ส าหรับภัยท่ีเกิดขึ้นภายในต าบลเมืองพะไล จะไม่มีระดับ ความรุนแรง
มาก ส่วนมากจะมีระดับความรุนแรงปานกลาง เช่น  วาตภัย อัคคีภัย และภัยแล้งส่วนภัยท่ีมีระดับความรุนแรง
น้อย ได้แก่ อุทกภัย  ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากคมนาคมและขนส่ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจาก
แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

             ๒.๖.๓  จุดเสี่ยงภัย ต าบลเมืองพะไลหมู่บ้าน/ชุมชนจุดที่เสี่ยงภัยพิบัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล แบ่งประเภทของภัยพิบัติได้ดังนี้  

        ๑)  ภัยพิบัติจากภัยแล้ง 

            พื้นท่ีประสบภัยพิบัติจากภัยแล้งของพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  จ านวน  ๙  หมู่บ้าน   ได้แก่ 

  หมู่ท่ี  ๑ บ้านฝาผนัง 
  หมู่ท่ี  ๒ บ้านแดงน้อย 
  หมู่ท่ี   ๓ บ้านพะไล 
  หมู่ท่ี   ๔ บ้านหลุบทุ่ม 

 



 

 

๑๘ 

  หมู่ท่ี   ๕ บ้านสระน้ าเท่ียง   
  หมู่ท่ี   ๖ บ้านเพ็ดน้อย  
  หมู่ท่ี   ๗ บ้านหนองเรือ 
  หมู่ท่ี   ๘ บ้านโนนสะอาด 
  หมู่ท่ี   ๙ บ้านหนองแก 

 หมายตุ  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้มีการเฝูาระวังแจ้งภั ยโดยผู้น าหมู่บ้านและหัวหน้าชุด   
อปพร. สมาชิกอปพร. หมู่บ้าน 

         ๒) ภัยพิบัติจากอุทกภัย 

       พื้นท่ีประสบภัยจากอุทกภัย หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

                     หมู่ท่ี  ๑ บ้านฝาผนัง 
  หมู่ท่ี  ๒ บ้านแดงน้อย 
  หมู่ท่ี  ๓ บ้านพะไล 
                     หมู่ท่ี  ๕ บ้านสระน้ าเท่ียง   
  หมู่ท่ี  ๖ บ้านเพ็ดน้อย  
  หมู่ท่ี  ๘ บ้านโนนสะอาด 
                     หมู่ท่ี  ๙ บ้านหนองแก 
 
 หมายเหตุ  พื้นท่ีถูกอุทกภัยจะเป็นพื้นท่ีการเกษตรเป็นส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการระวัง
แจ้งภัยโดยผู้น าหมู่บ้านและหัวหน้าชุด อปพร.  หมู่บ้าน 

๓) ภัยพิบัติจากอัคคีภัย 

 หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

                     หมู่ท่ี  ๑ บ้านฝาผนัง 
  หมู่ท่ี  ๒ บ้านแดงน้อย 
  หมู่ท่ี   ๓ บ้านพะไล 
  หมู่ท่ี   ๔ บ้านหลุบทุ่ม 
                     หมู่ท่ี   ๕ บ้านสระน้ าเท่ียง   
  หมู่ท่ี   ๖ บ้านเพ็ดน้อย  
  หมู่ท่ี   ๗ บ้านหนองเรือ 
  หมู่ท่ี   ๘ บ้านโนนสะอาด 
  หมูท่ี่   ๙ บ้านหนองแก 

 หมายเหตุ  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้มีการเฝูาระวังแจ้งภัยโดยผู้น าหมู่บ้านและหัวหน้าชุด  
อปพร.  หมู่บ้าน 



 

 

๑๙ 

๔) ภัยพิบัติจากวาตภัย 

 หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

  หมู่ท่ี  ๑ บ้านฝาผนัง 
  หมู่ท่ี  ๒ บ้านแดงน้อย 
  หมู่ท่ี  ๓ บ้านพะไล 
  หมู่ท่ี  ๔ บ้านหลุบทุ่ม 
                     หมู่ท่ี  ๕ บ้านสระน้ าเท่ียง   
  หมู่ท่ี  ๖ บ้านเพ็ดน้อย  
  หมู่ท่ี  ๗ บ้านหนองเรือ 
  หมู่ท่ี  ๘ บ้านโนนสะอาด 
  หมู่ท่ี  ๙ บ้านหนองแก 

๕) ภัยพิบัติจากภัยหนาว   

หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

  หมู่ท่ี  ๑ บ้านฝาพนัง 
  หมู่ท่ี  ๒ บ้านแดงน้อย 
  หมู่ท่ี  ๓ บ้านพะไล 
  หมู่ท่ี  ๔ บ้านหลุบทุ่ม 
                     หมู่ท่ี  ๕ บ้านสระน้ าเท่ียง   
  หมู่ท่ี  ๖ บ้านเพ็ดน้อย  
  หมู่ท่ี  ๗ บ้านหนองเรือ 
  หมู่ท่ี  ๘ บ้านโนนสระอาด 
  หมู่ท่ี  ๙ บ้านหนองแก  

๒.๗  ความรุนแรงของสาธารณภัย 

 ความรุนแรงของสาธารณภัยแบ่งได้เป็น  ๓  ระดับ   ดังนี้ 

           ๒.๗.๑ ความรุนแรงระดับ  ๑  สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นทั่วไปหรือมีขนาดเล็ก ซึ่งศูนย์อ านวยการปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนอ าเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่ วนต าบล สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับภัยได้โดย
ล าพัง 

 ๒.๗.๒  ความรุนแรงระดับ  ๒   สาธารณภัยขนาดกลางซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานหลายส่วนราชการภายในเขตจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง ผู้อ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือนอ าเภอ   
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับภัยได้ ผู้อ านวยการปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนจังหวัดจะต้องเข้าควบคุมสถานการณ์ 



 

 

๒๐ 

 

 ๒.๗.๓  ความรุนแรงระดับ  ๓     สาธารณภัยขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบรุนแรงกว้างขวางหรือสาธารณภัย  
ท่ีจ าเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญหรืออุปก รณ์พิเศษ ต้องระดมความช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการภาคเอกชน และ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือนจังหวัดไม่สามารถท่ีจะควบคุมสถานการณ์และระงับภัย
ได้ ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกจังหวัดและหรือกองอ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือนภาค   
ผู้อ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือนแห่งราชอาณาจักร   หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้อ านวยการเหตุการณ์ 

........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๒ 

บทที่ ๓ 

การจัดต้ังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

๓.๑ องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ในภาวะปกติ  

     ๑. การจัดต้ัง 

        (๑)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธาร ณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง พะไล มีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  เป็นผู้อ านวยการ ป ลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  เป็นผู้ช่วย  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นท่ีร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ   รับผิดชอบ
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหาร ส่วนต าบล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยข้ึนใน
พื้นท่ี 
 (๒)  หน่วยงาน ส่วนราชการในพื้นท่ี เช่น  สถานีต ารวจภู ธรบัวลาย โรงพยาบาล บัวลาย    สาธารณสุข
อ าเภอบัวลาย  เกษตรอ าเภอ บัวลาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เมืองพะไล  ฯลฯ ในฐานะหน่วยงานท่ีมี
เจ้าหน้าท่ี ผู้เช่ียวชาญ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เป็นหน่วยปฏิบัติการปูองกันและบรรเทา สาธธารณภัย ภายใต้
แผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓)  รัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นท่ี    
สนับสนุนเจ้าหน้าท่ี อุปกรณ์ จัดเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการกรณีท่ีมีภัยเกิดขึ้น 
 (๔)  องค์กรเอกชนและภาคเอกชน มีหน้าท่ีสนับสนุนประสานและร่วมปฏิบัติในเรื่องการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอเมื่อเกิดภัยข้ึนในท้องท่ี 
     ๒. หน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ๒.๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ ภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  มีหน้าที่
วางแผนด าเนินการและอ านวยการปฏิบัติ ต่อไปนี้ 

 (๑) อ านวยการควบคุม ก ากับ ดูแล  ปฏิบัติงาน และแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการและปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 (๒) สนับสนุนก องอ านวยการปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เขตท้ องท่ี ท่ีติดต่อหรือท้องท่ีอื่น  เมื่อ
ได้รับการร้องขอ 
 (๓) ประสานงานกับหน่วยราชการและ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี รวมท้ังประสานความร่วมมือจาก
เอกชน ในการด าเนินงานทุกขั้นตอนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 (๔) ให้ความรู้และฝึกอบรมประชาชน เกี่ยวกับประสบการณ์  และข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและ
ลดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน 
 (๕) บ ารุงขวัญประชาชนและส่วนราชการ 
 (๖) จัดก าลังอาสาสมัคร หรือก าลังอื่น ๆ และฝึกซ้อมให้ท าหน้าท่ีช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 (๗) ประสานงานการติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยทหาร  หน่วยมูลนิธิ  และองค์กรเอกชนต่างๆ 



 

 

๒๓ 

  

 (๘) จัดท าแผนและช่วยการส่ือสาร จัดวางระบบการส่ือสารระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรับและแจ้ง
ข่าว โดยอาศัยเครื่องมือส่ือสารของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีอยู่ตามปกติ และจัดหาเครื่องมือ ส ารองไว้
ตลอดจนการตรวจซ่อมบ ารุงเครื่องมือส่ือสาร 
 (๙) ขจัดส่ิงกีดขวางการจราจร ซ่อมแซม ดัดแปลง แก้ไขสาธารณูปการ การคมนาคม และส่ิงอ านวยความ
สะดวกอื่น ๆ ให้ใช้การได้โดยด่วนและฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติเท่าท่ีจะกระท าได้ 
         (๑๐) จัดหางบประมาณเพื่อการฟื้นฟูบูรณะ และซ่อมแซมส่ิงสาธารณ ประโยชน์  ซึ่งช ารุดเสียหายจากภัย
พิบัติให้ใช้การได้โดยเร็ว 
 (๑๑) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน  เกี่ยวกับสถานการณ์ ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ และร่วมมือกับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องและเพื่อบ ารุงขวัญ 
          (๑๒) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชน  มิให้เกิดความแตกตื่น  ท้ังก่อนและหลังการเกิดภัย 
          (๑๓) ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้เกี่ยวข้องกับการปูองกันและระเบียบการต่างๆ 
          (๑๔) สนับสนุนและขอความร่วมมือในการติดต่อกับฝุายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการปู องกันภัยและบรรเทา    
สาธารณภัย 
 ๒.๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบัวลาย / โรงพยาบาลบัวลาย / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
เมืองพะไล มีหน้าท่ี 

 (๑) ส ารวจและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ และจัดหาโลหิตส ารอง เพื่อใช้ในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๒) ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล การอนามัย การสุขาภิบาล เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบภัย 
 (๓) จัดให้มีการรักษาพยาบาล  การอนามัย  การสุขาภิบาล และปูองกันโรคแก่ผู้ประสบภัย 
 (๔) จัดให้มีหน่วยงานสาธารณสุขเคล่ือนท่ีไว้ส าหรับให้การช่วยเหลือ 

 ๒.๓ สถานีต ารวจภูธรบัวลาย / ตู้ยาม / อปพร. มีหน้าท่ี 

 (๑) จัดก าลังรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญและประชาชน สถานท่ีส าคัญ และทรัพยากรท่ีส าคัญ 
รวมท้ังดูแลทรัพย์สินของราชการและเอกชน 
 (๒) จัดระบบการจราจรทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย ให้อยู่ในสภาพใช้ได้ตามปกติ 
 (๓) สนับสนุนเจ้าหน้าท่ี ยานพาหนะ เครื่องมือส่ือสาร เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
 (๔) จัดก าลังเป็นชุดส าหรับเคล่ือนท่ีเร็ว เตรียมพร้อมไว้ในยามฉุกเฉินเมื่อมีการร้อง ขอประสานกับหน่วย
ก าลังข้างเคียงในพื้นท่ีเกี่ยวกับการใช้ก าลัง 

 

 

 



 

 

๒๔ 

 ๒.๔ เกษตรอ าเภอบัวลาย / ปศุสัตว์อ าเภอบัวลาย มีหน้าท่ี 

 (๑) ส ารวจและจัดหาพืชพันธุ์  พันธุ์สัตว์และเวชภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้  เครื่องทุ่นแรง ตลอดจนอุปกรณ์
และวัสดุอุปกรณ์และวัสดุอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการปลูกพืช  เล้ียงสัตว์ 
 (๒) ส ารวจความเสียหายเกี่ยวกับพืชพันธุ์  สัตว์เ ล้ียง  เพื่อด าเนินการช่วยเหลือในระหว่างเกิดภัย และ
ภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นแล้ว สนับสนุนปัจจัยในการผลิตเพื่อการเกษตร ควบคุมปูองกันโรคระบาดพืชและสัตว์ 
 
          ๒.๕ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีหน้าท่ี 

 (๑) ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝุายพลเรือน  การแถลง
ข่าวข้อเท็จจริง เกี่ยวกับความเสียหาย และความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนท่ัวไปได้ทราบ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
           (๒) จัดเตรียมพาหนะบรรทุกน้ า รวมท้ังเครื่องสูบน้ า ไว้คอยสนับสนุนเมื่อมีภัยเกิดข้ึน 
  (๓) เตรียมก าลังคนพร้อมเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ท่ีจะใช้กับยานพาหนะชนิดต่าง ๆ 
  (๔) เตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้  ท่ีจ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือ ส ารองไว้ยามฉุกเฉิน 
  (๕) ใหค้วามรู้และฝึกอบรมประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอันตราย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
   (๖) ประสานการติด ต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น กรณีใช้ก าลังเกินขีดความสามารถของ        
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  
    (๗) ประสานสมาคม  มูลนิธิ  และองค์กรเอกชน  จัดหาส่ิงอุปโภค- บริโภค รวมท้ังจัดหาอาสาสมัคร
ช่วยเหลือ ท าหน้าท่ีด้านสังคมสงเคราะห์ 

 ๒.๖ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีหน้าท่ี 

 ๑) ด าเนินการและวางแผนเกี่ยวกับการการฟื้นฟูบูรณะ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
 ๒) สนับสนุนการซ่อมบ ารุง  การฟื้นฟูบูรณะ  การก่อสร้างอาคารสถานท่ี ท่ีได้รับความเสียหายให้กลับสู่
สภาพเดิมโดยเร็ว 
 ๓) ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับ การขนส่ง การซ่อมแซมทางคมนาคม และเครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้ง
ก าลังเจ้าหน้าท่ี 
 ๔) ด าเนินการบ ารุงรักษา อ านวยความสะดวกและการฟื้นฟูบูรณะ  การประปา  เพื่อให้มีน้ าส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค ตามระบบเดิมอยู่เสมอ 
 ๕) ในภาวะไม่ปกติ  ประสานงานในการจัดก าลังชุดรักษาความปลอดภัย ไว้พิทักษ์ทรัพย์สินของการ
ประปา เพื่อปูองกันการก่อวินาศกรรม 
 ๖) เมื่อเกิดภาวะประสบภัยธรร มชาติ ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับน้ าอุปโภค – บริโภค แก่ กองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท้องท่ี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ีต่อไป 
 
 

 



 

 

๒๕ 

๓.๒ องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ในภาวะฉุกเฉิน 

             ๓.๒.๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
         องค์ประกอบของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

                     ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล   ผู้อ านวยการการ 
                     ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเมืองพะไล      ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
                     ๓. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล      กรรมการ 
                     ๔. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเมืองพะไล  กรรมการ 
                     ๕. ก านัน / ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านต าบลเมืองพะไล     กรรมการ 
                     ๖. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบัวลาย               กรรมการ 
                     ๗. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวลาย     กรรมการ 
                     ๘. หัวหน้าส านักปลัด                              กรรมการ 
                     ๙. ผู้อ านวยการกองช่าง                  กรรมการ 
                   ๑๐. ผู้อ านวยการกองคลัง                  กรรมการ 
                   ๑๑. หัวหน้าส่วนการศึกษา                 กรรมการ 
                   ๑๒. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
                   ๑๓. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย           ผู้ช่วยเลขานุการ 

            อ านาจหน้าท่ี 

๑. ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัย 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล 

เมืองพะไล 
๓. ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดนครราชสีมา และผู้อ านวยการอ าเภอ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๔. สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นท่ีติดต่อ

หรือพื้นท่ีใกล้เคียงเมื่อได้รับการขอ 

            ๓.๒.๒ เมือ่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล ซึ่งเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นมีหน้าท่ีด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว  โดยการ
จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เพื่อท าหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะ
ปกติ พร้อมท้ังประสานกับส่วนราชการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอนในกรณี
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การ บริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไลจะขอการสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีติดต่อหรือ
ใกล้เคียง และหรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (ภาวะฉุกเฉิน) 

 

 



 

 

๒๖ 

ผังโครงสร้างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจฉุกฉิน 

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
 

ฝ่ายอ  านวยการ 

ฝ่ายแจง้เตือนภยั 

ฝ่ายประสาน 

การช่วยเหลือ 

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์

และส่ือสาร 

ฝ่ายรับบริจาค 

และบญัชี 

ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 

ส่วนสนบัสนุน 

-งานเวรยาม 

-งานแจง้เตือนภยัและเฝ้าระวงั 

-งานประสานการพยากรณ์อากาศ

และอุทกศาสตร์ 

-งานประสานเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
-งานประสานหน่วยพยาบาล 

-งานเตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภค 

-งานระดมอาสาสมคัร 

-งานประสานการขนส่ง 

-งานตั้งศูนยรั์บบริจาค 
-งานจดัสรรเงินและ 

  ส่ิงของบริจาค 

-งานบญัชีและการเงิน 

-งานปฏิบติัการฟ้ืนฟบููรณะ 

-งานสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 

-งานธุรการ 

-งานข่าวกรอง  วิเคราะหข์อ้มูล 

  และรายงาน 

-งานตรวจติดตามของผูบ้งัคบับญัชา 

-งานจดัก  าลงัสนบัสนุน 

-งานงบประมาณและพสัดุ 

-งานศูนยส์ั่งการ 

-งานประชุม 

-งานประสานการปฏิบติัอ่ืน ๆ 

-งานประชาสัมพนัธ์ 

-งานตอบโตก้ารข่าว 

-งานระบบการส่ือสาร 

-จงัหวดัใกลเ้คียง 

-มลูนิธิและองคก์รเอกชน 

-หน่วยงานอ่ืน 

ฝ่ายรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

-งานป้องกนัการโจรกรรม 

-งานรักษาความปลอดภยั 

-งานจราจร 

คณะท่ีปรึกษา 



 

 

๒๗ 

๓.๓ แหล่งท่ีมาของงบประมาณในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ 

            ใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘๙ และแผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน และระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย โครงการช่วยเหลือตาม
อ านาจหน้าท่ี แผนงาน งบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภท เงินส ารองจ่าย 

             ๓.๓.๑ ภาวะปกติ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้จัดท ากรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ 
                      ๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน โครงการปูองกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
                      ๒) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน โครงการปูองกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
                      ๓) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน โครงการฝึกทบทวนซ้อมดับเพลิงและปูองกันสาธารณ-
ภัย 
                      ๔) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 
              
              ๓.๓.๒ ภาวะฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้จัดท ากรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                     ๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามอ านาจ
หน้าท่ี 
                     ๒) ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน 
กานเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                     ๓) ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๓ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียและความ
เสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ 

                       กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงกับ องค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองพะไล ได้สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีให้ใช้งบประมาณของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวลาย เทศบาลต าบลหนองบัวลาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนจาน องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา 

............................................................................................................. 

 

 



 

 

๒๘ 

บทท่ี ๔ 

การเตรียมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔.๑ วัตถุประสงค์ 

  เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยท่ีอาจ
เกิดขึ้น ท้ังการปูองกัน บรรเทา และระงับภัยให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒ การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย 

 งานท่ีมีความส าคัญกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้แก่  การจัดเตรียมและหาวิธีการปูองกันมิ
ให้ภัยเกิดข้ึน  หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะประสบกับภัย  เพื่อลดผลกระทบท่ีเป็นอันตรายและ
การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ท้ังภาครัฐและเอกชน  และประชาชนร่วมกันปฏิบัติต้ังแต่ยามปกติ ดังนั้น  

           การเตรียมการปูองกันภัย  จึงประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคัญ  เช่น 

      ๔.๒.๑ การเตรียมคน  อุปกรณ์  และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  งบประมาณ 

 (๑) จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ครบถ้วน  ทุกหน้าท่ี   ซักซ้อม  อม
รบ  และก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าท่ี  และขั้นตอนต่าง ๆ  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
 (๒) จัดต้ังหน่วยอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  เพื่อช่วยเหลือทางราชการ 
 (๓) จัดต้ังผู้เช่ียวชาญ  หรือเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ  หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อช่วยในการ
ฝึกอบรมความรู้  เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           (๔) ประสานการเตรียมการกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดเตรียมก าลังคน วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  
เครื่องใช้  และจัดหางบประมาณตามความเหมาะสมและจ าเป็น  
           (๕) ส ารวจจัดระเบียบและด าเนินการระบบการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรในเขตพื้นท่ี ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบแยกฝุายและใช้ประโยชน์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการปูองกันภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           (๖) ส ารวจจัดท าบัญชีเตรียม ก าลังคน  สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ของหน่วยราชการ
ฝุายพลเรือน รัฐวิสาหกิจ  และเอกชนในพื้นท่ี  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
      ๔.๒.๒ การจัดการระบบปฏิบัติการ 

 (๑) จัดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนส ารองเจ้าหน้าท่ี และมีก ารซักซ้อมต้ังแต่ยามปกติ  เพื่อให้มี
ความพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันที ท่ีมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
 (๒) จัดให้มีการติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ ขององค์การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรต่างๆ เหล่านั้น  
 



 

 

๒๙ 

 (๓) ก าหนดแนวทางและการด าเนินการใช้  ขนส่ง วิทยุกระจายเสียง วิทยุ รวมถึงระบบการกระจายข่าว
ท้องถิ่น เช่น เ สียงตามสาย หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  เพื่อสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างต่อเนื่อง 
 (๔) ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย  ความสงบเรียบร้อย  รวมท้ังการควบคุมจราจรและการสัญจร
ในเขตพื้นท่ี 
 (๕) จัดให้มีสถานท่ีหลบภัยส าหรับประชาชน  เจ้าหน้าท่ี รวมถึงการก าหนดเส้นทางในการอพยพ  
 (๖) จัดให้มีการแจ้งเตือนภัยประชาชนและเจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับทราบล่วงหน้าถึงภัยท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อ
สามารถเตรียมการปูองกันชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยได้ทันเวลา 
 (๗) จัดให้มีหน่วยบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์  
 (๘) จัดให้มียานพาหนะ   อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการคมนาคม รวมท้ังการก าหนดเส้นทาง
คมนาคมขนส่งในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๙) ประเมินสถานการณ์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้
สามารถลดโอกาสการเกิดภัยได้มากท่ีสุดเป็นส าคัญ รวมท้ังสามารถกู้ภัยฟื้นฟูบูรณะได้รวดเร็วและมีประสิทธิผล  
        (๑๐) รายงานสรุปผลปฏิบัติขั้นเตรียมการต่อกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อ าเภอ  
จังหวัด  ตามระยะเวลาท่ีผู้อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อ าเภอ  จังหวัด ก าหนด เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
      ๔.๒.๓ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร  

 (๑) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งราชอาณาจักร ก าหนดแผนและนโยบายการให้
ความรู้  การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ท่ัวราชอาณาจักร  
 (๒) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยภาค ท าหน้าท่ีให้ความรู้ อบรม เจ้าหน้าท่ี ตามแผน
และนโยบายของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  แห่งราชอาณาจักร 
 (๓) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องท่ี ด าเนินการตามแผนและนโยบายการให้ความรู้
และการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี และประชาชนของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งราชอาณาจักร  
 (๔) การให้ความรู้ และการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าท่ีและประชาชน เพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มี
วิธีการปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๔.๑) ประชาชนท่ัวไป  ให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภัยประเภทต่าง ๆ ให้สามารถปูองกันและ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 
  (๔.๒) อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ต้องมีการฝึกอบรม จัดต้ัง การส่ังใช้ เพื่อช่วยเหลือทาง
ราชการ 
            (๔.๓) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ี ต้องมีความคุ้นเคยและคล่องแคล่วในการปฏิบัติตลอดจนได้มีการ
ฝึกความพร้อม และการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 

