
 

 

 

 

คํานํา 

 

             ประเทศไทยประสบกับปญหาภัยแลงเปนประจําทุกป โดยแตละปจะไดรับความเสยีหายมาก

นอยแตกตางกันขึ้นอยูกับความหนักเบาของภัย ถงึแมจะไมสงผลกระทบโดยตรงแตกส็รางความ

เสยีหายใหแกประเทศมากมาย ตัง้แตดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทองเที่ยว ตลอดจนเศรษฐกจิ

โดยรวมของประเทศ แมรัฐบาลมแีนวทางชวยเหลอื เชนการแจกจายน้ํา การลดการเพาะปลูกในพื้นที่

ขาดแคลนน้ํา แตก็เปนการแกไขปญหาช่ัวคราวเทานัน้ 

   องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก โดยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดจัดทําแผน

ปองกันและบรรเทาภัยแลงเพื่อใชเปนแผนกลยุทธเชิงรุก ในการบรหิารจัดการลดความสูญเสยีและลด

ผลกระทบจากภัยแลง ใหสอดคลองกับแผนแมบทภัยแลงแหงชาติ และเปนกรอบแนวทางในการ

ปฏบิัตงิานแบบบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสามารถนําไปดําเนนิการแกไขปญหาภัยแลงได

อยางมปีระสทิธภิาพ 

  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก หวังเปนอยางยิ่งวา 

แผนปองกันและแกไขปญหาภัยแลงฉบับนี้จะเปนประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางใน

การปองกันและแกไขปญหาภัยแลงไดอยางยั่งยนืและเปนรูปธรรม รวมทัง้สามารถลดความสูญเสยีที่

อาจเกดิขึ้นใหนอยที่สุด  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขอมูลพื้นฐานท่ัวไป 

ขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

 

1.  ดานกายภาพ 

 

   1.1  ที่ตั้งของ ตําบล 

 องคการบรหิารสวนตําบลบาน กอก ไดมกีารจัดตัง้ขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย       

เมื่อวันที่ 19 มกราคม  พ.ศ.2539  มทีี่ตัง้สํานักงานอยูที่  เลขที่  13 หมูที่ 12 ตําบลบานกอก    

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ ตัง้อยูพื้นที่ของอําเภอจัตุรัสโดยพื้นที่ของตําบลบานกอกบางสวนเปนพื้นที่

ดําเนนิการของเทศบาลตําบลจัตุรัส และองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก ตัง้อยูทางทศิใตของ   

จังหวัดชัยภูม ิหางจากศาลากลางจังหวัด  38  กโิลเมตร      

 

   1.2  ลักษณะภูมปิระเทศ 

  พื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  เปนพื้นที่สูงโดยทางดานทศิเหนอืสูงกวา

ระดับน้ําทะเล  230  เมตร  ดานทศิใตสูงกวาระดับน้ําทะเล  260 เมตร พื้นที่ทัง้สองดานมลีักษณะ

ลาดเอยีงลงมาตอนกลางของตําบล สภาพดนิเปนดนิเหนยีวปนทรายและมพีื้นที่เปนดนิเค็มบางสวน   

โดยหนาดนิถูกชะลาง  ทําการเกษตรไมไดผลเทาที่ควรและในพื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  

มสีภาพภูมอิากาศ  ที่แหงแลง  มปีรมิาณน้ําฝนนอยในแตละป 

  องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มเีนื้อที่ในเขตตําบลบานกอกประมาณ 58,810 ไร   

หรอื  94  ตารางกโิลเมตร  โดยมอีาณาเขตตดิตอ ดังนี้ 

 

 

 ทศิเหนอื     ตดิกับ   ตําบลหนองบัวบาน  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

 ทศิใต     ตดิกับ   ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

 ทศิตะวันออก      ตดิกับ   ตําบลหนองบัวใหญ  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมแิละ 

         ตําบลรังงาม  อําเภอเนนิสงา จังหวัดชัยภูม ิ

  ทศิตะวันตก     ตดิกับ   ตําบลหนองบัวโคก ตําบลกุดน้ําใส และตําบลหนองบัวบาน 

          อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                   แผนที่ภาพถายดาวเทยีม แสดงเขตรับผิดชอบของ องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  

 

 



 

 

 
 

                                     แผนที่รับผดิชอบของ อบต.บานกอก 

 