 

 



 

 

๓๐ 

       ๔.๒.๔ การฝึกซ้อมแผน 

 ขั้นตอนที่ ๑   การเตรียมการ 

-จัดท าแผนเฉพาะกิจปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทของแต่ละภัยอย่างชัดเจน  โดย
ก าหนดพื้นท่ีท่ีเส่ียงภัย  ก าหนดพื้นท่ีอพยพ ก าหนดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกับภัย  พิจารณาความ
เหมาะสมกับภัยนั้น ๆ ก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติท้ังก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย  และภายหลังจากภัยผ่านพ้น
ไปแล้ว   รวมถึงผังการติดต่อส่ือสาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปูองกันและบรรเทา   สาธารณภัย  
-จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมอบหมายหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบตามความสามารถของหน่วยงานและบุคลากร  ท้ังนี้ค าส่ังดังกล่าวจะถูกก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนเฉพาะกิจฯ 
-ก าหนดงบประมาณส าหรับการเตรียมการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม 
 
         ขั้นตอนที่ ๒ ประชุมเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบภารกิจก่อนการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ผู้รับผิดชอบการอ านวยการฝึกซ้อมแผน ต้อง 

- จัดประชุมเตรียมความพร้อม และแบ่งมอบภารกิจให้กับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  ตามค าส่ังแต่งต้ัง
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ก าหนดสถานการณ์จ าลอง  ขั้นตอนและวิธีการฝึก  ล าดับเวลาของการปฏิบัติ  สถานท่ีท่ีใช้ในการฝึก ซึ่งต้อง
ก าหนดให้เหมาะสมกับสภาพของสาธารณภัยท่ีจะฝึกซ้อม  โดยมอบหมายหน้าท่ีให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเข้าร่วมการ
ฝึกซ้อม ตามความสามารถหรือความช านาญของหน่วยงาน นั้น 
- ก าหนดเป็นแผนและตารางการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น ๆ ท่ีชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ 
 
          ขั้นตอนที่ ๓ ทดสอบภาคทฤษฎี 

- จุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นการทดสอบการวางแผน การอ านวยการควบคุมส่ังการและการประสานงานของหน่วยงาน
ปฏิบัติตามแผน  ซึ่งจะเป็นการทบทวน  การเข้าใจตามระเบียบปฏิบัติ และการด าเนินการต่าง ๆ ของเ จ้าหน้าท่ี 
รวมท้ังทดสอบประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
- ก าหนดให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท้องท่ี เป็นหน่วยหลักท่ีจะทดสอบระบบและข่าย
การส่ือสารของหน่วยงานต่างๆ ท่ีใช้อยู่จริงในปัจจุบัน 
- เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้ันตอนและแก้ปัญหาตามสถานการณ์ท่ีก าหนดไว้  โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ี
ประจ ากองอ านวยการ ติดตามการปฏิบัติและการส่งข่าวของหน่วยต่างๆ  
 

 

 

 



 

 

๓๑ 

         ขั้นตอนที่ ๔   ฝึกภาคปฏิบัติจริง 

- ก าหนดพื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย จัดท าสถานการณ์จ าลอง  พร้อมกับเตรียมผู้ประสบภัย  
- จัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ีท่ีเกิดภัยและเป็นหน่วยหลักใน  
การส่ังการ  อ านวยการ  วางแผนและประสานการปฏิบัติ   พร้อมท้ังขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 
 -  ชุดปฏิบัติการกู้ภัย จัดก าลังเจ้าหน้าท่ีเข้าแก้ไขสถานการณ์  พร้อมท้ังค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย   ไป
ยังพื้นท่ีท่ีปลอดภัย ท่ีได้ก าหนดไว้ตามแผนเฉพาะกิจ ฯ 
 -  ชุดปฏิบัติการพยาบาล  ด าเนินการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบภัย และน าส่งคนปุวยไปยัง
โรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาต่อไป 
 -  ชุดฟื้นฟู  เข้าด าเนินการภายหลังจากภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว โดยด าเนินการให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้น ด้าน  
ปัจจัย 4 แก่ผู้ประสบภัย รวมท้ังการปลอบขวัญ และการส่งเสริมอาชีพเพื่อทดแทนการขาดรายได้ 
 
  การประเมินผลการปฏิบัติจริง 

- การประเมินผลการทดสอบการฝึกปฏิบัติจริง จะท าการประเมินในเรื่องความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าท่ี ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร  ความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าท่ี ความรวดเร็วในการ   ส่งข่าว   
ประสิทธิภาพของเครื่องมือส่ือสาร ตลอดจนความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- น าผลการประเมินผล มาปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
         ขั้นตอนที่ ๕ การจัดนิทรรศการ 

- การเชิญหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนบริษัทฯ  ห้างร้านต่าง ๆ  ซึ่งมีอุปกรณ์
และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัย  ร่วมจัดนิทรรศการ จะเป็นการเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนในพื้นท่ี ท่ีได้
รับทราบ 
- จัดท าเอกสาร  ส่ิงตีพิมพ์ ภาพพิมพ์  หรือวีดีทัศน์ฯลฯ ประกอบการฝึกซ้อม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน 
การเตรียมความพร้อม  และการปฏิบัติท้ังก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
 

-------------------------------------- 

  

 

 

 

 



 

 

๓๒ 

บทที่  ๕ 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

  การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินหรือการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย หมายถึง  การขจัดหรือการลดความรุนแรง
ของภัย รวมท้ังการรักษาขวัญ และความเป็นระเบียบ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี และประชาชนให้คงไว้ 
เป็นงานท่ีทุกฝุายจะต้องร่วมแรง  ร่วมใจกันด าเนินการเป็นการเร่งด่วน โดยกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทุกระดับ ท าหน้าท่ีในการอ านวยการให้ทุกส่วนราชการ องค์กรเอกชนและบุคคลในเขตรับผิดชอบเข้า
ด าเนินการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๕.๑ วัตถุประสงค์ 

  (๑) เพื่อด าเนินการระงับภัยท่ีเกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยท่ีเกิดขึ้น โดย
การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
   (๒) เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยให้สูญเสียน้อย
ท่ีสุด 
 

๕.๒ จัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

 (๑) ด าเนินการควบคุมพื้นท่ีท่ีประสบภัยและอ านวยการปฏิบัติท้ังปวงในพื้นท่ีนั้น 

 (๒) ด าเนินการประกอบค าแนะน า แจ้งเตือนประชาชน    และเจ้าหน้าท่ีให้หลบภัยหรือเตรียมการปูองกัน  
เพื่อลดอันตรายและความเสียหายหากจ าเป็น ผู้อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขตท้องท่ี ส่ังการให้
ด าเนินการปูองกันภัยตามแผนท่ีเตรียมการไว้ล่วงหน้าตามควรแก่กรณี 

๕.๓ การปฏิบัติ 

            ๕.๓.๑ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกู้ภัย 

  (๑) เตรียมพร้อมประจ า ณ ท่ีต้ัง  มีเจ้าหน้าท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช้ อุปกรณ์  เครื่องมือส่ือสาร 
และยานพาหนะให้พร้อมท่ีจะระงับและบรรเทาภัย 
  (๒) หน่วยกู้ภัย  ประกอบด้วย 
   (๒.๑) ชุดเคล่ือนท่ีเร็ว สามารถเคล่ือนท่ีออกไปรับรองและบรรเทาภัยได้ทันที 

   (๒.๒) ชุดสนับสนุนเตรียมพร้อม ณ ท่ีต้ังสามารถเคล่ือนท่ีไปเสริมก าลังชุดเคล่ือนเร็วได้
ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ 

   (๒.๓) เมื่อภัยลุกลามจนเกินก าลังของหน่วยจะระงับได้ กองอ านวยการปูองกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไชย แจ้งขอก าลังสมทบจากกองอ านวยการปูองกันภัยฝุายพล
เรือน อ าเภอ จังหวัด หรือเขตท้องท่ีอื่นตามท่ีได้ประสานกันไว้ 



 

 

๓๓ 

             ๕.๓.๒ การอพยพประชาชน 

  (๑) จัดให้มีสถานท่ีท่ีปลอดภัย ส าหรับประชาชนและเจ้าหน้าท่ี ส าหรับการจะอพยพประชาชน
และมีส่วนราชการออกจากพื้นท่ีอันตราย ให้ด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็นและไม่อาจหลีกเล่ียงได้ โดยระมัดระวังมิให้
เกิดผลเสียหายทางด้านจิตวิทยามวลชนด้วย 
  (๒) จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจ และอาสาสมัครตาม
ความเหมาะสม 
            ๕.๓.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อย  จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย  โดยก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
 

-------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๔ 

บทที่  ๖ 

การอพยพ 
๖.๑ วัตถุประสงค์ 
 
  (๑) เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการและ
สามารถด าเนินการอพยพเคล่ือนย้ายเป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชนไปสู่
สถานท่ีปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (๒) เพื่อเป็นการเคล่ือนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การบริการ
ประชาชนได้  
 
๖.๒ การปฏิบัติ 
 
      ๖.๒.๑ หน่วยงานปฏิบัติ 
 
                   (๑) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีหน้าท่ี
อ านวยการ ส่ังการ อ านวยการดูแล และสนับสนุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
   (๑.๑) เตรียมและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุบริการและเครื่องอ านวยความสะดวก
ต่างๆ 
   (๑.๒) ประสานกับหน่วยทหาร และแหล่งข่าวอื่นๆ เพื่อให้ทราบสถานการณ์แจ้งเตือน
ภัย 
แจ้งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเตรียมรับสถานการณ์ 
   (๑.๓)ให้ความรู้เกี่ยวกับการอพยพแก่ประชาชนในพื้นท่ีล่อแหลม อันตราย ให้รู้จักวิธี 
ลดอันตรายและบ ารุงขวัญให้อยู่ในสภาพปกติ 
   (๑.๔) ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี  
 
                ๖.๒.๒ขั้นตอนการอพยพ 
 
                   (๑) ในการอพยพให้จัดแบ่งประเภทของ กลุ่มบุคคล ตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน ดังนี้  
   (๑.๑) สตรี คนชรา เด็ก ผู้เจ็บปุวย ทุพพลภาพ  
   (๑.๒) บุคคลท่ีไม่ความจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ีเกิดภัย 
   (๑.๓) ส่ิงของท่ีอนุญาตให้น าติดตัวได้นั้น ต้องเป็นส่ิงของท่ีจ าเป็นแก่การครองชีพ  
เช่น เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ทรัพย์สินมีค่า เงินทองรูปพรรณ ข้าวสาร อาหารแห้ง และภาชนะท่ีจ าเป็น  
                   (๒) จัดเตรียมท่ีรับการอพยพไว้ล่วงหน้าตามความจ าเป็น ดังนี้ 
   (๒.๑) ให้ห่างจากพื้นท่ีเกิดภัยหรืออันตราย 
   (๒.๒) ไม่กีดขวางการปฏิบัติการทางทหารและเจ้าหน้าท่ี 
   (๒.๓) เป็นพื้นท่ีสามารถจัดการด้านสุขลักษณะได้ 
   (๒.๔) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 
   (๒.๕) มีส่ิงอ านวยความสะดวกและส่ิงสาธารณูปโภคพอสมควร 



 

 

 
๓๕ 

                
                ๖.๒.๓ การอพยพส่วนราชการ 
 
  เมื่อมีการอพยพส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ให้แต่ละส่วนมี
หน้าท่ีและด าเนินการดังนี้ 
                    (๑) ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  มีหน้าท่ี  
                               (๑.๑) พิจารณาก าหนดรายการและจ านวนส่ิงของพัสดุ เอกสารราชการภายใน 
ส านักงานปลัด ท่ีจ าเป็นต้องขนย้าย 
                               (๑.๒) ให้เจ้าหน้าท่ีภายในส านักงานปลัด ด าเนินการอพยพตามรายการท่ีก าหนดไว้  
โดยมีหัวหน้าส านักงานปลัด เป็นหัวหน้า 
                    (๒) ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  มีหน้าท่ี  
                               (๒.๑) พิจารณาก าหนดรายการและจ านวนส่ิงของพัสดุ เอกสารราชการภายใน 
ส่วนการคลัง ท่ีจ าเป็นต้องขนย้าย 
                               (๒.๒) ให้เจ้าหน้าท่ีภายในส่วนการคลัง  ด าเนินการอพยพตามรายการท่ีก าหนดไว้  
โดยมีหัวหน้าส่วนการคลัง  เป็นหัวหน้า 
                    (๓) ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  มีหน้าท่ี  
                               (๓.๑) พิจารณาก าหนดรายการและจ านวนส่ิงของพัสดุ เอกสารราชการภายใน 
ส่วนโยธา ท่ีจ าเป็นต้องขนย้าย 
                               (๓.๑) ให้เจ้าหน้าท่ีภายในส่วนโยธา ด าเนินการอพยพตามรายการท่ีก าหนดไว้  
โดยมีหัวหน้าส่วนโยธา เป็นหัวหน้า 
                    (๔) ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  มีหน้าท่ี  
                               (๔.๑) พิจารณาก าหนดรายการและจ านวนส่ิงของพัสดุ เอกสารราชการภายใน 
ส่วนการศึกษา ท่ีจ าเป็นต้องขนย้าย 
                               (๔.๒) ให้เจ้าหน้าท่ีภายใน ส่วนการศึกษา ด าเนินการอพยพตามรายการท่ีก าหนดไว้  
โดยมีหัวหน้า ส่วนการศึกษา เป็นหัวหน้า 
   ท้ังนี้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เป็นหัวหน้าควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
อพยพส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ทุกส่วน 
   ในกรณีการอพยพส่วนราชการอื่นในพื้นท่ี ให้ขอก าลังสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเหนือล าดับช้ันขึ้นไป ตามล าดับ  
 
              ๖.๒.๔ พื้นที่รองรับการอพยพในต าบลเมืองพะไล 
 
   จุดที่  1 ใช้ศาลาการเปรียญ วัดบ้านฝาพนัง วัดบ้านแดงน้อย วัดบ้านพะไล วัดบ้านหลุบทุ้ม วัด
บ้านสระน้ าเท่ียง  วัดบ้านเพ็ดน้อย วัดบ้านหนองเรือ วัดบ้านโนนสระอาด 
   จุดที่  2 โรงเรียนฝาผนัง  โรงเรียนบ้านแดงน้อย  และโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 
   สถานที่อื่นๆ  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 

-------------------------------------- 



 

 

๓๖ 
 

บทที่  ๗ 
 

การฟื้นฟูบูรณะ 
 

  การฟื้นฟูบูรณะ  หมายถึง การฟื้นฟูบูรณะสภาพเพื่อท าให้ส่ิงท่ีถูกท าลายหรือได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัย ได้รับการช่วยเหลือ แก้ไข ให้กลับสู่สภาพเดิม รวมท้ังผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีวิตตามสภาพ
ปกติได้โดยเร็ว  ประกอบด้วย 
 
๗.๑ การฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ 
  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไชย เข้า
ด าเนินการซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์  ส่ิงสาธารณูปการให้กลับใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว  หากการช่วยเหลือ
เกินก าลัง ความสามารถท่ีจะกระท าได้ให้ขอความช่วยเหลือจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อ าเภอ  จังหวัดต่อไป  
๗.๒ การให้ความสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหลังการช่วยเหลือของหน่วยบรรเทาทุกข์   ดังนี้ 
  (๑) ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้ประสบภัย  ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน  โดยจัดท าบัญชีเป็นประเภทไว้ 
  (๒) สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามบัญชีท่ีส ารวจ  โดยให้มีมาตรการและระเบียบท่ีรัดกุม  สามารถ
สงเคราะห์ได้อย่างเรียบร้อยและท่ัวถึง 
  (๓) ด าเนินการช่วยเหลือ  ซ่อมแซมท่ีพักอาศัย  ส่ิงสาธารณูปโภค และเส้นทางคมนาคม ให้พอใช้
การได้ก่อนในเบ้ืองต้น 
  (๔) การปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญ  และก าลังใจของประชาชนให้กลับสู่สภาพ
เดิมโดยเร็ว 
  (๕) การรักษาพยาบาลผู้เจ็บปุวย และการบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
  (๖) การปูองกันโรคระบาดท้ังคนและสัตว์ 
 
๗.๓ การจัดต้ังหน่วยควบคุมความปลอดภัย เพื่อปูองกันมิให้เกิดภัยซ้ าขึ้นอีก  หรือมิให้เกิดอันตรายจากวัตถุ
ระเบิดหรือสารพิษตกค้าง โดยพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ดังนี้ 
  (๑) การรื้อถอนหรือท าลายส่ิงปรักหักพัง 
  (๒) การท าลายกับวัตถุระเบิด 
  (๓) การล้างสารพิษตกค้างต่างๆ 
  (๔) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

-------------------------------------- 
 
 
 

 



 

 

๓๗ 

บทที่ ๘ 

การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่นๆ 

การสื่อสารและประชาสัมพันธ ์

 การติดต่อส่ือสาร เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ในการอ านวยการปูองกันภัยและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ โดยท่ีภัยฝุายพลเรือนมีลักษณะกว้างขวาง แม้ว่าบางครั้งจะเกิดเฉพาะพื้นท่ีก็ตาม แต่การ
ปฏิบัติการเพื่อเผชิญเหตุ ระงับและต่อต้านตลอดจนบรรเทาภัยดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุาย  
จึงจ าเป็นต้องจัดระบบการติดต่อส่ือสารที่อ านวย ให้สามารถติดต่อประสานงาน  ส่ังการ รายงานการปฏิบัติ และ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างกองอ านวยการ หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และเช่ือถือได้ไว้ตั้งแต่ยามปกติ 
 
๘.๑.  ศูนย์สื่อสารจังหวัดนครราชสีมา 
 ๘.๑.๑ การติดต่อส่ือสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องกระท าตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ต้ังแต่ยาม
ปกติ         มีความแน่นอน รวดเร็ว เช่ือถือได้ และมีหลายระบบ ใช้ทดแทนและสนับสนุนซึ่งกันและกันได้  
 ๘.๑.๒ ยึดหลักการรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสารควบคู่กับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร  
 ๘.๑.๓ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีอ านาจหน้าท่ีในการฝึกอบรมให้ความรู้และ
จัดระบบการติดต่อส่ือสารของกองอ านวยการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเต็มท่ีตลอดเวลา 
 
๘.๒  งานหลักในการด าเนินการติดต่อสื่อสารเพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  คือ 
 ๘.๒.๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ท าหน้าท่ีเป็น
ศูนย์กลางการติดต่อส่ือสารประจ าพื้นท่ีด ารงการปฏิบัติในฐานะแม่ข่าย  ในระบบการติดต่อส่ือสารในเขต
รับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  ต้ังแต่ยามปกติ 
 ๘.๒.๒  พัฒนาระบบและขีดความสามารถในการติดต่อส่ือสาร ร่วมกับข่ายส่ือสารโทรคมนาคม  ข่ายอื่น 
ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และจัดระบบส ารองเพิ่มเติม  รวมท้ังพิจารณาใช้ประโยชน์จากข่าย
การส่ือสารของชมรมวิทยุอาสาสมัคร ตลอดจนชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นในท้องถิ่น  
 ๘.๒.๓ ด ารงการติดต่อส่ือสารตามก าหนดการส่ือสาร 
 
๘.๓  ระบบการติดต่อสื่อสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ใช้ระบบโทรคมนาคมของหน่วยงานต่าง 
ๆ เป็นเส้นทางการติดต่อสื่อสาร  ดังนี้  
 ๘.๓.๑ ศูนย์ส่ือสารกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  ตามข่ายท่ีก าหนด ศูนย์ส่ือสารต ารวจภูธรบัวลาย  ในการข่ายการส่ือสารของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ปฏิบัติงานตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง   
           ๘.๓.๒ หน่วยปฏิบัติงานหลัก 
           ๘.๓.๒.๑ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง 
           ๘.๓.๒.๒ สถานีต ารวจภูธรบัวลาย ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
           ๘.๓.๒.๓ อาสาสมัครและต ารวจภูธรเขตพื้นท่ี ปฏิบติังานตลอด ๒ ช่ัวโมง 



 

 

๓๘ 
 

๘.๔ การประชาสัมพันธ์ 
       การจัดต้ังฝุายประชาสัมพันธ์ในศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ มีภารกิจในการประสารงานข่าวกับส่ือสารมวลชน
ของรัฐและเอกชน เพื่อให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนและตอบโต้ข่าวในภาวะปกติ 

ข่ายการสื่อสาร 

ล าดับ
ท่ี 

คู่สถานี ระบบ วิธีการส่ือสาร ความถ่ี หมายเลข
โทรศัพท์ 

๑ อบต.เมืองพะไล - ระบบวิทยุ,โทรศัพท์
,โทรสาร 

๑๖๒.๘๐๐ 

 

๐-๔๔๔๙-
๕๐๐๙ 

๒ อ าเภอบัวลาย - ระบบวิทยุ,โทรศัพท์
อัตโนมัติ,และโทรพิมพ์ 

๑๕๗.๗๐๐ ๐-๔๔๔๙-
๕๐๐๖ 

๓ สถานี ต ารวจภูธรบัวลาย - ระบบวิทยุ,โทรศัพท์
อัตโนมัติ,โทรสาร 

๑๕๘.๒๐๐ ๐-๔๔๔๙-
๕๐๐๕ 

๔ สถานีวิทยุส่ือสารสาธารณสุข - ระบบวิทยุ ๑๕๕.๗๗๕  

๕ สถานีวิทยุส่ือสารการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่ 

- ระบบวิทยุ ๑๖๓.๓๗๕ ๐-๔๔๔๖-
๑๖๘๓ 

๖ เทศบาลต าบลบัวลาย - ระบบวิทยุ,โทรศัพท์
,โทรสาร 

๑๖๒.๕๕๐ ๐-๔๔๔๙-
๕๐๐๘ 

๗ โรงพยาบาลบัวลาย - ระบบวิทยุ,โทรศัพท์ ๑๕๕.๗๗๕  

๘ อบต. หนองหว้า - ระบบวิทยุ,โทรศัพท์   ๐-๔๔๗๕-
๖๗๓๘ 

๙ อบต. บัวลาย - ระบบวิทยุ,โทรศัพท์  ๐-๔๔๔๙-
๕๑๖๕ 

10 อบต. โนนจาน - ระบบวิทยุ,โทรศัพท์  ๐-๔๔๗๕-
๖๒๘๑ 

11 จังหวัดนครราชสีมา - ระบบวิทยุ,โทรศัพท์ ๑๖๒.๑๒๕ ๐-๔๔๒๔-
๒๙๘๙ 



 

 

๓๙ 

แผนผังการติดต่อสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

                                                                     
๔๐ 

 

 

ขา่ยการส่ือสารของ 

กระทรวงกลาโหม กองอ ำนวยกำร 

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

แห่งรำชอำณำจักร 

 

การส่ือสารแห่งประเทศไทย 

ศนูย์ส่ือสารกลาง 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

บริษัท ทศท. คอร์ปเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 

สว่นราชการ และองค์กรสว่นกลาง 

ท่ีมีเคร่ืองมือส่ือสาร 
ส่วนราชการและองค์กรส่วนภูมิภาค 

ท่ีมีเคร่ืองมือส่ือสาร 

กองการสือ่สาร 

ส านกังานปลดักระทรวง

มหาดไทย 

กองการสือ่สาร 

กรมการปกครอง 

ศนูย์สือ่สารเขต สป.มท. 

จงัหวดันครราชสีมา 

ส านกังานจงัหวดั 

กองอ านวยการ 

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนภาค 

ศนูยส่ื์อสารภูมิภาค ปค. 

กองอ ำนวยกำร 

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนจังหวัด 

สส. 