 

 



 

 1.3  ลักษณะภูมอิากาศ 

 องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มลีักษณะอากาศรอนช้ืน  อยูในภูมอิากาศแบบมรสุมเขตรอน  

มฤีดู 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแตละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดนิฟาอากาศของแตละป           

มอีากาศหนาวจัดในฤดูหนาว รอนจัดในฤดูรอน และชวงฝนสลับกับชวงแหงแลงแตกตางกันอยางชัดเจน

ตามหวงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้  

 

  ฤดูหนาว      ประมาณเดอืน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

  ฤดูรอน        ประมาณเดอืน มนีาคม – พฤษภาคม 

  ฤดูฝน          ประมาณเดอืน มถิุนายน – ตุลาคม 

 

 1.4  ลักษณะดนิ 

 สภาพดนิเปนดนิรวนปนทราย มบีางพื้นที่เปนดนิเค็ม  เชน ดนิบรเิวณตดิกับบงึละหาน หนองบัวใหญ  

และตดิกับตําบลกุดน้ําใส 

 

2.  ดานการเมอืง การปกครอง 

 2.1  เขตการปกครอง 

  องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มจํีานวน 17 หมูบาน อยูในเขตเทศบาลตําบลจัตุรัส  

เปนบางสวน  จํานวน  3  หมูบาน   

   จํานวนหมูบานในเขตองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  (ไมอยูในเขตการปกครองของ

ทองถิ่นอื่น) หมูบาน 14 หมูบาน  ไดแก   3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

   จํานวนหมูบานในเขต อบต. เปนบางสวน  3  หมูบาน  ไดแก  1, 2, 12  

  องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มจํีานวน  17  หมูบาน  ไดแก 

 

หมูที่ 1 บานกอก หมูที่ 10 บานคงคาลอม 

หมูที่ 2 บานกอก หมูที่ 11 บานโนนทอง 

หมูที่ 3 บานโนนทอง หมูที่ 12 บานกอก 

หมูที่ 4 บานสําโรงทุง หมูที่ 13 บานมะเกลอื 

หมูที่ 5 บานหลุบง้ิว หมูที่ 14 บานสระสี่เหลี่ยม 

หมูที่ 6 บานมะเกลอื หมูที่ 15 บานหนองไผ 

หมูที่ 7 บานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 16 บานดงผาสุข 

หมูที่ 8 บานโนนสะอาด หมูที่ 17 บานโนนทอง 

หมูที่ 9 บานทุงสวางพัฒนา   

 

 

 

 



 

  ทองถ่ินอื่นในตําบล 

  จํานวนเทศบาล  1  แหง  คอื  เทศบาลตําบลจัตุรัส 

3.  ประชากร 

 3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรองคการบรหิารสวนตําบลบานกอกมปีระชากรทัง้สิ้น 6,893  คน 

  แยกเปน   ชาย     3,403  คน 

        เปน  หญงิ     3,490   คน 

  ความหนาแนนเฉลี่ย   74.31  คน   ตอตารางกโิลเมตร 

 

           ตารางที่ 1.1  แสดงรายช่ือหมูบานในเขตตําบลบานกอก จํานวนครัวเรอืนและขอมูลประชากร  

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
พื้นท่ี จํานวน จํานวนประชากรป 2559 

(ไร) ครัวเรอืน ชาย หญงิ รวม 

1 กอก 1,387 6 7 10 17 

2 กอก 2,132 66 61 53 114 

3 โนนทอง 3,000 240 289 329 618 

4 สําโรงทุง 2,581 88 130 135 265 

5 หลุบง้ิว 4,773 264 366 328 694 

6 มะเกลอื 4,640 250 327 336 663 

7 สระสี่เหลี่ยม 4,665 184 252 292 544 

8 โนนสะอาด 3,752 97 156 134 290 

9 ทุงสวางพัฒนา 4,575 117 172 178 350 

10 คงคาลอม 3,448 108 119 126 245 

11 โนนทอง 3,655 280 375 398 773 

12 กอก 2,959 47 52 48 100 

13 มะเกลอื 3,675 272 382 407 789 

14 สระสี่เหลี่ยม 4,765 127 231 239 470 

15 หนองไผ 3,603 82 134 117 251 

16 ดงผาสุข 3,445 70 103 99 202 

17 โนนทอง 1,755 150 211 237 448 

 รวม 58,810 2,451 3,403 3,490 6,893 

 

           ที่มา   :    ฝายทะเบยีนราษฎรอําเภอจัตุรัส  ณ   วันที่  1 พฤศจกิายน 2565 

 

 

 

 



 

       3.2  ชวงอายุและจํานวนประชากร 

          ตารางที่  1 .2 จํานวนประชากร จําแนกตามชวงอายุ ป 2565 ที่อาศัยอยูในครัวเรอืน 

 

ชวงอายุ เพศ 

รวม 

(คน) % 

 

ชาย 

(คน) % 

หญงิ 

(คน) %   

นอยกวา 1 ปเต็ม 29 0.86 22 0.63 51 0.75 

1 ปเต็ม - 2 ป 66 1.96 57 1.64 123 1.80 

3 ปเต็ม - 5 ป 124 3.69 104 2.99 228 3.33 

6 ปเต็ม - 11 ป 225 6.70 212 6.10 437 6.39 

12 ปเต็ม - 14 ป 110 3.27 126 3.62 236 3.45 

15 ปเต็ม - 17 ป 131 3.90 119 3.42 250 3.66 

18 ปเต็ม - 25 ป 325 9.67 351 10.09 676 9.89 

26 ปเต็ม - 35 ป 442 13.15 446 12.82 888 12.99 

36 ปเต็ม - 45 ป 584 17.38 532 15.30 1,116 16.32 

46 ปเต็ม – 60 ป 734 21.85 822 23.63 1,556 22.76 

มากกวา 60 ปเต็ม ขึ้นไป 590 17.56 687 19.75 1,277 18.68 

รวม 3,360 99.99 3,478 99.99  6,838 100.02 

 

                  ที่มา : ฝายทะเบยีนราษฎรอําเภอจัตุรัส  ณ   วันที่  1 พฤศจกิายน 2565 

 

        4.  สภาพทางสังคม 

       4.1  การศึกษา  

          การศึกษา    ตําบลบานกอกมศูีนยการศึกษาในพื้นที่ ดังน้ี 

  -  โรงเรยีนประถมศกึษา    จํานวน  5 แหง 

     (โรงเรยีนประถมศกึษาและขยายโอกาส     จํานวน          1       แหง 

  -   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน        3 แหง  

  -  ที่อานหนังสอืพมิพประจําหมูบาน   จํานวน          16 แหง 

  -  ศูนยขอมูลตําบล     จํานวน  1 แหง 

 

 

 

 

 



 

    ตารางที่  3.1  แสดงขอมูลศูนยบรกิารดานการศกึษาในเขตองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

ท่ี  

ชื่อศูนยบรกิาร 

 

ที่ตั้ง 

 

จํานวนนักเรยีน 

หมาย

เหตุ 

 ดานการศึกษา  อนุบาล  

(อ.1- อ.3) 

ประถมศกึษา 

(ป.1 – ป.6) 

มัธยมศกึษา 

(ม.1 – ม.3) 
รวม  

1 โรงเรยีนบานมะเกลอืโนนทอง ม.3 33 120 46 199 มัธยมขยาย

โอกาส 

2 โรงเรยีนบานสาํโรงทุง ม.4 5 16 - 21  

3 โรงเรยีนบานหลุบง้ิว ม.5 17 29 - 46  

4 โรงเรยีนบานสระสี่เหลี่ยม ม.14 21 71 - 92  

5 โรงเรยีนบานทุงสวางวฒันา ม.9 14 50 - 64  

รวม 90 286 46 422  

 

ที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กความรับผดิชอบ

ของ อบต.บานกอก 

ที่ต้ัง จํานวนนักเรยีน 

อนุบาล (เด็กเล็ก 2 – 4 ป) 

หมายเหตุ 

1 ศพด.บานโนนทอง ม.3 69  

2 ศพด.บานสระสี่เหลี่ยม ม.7 37  

3 ศพด.บานทุงสวางวัฒนา ม.9 29  

รวม 135  

ตารางที่  3.2  ประชากรจําแนกตามระดับการศกึษา                                                                 

ตามขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล (จปฐ.) ป 2565 

ระดับการศกึษา 

  

เพศ รวม 

(คน) 

 