กองอ านวยการ 

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนอ าเภอ 

ศนูย์วิทย ุอปพร.อ าเภอ 

ราชการสว่นท้องถิ่น 

จนัครราชสีมา 

ห้องปฏิบตักิารจงัหวดั

(poc) 

อ าเภอ 

  ห้องวิทยอุ าเภอ/ก่ิง

อ าเภอ 

ห้องวทิยเุทศบาลต าบล 

องค์กรภาคเอกชน 

(ชมรม/สมาคม/มลูนิธิ 

ท่ีมีเคร่ืองมือส่ือสาร) ห้องวทิยอุงค์การบริหาร

สว่นต าบลต าบล 
ต าบล/หมูบ้่าน 



 

 

บทที่ ๙ 

 กระบวนการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

เปูาหมายและหลักในการปฏิบัติ 
๑.กล่าวทั่วไป 

               ปัจจุบันสาธารณภัยมีความรุนแรงขึ้นมาก การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยด้าน
ต่างๆซึ่งก าหนดมาตรการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับความเส่ียงกับภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์  

    การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการปูองกันล่วงหน้า ไม่ให้เกิดสาธารณภัย
ขึ้น โดยการระดมสรรพก าลังของฝุายปูองกันและบรรเทาทุกด้าน รวมท้ังการสนับสนุนจากฝุายทหารและเมื่อไม่
สามารถปูองกันได้ ต้องมีมาตรการระงับภัย เพื่อท่ีจะลดผลกระทบและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ของ
ประชาชนและส่วนราชการต่างๆ 

๓.ภารกิจ 

             การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกลุ่มประเภทสาธารณภัย ประกอบด้วยภารกิจ ดังนี้ 

๑. การปูองกันและบรรเทาภัยจากภัยแล้ง 
๒. การปูองกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม 
๓. การปูองกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย 
๔. การปูองกันและบรรเทาภัยจากไฟปุา 
๕. การปูองกันและบรรเทาภัยจากอากาศหนาว 
๖. การปูองกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดจากสัตว์ 
๗. การปูองกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม  
 

๔.หลักการปฏิบัติ 

 หลักการในการปฏิบัติเพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการและรับผิดชอบโดยกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล รวมถึงหน่วยสนับสนุนต่างๆ 
 ๔.๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อยู่ในความ
อ านวยการของผู้อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบัวลาย 
 ๔.๒ หน่วยปฏิบัติต่างๆ ตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในความอ านวยการของผู้อ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 
 
 



 

 

๔๑ 
 

 ๔.๓ หน่วยปฏิบัติต่างๆ วางแผนปฏิบัติรองรับแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ก าหนดหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบและเตรียมการไว้ให้พร้อมในยามปกติและปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.๔ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจในพื้นท่ีต าบลเมืองพะไลและหน่วยงานในสังกัด มีหน้าท่ีเป็นหน่วย
ปฏิบัติตามแผนร่วมกับกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 ๔.๕ หน่วยทหาร มีหน้าท่ี ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ตามท่ีได้รับการร้องขอ 
 ๔.๕ องค์กรเอกชนและประชาชน มีหน้าท่ีให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามแผน รวมท้ังให้การ
สนับสนุน การปฏิบัติเมื่อได้รับการร้องขอ ตามท่ีผู้อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบล       เมืองพะไล ส่ังในกรณีท่ีเกิดเหตุ 
 
 

-------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๒ 

บทที่ ๑๐ 

การปูองกันและบรรเทาภัยจากภัยแล้ง 

๑.กล่าวทั่วไป 

  เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม ของทุก ๆ ปีเป็นช่วงฤดูแล้ง ท้องฟูามีแสงแดดจัด
ปริมาณการระเหยของน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์สูง ระดับน้ าจึงลดลงอย่างรวดเร็ว และจากรายงาน
ปริมาณน้ าฝนสะสมในพื้นท่ีจังหวัดนคราชสีมา ของสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา  มีหลายพื้นท่ีท่ีมีปริมาณน้ าฝน
สะสมตลอดช่วงฤดูฝนน้อยกว่าเกณฑ์เฉล่ีย ซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงและสร้างความเดือดร้อนแก่
ประชาชนผู้ประสบภัยแล้งได้  โดยคาดว่าพื้นท่ีในต าบลเมืองพะไล หลายหมู่บ้านอาจเกิดสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง 
เพราะต าบลเมืองพะไลไม่มีแหล่งน้ าจืดตามธรรมชาติขนาดใหญ่ ท่ีจะสามารถกักเก็บน้ าฝนได้เพียงพอส าหรับใช้ใน
ฤดูแล้ง ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่มีน้ าประปาใช้ จะประสบปัญหาหนักกว่ากลุ่มอื่น ๆ 

๒.วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยปฏิบัติการร่วม เพื่อให้สามารถด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เป็นการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ใน
ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังจากภัยยุติแล้ว 

๓.ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล วางมาตรการและ
แนวทางเพื่อการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งและการเผชิญภัยตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๓.๑ ขั้นตอนก่อนเกิดภัย 

  ๓.๑.๑ ประสานงานในการส ารองแหล่งน้ า เพื่อเตรียมแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตามความ
เหมาะสม ตามจ านวนประชากรท่ีต้องการใช้น้ าในการอุปโภค และบริโภค 
  ๓.๑.๒ จัดท าบัญชีหมู่บ้านและชุมชนท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาภัยแล้ง  โดยพิจารณาจาก
หมู่บ้านและชุมชนท่ีประสบปัญหาภัยแล้งในปีท่ีผ่านมา 
  ๓.๑.๓ ส ารวจพร้อมจัดท าบัญชี ก าลังคน วัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ า เครื่องสูบน้ า เครื่องมือ  
เครื่องใช้ และงบประมาณ ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง 
  ๓.๑.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีส ารองน้ าใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด 
                     ๓.๑.๕ ตรวจสอบถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้านอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ มีน้ าเพียงพอหรือไม่ และ 
ด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่สภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา พร้อมท้ังจัดท าข้อมูล ภาชนะเก็บกักน้ าประจ าปี เพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

 



 

 

๔๓ 

  ๓.๑.๖ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นท่ีให้เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง มาตรการประหยัดการ 
ใช้น้ า และลดปริมาณการเพาะปลูกพืชท่ีต้องใช้น้ ามากในฤดูแล้ง  
 
 ๓.๒ การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 

  ๓.๒.๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล        
จัดเจ้าหน้าท่ีออกส ารวจสถานการณ์ การเกิดภัยแล้ง โดยประกอบข้อมูล จ านวนความเสียหาย ความเดือดร้อนของ
พื้นท่ีท่ีประสบภัย  จ านวนราษฎร และทรัพย์สิน ท่ีเสียหายด้านต่าง ๆ และรายงานสถานการณ์การเกิดภัยแล้งให้
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบัวลาย  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา 
  ๓.๒.๒ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ได้แก่ การแจกจ่ายน้ า การช่วยเหลือด้านการเกษตรและด้านอื่น ๆ ตาม
ระเบียบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรายงานการให้ความช่วยเหลือให้หน่วยงานเหนือช้ันขึ้นไปทราบ  
  ๓.๒.๓ เมื่อสภาวะการขาดแคลนน้ า อุปโภค บริโภค เกิดขึ้นอย่างรุนแรง เป็นผลให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพประชาชน กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จะ
ด าเนินการช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาล หากมีผู้ประสบภัยจ านวนมาก จะขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือ
จากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบัวลาย  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมาและกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีใกล้เคียงตามความจ าเป็นต่อไป 
  ๓.๒.๔ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ าอย่างประหยัด การระมัดระวังรักษาสุขภาพ เพื่อปูองกันโรคระบาดต่าง 
ๆ โดยจะประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขด าเนินการตรวจสอบและควบคุมโรค พร้อมกับให้การช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง 
 
 ๓.๓ การฟื้นฟูบูรณะ 

  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ด าเนินการ
ฟื้นฟูบูรณะความเสียหายต่าง ๆ ให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว  ดังนี้ 

  ๓.๓.๑ กรณีท่ีมีผู้ได้รับอันตรายต่อสุขภาพ ให้มีการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมจนเป็น
ปกติ 

  ๓.๓.๒ กรณีเกิดความเสียหายด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และการประกอบอาชีพอื่นๆจะช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอาชีพราษฎรตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ 

  ๓.๓.๓ ด าเนินการด้านงบประมาณ เพื่อปูองกันปัญหาภัยแล้งในระยะยาว โดยเน้นการขยายเขต
ประปาให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน และหากพื้นท่ีใดท่ีมีปัญหาด้านคุณภาพน้ า จะด าเนินการสร้างภาชนะกักเก็บน้ าใน
รูปแบบต่างๆทดแทน 

 

--------------------------------------  



 

 

๔๔ 

บทที่ ๑๑ 

การปูองกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม 

๑.กล่าวทั่วไป 

  สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่มีลักษณะราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ใช้ท านา ปลูกพืชไร่ และไม้ผลส่วน
สภาพพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยทางทิศตะวันออก ใช้ปลูกพืชไร่และไม้ผลแหล่งน้ าท่ีส าคัญ 
ได้แก่ หนองดินแดง หนองแก หนองหัวสะพาน หนองกกดู่ หนองหลุบทุ่ม หนองโจกโหลก หนองฝาผนัง และหนอง
แวง มีห้วยม่วงไหลผ่านทางทิศตะวันตกและห้วยขี้หนูไหลผ่านทางทิศเหนือของพื้นท่ี จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก  
โดยเฉพาะถ้ามีมรสุมพัดผ่านเข้ามาในจังหวัดนครราชสีมา จะท าให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันและมีลม
กรรโชกแรง  จึงมีผลท าให้เกิดวาตภัยและภาวะน้ าท่วมฉับพลันในพื้นท่ีราบลุ่มของต าบลเมืองพะไล ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียท้ังด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมากได้ เพราะฉะนั้น ภารกิจในการปูองกัน
และบรรเทาภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม  จึงต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา 
 
๒.วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกันและการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง  ท้ังหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติ  เพื่อให้สามารถด าเนินการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เป็นการก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม ก่อนการปฏิบัติงานในระยะ
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
 
๓.ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 ๓.๑ จัดท าและปรับปรุงข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัย  วาตภัย  และโคลนถล่ม  รวมท้ังข้อมูลพื้นท่ีปลอดภัย  
เพื่อรองรับการอพยพโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓.๒ จัดท าแผนเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และโคลนถล่ม โดยมีการบูรณาการ
แผนร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และองค์กรการกุศล 
 ๓.๓ จัดเตรียมก าลังคน  วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้ รวมท้ังจัดชุดเฝูาระวัง และชุดเคล่ือนท่ีเร็วให้
พร้อมปฏิบัติการได้ทันทีท่ีเมื่อมีภัยเกิดข้ึน  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕  ปูองกันอ าเภอบัวลาย  สาธารณสุขอ าเภอ    
บัวลาย  ประปาจังหวัดนครราชสีมา  หน่วยงานทหาร  ต ารวจ นครราชสีมา   สภากาชาดไทย  มูลนิธิและองค์กร
การกุศล  

           ๓.๔ การฝึกซ้อมแผนในพื้นท่ีเส่ียงภัยต่อการเกิดอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม  โดยประสานกับ
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอแหลมสิงห์  บูรณาการฝึกร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 



 

 

๔๕ 

 ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย  โดยการติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา  กรมชลประทาน  
กองทัพเรือ กรมทรัพยากรน้ า  กรมทรัพยากรธรณี  ด้านค าเตือนการพยากรณ์ระดับน้ าฝน  การคาดการก าลังลม  
ปริมาณน้ าฝน  และพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดอุทกภัย  วาตภัย  และโคลนถล่ม  
 ๓.๖ ติดต้ังระบบอุปกรณ์เตือนภัย  เครื่องวัดปริมาณน้ าฝน ในพื้นท่ีเส่ียงภัย พร้อมท้ังจัดอาสาสมัครแจ้ง
เตือนภัย เป็นผู้บันทึกข้อมูลน้ าฝนและเฝูาระวังภัยในช่วงวิกฤตตลอดเวลา 
 ๓.๗ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีภารกิจและ
หน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม ดังนี้ 
  ๓.๗.๑ ด าเนินการแจ้งเตือนภัยประชาชน ผู้อาศัยอยู่ตามพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อวาตภัย ให้ระวังอันตราย  
รวมท้ังเตรียมพื้นท่ีและวิธีการอพยพประชาชนและส่วนราชการไว้ให้สามารถส่ังการปฏิบัติอพยพได้ทันที 
  ๓.๗.๒ จัดเตรียมเครื่องมือ  เครื่องใช้  วัสดุ  อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ยานพาหนะ สถานท่ี จ าเป็นในการ
ปูองกัน เช่น รถยนต์บรรทุก  เครื่องสูบน้ า  เครื่องจักรกล  น้ าด่ืม   เพื่อเตรียมไว้ใช้ในกรณีท่ีเกิดภัย  
  ๓.๗.๓ หามาตรการเพื่อปูองกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย  วาตภัย  และโคลนถล่ม   
  ๓.๗.๔ จัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจขึ้นได้  เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานเตรียมการปูองกันและ
บรรเทาภัย 
 
๔.ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดภัย 
 
 ๔.๑  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลปฏิบัติ  ดังนี้  
เมื่อได้รับแจ้งเหตุ อุทกภัย วาตภัย  และโคลนถล่ม 
  ๔.๑.๑ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญล าดับแรก  
  ๔.๑.๒ การเคล่ือนย้ายทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการไปไว้ในพื้นท่ี
ปลอดภัย 
  ๔.๑.๓ จัดส่งเครื่อง อุปโภค  บริโภค  น้ าด่ืม  ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ เข้าไปยังพื้นท่ีเกิดเหตุโดย
เร่งด่วน 
  ๔.๑.๔ กรณีเกินขีดความสามารถ จะขอรับการสนับสนุนไปยังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  อ าเภอ  จังหวัด  หรือกองอ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือนเขตท้องท่ีใกล้เคียง 
  ๔.๑.๕ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
สนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น ก าลังเจ้าหน้าท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องอุปโภค  บริโภค  
เวชภัณฑ์  ยารักษาโรค เมื่อได้รับการร้องขอ รับการสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ต่างๆท่ีร้องขอมา 
  ๔.๑.๖ ส ารวจความเสียหายในพื้นท่ีและให้การช่วยเหลือตามขีดความสามารถของตน  
  ๔.๑.๗ จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในพื้นท่ีอพยพและให้การ
สงเคราะห์ราษฎร  ซึ่งอาจใช้ก าลังประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
  ๔.๑.๘ รายงานความเสียหายและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นระยะ ๆ ไปยังกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อ าเภอ  จังหวัด อย่างเป็นปัจจุบันจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ  
 
 
 
 



 

 

๔๖ 
 

 ๔.๒ หน่วยสนับสนุน   ได้แก่  หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม องค์กรภาคประชาชนรวมท้ังองค์กร 
มูลนิธิต่างๆ  มีหน้าท่ีส ารวจ เครื่องมือ  เครื่องใช้  ก าลังเจ้าหน้าท่ีของตน  เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการ
ปูองกันและบรรเทาภัยจาก อุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม 
  ๔.๒.๑ หน่วยงานในพื้นท่ี ให้ประสานเพื่อให้การสนับสนุนกับกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล โดยตรง 
  ๔.๒.๒  หน่วยงานในพื้นท่ีอื่น นอกจากส่วนกลางให้ประสานงาน เพื่อให้การสนับสนุนกับกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล โดยตรง 
  ๔.๒.๓ เมื่อก าลังหน่วยสนับสนุนมาถึงแล้ว  ให้รายงานตัวต่อผู้อ านวยการกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ณ  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเพื่อประสานการปฏิบัติ 
  ๔.๒.๔ ให้ปฏิบัติงานตามค าส่ังการของผู้อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล หรือผู้ได้รับมอบหมายและรายงานสถานการณ์ให้ผู้อ านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายทุกระยะ 
 
๕.ขั้นตอนการฟื้นฟูบูรณะ 
 
 เมื่อเหตุการณ์ยุติแล้ว กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
ปฏิบัติตามข้ันตอนการฟื้นฟูบูรณะ  ดังนี ้
 ๕.๑ ให้การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ  ผู้ปุวย  โดยสถานพยาบาลในระดับอ าเภอ  เพื่อรักษาชีวิตผู้ได้รับ
อันตรายในระยะแรก  เมื่อเกินขีดความสามารถให้ส่งไปยังสถานพยาบาลในระดับจังหวัด หรือสถานพยาบาลอื่นท่ี
ให้การรักษาได้ 
 ๕.๒ ให้ส ารวจความเสียหายอย่างละเอียดทุกด้าน  ท้ังด้านชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและส่ิง
สาธารณะประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ 
 ๕.๓ จัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ และสร้างความเช่ือมั่นในการให้ความช่วยเหลือของทาง
ราชการต่อผู้ประสบภัยอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียม 
 ๕.๔ ซ่อมแซมสถานท่ีเสียหาย โดยด าเนินการตามท่ีพิจารณาเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีสามารถซ่อมแซมได้และ
ด าเนินการโดยเร็ว  ให้ใช้การได้ตามปกติ  หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้รื้อถอนออกไป  เพื่อปูองกันอันตรายท่ี
อาจเกิดขึ้นได้ 
 ๕.๕ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ด าเนินการฟื้นฟู
บูรณะความเสียหายในเบ้ืองต้น  โดยงบประมาณท่ีมีอยู่ในความรับผิดชอบ  กรณีเกินขีดความสามารถ ให้ขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานเหนือล าดับช้ันต่อไป 
 
 

--------------------------------------  
 
 

 

 



 

 

๔๗ 

บทที่ ๑๒ 

การปูองกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย 

๑.กล่าวทั่วไป 

  ต าบลเมืองพะไล  ๑  ใน  ๔  ต าบลในเขตอ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา   ต าบลเมืองพะไล  
มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ  ๓๔.๒๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๒๑,๔๑๔  ไร่  ท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย มีความแออัดหนาแน่น
มากขึ้น บ้านเรือนอยู่ติดกันและมีบ้านไม้ท่ีเก่าและทรุดโทรมอยู่บางส่วน ซึ่งบ้านเรือนในแหล่งชุมชนมีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้นทุกๆ ปีนี้ หากเกิดอัคคีภัยข้ึนอาจจะลุกลามแผ่ขยายอาณาเขตกว้างออกไปได้ง่าย ท าให้การสกัดกั้นอัคคีภัย
ให้อยู่ในวงจ ากัดท าได้ยาก อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีอย่างมากมาย  
ดังนั้น ภารกิจในการปูองกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย จึงต้องเป็นระบบท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล ท้ังก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ  และหลังจากเหตุการณ์สงบแล้ว สามารถปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติได้
ทันเหตุการณ์ 

๒.วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑   เป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกัน ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  
ท้ังหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ   เพื่อให้สามารถด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิด
อัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒  เป็นการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานใน
ระยะก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย  และภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
 
๓.ขั้นตอนในการปฏิบัติในการปูองกันและระงับอัคคีภัย 

๓.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

 ๓.๑.๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไชย จัดท าแผน
ปูองกันและระงับอัคคีภัย เพื่อจัดระบบการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าให้สามารถปูองกันและระงับอัคคีภัยได้ตาม
สถานการณ์ โดยอาศัยอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายและต้องมีข้อมูลส าคัญในการอ านวยการดับเพลิง  ประกอบด้วย  
คือ 

 (๑) ข้อมูลรถยนต์ดับเพลิง (ถ้ามี) รถบรรทุกน้ า วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้  ท่ีจ าเป็นในการดับเพลิง  
 (๒) ข้อมูลอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีในการปูองกันและระงับอัคคีภัย 
 (๓) ข้อมูลสถานท่ีเส่ียงภัยและรายละเอียดของสถานท่ีอย่างชัดเจน  
 (๔) ข้อมูลรายช่ือวัตถุอันตราย ส่ิงท่ีท าให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี ซึ่ง เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ 
พร้อมท้ังวิธีการปูองกันและวิธีการดับเพลิง 
 (๕) รายช่ือผู้อ านวยการดับเพลิง เจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานหน่วยดับเพลิง  อาสาดับเพลิง นายตรวจ 
และช่องทางการติดต่อส่ือสาร 



 

 

๔๘ 

 (๖) ข้อมูลแหล่งน้ าและทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
 (๗) ข้อมูลระบบการปูองกันอัคคีภัย เช่น การก าหนดพื้นท่ีของนายตรวจ ระยะเวลาของนายตรวจ กา
รายงานผล การฝึกซ้อมดับเพลิง 
 (๘) การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนต่ืนตัวในการปูองกันตนเอง ความตระหนักในความ
ปลอดภัย 
 ๓.๑.๒ การจัดระบบการแจ้งเหตุ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

 (๑)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล รับผิดชอบการ
แจ้งเหตุในพื้นท่ีรับผิดชอบ ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙ 
 (๒) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ให้การสนับสนุน
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อ าเภอ  อปท. อื่น เมื่อได้รับการร้องขอ 
 
๓.๒  ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 

 เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล ปฏิบัติดังนี้ 

           (๑) ผู้อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ส่ังการให้พนักงาน
หน่วยดับเพลิง  อาสาสมัครดับเพลิง  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  เข้าระงับเหตุท่ีเกิดขึ้นทันที โดยให้ยึด
ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงการรักษาทรัพย์สิน
ตามล าดับและเร่งระงับภัยท่ีเกิดขึ้นให้ยุติโดยเร็ว 
           (๒) ปิดกั้นไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ 
  (๓) หน่วยปฏิบัติการทุกหน่วย แจ้งรายงานผลการปฏิบัติต่อกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล และกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล ตรวจสอบพิจารณาความเสียหายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี รายงานต่อกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอแหลมสิงห์ และกองอ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือนจังหวัดจันทบุรีต่อไป 
 (๔) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จะประเมิน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นว่าจะอยู่ในขีดความสามารถท่ีจะจัดการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากความรุนแรง
ของภัยเป็นเกณฑ์  คือ 
  - ความรุนแรง ระดับ ๑ เพลิงไหม้เล็กน้อย สามารถระงับเหตุได้โดยล าพัง เมื่อด าเนินการแล้ว 
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล รายงานให้ผู้อ านวยการ
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนอ าเภอบัวลาย ทราบ 
 
  -ความรุนแรง ระดับ ๒ เพลิงไหม้รุนแรงเกินขีดความสามารถท่ีจะระงับเหตุได้โดยล าพังให้กอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ร้องขอความช่วยเหลือจากกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบัวลายและจังหวัดนครราชสีมา หรือกองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ในพื้นท่ีใกล้เคียงโดยจะด าเนินการ ดังนี้   
 
 



 

 

๔๙ 
 

  (๑) ต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ เพื่อเป็นศูนย์อ านวยการและประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ  โดยให้ผู้อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เป็น
ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
  (๒) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อื่นท่ีได้รับการร้องขอ ให้จัดส่งเจ้าหน้าท่ี
พร้อมอุปกรณ์ไปยังท่ีเกิดเหตุโดยทันที แล้วให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการรายงานตัว  ณ  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจและ
ปฏิบัติงานตามค าส่ังของผู้อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล   
                     (๓) จัดระเบียบการจราจรบริเวณท่ีเกิดเหตุ และพื้นท่ีห้ามเข้าโดยให้เจ้าหน้าท่ี ต ารวจจากสถานี
ต ารวจภูธรบัวลาย ดูแลความสงบเรียบร้อย พร้อมกับจัดก าลังอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล เข้าช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 
  (๔) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในท่ีเกิดเหตุและบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบทราบถึง
การด าเนินการของเจ้าหน้าท่ี ให้ความช่วยเหลือเพื่อลดความสับสนและสร้ างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ประสบภัย 
รวมถึงการให้ข่าวต่อส่ือมวลชน 
  (๕) จัดหน่วยพยาบาลจากสถานีอนามัยบัวลาย และจากโรงพยาบาลบัวลาย  รีบให้การรักษา
ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บปุวย ณ  จุดท่ีเกิดเหตุและน าส่งโรงพยาบาล  
  (๖) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล รายงาน 
เหตุการณ์ให้ผู้อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบัวลายทราบทุกระยะ จนกว่าสถานการณ์จะยุติ 
 
  - ความรุนแรง ระดับ ๓ เพลิงไหม้รุนแรงกว้างขวางมาก หรือจุดเกิดเหตุไม่สามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย ต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษ  เช่น อาคารสูง  โรงงานอุตสาหกรรม  ฯลฯ ให้ร้องขอความช่วยเหลือจากกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบัวลาย หรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอรับการสนับสนุน  ก าลังคน  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
เข้าช่วยเหลือการปฏิบัติงาน   
 