% 

 
ชาย 

(คน) 
% 

หญิง 

(คน) 
% 

ไมเคยศึกษา 63 2.22 63 2.16 126 2.19 

อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก 88 3.11 79 2.71 167 2.9 

ตํ่ากวาช้ันประถมศึกษา 588 20.76 664 22.74 1,252 21.77 

จบช้ันประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) 985 34.8 1,049 35.92 2,034 35.36 

มัธยมศึกษาตอนตน (มศ.1-3, ม.1-3) 516 18.22 388 13.29 904 15.72 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5, ม.4-6, 

ปวช.) 
383 13.52 385 13.18 768 13.35 

อนุปริญญา หรือเทียบเทา 72 2.54 81 2.77 153 2.66 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 131 4.63 194 6.64 325 5.65 

สูงกวาปริญญาตรี 6 0.21 17 0.58 23 0.4 

รวม 2,832 100 2,920 100 5,752 100 

          ที่มา  : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจัตุรัส ขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล ป 2565 (จปฐ.)  

 

 



 

 4.2  สาธารณสุข 

การสาธารณสุข 

 -  โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพประจําตําบล จํานวน  2   แหง  ดังนี้ 

  1. โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานโนนทอง       ที่ตัง้ หมูที่ 3 บานโนนทอง 

  2. โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานสระสี่เหลี่ยม ที่ตัง้ หมูที่ 7 บานสระสี่เหลี่ยม 

 -  อัตราการมแีละใชสวมราดน้ํา รอยละ  100 

 

 4.3  ยาเสพตดิ  

การรักษาความมั่นคงและความสงบ 

     สถานการณดานความม่ันคงและภัยคุกคามในเขตพื้นที่ตําบลบานกอก ดังนี้  

  ดานยาเสพตดิ     ซึ่งสถานการณการแพรระบาดของยาเสพตดิในเขตพื้นที่ตําบลบานกอก 

จากการปรากฏขาวสารเกี่ยวกับยาเสพตดิในพื้นที่จังหวัดชัยภูม ิและหมูบาน/ชุมชน ที่มปีญหาการแพร

ระบาดยาเสพตดิระดับสูง ในเขตพื้นที่ตําบลบานกอก ในบางหมูบานยังเปนหมูบานกลุมเปาหมาย      

ทัง้นักเรยีน นักศกึษา เยาวชน ประชาชน และสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตําบลบานกอก ซึ่งตอง     

มแีนวทางในการแกไขปญหายาเสพตดิที่เกดิขึ้นในพื้นที่ตําบลบานกอก 

 

 5.  ระบบบรกิารพื้นฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนสง  

   1.  การคมนาคม 

  เสนทางคมนาคมขนสงทางบกของพื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มถีนนสําหรับ

คมนาคมหลายสาย  คอื  ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  201  เช่ือมเสนทางจากจังหวัด เขาสูพื้นที่ของ

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2179 ตัดผาน ตอนกลางขององคการ

บรหิารสวนตําบลเช่ือมระหวางอําเภอจัตุรัสกับอําเภอบําเหน็จณรงคและทางหลวงจังหวัดหมายเลข  

2170 ตัดผานตอนเหนอืขององคการบรหิารสวนตําบลเช่ือมระหวางอําเภอจัตุรัสกับอําเภอหนองบัวระเหว 

        ถนน รพช.  สายบานกอก – สระสี่เหลี่ยม  ซึ่งนอกจากนัน้เปนถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  เสรมิ

ไมไผและถนนลูกรัง  สําหรับใหสัญจรภายในหมูบานและตดิตอภายในตําบล นอกจากนี้  ยังมเีสนทาง

การคมนาคมทางรถไฟ  คอื  มสีถานรีถไฟจัตุรัส  สาย  กรุงเทพฯ – หนองคาย ตัดผานพื้นที่องคการ

บรหิารสวนตําบลบานกอก 

  เขตตําบลบานกอก มอีาณาเขตตดิตอกับสถานรีถไฟจัตุรัส มรีะยะทางจากสถานรีถไฟถงึเขต

ตดิตอ บานกอก หมูที่ 2 และบานกอก หมูที่ 12 (ถนนเลยีบทางรถไฟ) ระยะทาง 0.50 กโิลเมตร 

 

 

 

 

 



 

 5.2  การไฟฟา 

การไฟฟา 

  พื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มไีฟฟาใชครบทุกหมูบาน  เฉพาะในเขตชุมชนภายใน