 ๓.๓   ขั้นตอนการฟื้นฟูบูรณะ 
  เมื่อเหตุการณ์ยุติลงแล้ว กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล ปฏิบัติตามข้ันตอนการฟื้นฟูบูรณะท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
  ๓.๓.๑ ด าเนินการส ารวจผู้ประสบภัยและจัดท าบัญชีไว้เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ 
  ๓.๓.๒ ให้พนักงานสอบสวนของสถานีต ารวจภูธรบัวลาย สืบสวนถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ โดย
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 
  ๓.๓.๓ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล        
จัดสถานท่ีพักอาศัยช่ัวคราว ตลอดจนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
  ๓.๓.๔ กรณีบริเวณท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่ ๓๐ หลังคาเรือนขึ้นไป หรือเนื้อท่ีต้ังแต่ ๑ ไร่ 
ขึ้นไป รวมท้ังบริเวณท่ีอยู่ติดต่อภายในระยะ ๓๐ เมตร โดยรอบบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ซึ่งถือว่าเป็น “  เขตเพลิง
ไหม ้”  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
ประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล และบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้  โดยมี
แผนท่ีสังเขปแสดงเขตเพลิงไหม้ พร้อมท้ังระบุให้ทราบถึงการกระท าอันต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และภายใน ๔๕ วัน นับต้ังแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้าย
อาคารในเขตเพลิงไหม้ 



 

 

 
๕๐ 

 
  ๓.๓.๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาว่า สมควรมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่  โดย
ค านึงถึงประโยชน์ในการปูองกันอัคคีภัย  การสาธารณสุข  การรักษาส่ิงแวดล้อมของผังเมือง  การสถาปัตยกรรม 
และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจรต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร  ภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแต่วันท่ีเกิด
เพลิงไหม้  เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อไป 

--------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๑ 

บทที่ ๑๓ 

การปูองกันและบรรเทาภัยจากไฟปุา 

๑.กล่าวทั่วไป 

  ปัจจุบันไฟปุาสามารถเกิดข้ึนได้ท่ัวไปในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย โดยเกิดข้ึนในช่วงระหว่างเดือน
ธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากในช่วงดังกล่าวความกดอากาศต่ าท่ีปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้อากาศแห้ง
และอุณหภูมิเฉล่ียโดยท่ัวไปสูงขึ้น และเหตุจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันยิ่งส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของโลกท่ี
สูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านๆ มา  ลักษณะเช่นนี้จะท าให้ความช้ืนท่ีสะสมอยู่ในบริเวณพื้นท่ีปุาไม้ลดลง   ซึ่งมีโอกาสเส่ียงท่ีจะ
เกิดไฟปุาได้มากขึ้น ประกอบกับการกระท าของมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือความประมาทก็ตาม ในท่ีสุดได้
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต และเกิดความเสียหายต่อการประกอบอาชีพของประชาชน ส่งผลเสียหายต่อ
สภาพแวดล้อม อันเป็นสาธารณสมบัติโดยรวมของประเทศชาติ 

  ความเส่ียงในการเกิดไฟปุา  มี  ๔  ระดับ  ได้แก่ 

   - ระดับน้อย  หมายถึง   ถ้าเกิดไฟปุาสามารถควบคุมได้ง่าย 

   - ระดับปานกลาง  หมายถึง   ถ้าเกิดไฟปุาสามารถควบคุมได้ปานกลาง  

   - ระดับสูง  หมายถึง   ถ้าเกิดไฟปุาสามารถควบคุมได้ยาก 

   - ระดับสูงมาก  หมายถึง   ถ้าเกิดไฟปุาสามารถควบคุมได้ยากมาก 

  ต าบลเมืองพะไล มีพื้นท่ีปุา จ านวน ๕๗๐  ไร่  หรือ ประมาณ  ๒.๖๖  เปอร์เซ็นต์  ของพื้นท่ี
ท้ังหมดของต าบลเมืองพะไล (พื้นท่ีต าบลเมืองพะไล ๓๔.๒๖ ตารางกิโลเมตร / ๒๑,๔๑๔ ไร่) พื้นท่ีในเขตนี้เป็น
พื้นท่ีนอกเขตปุาสงวนแห่งชาติท่ีมีสภาพปุาไม้สมบูรณ์ สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงท่ีค่อนข้างราบเรียบ เป็น
ปุาสมบูรณ์ แต่อยู่นอกเขตปุาตามกฎหมายเขตนี้อยู่บริเวณตอนบนและตอนล่างของต าบล กระจายอยู่เป็นหย่อมๆ
บริเวณแนวริมน้ าท่ีสาธารณประโยชน์หรือใกล้แหล่งชุมชน ควรรักษาไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือจัดทาเป็นปุาชุมชน  

ลักษณะการเกิดและพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟปุา 

 การเกิดไฟปุาในพื้นที่ต าบลเมืองพะไล 

  จากข้อมูลในอดีตจนถึงปัจจุบัน พื้นปุาต าบลเมืองพะไล ยังไม่เคยเกิดไฟปุาขึ้นในพื้นท่ี ส่วนใหญ่
เป็นการจุดไฟเผาเศษวัสดุการเกษตรในพื้นใกล้เคียงพื้นท่ีปุา  และไม่ได้ลุกลามเข้าสู่พื้นท่ีปุา จึงท าให้ไม่เกิดไฟปุา
ขึ้น ซึ่งในปัจจุบันพื้นท่ีปุาในต าบลเมืองพะไลถูกท าลายลงและมีสภาพเส่ือมโทรม จากปุาท่ีอุดมสมบูรณ์ในอดีตได้
แปรสภาพเป็นท่ีถกถางจากการท าไร่ นาข้าว เพราะถูกจับจองและถางเป็นพื้นท่ีท ากินและอยู่อาศัย สาเหตุท่ี
อาจจะเกิดไฟปุาได้ในปัจจุบัน คือ การหาของปุา ถางปุา และเผาเศษวัสดุการเกษตรในพื้นท่ีใกล้เคียงพื้นท่ีปุา  



 

 

 ๕๒ 

        พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟปุาในต าบลเมืองพะไล 

  พื้นท่ีปุาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันที่เส่ียงท่ีจะเกิดไฟปุา คือ โคกปุาช้าฯ  โคกหัวหนอง โคกปุาเต้ีย ปุาช้า
เก่า โนนเหล่ียมฯ โนนกลาง ปุาช้าสาธารณะฯ  โคกปุาช้า ท าเลโคกกลาง โคกโก่ยฯ โคกศาลา   

  ฤดูกาลเกิดไฟปุา 

  ในช่วงฤดูแล้งของทุก ๆ ปีจะเกิดไฟปุามากท่ีสุด  อากาศท่ีแห้งแล้งและลมท่ีแรงจะเป็นตัวช่วยท า
ให้การเกิดไฟปุารุนแรงขึ้น  ช่วงเดือนท่ีพบไฟปุามาก คือ เดือนมกราคม  กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกัน และประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดไฟปุาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 ๒.๒ เพื่อเป็นการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีไว้ให้พร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานในระยะก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย และภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
 ๒.๓ เพื่อระดมก าลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ให้พร้อมสามารถด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ปุาได้ทันทีเมื่อเกิดภัยข้ึน รวมท้ังประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๔ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและเข้าใจต่อการเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ไฟปุาในพื้นท่ี 
 
๓. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

  การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

  (๑) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จัดต้ัง
ศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล และจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาไฟปุาในพื้นท่ี โดยบูรณาการท้ังมาตรการด้านการควบคุม การปูองกันและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ดังนี ้

    (๑.๑) การควบคุมการเผาในพื้นท่ีทุ่งหญ้า เกษตรกรรมและเขตชุมชน  โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  จัดระบบการจัดเก็บ  คัดแยก  และจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี  ควบคุมไม่ให้มี
การเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน  และเผาหญ้าบริเวณริมทางโดยเด็ดขาด   
   (๑.๒) รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ไฟปุาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนระ
มัด ระวังอันตรายจากไฟปุา และเผยแพร่องค์ความรู้จากผลกระทบจากไฟปุาท่ีมีต่อสุขาภาพอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม  รณรงค์ให้มีการควบคุมการเผาขยะส่ิงปฏิกูลและการปูองกันไฟปุา โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นท่ีปุาและปูองกันไฟปุาอย่างจริงจัง 
   (๑.๓) เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ไฟปุาต้ังแต่กระบวนการเฝูาระวัง  ปูองกัน  ควบคุม  และระงับไฟปุา ดังนี้ 
 



 

 

๕๓ 

 

             -รณรงค์สร้างความเข้าใจและสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบในการปูองกันและ  
แก้ไขปัญหาไฟปุาและวิกฤตส่ิงแวดล้อม  
           -เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนองค์กรชุมชนให้มีศักยภาพในการ 
ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา 
          -พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการท่ีเหมาะสมสู่ชุมชนท้องถิ่น 
          -บูรณาการแผนงานและกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาในระดับชุมชน 
ท้องถิ่น  อ าเภอ จังหวัด  ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
                    (๒) ส ารวจ ตรวจสอบ และจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะและอุปกรณ์ในการ  
ดับไฟปุาของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ให้มีสภาพพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้ทันทีท่ีเกิดภัยข้ึน พร้อมท้ัง จัด
เจ้าหน้าท่ีติดตามสถานการณ์   
                    (๓) ด าเนินการตามแผนและมาตรการอื่นๆ ของอ าเภอ จังหวัดแล้วแต่กรณีในการสนับสนุน  
การปูองกันเฝูาระวังและระงับไฟปุา  ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี  
                    (๔) ศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ประสานความ 
ร่วมมือให้หน่วยงานในพื้นท่ี  องค์กรเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันจัดท าแนวกันไฟในพื้นท่ีปุา เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง 
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีเฝูาระวังการเกิดปัญหาไฟปุา   
 
 การปฏิบัติเม่ือเกิดภัย   

           (๑) ศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีหน้าท่ีในการเฝูา
ระวังและปูองกันปัญหาไฟปุา รายงานสถานการณ์การเกิดไฟปุาในพื้นท่ี พร้อมประเมินความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับช้ันทุกระยะเพื่อพิจารณาส่ังการ 
           (๒) ในกรณีท่ีเกิดไฟปุาในพื้นท่ีพร้อมกันหลายจุด หรือเกิดไฟปุาครอบคลุมพื้นท่ีเป็นวงกว้าง ให้
ขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบัวลาย จังหวัดหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองท้องถิน่ในพื้นท่ีใกล้เคียง 
           (๓)  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ให้หมู่บ้านหรือชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีเส่ียงภัยจากไฟปุาทราบ
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
           (๔)  การแก้ไขปัญหาไฟปุา ให้ควบคุมให้อยู่ในวงจ ากัด ปูองกันมิให้ลุกลามออกไปในวงกว้าง 
           (๕)  ประเมินสถานการณ์  และแนวโน้มการลุกลามของไฟปุาท่ีเกิดขึ้น พร้อมรายงานผู้บังคับ 
บัญชาตามล าดับช้ัน เพื่อพิจารณาส่ังการอพยพประชาชน หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกพื้นท่ี 
           (๖) ศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ติดตามการรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นหน่วยประสานในการระดมสรรพก าลังจากศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา 
/กองอ านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือนเขตท้องท่ีใกล้เคียงในการแก้ไขปัญหาไฟปุา 

 

 



 

 

๕๔ 

            (๗) หน่วยร่วมปฏิบัติการ หรือเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา/กองอ านวยการ
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีเข้าร่วมสนับสนุนการแก้ไขไฟปุา ให้ปฏิบัติงานตามการควบคุมส่ังการของผู้
อ านวยกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบัวลาย หรือผู้อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

 การฟื้นฟูบูรณะ  

            (๑) เมื่อสถานการณ์ยุติลง ให้ศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางกะไชย รายงานยืนยันการส้ินสุดสถานการณ์ ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล ทราบเพื่อรายงาน กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบัวลาย จังหวัด 
ทราบทันที 
            (๒) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบัวลาย จัดเจ้าหน้าท่ีเข้าประเมินความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด พร้อมรายงานให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ 
            (๓) หากเกิดความเสียหายข้ึนต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้หน่วยร่วมปฏิบัติการเร่ง
ด าเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ท้ังด้านสาธารณสุข ท่ีพักอาศัย การประกอบสัมมาชีพโดยเร็ว พร้อมรายงานให้  กอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที 
            (๔) ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยให้สาธารณชนทราบ เพื่อรับ
บริจาคความช่วยเหลือ 
 

--------------------------------------  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๕ 

บทที่ ๑๔ 

การปูองกันและบรรเทาภัยจากอากาศหนาว 

๑.กล่าวทั่วไป  

 ภัยจากอากาศหนาว มักเกดิท่ัวไปในจังหวัดนครราชสีมา ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ของทุกปี ต าบลเมืองพะไล อาจได้รับผลกระทบดังกล่าวจากความผันแปรของสภาวะลมฟูาอากาศใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่วงท่ีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แผ่อิทธิพลครอบคลุมพื้นท่ี
ของประเทศไทยตอนบน ท าให้มีสภาพอากาศหนาวจัด ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สินได้ 

๒.วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกัน และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ท้ังหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ  เพื่อให้สามารถด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา ภัยหนาวได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒ เป็นการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม ต่อการปฏิบัติงานในขณะ
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

๓.ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 การเตรียมการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันและบรรเทาจากอากาศหนาว กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไชย ได้วางมาตรการเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อากาศหนาวและการ
เผชิญภัยตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 ๓.๑ การเตรียมการ 

  (๑) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ท าการ
ส ารวจจ านวนประชาชนและพื้นท่ีท่ีอาจจะประสบภัยหนาว  เพื่อประโยชน์ในการปูองกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
  (๒) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จะได้รับ
แจ้งจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา  ประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อ
รับทราบข้อมูลอากาศ  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีระมัดระวังและเตรียมการปูองกันอันตรายจาก
อากาศหนาว 
  (๓) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไชย จัดต้ัง
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวและรับรายงานสถานการณ์  พร้อมเตรียมการปูองกัน
และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
 



 

 

๕๖ 

  (๔) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงภาวะอากาศหนาวอย่างท่ัวถึง  เพื่อเตรียมการปูองกันมิ
ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  (๕) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ในการปูองกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว ร่วมกับกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นท่ี ตามสภาพความเส่ียงภัย  
 
 ๓.๒ การปฏิบัติเม่ือเกิดภัย 
  (๑)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมิงพะไล ส ารวจ
ประชาชนท่ีประสบภัยจากอากาศหนาว ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่ ให้แจกจ่ายเส้ือผ้า  
เครื่องนุ่งห่ม  วัสดุอุปโภค  บริโภค ท่ีจ าเป็นในการปูองกันและบรรเทาภัยไปยังพื้นท่ีท่ีประสบภัยทันที  
  (๒) เมื่อเกิดขีดความสามารถของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล จะขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบัวลาย กอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา  และกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยใกล้เคียง รวมท้ังองค์กรประชาชนและประชาชนท่ัวไป เพื่อสนับสนุนและรายงานให้กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามล าดับช้ัน 
 
          ๓.๓ การฟื้นฟูบูรณะ 
 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จะด าเนินการฟื้นฟู
บูรณะความเสียหายต่าง ๆ ให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว  ดังนี้  
  (๑) ท าการส ารวจประชาชนท่ีเจ็บปุวย ท่ีต้องให้การรักษาพยาบาล  และให้การพยาบาลตาม
ความเหมาะสม 
  (๒) จัดการฟื้นฟูด้านอาชีพ  เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ 
  (๓) ให้การสงเคราะห์ส าหรับประชาชนท่ีได้รับความเสียหายด้านการเกษตร ปศุสัตว์และด้านอื่น 
ๆ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการท่ีก าหนดไว้ 
 
 

--------------------------------------  
 

 

 

 

 

 



 

 

๕๗ 

บทที่ ๑๕ 

การปูองกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดสัตว์ 

๑ กล่าวทั่วไป 

  โรคระบาดสัตว์เป็นภัยเป็นประเภทหนึ่ง ท่ีมักเกิดขึ้นในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งแบบฉับพลัน มีการ
ระบาดท่ีรวดเร็ว รุนแรง และสามารถกระจายจากพื้นท่ีหนึ่งไปสู่พื้นท่ีอื่นได้โดยง่าย ในยุคปัจจุบันนอกจากจะ
ระบาดจากสัตว์สู่สัตว์แล้ว อาจกลายพันธุ์ติดต่อคนสู่คน และมีผลกระทบเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
ด้วย หากไม่มีมาตรการปูองกัน ควบคุม แก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ  

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกัน และประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังหน่วยการหลักและหน่วยร่วมปฏิบัติการ ให้สามารถด าเนินการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติท่ีเกิดจาก
ระบาดสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒ เพื่อก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม ต่อการปฏิบัติงานในระยะ
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังการเกิดภัย 

๓. ขั้นตอนการปฏิบัติ  

 ๓.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนมีการระบาดของโรคระบาดสัตว์  

  ๓.๑.๑ การเตรียมบุคลากร 

   (๑) จัดต้ังหน่วยควบคุมโรคเฉพาะกิจ EMERGENZY DISEASE CONTROL UNIT ไว้
ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถข้าไปควบคุมโรคระบาดได้ทันทีเมื่อเกิดโรค  

   (๒) การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 

    (๒.๑) จัดประชุมกลุ่มของบุคลากรเพื่อช้ีแจงและมอบหมายภารกิจท่ีต้องปฏิบัติ
เมื่อเกิดการระบาด พร้อมท้ังแนะน าหรืออบรมให้ความรู้ท่ีควรทราบตามความเหมาะสม 
    (๒.๒) จัดแบบจ าลองการเกิดโรค เพื่อทดสอบความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี ให้
เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน ประกอบกับการบริการ
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 



 

 

 
๕๘ 

 

   (๓) การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะส าหรับด าเนินการ 

    (๓.๑) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมและก าจัดโรคไว้ให้พร้อม 
พร้อมกับจัดท าบันทึกแจ้งรายละเอียด ชนิด จ านวน และสถานท่ีเก็บไว้ 
    (๓.๒) เตรียมยานพาหนะให้พร้อมในทุกระดับ เพื่อให้สามารถเรียกระดมใช้ได้
ทันทีท่ีต้องการ 
  ๓.๑.๒ การด าเนินการเมื่อเกิดหรือสงสัยว่าหรือเกิดการระบาดของสัตว์ 

   (๑) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
แจ้งไปยังส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบัวลาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อสอบสวนและควบคุมโรคในเบ้ืองต้น ใน
กรณีท่ีแน่ใจหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว์ ให้แจ้งยืนยันต่อปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ภายใน 24 ช่ัวโมง 
หลังจากได้รับข่าวการเกิดโรค 
   (๒) ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์และควบคุมการเคล่ือนย้ายสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๙ 
   (๓) ด าเนินการควบคุมโรคเต็มรูปแบบ 
   (๔) ติดตามและสนับสนุนการควบคุมโรค 
   (๕) เฝูาระวังภายหลังการเกิดโรค 
   (๖) การตรวจวินิจฉัยโรค 
   (๗) ท าลายสัตว์ปุวยหรือสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรค ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการ
ท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและการ  ท าลายสัตว์ที่ เป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 

--------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๙ 

บทที่ ๑๖ 

การปูองกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม   

๑.กล่าวทั่วไป 

 การเกิดแผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  แต่การเกิดแผ่นดินไหว
บางครั้งมาจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน เป็นต้น  ภัยจากการเกิดแผ่นดินไหว
ในอดีต ไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อประเทศไทยเหมือนหลายประเทศท่ีประสบมาก่อน แต่เนื่องจากกร
อุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายว่า อาจเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ โดยมีศูนย์กลางอยู่ในทะเลอันดามัน และทางตอนใต้
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และหรือบริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจังหวัดทาง
ภาคใต้ ภาคเหนือ  ภาคตะวันตก และกรุงเทพมหานคร  

 การเกิดภัยจากอาคารถล่มในพื้นท่ีต่าง ๆ มีลักษณะความเสียหายท่ีคล้ายคลึงกับความเสียหายท่ีเกิดจาก
แผ่นดินไหว ท่ีท าลายส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ให้พังทลายได้ อันเนื่องมาจากการก่อสร้างอาคารโดยไม่ถูกต้องตามแบบ
แปลน แผนผัง หรืออาจมีการดัดแปลงอาคารในภายหลัง ซึงอาจส่งผลให้เกิดการถล่มและสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐได้ 

 ท้ังนี้ จากการคาดหมายว่า อาจเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ โดยมีศูนย์กลางอยู่ในทะเล นั้น ท าให้มีการ
คาดการณ์ว่าประเทศไทยมีโอกาสเกิดคล่ืนสึนามิได้อีก เนื่องจากมีรอยเล่ือนต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด
ใหญ่ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อชายฝ่ังทะเลของไทย ท้ังทางด้านชายฝ่ังอันดามันและทางด้านชายฝ่ังอ่าวไทย ได้แก่ 
รอยเล่ือนตามแนววงแหวนไฟ (Ring of Fire) ในมหาสมุทรแปซิฟิก รอยเล่ือนใกล้หมู่เกาะสุมาตรา รอยเล่ือนใกล้
หมู่เกาะนิโคบาร์ในทะเลอันดามัน และรอยเล่ือนท่ีใกล้ประเทศฟิลิปปินส์ 

๒.วัตถุประสงค์ 

            ๒.๑ เป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ  เพื่อให้สามารถด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การเกิดแผ่นดินไหว อาคารถล่ม  ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

   ๒.๒ เป็นการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานใน
ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย  และภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

 

 

 

 



 

 

๖๐ 

๓. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีข้ันตอน
การปฏิบัติการปูองกันภัยและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม โดยก าหนดให้มี   ๓  ขั้นตอนดังนี ้

 ๓.๑ ขั้นตอนการเตรียมการ เริ่มการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการเตรียมรับสถานการณ์ โดยการรวบรวม
ข่าวสาร ข้อมูลประเมินสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว อาคารถล่ม โดยวิธีการคือ  

  (๑) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวบรวมประมวลข้อมูล สถิติ การส่ันไหวทางธรณีวิทยา 
และปฏิบัติหน้าท่ีเตรียมพร้อมเผ่ือเกิดแผ่นดินไหว ให้รีบแจ้งเตือนมายังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ทันที 

  (๒) เจ้าหน้าท่ีกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พะไล ซักซ้อม อบรมและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาภัยท่ีเกิดขึ้น 

  (๓) จัดต้ังหน่วยกู้ภัยแผ่นดินไหว อาคารถล่ม ประจ ากองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล โดยเจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยร่วมกับเอกชนและมูลนิธิต่างๆ 

  (๔) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลขอ
สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญจากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยในการฝึกอบรมด้านความรู้ในการปูองกันและ
บรรเทาภัย  

  (๕) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลจัด
เจ้าหน้าท่ีรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าประจ ากองอ านวยการ  

 จัดเตรียมสถานที่อพยพ วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ 

  (๑) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ท าการ
ส ารวจสถานท่ีอพยพที่ปลอดภัย พร้อมเครื่องอ านวยความสะดวก อาหารและน้ าด่ืมส าหรับประชาชนในพื้นท่ี  
  (๒) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ การกู้ภัยในการรื้อถอนส่ิงปลูกสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  (๓) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
จัดเตรียมยานพาหนะ   เพื่อการอพยพประชาชนผู้ประสบภัยและการขนส่งของท่ีจ าเป็น รวมท้ังจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์  ท่ีสามารถน าไปใช้เพื่อการปิดกั้นบริเวณท่ีเกิดพังทลาย หรือถล่มของแผ่นดิน เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน  
  (๔) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
จัดเตรียมเครื่องมือส่ือสาร เพื่อใช้ติดต่อกับหน่วยงานข้างเคียงและหน่วยเหนือ เพื่อขอรับการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อมีความจ าเป็นก็สามารถท่ีจะส่ังใช้เครื่องมือส่ือสารของเอกชนได้ตามความจ าเป็น  

 

 



 

 

๖๑ 

 จัดเตรียมมาตรการเพื่อความปลอดภัยของอาคาร 

  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จัดเตรียม
มาตรการความปลอดภัยของอาคาร  ดังนี้ 