หมูบาน  สวนเขตรอบนอกเกอืบทุกหมูบานยังไมมไีฟฟาใชครบทุกหลังคาเรอืน 

 5.3  การประปา 

การประปา 

 พื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มรีะบบการประปาใหประชาชนใช  12  หมูบาน  

เฉพาะในเขตชุมชนภายในหมูบาน  สวนเขตรอบนอกหมูบานยังไมมนี้ําประปาใช 

 5.4  โทรศัพท 

การโทรคมนาคม 

  พื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลบานกอกยังไมมสีถานโีทรคมนาคม มหีมูบาน ที่มคีู

สายโทรศัพทบานและแบบไรสายสามารถใชบรกิารทั่วถงึทุกหลังคาเรอืน 

 5.5  ไปรษณียหรอืการสื่อสารหรอืการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

ไปรษณียหรอืการสื่อสารหรอืการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

     พื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลบานกอกยังไมมทีี่ทําการไปรษณยี  ตองใชบรกิารไปรษณยี การ

ขนสง ซึ่งมทีี่ทําการไปรษณยีจัตุรัส ตัง้อยูในเขตเทศบาลตําบลจัตุรัส 

 

6.  ระบบเศรษฐกจิ 

ตารางที่  2.1 รายไดเฉลี่ยตอปของประชากร ขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล (จปฐ.)     

ป 2565 

หมูที่ พื้นที ่

จํานวน

ครัวเรื

อน 

จํานวน

คน 

แหลงรายไดครัวเรอืนเฉลี่ย (บาท/ป) รายได

ครัวเรอืน

รวมเฉลี่ย 

(บาท/ป) 

รายได

บุคคลรวม

เฉลี่ย

(บาท/ป) 

อาชพีหลัก 
อาชพี

รอง 

รายได

อ่ืน 

ปลูกเลี้ยง

หาเอง 

1 กอก 6 21 376,667 11,667 24,167 11,667 424,167 121,190 

2 กอก 44 121 199,682 10,682 5,568 19,659 235,591 85,669 

3 โนนทอง 185 505 115,408 19,492 23,254 12,469 170,623 62,505 

4 สําโรงทุง 62 190 66,984 36,613 24,694 21,798 150,089 48,976 

5 หลุบงิ้ว 192 589 246,432 53,263 15,558 22,270 337,523 110,024 

6 มะเกลอื 180 561 150,092 37,689 17,681 16,815 222,277 71,319 

7 สระสี่เหลี่ยม 138 497 352,572 79,891 38,442 34,094 505,000 140,221 

8 โนนสะอาด 72 281 338,056 52,153 8,306 43,236 441,750 113,189 

9 ทุงสวาง 89 302 124,045 25,160 34,674 9,416 193,294 56,964 

10 คงคาลอม 77 226 133,961 18,571 15,714 11,649 179,896 61,292 

11 โนนทอง 210 624 110,505 30,134 28,236 29,774 198,649 66,853 

12 กอก 30 95 179,333 12,000 26,400 31,000 248,733 78,547 

13 มะเกลอื 200 651 118,411 31,280 17,505 23,665 190,861 58,636 

14 สระสี่เหลี่ยม 109 394 123,404 19,780 6,185 23,844 173,213 47,919 

 



 

ตารางที่  2.1 รายไดเฉลี่ยตอปของประชากร ขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล (จปฐ.)    

ป 2565 (ตอ) 

หมูท่ี พื้นท่ี 
จํานวน

ครัวเรอืน 

จํานวน

คน 

แหลงรายไดครัวเรอืนเฉลี่ย (บาท/ป) รายได

ครัวเรอืน

รวมเฉลี่ย 

(บาท/ป) 

รายไดบุคคล

รวมเฉลี่ย

(บาท/ป) 

อาชพี

หลัก 

อาชพี

รอง 

รายได

อ่ืน 

ปลูก

เลี้ยงหา

เอง 

15 หนองไผ 71 228 154,310 41,290 9,456 9,986 215,042 66,965 

16 ดงผาสุข 45 139 111,356 34,284 13,213 10,056 168,909 54,683 

17 โนนทอง 123 328 128,951 37,252 17,008 27,659 210,870 79,076 

รวมทุกพื้นท่ี 
1,833 5,752 165,182

.00 

36,024 20,102 22,110 243,417 77,570 

 