  (๑) ส ารวจอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ พร้อมท้ังก าหนดให้ปรับปรุงแก้ไข ในการใช้ประโยชน์ของอาคารให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย สามารถปูองกันแรงส่ันสะเทือนท่ีมีผลต่ออาคารตามความเหมาะสม 
  (๒) เมื่อมีอาคารที่มีการก่อสร้างดัดแปลงโดยไม่ถูกต้องตามแปลน  ผู้อ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จะด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ 
 
๓.๒ การปฏิบัติเม่ือเกิดภัย 

  ๓.๒.๑ เมื่อกองอ านวยการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
ได้รับแจ้งเหตุภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม จะปฏิบัติ ดังนี้ 

  (๑) แจ้งเตือนให้ประชาชนหลบภัยบริเวณนอกอาคาร  
  (๒) แจ้งส านักงานการไฟฟูาอ าเภอท่าใหม่ เพื่อด าเนินการตัดกระแสไฟฟูา เพื่อปูองกันเหตุเพลิง
ไหม ้
  (๓) จัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ เพื่ออ านวยส่ังการ ควบคุมในบริเวณท่ีเกิดเหตุ พร้อมกับแจ้ง
ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบัวลาย  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา ทราบโดยทันที 
 
  ๓.๒.๒ จัดต้ังหน่วยกู้ภัยข้ึนในศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ท่ีมีขีดความสามารถในการปฏิบัติในการ
กู้ภัย  แบ่งเป็น  

  (๑) ชุดเคล่ือนท่ีเร็ว ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีไฟฟูา เจ้าหน้าท่ีประปา พนักงานดับเพลิง  ต ารวจ  
หน่วยพยาบาล เจ้าหน้าท่ีส่ือสาร และเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีจ าเป็น พร้อมด้วยเครื่องมือ เครื่องใช้ เข้าไปด าเนินการ กู้ภัย 
ในบริเวณท่ีได้รับความเสียหาย โดยด าเนินการค้นหาผู้ประสบภัย เพื่อท าการปฐมพยาบาล ผู้ได้รับบาดเจ็บ  ณ  จุด
เกิดเหตุและน าส่งโรงพยาบาล หากจ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
  (๒) ชุดสนับสนุน  เมื่อชุดเคล่ือนท่ีเร็วได้เคล่ือนไปยังพื้นท่ีท่ีได้รับความเสียหาย และได้ด าเนินการ
กู้ภัยตามขีดความสามารถแล้ว  จะรายงานขอรับสนับสนุนจากหน่วยสนับสนุน  ถ้าพบว่ามีความเสียหายมาก จะ
ประสานงานเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยทหารในพื้นท่ี หน่วยอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  มูลนิธิ 
องค์กรการกุศลต่าง ๆ หรือประชาชน เพื่อการเสริมสร้างก าลังในการปฏิบัติ 
 
  ๓.๒.๓ กรณีเกิดแผ่นดินไหวและมีบริเวณท่ีเกิดการพังทลายหรือถล่มของดิน  ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของประชาชน กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกะไชย จะด าเนินการอย่างใด อย่างหนึ่ง (ตามสถานการณ์) เพื่อปูองกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นได้ 

 



 

 

๖๒ 

  ๓.๒.๔ จัดระบบการรักษาความปลอดภัย  บริเวณท่ีได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณอาคาร  
โดยประกาศเป็นเขตควบคุม  ห้าม ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นท่ีท่ีก าหนด เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี  รวมทั้งการจัดจราจร  บริเวณท่ีประสบภัย 

  ๓.๒.๕ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เห็น
ว่าเกินขีดความสามารถแล้ว จะขอรับการสนับสนุนไปยังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบัว
ลาย  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใกล้เคียง ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

  ๓.๒.๖ หน่วยสนับสนุน  ได้แก่  หน่วยทหารในพื้นท่ี องค์กรประชาชน มูลนิธิ รวมท้ังประชาชน  
มีหน้าท่ีส ารวจเครื่องมือ  เครื่องใช้ ก าลังเจ้าหน้าท่ีของตน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล โดยมีการประสานงาน  ดังนี ้

  (๑) เมื่อกองก าลังของหน่วยงานสนับสนุนมาถึงแล้ว ต้องรายงานตัวต่อผู้อ านวยการกองปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ณ  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเพื่อประสานการปฏิบัติ 

  (๒) กองก าลังของหน่วยสนับสนุน ต้องปฏิบัติงานตามการส่ังการของผู้อ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล พร้อมกับรายงานสถานการณ์ ให้ผู้อ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ทราบทุกระยะ 

 ๓.๓   การฟื้นฟูบูรณะ 

  ๓.๓.๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จัด
เจ้าหน้าท่ีฝุายรักษาพยาบาล รักษาผู้บาดเจ็บ ผู้ปุวยในบริเวณท่ีเกิดเหตุ และน าส่งสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและ
เอกชนต่อไป  โดยค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็นส าคัญ  

  ๓.๓.๒ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล   ท า
การฟื้นฟูบูรณะความเสียหายหลังการเกิดแผ่นดินไหว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนและ
ส่ิงก่อสร้าง ถ้าซ่อมแซมไม่ได้ จะต้องรื้อถอน เพื่อปูองกันภัยท่ีอาจเกิดขึ้น 

  ๓.๓.๓ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไชย จะ
ขอรับการสนับสนุนด้านก าลังเจ้าหน้าท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอแหลมสิงห์ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดจันทบุรี  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ใกล้เคียงต่อไป 

 

 



 

 

๖๓ 

ภาคผนวก 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

ท าเนียบหน่วยงานบูรณาการตามแผน 

  ๑. ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ล าดับ
ท่ี 

ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร หมายเหตุ 

๑ นายก อบต.เมืองพะไล ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙ ๐๘๑-๙๗๖๖๐๑๔ ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙  

๒ รองนายก อบต.เมืองพะไล ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙ ๐๘๗-๙๘๓๕๙๒๘ ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙  

๓ รองนายก อบต.เมืองพะไล ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙ ๐๙๑-๓๕๑๗๗๘๕ ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙  

๔ ปลัด อบต.เมือจงพะไล ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙ ๐๘๙-๕๘๓๓๖๓๕ ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙  

๕ ส านักงานปลัด ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙ ๐๘๓-๗๒๗๑๖๙๔ ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙  

๖ ส่วนโยธา ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙ ๐๘๑-๒๖๖๗๔๘๓ ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙  

๗ ส่วนการคลัง ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙ ๐๘๗-๒๔๐๓๙๕๒ ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙  

๘ ส่วนการศึกษา ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙ ๐๙๓-๓๔๕๒๐๕๕ ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙  

๒. หน่วยงานบูรณาการตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ
ท่ี 

หน่วยงาน โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๑ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ๐๔๔-๔๙๕๐๐๙  

๒ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ๐๔๔-๗๕๖๗๓๘  

๓ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนจาน ๐๔๔-๗๕๖๒๘๑  

๔ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย ๐๔๔-๔๙๕๑๖๕  

๕ เทศบาลต าบลบัวลาย ๐๔๔-๔๙๕๐๐๘  

๖ สถานีต ารวจภูธรบัวลาย ๐๔๔-๔๙๕๐๐๕  



 

 

๖๔ 

๒. หน่วยงานบูรณาการตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ต่อ) 

ล าดับ
ท่ี 

หน่วยงาน โทรศัพท์ หมายเหตุ 

๗ สาธารณสุขอ าเภอบัวลาย ๐๔๔-๔๙๕๐๐๓  

๘ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคบัวใหญ่สาขาบัวลาย ๐๔๔-๔๖๑๖๘๓  

๙ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑ ๐๘๔-๘๓๒๙๗๙๑  

๑๐ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๒ ๐๘๑-๐๓๓๓๔๔๓  

๑๑ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๓ ๐๙๓-๓๘๗๗๒๗๙  

๑๒ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๔ ๐๘๔-๗๕๙๕๘๕๙  

๑๓ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๕ ๐๘๕-๔๙๐๐๕๓๑  

๑๔ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๖ ๐๘๑-๗๓๐๓๗๖๕  

๑๕ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๗ ๐๔๔-๔๙๕๒๓๓ ๐๘๙-
๔๗๘๔๗๔๐ 

๑๖ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๘ ๐๘๔-๐๓๖๔๑๔๒  

๑๗ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๙ ๐๘๕-๒๑๙๒๔๕๙  

๑๘ ท่ีว่าการอ าเภอบัวลาย ๐๔๔-๔๙๕๐๐๖-๗  

๑๙ ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา 

๐๔๔-๒๔๒๒๓๐  

ฯลฯ 

 

 

 

 



 

 

๖๕ 

๓.บัญชีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  

ล าดับที่ รายการอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สังกัดหน่วยปฏิบัติ จ านวน 

๑ ถังเคมีดับเพลิง ขนาด  ๑๕ ปอนด์ ส านักงานปลัด  ๑๒ ถัง 

๒ เครื่องพ่นหมอกควัน  ส านักงานปลัด ๒ เครื่อง 

๓ เครื่องพ่นฝอยละอองสะพานหลัง ขนาด ๒๐ ลิตร   ส านักงานปลัด ๔ เครื่อง 

๔ เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย แบบเดินตาม ส านักงานปลัด อย่างละ ๑ เครื่อง 

๕ เครื่องตบดิน ส่วนโยธา  เครื่อง 

๖ เส้ือชูชีพ ส านักงานปลัด ตัว 

๗ แผงกั้นจราจร/สัญญาไฟวาบ ส านักงานปลัด ๒/๒ 

๘ ไฟฉาย ส านักงานปลัด ๔ อัน 

๙ วิทยุส่ือสาร ส านักงานปลัด ๕ เครื่อง 

๑๐ กรวยจราจร ส านักงานปลัด ๒๐ ชุด 

๑๑ แพทย์ฉกุเฉิน ส านักงานปลัด ๑ ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๖ 

๔.บัญชียานพาหนะ/เคร่ืองจักรกล 

ล าดับ
ท่ี 

รายการยานพาหนะและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 

ยี่ห้อ หมายเลข
ทะเบียน 

สังกัดหน่วยปฏิบัติ จ านวน 

๑ รถบรรทุกน้ า ขนาดบรรจุ 
๑๐,๐๐๐  ลิตร 

- - ส านักงานปลัด  คัน 

๒ รถบรรทุกเทท้าย (ดีเซล) ขนาด  
ตัน  

- - ส านักงานปลัด  คัน 

๓ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  

แบบแค็บ(งานบรรเทาสาธารณภัย) 

- - ส านักงานปลัด  คัน 

4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  

แบบดับเบิ้ลแค็บ 

- - ส่วนโยธา คัน 

5 รถบรรทุกขยะ (ดีเซล) ขนาด  ๓.๕ 
ลบม 

- - ส านักงานปลัด  คัน 

6 รถจักรยานยนต์ - - ส านักงานปลัด  คัน 

7 รถจักรยานยนต์ - - ส านักงานปลัด  คัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๗ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
……………………………. 

 
ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล    ภายใต้แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา  (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  เป็นการก าหนดว่า  ในอนาคตองค์การบริ หารส่วนต าบลเมืองพะไลจะเป็นไป
ในทิศทางใด  และเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาต าบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ว่ามี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนว
ทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 ๔.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 “ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอาชีพ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน” 
 

 ๔.๒  พันธกิจ (MISSION) 
 ๑. พัฒนาการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานให้สะดวกและเสมอภาค  
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔.๓ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
 ๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค  
 ๒. ประชาชนมีศักยภาพ มีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ 
 ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มียุทธศาสตร์หลักที่จะ
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล จ านวน ๒๖ แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาใ ห้บรรลุ
เปูาประสงค์  ดังนี้  
  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 เปูาหมาย 
 เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ  ให้ประสบความส าเร็จ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนา คมขนส่ง  
ด้านความสงบเรียบร้อย  ด้านความสงบสุขของประชาชน  และด้านเศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 



 

 

๖๘ 

         แนวทางการพัฒนา 
 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้เกิดความสะดวก  
และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้ 
 ๑.  ก่อสร้าง  และปรับปรุง   บ ารุงถนน   ทางน้ า   ท่อระบายน้ า   ให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
 ๒.  ขยายเขตไฟฟูา  และไฟฟูาสาธารณะ   
 ๓.  บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
 ตัวชี้วัด 
 ๑.  จ านวนการก่อสร้างแปรับปรุงถนน  ทางระบายน้ า  ท่อระบายน้ า 
 ๒.  จ านวนประมาณการขยายเขตไฟฟูา  และไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
 ๓.  จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น  โทรศัพท์สาธารณะ  

 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 เปูาหมาย 
  เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ  ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ท้องถิ่น  โดยฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายไดน้อย  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน  ของจังหวัดนครราชสีมา     
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  
 ตัวชี้วัด 
 ๑. จ านวนกลุ่ม/บุคลากรท่ีมีทักษะ/ได้รับการช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ 

 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 เปูาหมาย 
     เพื่อพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกัน  ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  สร้างจิตส านึก  และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 
 ๒.  การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู ่
 ๓.  การบ าบัดและก าจัดขยะ 
 ตัวชี้วัด 
 ๑.  จ านวนประชาชนท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม 
 ๒.  จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการปรับปรุงให้น่าอยู่ 
 ๓.  จ านวนสถานท่ี/ท่ีรองรับขยะ 

 

 

 

 



 

 

๖๙ 

 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
 เปูาหมาย 
 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการน้ าให้ท่ัวถึง  ประชาชนมีน้ าอุปโภค  บริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร  
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค 
 ๒.  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
 ตัวชี้วัด 
 ๑.  จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการช่วยเหลือในเรื่องแหล่งน้ า 
 ๒.  จ านวนการก่อสร้างแหล่งน้ า 

 ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      เปูาหมาย 
 เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย  
ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านการกีฬา  นันทนาการ  และด้านอื่นๆ  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้  ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์สร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนาของจังหวัดนครราชสีมา 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  ๓.  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
  ๔.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
  ๕.  การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  ๖.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย  
  ๗.  ส่งเสริมมาตรการปูองกันเฝูาระวังกลุ่มเส่ียง /ผู้ติดยาเสพติด เสริมสร้างควา มเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  ตัวชี้วัด 
  ๑.  จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒.  จ านวนประชาชนท่ีได้รับการบริการทางด้านการศึกษา 
  ๓.  จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกาย  และสุขภาพจิตดี 
  ๔.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย  อาชญากร รม
มีจ านวนลดลง 
  ๕.  ปัญหายาเสพติดไม่มี  และชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  ๖.  จ านวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า 

 

 

 

 



 

 

๗๐ 

 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
      เปูาหมาย 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้องค์กร  เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน  และเพื่อ เป็นการ
สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการจัดการบ้านเมืองท่ีดีของจังหวัดนครราชสีมา  
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  เพิ่มศักยภาพและการบริหารงานภายในองค์กร 
  ๒.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และองค์กรทุกภาคส่วน 
  ตัวชี้วัด 
  ๑.  จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา  และอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการ 
  ๒.  จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและการบริหาร 
  ๓.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา



 

 

 
            กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาฯ 
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑  ก่อสร้างและปรับปรุง  บ ารุงถนน  ทางน้ า  

และท่อระบายน้ า 
 
 
 

๑.๒  การขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
 
 

๑.๓  การบริการสาธารณะ 

๑.๑.๑  ก่อสร้างถนน 
๑.๑.๒  ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า 
๑.๑.๓  ก่อสร้างปรับปรุงถนน 
๑.๑.๔  ก่อสร้างท่อระบายน้ าและทางระบายน้ า บ่อตะกอน  ฆ่าเช้ือ 
๑.๑.๕  ขยายผิวจราจร 

๑.๒.๑  ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะแรงต่ าเพิ่มเติม 
๑.๒.๒  ติดต้ังโคมไฟฟูาสาธารณะ 
๑.๒.๓  ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 

๑.๓.๑  ติดต้ังหอกระจายข่าว 
๑.๓.๒  ติดต้ังโทรศัพท์สาธารณะ 
๑.๓.๓  ก่อสร้างฌาปนสถาน 
๑.๓.๔  ก่อสร้างศาลาการเปรียญ 
๑.๓.๕  ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ 
๑.๓.๖  ตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ 

 

๗๑ 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 

๒.๑  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑  สร้างจิตส านึก  และความตระหนักในการจัดการ 
       ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 

๓.๒  ท้องถิ่นน่าอยู่ 
 

๓.๓  บ าบัดและก าจัดขยะ 

๒.๑.๑  ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๒.๑.๒  จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
๒.๑.๓  สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
๒.๑.๔  ก่อสร้างสถานท่ีเก็บผลผลิต 
๒.๑.๕  จัดหาตลาดรองรับและประกันราคาผลผลิต 
๒.๑.๖  ช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาและประชาชนท่ี  
          ยากจนให้มีงานท า 
๒.๑.๗  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
          ทางการเกษตร 

๓.๑.๑  รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกให้ 
          อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓.๑.๒  ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
          และส่ิงแวดล้อม 

๓.๒.๓  โครงการปลูกต้นไม้ในเขตต าบล 
๓.๒.๔  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องถิ่นน่าอยู่ 

๓.๓.๑  จัดหาถังรองรับขยะในหมู่บ้านและถนนสาธารณะ 
๓.๓.๒  ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
 

๗๒ 



 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า ๔.๑  แหล่งน้ าเพื่อการบริโภค 
 
 
 
 

๔.๒  แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

๔.๑.๑  ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
๔.๑.๒  ขุดเจาะบ่อบาดาล  และหาปริมาณน้ าเพื่อผลิต  
          ประปาหมู่บ้าน 
๔.๑.๓  ขุดสระน้ า 
๔.๑.๔  ติดต้ังถังกรองน้ า 

๔.๒.๑  ขุดลอกล าห้วย/คลองอีสานเขียว 
๔.๒.๒  ก่อสร้างคลองส่งน้ าไปยังพื้นท่ีการเกษตร 
๔.๒.๓  ก่อสร้างฝายกั้นล าห้วยเพื่อเก็บน้ าไว้ใช้ในการ 
          เกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๗๓ 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕.๑  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรม 

       ประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 
 

๕.๒  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

๕.๑.๑  สนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี  วันส าคัญต่าง ๆ  
๕.๑.๒  สนับสนุนโครงการของดีบัวลาย 
๕.๑.๓  ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น  และวันส าคัญ 
          ทางศาสนา 
๕.๑.๔  ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีมโหรี 
๕.๑.๕  โครงการผสานพลังใส่ใจดูแลผู้บริจาคโลหิต    

๕.๒.๑  ส่งเสริมโครงการสานฝันวิชาการต้านยาเสพติด 
๕.๒.๒  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ 
           นักเรียน 
๕.๒.๓  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
๕.๒.๔  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษา 
๕.๒.๕  ส่งเสริมกีฬา-กรีฑานักเรียน 
๕.๒.๖  ส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน 
๕.๒.๗  ส่งเสริมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
๕.๒.๘  ส่งเสริมทุนการศึกษานักเรียนยากจน 
๕.๒.๙  ส่งเสริมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
๕.๒.๑๐  ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน 
๕.๒.๑๑  โครงการส่งเสริมอุปกรณ์ดนตรี ดุริยางค์ 

 

๗๔ 



 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 ๕.๓  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 
 

๕.๔  การพัฒนา  และส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
 
 

๕.๕  การพัฒนาด้านการกีฬา  และนันทนาการ 
 
 

๕.๖  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ลดอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรม  และการบรรเทา  
      สาธารณภัย 
 

๕.๗  ส่งเสริมมาตรการปูองกัน  เฝูาระวังกลุ่มเส่ียว/ผู้ติดยา 
       เสพติด  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๕.๓.๑  ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกันไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า 
๕.๓.๒  ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
๕.๓.๓  โครงการอุดหนุนผู้ปุวยเอดส์ 

๕.๔.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุและผู้พิการ 
๕.๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน 
๕.๔.๓  สนับสนุนการส ารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๕.๕.๑  ส่งเสริมและจัดให้มีสนามกีฬา 
๕.๕.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ 
๕.๕.๓  จัดหาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าสาธารณะหมู่บ้าน 

๕.๖.๑  โครงการต ารวจอาสา 
๕.๖.๒  พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างต ารวจกับประชาชน 
๕.๖.๓  จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการส่งเสริมปูองกันภัย 
๕.๖.๔  สนับสนุนชุดรักษาความเรียบร้อยประจ าหมู่บ้าน 

๕.๗.๑  โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด 
๕.๗.๒  โครงการเช้าค่ายพัฒนาเยาวชน 
๕.๗.๓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสารเสพติด 
๕.๗.๔  โครงการครอบครัวผาสุก 

 

๗๕ 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหาร ๖.๑  เพิ่มศักยภาพและการบริหารงานภายในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุก 
       ภาคส่วน 

๖.๑.๑  พัฒนาบุคลากร  ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน          
          พนักงานส่วนต าบลและสมาชิกสภา อบต.ฯลฯ 
๖.๑.๒  จัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เสริมสร้างศักยภาพใน 
          การบริหาร 
๖.๑.๓  ปรับปรุงอัตราก าลังบุคลากรให้สอดคล้อง     และ  
          เพียงพอ 
๖.๑.๔  ปรับปรุงอาคารที่ท าการรองรับการบริการ 
          ประชาชน 
๖.๑.๕  พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๖.๑.๖  ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่ท าการ 

๖.๒.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามี 
          บทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖.๒.๒  จัดท าประชาคมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  
          และข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 

๗๖



 

 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

 

 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง  ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.๑  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงถนน  ทางน้ า  ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

.

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเส้นรอบหมู่บ้าน
แดงน้อย หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก  

ก่อสร้างถนนดินลูกรังเส้น
รอบหมู่บ้านแดงน้อย หมู่
ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  
สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก  

ส่วนโยธา 

๒. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังและวางท่อระบาย
น้ า จากบริเวณหนองหัวสะพานไปสระสี่เหลี่ยม 
บ้านพะไล หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก  

ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า 

จ านวน ๑ จุด 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจร 
ไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ส่วนโยธา 

๓. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้หมู่บ้านสามารถระบายน้ า
เสียในหมู่บ้านที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างทางระบายน้ าหรือ
ท่อระบาย  

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ระบายน้ า  

หมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าเสียใน
หมู่บ้านที่สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หลุบทุ่ม หมู่ที่ ๔ เส้นบ้านหลุบทุ่ม-บ้านตะคร้อ 
ต.สามเมือง อ.สีดา  

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดิน
ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 

๐.๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

 
 

๗๗ 
 



 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
. 
. 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสระน้ า
เที่ยง หมู่ที่ ๕ จากบริเวณปากทางเข้าวัดบ้านสระ
น้ าเที่ยง-บ้านแดงน้อย/บ้านเพ็ดน้อย  

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทาง

ทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ 
เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

๖. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน 
เพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ สายบ้านเพ็ดน้อย-หนองแสง 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๔๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
เพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ จากภายในหมู่บ้าน-วัดบ้าน 
เพ็ดน้อย 

เพื่อให้หมู่บ้านสามารถระบาย
น้ าเสียในหมู่บ้านที่สะดวกขึ้น      

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน ความยาว ๔๐๐ 

เมตร        

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ในการระบายน้ า 

หมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าเสียใน
หมู่บ้านที่สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

๘. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน 
เพ็ดน้อย  หมู่ที่ ๖ สายบ้านเพ็ดน้อย- ที่ว่าการ
อ าเภอบัวลาย  

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ 

เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

๙. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
เพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ สายบ้านเพ็ดน้อย-ล าห้วยยาง 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ 
เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

 
 

 
 

๗๘ 



 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
. 
. 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบท าเล
สาธารณประโยชน์ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคันดินรอบ
ท าเลสาธารณประโยชน์ 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

จ านวน ๑ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก  

ส่วนโยธา 

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด  
หมู่ที่ ๘ จากบริเวณเสาโทรคมนาคม –  วัดบ้าน
โนนสะอาด    

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทาง

ทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ 
เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น  

ส่วนโยธา 

๑๒. 
 

  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หนองแก หมู่ที่ ๙ สายรอบหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทาง

ทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ 
เมตร  

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น  

ส่วนโยธา 
 

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านฝาผนัง 
หมู่ที่ ๑ จากบริเวณทิศเหนือของวัดบ้านฝาผนัง-
หนองปะ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทาง
ทั้งสอ งข้างๆ ละ ๐ .๕๐ 
เมตร 

-  
 

- 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

 

 
 
 

๗๙ 
 



 

 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ส่วนโยธา 
 

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 
แดงน้อย หมู่ที่ ๒ ไปทางบ้านฝาผนัง  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล . ขนาด กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ถมดินไหล่ทางทั้ง 
สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากตู้ยาม  
อปพร.ไปทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน 
แดงน้อย หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทาง
ทั้งสองข้างๆ ละ ๐ .๕๐ 
เมตร 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

๑๗. โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซมท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒ จากบ้าน
นางธนากร วิเศษบุบผา ไปบ้าน นายวิเชียร 
กลางสวัสด์ิ 

เพื่อให้หมู่บ้านสามารถระบายน้ า
เสียในหมู่บ้านที่สะดวกขึ้น 

ปรับปรุ ง / ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า ระยะทาง ๕๐ 
เมตร  

- - . ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง -
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

หมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าเสียใน
หมู่บ้านที่สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 



 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล .ภายในหมู่บ้าน
พะไล หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นางอุไร ฮาดเศษ –
บ้านนางดวงจันทร์ เชื้อกาว  

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล .ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทางทั้ง
สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

๑๙. โครงการก่อสร้างถนน ค สล .ภายในหมู่บ้าน
พะไล หมู่ที่ ๓ เส้นรอบหมู่บ้านจากบ้านพะไล-
บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล .ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทางทั้ง
สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 

๒๐. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน
พะไล หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นายอคณิต ไปหน้า
วัดบ้านพะไล 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ข นาด
ความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ส่วนโยธา 
 

๒๑. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านพะไล 
หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นางปิ-วัดบ้านพะไล 

เพื่อให้หมู่บ้านสามารถระบาย
น้ าเสียในหมู่บ้านที่สะดวกขึ้น 

วางท่อระบายน้ า 
ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ในการระบายน้ า 

หมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าเสียใน
หมู่บ้านที่สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 

๒๒. โครงการก่อสร้างพร้อมวางท่อ /ระบบระบาย
น้ าบริเวณหนองหัวสะพานไปยังสระสี่เหลี่ยม 
(บ้านพะไลหมู่ที่ ๓ และบ้านสระน้ าเที่ยง ม.๕) 

เพื่อให้หมู่บ้านสามารถระบาย
น้ าเสียในหมู่บ้านที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างพร้อมวางท่อ /ระบบ
ระบายน้ าบริเวณหนองหัว
สะพานไปยังสระสี่เหลี่ยม 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - . 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ในการระบายน้ า 

หมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าเสียใน
หมู่บ้านที่สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

๒๓. โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน จ านวน ๒ ครั้ง 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

 
 

๘๑ 
 



 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล .ภายใน
หมู่บ้านสระน้ าเที่ยง หมู่ที่ ๕ จากบ้าน 
นายสมหมาย-บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล .ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ท างทั้ง
สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

๒๕. โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน 
เพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - . 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

๒๖. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ จากบ้าน  
นางจันสูน-บ่อบาดาล (แห่งใหม่) 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด
ความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ส่วนโยธา 
 

๒๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล .ภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ จากบ้าน นาง
จันสูน-บ้าน ร.อ.ศึกษา   

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล .ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทางทั้ง
สองข้างๆ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 

๒๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ จากบริเวณ
แยกศาลากลางบ้านไปทางบ้าน นาย
มงคล ทือเกาะ 

เพื่อให้หมู่บ้านสามารถระบาย
น้ าเสียในหมู่บ้านที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
ระบายน้ า 

หมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าเสียใน
หมู่บ้านที่สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

๒๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล .ภายใน
หมู่บ้านหนองเรือหมู่ที่ ๗ จากบ้าน นาย
สมชาย-หนองโจกโหลก   

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล .ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทางทั้ง
สองข้างๆ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 

 
 
 

๘๒ 



 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล .ภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ จากบ้าน  
นายสร้อย พานิช-หนองโจกโหลก   

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล .ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทางทั้ง
สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

๓๑. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ จากถนนสาย
บ้านวังโพน-โคกกลางสาธารณะฯ   

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด
ความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

๓๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านจากสามแยกโทรคมนาคม-เขต
เทศบาลต าบลหนองบัวลาย หมู่ที่ ๘ 
บ้านโนนสะอาด 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

๓๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล .ภายใน
หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ จากบริเวณ
บ้านนางทองทิพย์-บ้าน นางสาย 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล .ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ถมดินไหล่ทางทั้ง
สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

๓๔. โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ ๘ จากแยกทางหลวง
ชนบท-ที่นา นางสุทา 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

๓๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ จากสามแยก
ภายในหมู่บ้าน-บ้านหนองแสง  
ต าบลบัวลาย 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ถนน
ส าหรับการสัญจรไปมา 

ราษฎรสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 
 

 
 

๘๓ 
 



 

 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หนองแก หมู่ที่ ๙ จากบริเวณแยกถนนสาย 
หนองแวง-บัวลาย บ้าน นายฉบับ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล .ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ถมดินไหล่ทางทั้งสองข้างๆ 
๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 

๓๗. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านหนองแก หมู่ที่ ๙ จากสามแยกอู่ชา
ลีไปทางสระหนองแก (ที่นา นายไสว) 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความ
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ส่วนโยธา 
 

๓๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หนองแก หมู่ที่ ๙ จากบ้าน นายขุน- 
สระหนองแก 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

คสล .ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ถมดินไหล่ทางทั้งสองข้างๆ 
ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 

๓๙. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านหนองแก หมู่ที่ ๙ จากบ้าน นาย
หลาว-สระฝายใหม่ 

เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความ
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 

สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้ใช้ถนนส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ราษฎรมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 

๘๔ 
 
 



 

 

 
 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๒  การขยายเขตไฟฟูา  และไฟฟูาสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซมไฟฟูา
ส่องสว่างภายในหมู่บ้านฝาผนัง  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่าง  
จ านวน ๑๐ จุด 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 
 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
พร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟูา 
(บริเวณบ้านนายวายุ–ไปทางต าบล
หนองหว้า) บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ ราษฎรมีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง  

รายละเอียดตามประมาณการของการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้
บริการไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๓. โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง  
บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒ 
  

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง จ านวน ๔ จุด 
จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนายอุบล 
จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนางสุบิน 
จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนายฉลาว  
จุดที่ ๔ บริเวณบ้านนายเจริญ บุญ
เหลือ 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมายามค่ าคืน 

ราษฎรมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 
 

๔. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภาย 
ในหมู่บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

รายละเอียดตามประมาณการของกา ร
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่  
จ านวน ๑ จุด จากบ้าน นายอดิศร 
พรมหมอก ไปทางบ้านโนนเมือง ต .
สามเมือง อ.สีดา    

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้
บริการไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

 

 

             

๘๕ 



 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภาย 
ในหมู่บ้านสระน้ าเที่ยง หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง       

รายละเอียดตามประมาณการของการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่  
จ านวน ๓ จุด  
จุดที่ ๑ จากบ้าน นายอนุพงษ์- บ้าน
นายแก้ว  
จุดที่ ๒ จากทางแยกบ้านนางรัตนา- ไป
ทางบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖  
จุดที่ ๓ จากบริเวณหมู่บ้านไปยังหนอง
น้ ากิน  

๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้
บริการไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๖. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง       

รายละเอียดตามประมาณการของการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่  จาก
บริเวณบ้าน นางจันสูน จันทะเบี้ยว-บ่อ
บาดาลแห่งใหม่        

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้
บริการไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๗. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง       

รายละเอียดตามประมาณการของการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่ ๓ จุด 
จุดที่ ๑ จากสามแยกหมู่บ้านโนน
สะอาด-บ้านหนองแสง ต าบลบัวลาย 
จุดที่ ๒ จากบริเวณวัดบ้านโนนสะอาด 
ถึงสามแยกบ้านโนนสะอาด 
จุดที่ ๓ จากบ้าน นายสิงห์ สาฆ้อง- 
บ้านนางภัสสร) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้
บริการไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

  

 

 

๘๖                                                                                                                                                      



 

 

        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๘. 
 

โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ ๘ 
  

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง จ านวน ๖ จุด  
จุดที่ ๑ จากวัดบ้านโนนสะอาด-
หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ รวม ๓ 
แห่ง 
จุดที่ ๒ ตลอดเส้นทางถนนกลาง
หมู่บ้าน รวม ๓ แห่ง 

๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมายามค่ าคืน 

ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๙. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
ภายในหมู่บ้านหนองแก หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง       

รายละเอียดตามประมาณการของ
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่ 
จุดที่ ๑ จากบ้านนายหลาว- สระฝาย
ใหม่ 
จุดที่ ๒ จากบ้านนางบัวกลิ้งไปทาง
บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้บริการ
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๑๐. 

  
โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง บ้าน
หนองแก หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง จ านวน ๔ จุด   ๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมายามค่ าคืน 

ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๑๑. โครงการติดต้ังเครื่องผลิตไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน
ฝาผนัง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง       

รายละเอียดตามประมาณการของ
การไฟฟูา 

- - . ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้บริการ
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

 

 

 

 

๘๗ 



 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๒. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑  

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง       
  

รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่ จ านวน ๓ จุด 
จุดที่ ๑ จากบ้านฝาผนัง-หนองจาน 
จุดที่ ๒ จากบ้านฝาผนัง-บ้านหนองผือ  
จุดที่ ๓ สี่แยกร่วมบ้านฝาผนัง-ต.หนองหว้า 
ไปบ้านวังโพน ต.หนองบัวลาย 
จุดที่ ๔ จากบ้านนายไพบูลย์ นาค า ไปบ้าน 
นายสอน ดอนกลาง 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้
บริการไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๑๓. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง ต่ า
ภายในหมู่บ้านพะไล หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง       
   

รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่ จ านวน ๑ จุด  
จากบ้าน นางอุไร ฮาดเศษ ถึง บ้าน 
นางดวงจันทร์ เชื้อกาว  

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 

ราษฎรได้ใช้
บริการไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๑๔. โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง  
บ้านพะไล หมู่ที่ ๓ 
  

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา   

ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง จ านวน ๓ จุด 
จุดที่ ๑ บริเวณฉางข้าวประจ าหมู่บ้าน 
จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนางาชลธิชา 
จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนางอุไร ฮาดเศษ  

- - . ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมายามค่ าคืน 

ราษฎรมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๑๕. โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง บ้าน
หนองเรือ หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง จ านวน ๓ จุด - - . ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมายามค่ าคืน 

ราษฎรมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

 
 
 

๘๘ 



 

 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑.๓  การบริการสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้าง / ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านแดงน้อย 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่
ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
อันเป็นประโยชน์ร่วมกันได้
โดยสะดวก        

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านแดง
น้อย ลักษณะโดมหลังคาทรงสูง

จ านวน ๑ หลัง    

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ที่มีต่อการใช้
สถานที่ 

หมู่บ้านมีสถานที่ส าหรับ
จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่าง 
ๆ  ที่สะดวก 

ส่วนโยธา 

๒. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้านพะไล  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวในส่วนที่ช ารุด
เสียหายให้สามารถใช้งานได้
ดีย่ิงขึ้น 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว  
จ านวน ๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.)  

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.)  

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานรัฐ 

หมู่บ้านมีหอกระจาย
ข่าว ที่สามารถใช้งานได้
อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ  

ส่วนโยธา 

๓. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
หนองเรือ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่
ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
อันเป็นประโยชน์ร่วมกันได้
โดยสะดวก    

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้านหนองเรือ ลักษณะ
โดมหลังคาทรงสูง จ านวน ๑ หลัง    

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.)  

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การใช้สถานที่ 

หมู่บ้านมีสถานที่ส าหรับ
จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่าง 
ๆ ที่สะดวก 

ส่วนโยธา 

๔. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
โนนสะอาด หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่
ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
อันเป็นประโยชน์ร่วมกันได้
โดยสะดวก        

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านโนน
สะอาด ลักษณะโดมหลังคาทรงสูง

จ านวน ๑ หลัง    

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การใช้สถานที่ 

หมู่บ้านมีสถานที่ส าหรับ
จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ  
ที่สะดวก  

ส่วนโยธา 

๕. 

 
โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระฝายใหม่  
บ้านหนองแก หมู่ที่ ๙ 

เพื่อปูองกันการบุกรุกที่ดิน
สาธารณะและความ
ปลอดภัยของประชาชน 

ก่อสร้างรั้วรอบสระฝายใหม่ 
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของรั้วแนว
เขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่
เพิ่มขึ้น 

หมู่บ้านมีแนวเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 
ที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

ส่วนโยธา 

๖. ก่อสร้างปูาย อบต. เพื่อให้มีปูายบ่งบอกสถานที
ที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น  

ก่อสร้างปูาย อบต. 
จ านวน ๑ แหง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ปูาย อบต.ที่ได้
มาตรฐาน 

มีปูายบ่งบอกสถานทีที่
ชัดเจนมากย่ิงขึ้น  

ส่วนโยธา 

 
 

๘๙ 



 

 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

.

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗. โครงการก่อสร้างวิทยุเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีหอกระจายข่าว
ที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างวิทยุเสียงตามสายพร้อม
วางระบบและติดต้ังอุปกรณ์  
จ านวน ๑ ครั้ง 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
จากหน่วยงานรัฐ 

หมู่บ้านมีหอกระจายข่าวที่
สามารถกระจายข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๘. โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม
บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่ส าหรับ
จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่
เหมาะสม 

ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม จ านวน 
๑ แห่ง 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

หมู่บ้านมีสถานที่ส าหรับ
จัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาที่เหมาะสม 

ส่วนโยธา 

๙. โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
โนนสะอาด หมู่ที่ ๘ 
  

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหอ 
กระจายข่าวในส่วนที่ช ารุด
เสียหายให้สามารถใช้งานได้ดี
และมีประสิทธิภาพมกย่ิงขึ้น 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ 
เสียงตามสาย จ านวน ๑ ครั้ง 

 

- - . ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
จากหน่วยงานรัฐ 

หมู่บ้านมีหอกระจายข่าว 
ที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ดีย่ิงขึ้น 

ส่วนโยธา 

๑๐. โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระ 
หนองแก บ้านหนองแก หมู่ที่ ๙ 

เพื่อปูองกันการบุกรุกที่ดิน
สาธารณะและความปลอดภัย
ของประชาชน  

ก่อสร้างรั้วรอบสระหนองแก
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

- - . ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของรั้ว
แนวเขตที่ดิน
สาธารณประโยช
น์ที่เพ่ิมขึ้น 

หมู่บ้านมีแนวเขตที่ดิน 
สาธารณประโยชน์ที่
ชัดเจนย่ิงขึ้น 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 



 

 

 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๒.๑  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่

 โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 
- 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(เศรษฐกิจพอเพียง) 

เพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐ  หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในพื้นที่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

พื้นที่รับผิดชอบ  
อบต.เมืองพะไล 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การแก้ไข 

ส านักปลัด 

๒. สนับสนุน/ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
และลดรายจ่ายตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ม.๑ – ม.๙ 
ต.เมืองพะไล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่สามารถ
พึงตนเองได้ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น รู้จักด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

๓. โครงการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีความรู้
ประสบการณ์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มของตนเอง/
หมู่บ้าน 

ฝึกอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ

ต่าง ๆ 
จ านวน  ๓  ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ที่ได้รับ
การฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  มี
ความรู้ประสบการณ์  
สามารถน ามาประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
กลุ่มของตนเอง/หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

๔. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้
พิการมีงานท า 

เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เกี่ยวกับแนวทางการสร้างรายได้  และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ให้ผู้พิการ   

ผู้พิการในพื้นที่ 
(ม.๑-๙) 

จ านวน ๙ คน 

-  ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของผู้พิการที่ 
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

ผู้พิการมีความรู้ความ
เกี่ยวกับแนวทางการ
สร้างรายได้ และทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน/
นักศึกษามีรายได้/ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เกี่ยวกับแนวทางการสร้างรายได้ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ให้นักเรียน /
นักศึกษา   

นักเรียน/นักศึกษาใน
เขตพื้นที่ต าบลเมือง
พะไล (ม.๑-ม.๙) 
จ านวน ๑ ครั้ง 
รวม ๔๕ คน 

-  ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
นักเรียน/นักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการ 

นักเรียน/นักศึกษามี
ความรู้ความเกี่ยวกับ
แนวทางการสร้างรายได้ 
และทักษะในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น  

ส านักปลัด 

๙๑ 

 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

- ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. โครงการจัดหางานให้แก่ผู้ว่างงาน
และผู้มีรายได้น้อย 

เพื่อจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม/
สนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและลดปัญหาการ
ว่างงาน 

ม.๑ – ม.๙ 
ต.เมืองพะไล 
รวม ๔๕ คน 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการ 

ประชาชนมีช่องทาง
ในการประกอบ
อาชีพเพื่อสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น  

ส านักปลัด 

๗. โครงการสนับสนุน /ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพปลูกผักฯ บ้านฝาผนัง  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น 

สนับสนุน/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกผักฯ จ านวน ๑ ครั้ง 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น  

ส านักปลัด 

๘. โครงการสนับสนุน /ส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรท านาและกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ 
เพิ่มขึ้น 

ให้การสนับสนุน/ส่งเสริมกลุ่ม 
เกษตรกรท านา และกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒ 

จ านวน ๑ ครั้ง 

- - - ๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๙. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกลุ่ม 
ทอเสื่อบ้านพะไล หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ 
เพิ่มขึ้น 

ให้การสนับสนุน/ส่งเสริมการ 
ด าเนินงานกลุ่มทอเสื่อบ้านพะไล 
หมู่ที่ ๓ จ านวน ๑ ครั้ง  

- - . ๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

10. ขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ประชาชนใช้ระบบสหกรณ์ใน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ 
ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน สมาชิกสภา 
อบต. กลุ่มอาชีพต่างๆ  
จ านวน 1 ครั้ง 

- - - 20,000 
(อบต.) 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ด้าน
การสหกรณ์ 
2.จ านวนกลุ่มอาชีพใน 
ชุมชนที่น าความรู้ 
เกี่ยวกับสหกรณ์ไปใช้ใน 
การด าเนินงาน 

ท าให้เศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน
เข้มแข็งและมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลัด 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนใช้
ระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเดิมที่มีอยู่แล้ว 

อาชีพของประชาชนในท้องถิ่น - - - 20,000 
(อบต.) 

จ านวนกลุ่มเศรษฐกิจ 
และสังคมแบบสหกรณ์ 
ที่ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาและสนับสนุน 
การด าเนินงาน 

ท าให้เศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน
เข้มแข็งและมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลัด 

 

๙๒ 
 



 

 

 
 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่

 โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
ต.เมืองพะไล (ม.๑-๙) 

จ านวน ๙๐ คน 
  

- - . 
 

๑๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่
ให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ประชาชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

๒. ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้มีอาสาสมัครในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
ต.เมืองพะไล (ม.๑-๙) 

จ านวน ๙๐ คน 
  

- - . 
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่
ให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

พื้นที่มีอาสาสมัครใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๙๓ 



 

 

 
 
แนวทางการพัฒนา 

 ๓.๒  ท้องถ่ินน่าอยู่ 

ที ่

 โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการปลูกต้นไม้ในเขตต าบล เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชนน่าอยู่ 
ร่มรื่น และสวยงาม 

ปลูกต้นไม้ในเขตต าบล 
จ านวน  ๒,๐๐๐  ต้น 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของพื้นที่ 
สีเขียวในเขตต าบล 

หมู่บ้าน ชุมชน  
มีความน่าอยู่ 

ส านักปลัด 

๒. โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการ
พระราชด าริ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ดิน น้ าและพื้นที่ปุาในเขต
พื้นที่ 

ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่
สาธารณประโยชน์ 

เขตพื้นที่ ต.เมืองพะไล 
จ านวน  ๓   แห่ง 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละ ๘๐ ของ 
หญ้าแฝกที่ปลูก
เจริญเติบโต 

พื้นที่ปุาได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู 

ส านักปลัด 

๓. โครงการปรับปรุงภูมทัศน์ท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชนน่าอยู่ 
ร่มรื่น และสวยงาม 

เขตพื้นที่ ต.เมืองพะไล 
(ม.๑-๙) 

จ านวน  ๓  แห่ง 

- - . 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินโครงการฯ 

หมู่บ้าน ชุมชน  
มีความน่าอยู่ 

ส านักปลัด 

๔. โครงการปลูกปุาเพื่อชุมชนภายในเขต
พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านฝาผนัง 
หมู่ที่ ๑ 

จัดให้มีกิจกรรมการปลูกปุา
เพื่อชุมชนภายในเขตพื้นที่
สาธารณประโยชน์  

จ านวน ๑ ครั้ง 

ปลูกต้นไม้ 
จ านวน ๓๐๐ ต้น 

ในพื้นที่สาธารณะ บ้าน
ฝาผนัง หมู่ที่ ๑  

- - . 
 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยลาของพื้นที่ 
สีเขียวในเขตหมู่ 
บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ 

หมู่บ้าน ชุมชน  
มีความน่าอยู่ 

ส านักปลัด 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

๙๔ 
 



 

 

 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๓  การก าจัดและบ าบัดขยะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 
- 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. 

 
โครงการจัดหาถังรองรับขยะภายใน
หมู่บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ 

จัดหาถังรองรับขยะภายใน
หมู่บ้าน จ านวน ๑๐๐ ใบ  

บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑  
จ านวน ๑๐๐ ใบ 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีที่ทิ้งขยะที่
พอเพียงและเหมาะสม 

ประชาชนมีถังรองรับขยะ
เพื่อใช้ส าหรับทิ้งขยะใน
เขตหมู่บ้านหรือถนน
สาธารณะ 

ส านักปลัด 

๒. ก่อสร้าง/จัดท าที่ทิ้งขยะ  ท าลายขยะ  
หรือเตาเผาขยะประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชนในเขตพื้นที่และมี
ที่ทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ 

ก่อสร้างที่ก าจัด/
ท าลายขยะ  

จ านวน ๓ แห่ง   

- - . ๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของครัวเรือน/
ชุมชน ที่มีสถานที่ในการ
ก าจัด และจัดการขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะ 

ประชาชนในเขตพื้นที่มี
สุขภาพอนามัยที่ดีและมีที่
ทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ  

ส่วนโยธา 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปขยะ   
(ขยะรีไซเคิล) 

เพื่อส่งเสริมให้ประขาชนใน
พื้นที่สามารถน าขยะที่ไม่ใช้
แล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์
ได้ใหม่ 

ม.๑ – ม.๙ 
ต.เมืองพะไล 

 

- - . ๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละจ านวนครัวเรือนที่
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ประขาชนในพื้นที่เล็งเห็น
ความส าคัญและประโยชน์
จากสิ่งที่เหลือใช้ 

ส านักปลัด 

๔. โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ 

เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชนในเขตพื้นที่  

บ้านโนนสะอาด  ม.๘ 
จ านวน  ๑  ครั้ง 

-  - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะและปลอดขยะ 

ประชาชนในเขตพื้นที่มี
สุขภาพอนามัยที่ดี 

ส านักปลัด 

๕. โครงการจัดหาถังรองรับขยะภายใน
หมู่บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ประชาชนมีถังรองรับ
ขยะเพื่อใช้ส าหรับทิ้งขยะใน
เขตหมู่บ้านหรือถนน
สาธารณะ 

จัดหาถังรองรับขยะ 
จ านวน ๔๐ ใบ 

- - . ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีที่ทิ้งขยะที่
พอเพียงและเหมาะสม 

ประชาชนมีถังรองรับขยะ
เพื่อใช้ส าหรับทิ้งขยะใน
เขตหมู่บ้านหรือถนน
สาธารณะ 

ส านักปลัด 

 
 
 

๙๕ 



 

 

 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

- 
- 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. โครงการจัดหาถังรองรับขยะประจ า
หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘    

เพื่อให้ประชาชนมีถังรองรับ
ขยะเพื่อใช้ส าหรับทิ้งขยะใน
เขตหมู่บ้านหรือถนน
สาธารณะ 

จัดหาถังรองรับขยะ
จ านวน ๕๐ ใบ 

- - . ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีที่ทิ้งขยะที่
พอเพียงและเหมาะสม 

ประชาชนมีถังรองรับขยะ
เพื่อใช้ส าหรับทิ้งขยะใน
เขตหมู่บ้านหรือถนน
สาธารณะ 

ส านักปลัด 

๗. โครงการจัดหาถังรองรับขยะประจ า
หมู่บ้านหนองแก หมู่ที่ ๙    

เพื่อให้ประชาชนมีถังรองรับ
ขยะเพื่อใช้ส าหรับทิ้งขยะใน
เขตหมู่บ้านหรือถนน
สาธารณะ 

จัดหาถังรองรับขยะ
จ านวน ๕๐ ใบ 

- - . ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีที่ทิ้งขยะที่
พอเพียงและเหมาะสม 

ประชาชนมีถังรองรับขยะ
เพื่อใช้ส าหรับทิ้งขยะใน
เขตหมู่บ้านหรือถนน
สาธารณะ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๖ 



 

 

 
 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๔.๑  แหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา
ภายในหมู่บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้
อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
จ านวน ๑ ครั้ง  

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง -
พอใจของประชาชน
ที่มีต่อระบบการใช้
น้ าประปา 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถใช้
งานได้อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๒. โครงการปรับปรุงพร้อมติดต้ังเครื่องและ
อุปกรณ์เพิ่มประสิท ธิภาพแรงดัน
น้ าประปาภายในหมู่บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงดัน
น้ าระบบประปาหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ปรับปรุงพร้อมติดต้ังเครื่องและ
อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพแรงดัน
น้ าประปา จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช้ 

ระบบประปา มี
ประสิทธิภาพการใช้
งานที่ดีย่ิงขึ้น 

ส่วนโยธา 

๓. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านพะไล 
หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ 
การอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
ความยาว ๒๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอุปโภค  
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๔. โครงการขุดลอกสระน้ าภายใน 
วัดบ้านพะไล หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ 
การอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 

ขุดลอกสระน้ าภายในวัดบ้านพะไล  
จ านวน ๑ ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

อัตราการเพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ า  

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอุปโภค  
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๕. 

 
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ 
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านให้สาม ารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง /ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร  

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง -
พอใจของประชาชน
ที่มีต่อระบบการใช้
น้ าประปา 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๖. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ ๔ 

เพื่อซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง /ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร  

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง -
พอใจของประชาชน
ที่มีต่อระบบการใช้
น้ าประปา 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

 

๙๗ 
 



 

 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗. โครงการก่อสร้าง /ปรั บปรุง /ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้านสระน้ าเที่ยง หมู่ที่ ๕ 

เพื่อซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร  

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง -
พอใจของประชาชน
ที่มีต่อระบบการใช้
น้ าประปา 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๘. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านสระน้ าเที่ยง หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ 
การอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนแหล่งน้ าที่มี
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๙. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา
ผิวดิน ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘   

เพื่อซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ 
ประปาผิวดิน 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึง -
พอใจของประชาชน
ที่มีต่อระบบการใช้
น้ าประปา 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๑๐. โครงการก่อสร้างประปาผิวดินบ้าน 
โนนสะอาด หมู่ที่ ๘ บริเวณสระโสกอ่ึง
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ 
การอุปโภค  บริโภ คอย่าง
ทั่วถึง 

ก่อสร้างประปาผิวดิน 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนแหล่งน้ าที่มี
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับ 
การอุปโภค  บริโภค
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

 
 

 
 
 
 

๙๘ 
 



 

 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
๔.๒  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการขุดลอกห้วยฝายสวน  
บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑  

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่ง
น้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ขุดลอกห้วยฝายสวน จ านวน ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๒. โครงการขุดลอกสระสี่เหลี่ยม
สาธารณประโยชน์ บ้านพะไล หมู่ที่ ๓  
(รอยต่อพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ บ้านสระน้ าเที่ยง) 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่ง
น้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ขุดลอกสระสี่เหลี่ยมสาธารณประโยชน์ 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๓. โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้นคลองและ
ล าห้วยอีสานเขียว บ้านหลุบทุ่ม  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่ง
น้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ปรับปรุงฝายน้ าล้นคลองอีสานเขียว 
จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๔. โครงการขุดลอกหนองหลุบทุ่ม 
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่ง
น้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ขุดลอกหนองหลุบทุ่มฯ 
จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๕. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นและระบบ
เปิด- ปิดน้ าบ้านสระน้ าเที่ยงหมู่ที่ ๕ 
บริเวณหนองน้ ากินสาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่ง
น้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นและระบบเปิด-ปิดน้ า
บริเวณหนองน้ ากินสาธารณประโยชน์ 
จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ

แปลน อบต.เมืองพะไลก าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๖. โครงการขุดลอกหนองน้ ากิน 
สาธารณประโยชน์ บ้านสระน้ าเที่ยง 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่ง
น้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ขุดลอกหนองน้ ากินสาธารณประโยชน์ 
จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๗. โครงการก่อสร้าง /วางระบบกักเก็บน้ า
บ้านสระน้ าเที่ยง หมู่ที่ ๕ บริเวณพื้นที่
หนองน้ ากินสาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่ง
น้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ก่อสร้าง/วางระบบกักเก็บน้ าบริเวณ
หนองน้ ากิน จ านวน ๑ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

 
 

๙๙ 



 

 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๘. โครงการขุดลอกหนองโจกโหลก  
บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎรมีแห ล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองโจก  
จ านวน ๑ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๙. โครงการขุดลอกหนองเรือสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองเรือ
สาธารณประโยชน์ 

จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๐. โครงการขุดลอกล าห้วยขี้หนู
สาธารณประโยชน์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดลอกล าห้วยขี้หนู
สาธารณประโยชน์ 

จ านวน ๑ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๑. 

 
โครงการขุดลอกสระฝายใหม่ บ้านหนองแก  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดลอกสระฝายใหม่  
จ านวน ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๒. โครงการก่อสร้างถนน (คันคู) ดิน เส้นทางน้ า
เพื่อผันน้ าลงสู่อ่างเก็บน้ าสาธารณะของ
หมู่บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ก่อสร้างถนน (คันคู) ดิน  
ขนาดความยาว ๒๐๐ เมตร 

จ านวน ๑ ครั้ง 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๓. โครงการขุดลอกหนองน้ าจั่น
สาธารณประโยชน์ (หนองฝายหลวงน้อย) 
บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองน้ าจั่น
สาธารณประโยชน์ (หนองฝาย

หลวงน้อย) จ านวน ๑ ครั้ง 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๔. โครงการขุดลอกหนองหัวสะพาน
สาธารณประโยชน์ บ้านพะไล หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองหัวสะพาน
สาธารณประโยชน์  

จ านวน ๑ ครั้ง 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

                                                                                                                                                            
 
 

๑๐๐ 



 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๕. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้านหลุบทุ่ม  
หมู่ที่ ๔ บริเวณล าห้วยน้อยสาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณล้ า
หวยน้อยสาธารณประโยชน์ 
จ านวน ๑ แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.เมือง

พะไลก าหนด 

- -  ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๖. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลอง /
ล าห้วยอีสานเขียวสาธารณประโยชน์  
บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ าล้น
คลอง/ล าห้วยอีสานเขียว

สาธารณประโยชน์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๗. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยขี้หนู
สาธารณประโยชน์ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคที่
เพยีงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยขี้หนู
สาธารณประโยชน์ จ านวน ๑ 

แห่งรายละเอียดตาม 
แบบแปลน อบต.เมืองพะไล 

ก าหนด 

- - . ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๘. โครงการขุดลอกสระหนองแก  
บ้านหนองแก หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดลอกสระหนองแก  
จ านวน ๑ ครั้ง 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
พื้นที่การกักเก็บน้ า 

ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

 
 
 

 
 
 
 
 

๑๐๑ 



 

 

 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านคุณภาพชีวิต 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
. 
. 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี  หรือ
วันส าคัญต่างๆ  

เพื่ออุดหนุนที่ว่าการ อ.บัวลายในการจัดงาน
รัฐพิธี ฯ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและเล็งเห็นความส าคัญของวันส าคัญ
ต่าง ๆ 

ที่ว่าการ อ.บัวลาย ๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของชุมชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

ข้าราชการ ประชาชนได้
เข้าร่วมกิจกรรมและ
เล็งเห็นความส าคัญของวัน
ส าคัญต่างๆ 

ที่ว่าการ 
อ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

๒. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นหรือพิธีทาง
ศาสนา/ประเพณีท้องถิ่น/
โครงการปณิธานความดี  
ปีมหามงคลต่าง ๆ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและเล็งเห็นความส าคัญรวมทั้งร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาหรือพิธีทาง
ศาสนา/ประเพณีท้องถิ่น/โครงการปณิธาน
ความดี ปีมหามงคล เป็นต้น 

ประชาชนในเขต 
ต.เมืองพะไล 
ทุกหมู่บ้าน 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมกัน
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญทางศาสนา/
ประเพณี ฯลฯ 

ส านักปลัด 
ส่วน 

การศึกษาฯ 

๓. โครงการรับบริจาคโลหิต เพื่ออุดหนุนที่ว่าการ อ.บัวลายในการ
ด าเนินงานตามโครงการรับบริจาคโลหิต     
และเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ประสบภัย 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ผู้ประสบภัยฯ 

ส านักปลัด 
ที่ว่าการ 
อ.บัวลาย 

๔. โครงการสนับสนุนกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา 

เพื่ออุดหนุน อ.บัวลายในการด าเนินการ
ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน 
ที่เจ็บปุวย 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

อัตราผู้เจ็บปุวยที่
ได้รับการช่วยเหลือ 

ประชาชนที่เจ็บปุวยได้รับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

๕. โครงการจัดงานประเพณีของดี
อ าเภอบัวลาย 

เพื่ออุดหนุนที่ว่าการ อ.บัวลายในการ
ด าเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีของดี
อ าเภอบัวลายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นฯ 

ส านักปลัด 

 
 

๑๐๒ 
 
 



 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
. 
. 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์โรคเอดส์ฯ 

เพื่ออุดหนุน อ.บัวลายในการด าเนินการ
ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ปุวย 
โรคเอดส์ 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

อัตราผู้เจ็บปุวยเอดส์ที่
ได้รับการช่วยเหลือหรือ
ดูแล 

ผู้ปุวยโรคเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

๗. สนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล อุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
อ.บัวลาย ในการส่งเสริมสถานะและ
บทบาทของสตรี 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

อัตราของกลุ่มสตรีที่มี
ความเข้มแข็งในชุมชน 

สตรีได้รับการส่งเสริมสถานะ 
บทบาทของตนเองและกลุ่ม
ในสังคม 

ส านักปลัด 

๘. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสนองแนวทางตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และให้
ประชาชนได้ด ารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน  ๓  ครั้ง 
  

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของครัวเรือน 
ที่พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนได้ด ารงชีวิตตาม
แนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

ส านักปลัด 

๙. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
จากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่
สภาวัฒนธรรมต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการร่วมคิด
ร่วมอนุรักษ์และร่วมพัฒนาวัฒนธรรม 

ม.๑ – ม.๙ 
ต.เมืองพะไล 

- . 
- 

. 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของชุมชนที่ 
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ประชาชนเกิดการร่วมคิด
ร่วมอนุรักษ์และร่วมพัฒนา
วัฒนธรรม 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๑๐. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็ก นักเรียน
และเยาวชน 

เพื่อจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และนักเรียน  

เด็ก เยาวชนและ
นักเรียนในเขตพื้นที่ 

ต.เมืองพะไล 
จ านวน ๑๕๐ คน 

- . 
- 

. 

 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของเด็ก เยาวชน
และนักเรียนในเขตพื้นที่ที่
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

เด็ก เยาวชน และนักเรียน 
ได้ตระหนักและเล็งเห็น 
คุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม มากย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๑. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริม
กิจกรรมทางพุทธศาสนา 
(อบรม/บวชชีพราหมณ์และ
การปฏิบัติธรรม) บ้านฝาผนัง 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อจัดให้มีกิจกรรมการสนับสนุน /ส่งเสริม
กิจกรรมทางพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน
ทั่วไป 

จัดให้มีกิจกรรมการ
สนับสนุน/ส่งเสริม

กิจกรรมทาง 
พุทธศาสนา  

จ านวน ๑ ครั้ง 

- . 
- 

. 

 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชน ใน
เขตพื้นที่ที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและเล็งเห็น/
ตระหนักถึงความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส่วน
การศึกษาฯ 

 
 

๑๐๓ 
 
 



 

 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๒  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
. 
. 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)และอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีและมีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างทั่วถึง 

ร.ร.บ้านฝาผนัง 
ร.ร.บ้านแดงน้อย 
ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย 

๙๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๙๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๙๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ 
เด็กนักเรียนที่ได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึงและมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี 

ส านักปลัด 
ส่วน 

การศึกษาฯ 

๒. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก 
กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท าในสิ่งที่
ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพ่อ แม่และเด็ก 

เด็กและผู้ปกครองใน
เขตพื้นที่  

ต.เมืองพะไล 
ปีละ ๑ ครั้ง 

จ านวน ๔๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของเด็กและ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

เด็กในเขตพื้นที่สามารถ
แสดงออก กล้าคิด กล้าท า
ในสิ่งที่ถูกต้องและพ่อแม่
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

๓. โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน
แก่เด็กก่อนวัยเรียน 
(ศูนย์เด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่ดี
และมีอาหารกลางวันรับประทานอย่าง
ทั่วถึง 

ศูนย์เด็กเล็ก อบต.
เมืองพะไล 

จ านวน ๓๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ 
เด็กก่อนวัยเรียนที่
ได้รับการบริการ 
เลี้ยงดู 

นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึงและมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี 

ส านักปลัด 
ส่วน 

การศึกษาฯ 

๔. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนรู้จักและมีทักษะการใช้
ชีวิตกับธรรมชาติ รู้คุณค่า และสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมถึงกล้า
แสดงออกในสิ่งที่ดี และถูกต้อง 

ร.ร.บ้านฝาผนัง 
ร.ร.บ้านแดงน้อย 
ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย 
จ านวน ๙๐ คน 

๗๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๗๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

๗๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของนักเรียนที่
ผ่านการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 
๘๐ 

นักเรียนมีความสามารถใน
การใช้ชีวิตกับธรรมชาติ รู้
คุณค่า สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้และ 
กล้าแสดงออก 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

๕. จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา ตลอดจนวัสดุ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการเรียนรู้
ของเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา และอื่นๆ ที่พร้อม
ส าหรับการด าเนินงานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

ศูนย์เด็กเล็ก อบต.
เมืองพะไล 

จ านวน ๓๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวนสื่อ
การเรียนการสอนต่อ
จ านวนเด็กเล็ก 

ศูนย์เด็กเล็กมีสื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา 
และอื่นๆ ที่ครบครัน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

๑๐๔ 



 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการ
จัดต้ังศูนย์อินเตอร์เน็ตภายใน
หมู่บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

ให้การสนับสนุน/
ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์

อินเตอรเ์น็ต  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - . 
 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนผู้เข้าใช้บริการ เยาวชน/ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้
และข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว 

ส่วน
การศึกษา 

๗. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการ
ด าเนินงานศูนย์ปรองดอง 
สมานฉันท์เพ่ือส่งเสริมการ 
เรียนรู้ประชาธิปไตย  
ภายในหมู่บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้การสนับสนุน /ส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย  
หมู่บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ให้การสนับสนุน/
ส่งเสริมการด าเนินงาน

ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือส่งเสริม

การเรยีนรู้ประชาธิปไตย 
จ านวน ๑ ครั้ง 

- - . 
 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

ประชาชนในชุมชนมีความ
รัก ความสามัคคีที่แน่นแฟูน 
ย่ิงขึ้น     

ส านักปลัด 

๘. ส่งเสริมทุนการศึกษานักเรียน
ยากจน 

เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ร.ร.บ้านฝาผนัง 
ร.ร.บ้านแดงน้อย 
ร.ร.บ้านเพ็ดน้อย 

- - . ๒๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของนักเรียน
ยากจนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 

นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ได้รับ
ทุนการศึกษา    

ส่วน 
การศึกษาฯ 

 
 

 

 

 

 

 

๑๐๕ 



 

 

  
 
                  แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๓  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข การจัดบริการ
สุขภาพเบื้องต้นฯ 

กลุ่ม อสม.ในเขต
พื้นที่ 

ต.เมืองพะไล ทุก
กลุ่ม 

๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับการบริการตาม
มาตรฐานด้านสาธารณสุข 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
บริการด้านสาธารณสุขที ่
ดีขึ้น 

ส่วน 
สาธารณสุข 
กลุ่ม อสม. 

๒. ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและปูองกัน
ไข้เลือดออก 

ม.๑-๙ 
ต.เมืองพะไล 

จ านวน  ๓ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนเวชภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับการ
ควบคุมและปูองกันไข้เลือดออก 

ประชาชนได้รับการบริการ
ในด้านการควบคุมปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

๓. ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนเวชภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับการ
ควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนได้รับการบริการ
ในด้านการควบคุมปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

๔. ตอน ท าหมัน ฉีดยา
คุมก าเนิดสุนัขและแมว 

เพื่อลดภาวะความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 
และลดภาระในการเลี้ยงดูของ
เจ้าของ 

พื้นที่ ต.เมือง
พะไล 

ปีละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 

 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนสุนัขและแมวที่ได้รับการ
คุมก าเนิด 

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมว
ลดลง 
  

ส านักปลัด 
สนง.ปศุสัตว ์
อ.บัวลาย 

๕. สนับสนุนกิจกรรมการ
ส่งเสริม ฟื้นฟู สุขภาพ และ
การปูองกันโรค รวมถึง
กิจกรรมสาธารณสุขอื่นๆ 

เพื่ออุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) อบต.เมืองพะไล 
ในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ 

ปีละ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับการบริการ 

ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับ
การบริการทางด้าน
สาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง
มากย่ิงขึ้น 

 

๖. ส่งเสริม รณรงค์ปูองกันโรค
ไข้หวัดนก 

จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจน
เวชภัณฑ์เพ่ือปูองกันและควบคุม
โรคไข้หวัดนก 

 
จ านวน  ๓  ครั้ง 

- - . ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนเวชภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับการ
ควบคุมและปูองกันโรคไข้หวัด
นก 

ประชาชนได้รับบริการใน
ด้านการควบคุมปอูงกันโรค
ไข้หวัดนก 

ส านักปลัด 

 
 
 

๑๐๖ 



 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 
. 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุ่นได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากากรมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและรู้จัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

พื้นที่ ต.เมืองพะไล 
จ านวน  ๑  ครั้ง 

- - . ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของเด็กวัยรุ่นที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันต่อการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และการต้ังครรภ์ที่ไม่
พร้อม มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมตามวัย  และ
รู้จักหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

๘. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานท้องถิ่น  
ผู้น าชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การปูองกัน แก้ไขปัญหาและสร้าง
เครือข่ายเฝูาระวังปัญหาในพื้นที่ 

พื้นที่ ต.เมืองพะไล 
จ านวน  ๑  ครั้ง 

- -  ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนครั้งของการเกิด
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและบุคคลในครอบครัว 
ลดลงร้อยละ ๗๐ 

ผู้บริหาร  พนักงาน
ท้องถิ่น  ผู้น าชุมชนและ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ปูองกัน แก้ไขปัญหาและ
สร้างเครือข่ายเฝูาระวัง
ปัญหาในพื้นที่ 

ส านักปลัด 

๙. โครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

พื้นที่ ต.เมืองพะไล 
จ านวน  ๑  ครั้ง 

- - . ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวนชุมชน/
หมู่บ้านที่มีความอบอุ่น
เข้มแข็ง 

สมาชิกในครอบครัวได้รับ
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่  ความรู้ใน
เรื่องความส าคัญของ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

๑๐๗ 



 

 

  
 
                   แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๔  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 

 
ที ่
  

โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. 

 
โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกองทุน 
ออมทรัพย์วันละบาท บ้านแดงน้อย  
หมู่ที่ ๒ 

ให้การสนับสนุน/ส่งเสริม
กองทุนออมทรัพย์วันละบาท
และกลุ่มอาชีพต่างๆ ใน
หมู่บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒    

กองทุนออมทรัพย์ 
วันละบาทบ้านแดงน้อย  
หมู่ที่ ๒ จ านวน ๑ ครั้ง 

๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 ๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
เกบ็ออมเงิน 

ประชาชนรู้จักการอด
ออมและวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างประหยัด 

ส านักปลัด 

๒. โครงการสงเคราะห์คนชรา เด็ก  
คนพิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้คนชรา เด็ก คนพิการ  
ผู้ปุวยโรคเอดส์หรือผู้ด้อย 
โอกาสได้รับความช่วยเหลือ 

คนชรา เด็ก คนพิการ 
ผู้ปุวยโรคเอดส์ หรือ

ผู้ด้อยโอกาส 
 จ านวน ๕๐๐ คน 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของคนชรา 
เด็ก คนพิการ ที่ได้ 
รับความช่วยเหลือ 

คนชรา  เด็ก  คนพิการ  
ผู้ปุวยโรคเอดส์หรือ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลและช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินเลี้ยงชีพ
อย่างพอเพียง  

ผู้สูงอายุที่มีอายุตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 จ านวน ๔๗๐ คน 

๒,๘๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 
 

๒,๘๒๐,๐๐๐ 
 (อบต.) 

๒,๘๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด   

ผู้สูงอายุมีเงินเลี้ยงชีพ
อย่างพอเพียง   และมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

เพื่อให้ผู้พิการมีเงินเลี้ยงชีพ
อย่างพอเพียง 

ผู้พิการ 
๔๐  คน 

๒๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 
 

 ๒๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของคนพิการ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  

ผู้พิการมีเงินเลี้ยงชีพ
อย่างพอเพียง   และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ส านักปลัด 

๕. ส่งเสริม สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส์ 

เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์มีเงินเลี้ยง
ชีพอย่างพอเพียง 

ผู้ปุวยเอดส์ 
๗  คน 

๔๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๔๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

๔๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของคนพิการ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ผู้ปุวยเอดส์มีเงินเลี้ยง
ชีพอย่างพอเพียง 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

๑๐๘ 



 

 

 
 

 
ที ่
  

โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. โครงการซ่อม –  สร้างบ้านคนจน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มี
ความยากจน มีรายได้น้อยมีที่อยู่
อาศัย 

ประชาชนในเขต 
ต.เมืองพะไล 

จ านวน  ๔  หลัง 

- - . 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่มีความ
ยากจนและรายได้น้อยที่มีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงและคงทน
ถาวร 

ประชาชนที่มีความ
ยากจน มีรายได้น้อยมีที่
อยู่อาศัย 

ส่วนโยธา 

๗. ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเยาวชน เพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มเยาวชนมี
ความเข้มแข็ง 

ต.เมืองพะไล 
จ านวน  ๙  กลุ่ม 

- - . 
 

๙๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของกลุ่มเยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ 

กลุ่มเยาวชนมีความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

๘. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัว
เข้มแข็ง 

ต.เมืองพะไล 
ปีละ  ๑  ครั้ง 

- - . 
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มี
ความเข้มแข็ง 

สถาบันครอบครัวในเขต
พื้นที่มีความเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

๙. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพของคนพิการ/
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 
 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการ/ปกครอง/
ผู้ดูแล ได้รวมกลุ่มในการ
ประกอบอาชีพ   

ม.๑ – ๙ 
ต.เมืองพะไล 
ปีละ  ๑  ครั้ง 

- - . 
 

๑๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของผู้พิการที่มีการ
รวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 

ผู้พิการ/ผู้ปกครอง/
ผู้ดูแล  ได้รวมกลุ่มใน
การประกอบอาชีพ   

ส านักปลัด 

๑๐. โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ/
ครอบครัว/กลุ่ม 

เพื่อให้คนพิการ/ครอบครัว/กลุ่ม  
มีความรู้ในการประกอบอาชีพ 

ม.๑ – ๙ 
ต.เมืองพะไล 
ปีละ  ๑  ครั้ง 

- - . 
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของการประกอบอาชีพใน
หมู่คนพิการ 

คนพิการ/ครอบครัว/
กลุ่ม  มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๑. โครงการวันคนพิการสากลประจ าปี เพื่อให้ความส าคัญโดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมกีฬาคนพิการในวันคน
พิการสากล 

ปีละ  ๑  ครั้ง - - . 
 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของระดับความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรมกีฬาคนพิการ 

อบต.ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมกีฬาคนพิการ
ในวันคนพิการสากล 

ส านักปลัด 

๑๒. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกองทุน
ออมทรัพย์วันละบาท บ้านฝาผนัง 
หมู่ที่ ๑ 

ให้การสนับสนุน/ส่งเสริมกองทุน
ออมทรัพย์วันละบาท  
จ านวน ๑ ครั้ง    

กองทุนออมทรัพย์ 
วันละบาท  

บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑  
จ านวน ๑ ครั้ง 

- - . 
 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มี
การเก็บออมเงิน 

ประชาชนรู้จักการอด
ออมและวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างประหยัด 

ส านักปลัด 

 
 
 

๑๐๙ 



 

 

 
 
 
 

 
ที ่
  

โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๓. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกองทุน
แม่บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒ 

ให้การสนับสนุน/ส่งเสริมกองทุน
แม่หมู่บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒    

กองทุนแม่เพื่อ
แผ่นดินบ้านแดงน้อย  

หมู่ที่ ๒  
จ านวน ๑ ครั้ง 

- - - ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มี
การเก็บออมเงิน 

ประชาชนรู้จักการอด
ออมและวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างประหยัด 

ส านักปลัด 

๑๔. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกองทุน
แม่เพื่อแผ่นดิน บ้านหนองแก  
หมู่ที่ ๙ 

ให้การสนับสนุน/ส่งเสริมการ
ด าเนินงานกองทุนแม่เพื่อ
แผ่นดิน บ้านหนองแก หมู่ที่ ๙  

กองทุนแม่บ้าน 
หนองแก หมู่ที่ ๙ 
จ านวน ๑ ครั้ง 

- - - ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มี
การเก็บออมเงิน 

ประชาชนรู้จักการอด
ออมและวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างประหยัด 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๐ 
 



 

 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๕  การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 

ที ่

 โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดหา  สนับสนุน
อุปกรณ์และชุดกีฬาส าหรับ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้มีอุปกรณ์
และชุดกีฬาส าหรับการแข่งขัน
กีฬาและการออกก าลังกาย 

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ 
ต.เมืองพะไล  (ม.๑-๙) 

 

๗๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๗๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

๗๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่มีอุปกรณ์/ชุดกีฬา
ส าหรับการออกก าลังกาย 

ประชาชน/หมู่บ้านมีอุปกรณ์
และชุดกีฬาส าหรับการ
แข่งขันกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

ส านักปลัด 

๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลหรือนอกต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
เยาวชนในพื้นที่ได้แข่งขันกีฬา
และออกก าลังกาย 

เขตพื้นที่ ต.เมืองพะไล 
จ านวน  ๓  ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการ
จัดการแข่งขันกีฬาฯ 

ประชาชน เยาวชนในพื้นที่  
รู้จักการออกก าลังกายและมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

๓. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน.
ในเขตพื้นที่  อ.บัวลาย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
เยาวชนในพื้นที่ได้แข่งขันกีฬา
และออกก าลังกาย  ส่งเสริม
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

เขตพื้นที่ต าบลเมือง
พะไลและ/หรือพื้นที่

ใกล้เคียง 
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต) 

. 
 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต) 

๔๐,๐๐๐ 
(อบต) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการ
จัดการแข่งขันกีฬาฯ 

เกิดความสามัคคีของ
ประชาชนในเขตพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียง 

ส านักปลัด 

๔. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน 
ฝาผนัง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสนามกีฬา
ส าหรับการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - . ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่ใช้
เข้าใช้สถานที่ดังกล่าว
ส าหรับการออกก าลังกาย 

หมู่บ้านมีสนามกีฬาส าหรับ
การเล่นกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

ส่วนโยธา 

๕. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน
หลุบทุ่ม  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสนามกีฬา
ส าหรับการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ จ านวน 

๑แห่ง 

- - . ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่ใช้
เข้าใช้สถานที่ดังกล่าว
ส าหรับการออกก าลังกาย 

หมู่บ้านมีสนามกีฬาส าหรับ
การเล่นกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

ส่วนโยธา 

๖. โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
ชุมชน บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสนามกีฬา
ส าหรับการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างสวนสุขภาพ
ชุมชนประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - . ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่ใช้
เข้าใช้สถานที่ดังกล่าว
ส าหรับการออกก าลังกาย 

หมู่บ้านมีสนามกีฬาส าหรับ
การเล่นกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

ส่วนโยธา 

 
 
 

๑๑๑ 
 



 

 

 
 
 
 
 

ที ่

 โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

.

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน 
โนนสะอาด หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสนามกีฬา
ส าหรับการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ จ านวน 
๑ แห่ง  

- - . ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่ใช้
เข้าใช้สถานที่ดังกล่าว
ส าหรับการออกก าลังกาย 

หมู่บ้านมีสนามกีฬาส าหรับ
การเล่นกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

ส่วนโยธา 

๘. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน
หนองแก  หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีสนามกีฬา
ส าหรับการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ จ านวน 
๑ แห่ง  

- - . ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่ใช้
เข้าใช้สถานที่ดังกล่าว
ส าหรับการออกก าลังกาย 

หมู่บ้านมีสนามกีฬาส าหรับ
การเล่นกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๑๒ 
 



 

 

 
แนวทางการพัฒนา 

 ๕.๖  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  และการบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่

 โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
. 
. 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให้การบริการช่วยเหลือ
และแนะน าประชาชน 

จ านวน  ๘๒  คน 
ปีละ  ๑  ครั้ง 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ได้รับบริการ 

ประชาชนได้รับการบริการ
และการช่วยเหลือแนะน า 

ส านักปลัด 

๒. สนับสนุนโครงการจุดตรวจ
ปูองกันอุบัติเหตุและบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อปูองกันและลดอบุัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ปีละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของอัตราการเกิด
อุบัติเหตุด้านการจราจร ที่
ลดลง 

จ านวนอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ลดลง 

สภ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

๓. สนับสนุนโครงการจุดตรวจ
ปูองกันอุบัติเหตุและบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ปีละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. 
 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของอัตราการเกิด
อุบัติเหตุด้านการจราจร ที่
ลดลง 

จ านวนอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ลดลง 

สภ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

๔. โครงการปูองกันปราบปราม 
ยาเสพติด 

เพื่อปูองกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนชุมชน/หมู่บ้านที่มี
ความเข้มแข็ง จ านวน ๙ 
หมู่บ้าน 

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข 

สภ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

๕. โครงการอบรมหลักสูตรการใช้
วิทยุสื่อสาร 

เพื่อเสริมสร้างระบบการ
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 

พนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายและ 
อปพร.จ านวน ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้วิทยุสื่อสาร 

ระบบการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๖. ติดต้ังสัญญาณไฟกะพริบจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
ถนนในการสัญจรไปมา 

จ านวน  ๓  แห่ง - -  ๔๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของอัตราการเกิด
อุบัติเหตุด้านการจราจร ที่
ลดลง 

ปัญหาอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้
ถนนลดลง 

ส านักปลัด 

๗. โครงการก่อสร้างซุ้มดับเพลิง
ประจ าหมู่บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อปูองกันและเฝูาระวัง
ปัญหาอัคคีภัยภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างซุ้มดับเพลิง
ประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน ๖ แห่ง 

- -  ๑๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจุดเฝูาระวัง
อัคคีภัยที่เพ่ิมขึ้น 

เพื่อปูองกันชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ส านักปลัด 

 
 

 
๑๑๓ 

 



 

 

 
 

 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๗  ส่งเสริมมาตรการปูองกันระวังกลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดยาเสพติด  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่

 โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ประสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕ 
ตาสับปะรด (ศป.ปส.อ.บัวลาย) 

เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.บัวลาย
ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดให้รู้ถึงบทบาทของตนเอง 

ปีละ ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

. ๑๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๑๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของโครงการที่มี
การด าเนินงานผ่านการ
ประเมินตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้ประสานพลังแผ่นดินได้รับ
การเสริมสร้างองค์ความรู้
ความเข้าใจได้รู้ถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น 

ศป.ปส. 
อ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

๒. สนับสนุนโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ปูองกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด ศตส.ผอ. 
อ.บัวลาย หรือ ศป.ปส.อ.บัวลาย 

เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานตาม
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปูองกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด ศตส.ผอ.อ. 
บัวลาย หรือ ศป.ปส.อ.บัวลาย บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

จ านวน  ๓  
ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ  

ปัญหายาเสพติดได้รับการ
ปูองกันและแก้ไข 

ศตส.ผอ. 
อ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

๓. จัดซื้อ/จัดหาสารหรือน้ ายาตรวจ
ปัสสาวะตามโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อปูองกันและเฝูาระวังปัญหายา 
เสพติดในเขตพื้นที่ 

จ านวน  ๓  
ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว  

ปัญหายาเสพติดได้รับการ
ปูองกันและแก้ไข 

ศตส.ผอ. 
อ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

๔. สนับสนุนโครงการปรับปรุง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและตรวจ
ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด 
ศตส.ผอ.อ.บัวลาย 

เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานตาม
โครงการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

จ านวน  ๑  
ครั้ง 

- - . ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว 

ปัญหายาเสพติดได้รับแก้ไข ศตส.ผอ. 
อ.บัวลาย 

๕. โครงการรณรงค์ร่วมใจขจัด 
ยาเสพติด  

เพื่อสนับสนุนการด าเนินการภารกิจด้าน
การปราบปราม ปูองกันหรือการ
บ าบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ของผู้ติดยาเสพติด   

จ านวน  ๑  
ครั้ง 

- - . ๒๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว 

ปัญหายาเสพติดได้รับการ
ปูองกันและแก้ไข 

สภ.บัวลาย 
ส านักปลัด 

 
 

๑๑๔ 
 



 

 

 
 
 
 

ที ่

 โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. โครงการสนับสนุน /ส่งเสริมการ
จัดต้ังศูนย์ปรองดอง (แม่ของ
แผ่นดิน) บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ 

ให้การสนับสนุน /ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของศูนย์ปรองดอง 
(แม่ของแผ่นดิน) บ้านฝาผนัง หมู่
ที่ ๑ ให้มีความเข้มแข็ง  

ให้การสนับสนุน/
ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์

ปรองดอง 
(แม่ของแผ่นดิน) 
จ านวน ๑ ครั้ง 

- . . ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

หมู่บ้านและชุมชนมีความ
เข้มแข็งมากย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 

๗. โครงการรณรงค์และปูองกันการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชน
ต้านยาเสพติด) บ้านฝาผนัง  
หมู่ที่ ๑ 

จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ และการ
ปูองกันการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จ านวน ๑ ครั้ง 

จัดให้มีกิจกรรม
รณรงค์ และการ
ปูองกันการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
จ านวน ๑ ครั้ง 

- . . ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ปัญหายาเสพติดได้รับการ
ปูองกันและแก้ไข 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๑๕ 
 



 

 

 
 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
๖.๑  เพ่ิมศักยภาพและการบริหาร 

 
ที ่
  

โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. เสริมทักษะ ให้ความรู้ ฝึกอบรม  
ทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
เลขานุการ ประธานสภา รองประธาน 
สภาฯ สมาชิกสภาฯ  ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มอาชีพ 
อปพร. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
อบต. ฯลฯ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากรใน
พื้นที่ 

 ผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
เลขานุการ ประธานสภา 
รองประธานสภา สมาชิก

สภาฯ  ผู้น าหมู่บ้าน/
ชุมชน คณะกรรมการ

หมู่บ้าน อสม. กลุ่มอาชีพ 
อปพร. ข้าราชการ 

พนักงาน และลูกจ้าง 
อบต. ฯลฯ  
ปลีะ ๑ ครั้ง 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- ๔๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอ- 
ใจของประชาชน
ผู้ใช้บริการ 

บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและภารกิจ
ต่างๆ 

ส านักปลัด 

๒. โครงการพัฒนาการบริหารงาน การ
ประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารงานให้มี
ศักยภาพ และประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ภารกิจของ อบต. 

บุคลากรในสังกัด อบต. 
อบต.เมืองพะไล 
จ านวน ๒๒ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจาก 
อบต. 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในภารกิจของ 
อบต. 

ส านักปลัด 

๓. โครงการส ารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้องสามารถ
น าไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาและประโยชน์ด้าน
อื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พื้นที่หมู่ที่ ๑-๙  
ต.เมืองพะไล 

จ านวน  ๓  ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ข้อมูลทั่วไปที่เป็น
ปัจจุบัน 

องค์กรมีข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบันและ
สามารถน าไปวางแผน
พัฒนา หรือการใช้
ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 
 

๑๑๖ 



 

 

 
 
ที ่
  

โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงานให้ครบครัน เพื่อให้การปฏิบัติงานใน
ส านักงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคล่องตัว 

อบต.เมืองพะไล 
และกิจการสภาฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของอัตรา/
สัดส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสม 

การปฏิบัติงานใน
ส านักงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ความคล่องตัว 

 ทุกส่วน
ราชการ 

อบต.เมือง
พะไล 

๕. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศภายในส านักงาน/
หอประชุมหรืออาคารอเนกประสงค์ 

เพื่อเป็นการบริการและ
การอ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชน 
และผู้ที่มาติดต่อราชการ 

เครื่องปรับอากาศพร้อม
อุปกรณ์ฯ  จ านวน 

๓  เครื่อง/ชุด 

๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนหรือผู้ที่มา
ติดต่อใช้บริการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการและการอ านวย
ความสะดวก ในการ
ติดต่อราชการ  

ส่วนโยธา 

๖. โครงการก่อสร้างหอประชุมหรืออาคาร
อเนกประสงค์  

เพื่อให้มีสถานที่ส าหรับจัด
กิจกรรมที่เป็น

สาธารณประโยชน์ได้
สะดวก  

จ านวน  ๑  หลัง 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 
ของสถานที่จัด
กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

มีสถานที่ส าหรับจัด
กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์ได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

๗. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานใน
ส านักงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคล่องตัว 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ ์
จ านวน  ๒  ชุด 

๘๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๘๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
จ านวนอุปกรณ์
ส านักงานที่ทันสมัย 

การปฏิบัติงานใน
ส านักงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

๘. จัดซื้อกล้องถ่ายรูป เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน/การจัด
กิจกรรมด้านต่าง ๆ 

กล้องถ่ายรูปพร้อม 
อุปกรณ์   

จ านวน  ๑  ชุด 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนกล้องถ่ายรูป
ส าหรับใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน   

ส านักงานมีกล้องถ่ายรูป
ในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ 

ส านักปลัด 
ส่วนโยธา 

๙. จัดซื้อเครื่องเสียงประจ าส านักงาน 
  

เพือ่รองรับภารกิจในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

เครื่องเสียงพร้อมล าโพง
และอุปกรณ์ 

จ านวน  ๑  ชุด 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ  

อ านวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ 

ส านักปลัด 

 

๑๑๗ 
 

 



 

 

 
ที ่
  

โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๐. จัดชื้อ/จัดหาวิทยุสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจการ
ปฏิบัติงานด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ 

วิทยุสื่อสาร 
พร้อมอุปกรณ ์

จ านวน  ๑๐  ชุด 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของวิทยุ
สื่อสารต่อจ านวน  
เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม  

สามารถรองรับ/
สนับสนุน/ประสานงาน
ภารกิจในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวดเร็ว   
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๑๑. จัดชื้อเก้าอี้ส าหรับการบริการสาธารณะ
หรือการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม
สาธารณะหรือกิจกรรม
สารธารณประโยชน์ 

เก้าอี้พลาสติก 
จ านวน  ๓๐๐  ตัว 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจผู้เข้าร่วมงาน
โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ  

ได้อ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม
สาธารณะหรือกิจกรรม
สารธารณประโยชน์ 

ส านักปลัด 

๑๒. โครงการก่อสร้างห้องน้ าคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับ
ความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ 

พื้นที่ อบต.เมืองพะไล 
จ านวน  ๑  แห่ง 

๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๖๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(อบต.)  

ร้อยละห้องน้ าคน
พิการที่เพิ่มขึ้น 

คนพิการได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

๑๓. โครงการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ อบต.
เมืองพะไล 

เพื่อสร้างความร่มรื่น  
สวยงามให้แก่สถานที่
ราชการ  และเป็นที่
พักผ่อนส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.)  

. ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ/บริการ 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวกสบายและความ
ประทับใจ 

ส่วนโยธา 

๑๔. จัดซื้อรถยนต์ประจ าส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  

รถยนต์กระบะ ๔ ล้อ 
จ านวน ๑ คัน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของรถยนต์
ประจ าส านักงานที่
เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงานราชการมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๕. ปรับปรุงเว็บไซต์ประจ าส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

จ านวน ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของผู้เข้าใช้
บริการอินเตอร์เน็ต
ต าบล  

การปฏิบัติงานราชการมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๖. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ระบบที่แน่นอนและ
สามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

จ านวน 1 ครั้ง 50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ร้อยละของจ านวน
ข้อมูลภาษีและ
ทรัพย์สินที่สามารถ
ตรวจสอบได้สะดวก
รวดเร็ว 

การจัดเก็บภาษีมีระบบ
ที่แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 

ส่วน 
การคลัง 

๑๑๘ 



 

 

 

แนวทางการพัฒนา 
๖.๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

 
ที ่
  

โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดท าเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
ท้องถิ่น 

หมู่ที่ ๑-๙ 
ปีละ  ๑  ครั้ง 

๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ประชาชนได้แสดงคาม
คิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

๒. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการให้
ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย 

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญภายใต้
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

หมู่ที่ ๑-๙ 
ปีละ  ๓  ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ประชาชนมีความเข้าใจถึง
สิทธิหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญภายใต้การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

๓. โครงการส่งเสริมให้ประชาชน และ
องค์กร/ภาคส่วนต่างๆ มีบทบาท
และส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชน  หรือองค์กร
ต่าง ๆ มีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้แทนภาคประชาชน 
อปพร.ในสังกัด 

หมู่ที่ ๑-๙ 
ปีละ ๒ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ประชาชน  หรือองค์กร/
ภาคส่วนต่าง ๆ มีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

๔. โครงการสร้างเครือข่ายแห่งการ
เรียนรู้และการพัฒนา 

เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมให้เกิด
องค์ความรู้และเครือข่ายการ
พัฒนาภาคประชาชนที่เข้มแข็ง 

ผู้แทนภาคประชาสังคม 
หมู่ที่ ๑-๙ 

ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

. ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละของเครือข่ายภาค
ประชาสังคมที่เพ่ิมขึ้น 

ภาคประชาสังคมในพืน้ที่ 
มีการพัฒนาองค์ความรู้
และเครือข่ายการพัฒนา  
ที่เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทศักยภาพผู้น าเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
ย่ังยืน 

ผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่  
หมู่ที่ ๑-๙ 

ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต. 

. ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้น าที่เข้าร่วมโครงการ/ 
กิจกรรม 

เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ย่ังยืน 

ส านักปลัด 

 
 

๑๑๙ 

 



 

 

 

 

 

 

 
ที ่
  

โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

. 

. 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖. โครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุน อบต.หนองหว้า ในการ
ด าเนินการตามโครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้างของ
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
และให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารตลอดจนสิทธิหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ 

จ านวน ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 ๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนครั้งของผู้เข้าใช้
บริการศูนย์บริการรวม
ข้อมูลข่าวสารฯ 

อปท.ในเขตพื้นที่มีศูนย์
รวมข้อมูลขา่วสารการ
จัดซื้อจัดจ้างส าหรับ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน  

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

๑๒๐



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา 

 



 

 

 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

ตามกรอบการประสานท่ี ๒ ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา 
(เกินศักยภาพ) 

…………………………………………………………………………. 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ หน่วยงานที่ขอ

ประสาน ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม  
๑. โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมขยาย

เขตประปาหมู่บ้านหนองแก หมู่ที่ ๙ (บริเวณ
สระฝายใหม่)  จ านวน ๑ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ อบจ./จ.นม./ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

๒. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณ
หนองสนวนสาธารณประโยชน์ บ้านแดงน้อย  
หมู่ที่ ๒  จ านวน  ๑ แห่ง   

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ อบจ./จ.นม./ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

๓.  โครงการขุดลอกวังขอนสัก บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๑ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ อบจ./จ.นม./ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 
 

      

 รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓ โครงการ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ ๔๐,๕๐๐,๐๐๐  
 

๑๒๑



 

 

๑๒๒ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

๑ ภาวะปกติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่  

๑. แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. แผนงานบริหารงานท่ัวไป จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะเพื่อใช้ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 

๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นและระบบปิด-เปิดน้ าบ้านสระน้ าเท่ียง หมู่ท่ี 
๕ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการขุดลอกสระน้ ากินภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ าเท่ียง หมู่ท่ี ๕ 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการขุดลอกสระน้ าภายในวัดบ้านพะไล หมู่ท่ี ๓ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการขุดลอกหนองโจกโหลกบ้านหนองเรือ หมู่ท่ี ๗ จ านวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการขุดลอกห้วยฝายสวนบ้านฝาผนัง หมู่ท่ี ๑ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

๑๒๓ 

๒.ภาวะฉุกเฉิน 

๑. ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

๒. ใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓. ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 
๒๕๔๓ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและของรัฐ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

ด่วนที่สุด ที่  ............./....................   วันที่................เดือน.........................พ.ศ. .... 
   จาก  นายก อบต................./นายกเทศมนตรี...................    ถึง นายอ าเภอ........... 

 
 ๑. ชนิดของภัย  อุทกภัย     วาตภัย     ภัยแล้ง    อัคคีภัย    ไฟปุา    อากาศหนาว 
  แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม     สารเคมีและวัตถุอันตราย     อุบัติเหตุ     ทุ่นระเบิด กับระเบิด 
  การปูองกันและระงับภัยทางอากาศ    การก่อวินาศกรรม    อื่นๆ.................................................... 
  การอพยพประชาชนและส่วนราชการ     อื่นๆ........................................................................................ 
ความรุนแรงและลักษณะของภัย     เล็กน้อย    ปานกลาง    รุนแรง  ลักษณะของภัย......................... 
๒. ภัยเกิดวันที่............................... เวลา...................น.  ภัยสิ้นสุดวันที่................................... เวลา..................น. 
๓. สถานที่เกิดภัย ดังต่อไปนี้ ................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. ราษฎรที่ประสบภัย 
    ๔.๑ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน...............คน .....................ครัวเรือน ๔.๒  บาดเจ็บ...................คน 
    ๔.๓ เสียชีวิต...........คน ๔.๔ สูญหาย.............คน ๔.๕ อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภยั..........คน........ครัวเรือน 
๕. พื้นที่ประสบภัยและความเสียหาย 
    ๕.๑ อาคารสิ่งก่อสร้าง บ้านพักอาศัย..........หลัง อาคารสูงต้ังแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป.........อาคาร โรงงาน......แห่ง           
          วัด...........แห่ง  สถานที่ราชการ............แห่ง  อื่นๆ ...........................................................................     
           ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 
    ๕.๒ พื้นที่และทรัพย์สินทางการเกษตร  พืชไร่..............ไร่  นา...........ไร่  สวน..............ไร่  บอ่ปลา..............บ่อ                                                     
          บ่อกุ้ง..............บ่อ  สัตว์เลี้ยง  (โค.............ตัว  สุกร...............ตัว  เป็ด/ไก่................ตัว) อื่นๆ................. 
          ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 
    ๕.๓ สิ่งสาธารณประโยชน์ถนน............สาย  สะพาน................แห่ง คอสะพาน..............แห่ง  ฝาย............แห่ง 
 อื่นๆ....................................................................   ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 
          รวมความเสียหายเบื้องต้นประมาณ............................................บาท 
 ๖. การบรรเทาภัย 
 เทศบาล/อบต. .............ได้ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรใน           
          เบื้องต้นแล้ว 
 ๗. เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่ใช ้รถดับเพลิง..........คัน รถบรรทุกน้ า..........คัน  รถกู้ภัย..........คัน  รถบรรทุก...........คัน        
      เรือ.............ล า  เคร่ืองสูบน้ า............. เคร่ืองมือ  อื่นๆ....................    
    ๗.๑  ส่วนราชการ..............หน่วยงาน   ๗.๒ เอกชน/ประชาชน..............................กลุ่ม/คน 
  ๘. การด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยอาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นที่.............................................................. 
       ส่วนราชการอื่น  (ชื่อ)..........................................     ภาคเอก(ชื่อ)...............................................  
 
                                                        .......................................ผู้รายงาน 
                                                                 (....................................) 
         นายกเทศมนตรี/นายก อบต. .......... 
          ผู้อ านวยการท้องถ่ิน  
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