รายจายเฉลี่ยตอปของประชากร ขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล (จปฐ.) ป 2565 

หมูท่ี พื้นท่ี 
จํานวน

ครัวเรอืน 

จํานว

นคน 

แหลงรายจายครัวเรอืน(บาท/ป) รายจาย

ครัวเรอืน

รวม

เฉลี่ย

(บาท/ป) 

รายจาย

บุคคล

รวมเฉลี่ย 

(บาท/ป) 

ตนทุ

นการ

ผลติ 

อุปโภค

บรโิภค

ที่จําเปน 

อุปโภค

บรโิภคท่ี

ไมจําเปน 

ชําระ

หน้ีสนิ 

1 กอก 6 21 139,1

67 

218,333 26,667 - 384,167 109,762 

2 กอก 44 121 30,79

5 

112,045 38,977 7,000 188,818 68,661 

3 โนนทอง 185 505 24,39

6 

40,100 21,002 15,63

8 

101,135 37,050 

4 สําโรงทุง 62 190 35,51

6 

34,000 13,773 4,839 88,127 28,757 

5 หลุบงิ้ว 192 589 59,52

7 

62,848 15,988 37,12

5 

175,488 57,205 

6 มะเกลอื 180 561 34,27

3 

32,531 15,554 11,30

1 

93,658 30,051 

7 สระ

สี่เหลี่ยม 

138 497 92,26

1 

41,993 13,659 24,78

3 

172,696 47,952 

8 โนนสะอาด 72 281 32,73

6 

59,264 24,597 33,26

4 

149,861 38,399 

9 ทุงสวาง 89 302 38,22

5 

27,787 10,730 35,34

8 

112,090 33,033 

10 คงคาลอม 77 226 16,16

9 

47,935 19,195 44,67

5 

127,974 43,602 

11 โนนทอง 210 624 28,40

3 

25,049 9,500 9,011 71,963 24,218 

12 กอก 30 95 32,66

7 

31,667 31,333 15,000 110,667 34,947 



13 มะเกลอื 200 651 34,47

5 

48,495 14,975 12,03

5 

109,980 33,788 

14 สระ

สี่เหลี่ยม 

109 394 25,67

0 

72,615 17,734 34,84

4 

150,862 41,736 

15 หนองไผ 71 228 59,84

5 

31,634 14,092 48,87

3 

154,444 48,094 

16 ดงผาสุข 45 139 35,51

1 

23,311 7,680 36,44

4 

12,947 33,328 

17 โนนทอง 123 328 63,26

1 

66,667 19,286 8,211 157,425 59,034 

รวมทุกพื้นที่ 1,833 5,752 41,73

8 

46,500 16,451 21,67

6 

126,364 40,269 

 

ตารางที่  2 .2  ประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพ ตามขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล (จปฐ.)    

ป 2565 

ประเภทอาชพี 

เพศ 

รวม (คน) % ชาย (คน) % หญงิ 

(คน) 

% 

เกษตรกรรม - ทํานา 615 21.72 661 22.64 1,276 22.18 

เกษตรกรรม - ทําไร 646 22.81 645 22.09 1,291 22.44 

เกษตรกรรม - ทําสวน 3 0.11 2 0.07 5 0.09 

เกษตรกรรม - ประมง 1 0.04 1 0.03 2 0.03 

เกษตรกรรม - ปศุสัตว 11 0.39 6 0.21 17 0.3 

รับราชการ เจาหนาที่ของรัฐ 63 2.22 73 2.5 136 2.36 

ตารางที่  2 .2  ประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพ ตามขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล (จปฐ.)    

ป 2565  (ตอ) 

ประเภทอาชพี 

เพศ 
รวม 

(คน) 
% ชาย (คน) % หญิง 

(คน) 

% 

พนักงานรัฐวสิาหกจิ 2 0.07 4 0.14 6 0.1 

พนักงานบริษัท 16 0.56 31 1.06 47 0.82 

รับจางท่ัวไป 658 23.23 577 19.76 1,235 21.47 

คาขาย 76 2.68 119 4.08 195 3.39 

ธุรกจิสวนตัว 41 1.45 34 1.16 75 1.3 

อาชีพอื่น (นอกเหนอืท่ีกลาวแลว) 45 1.59 41 1.4 86 1.5 

กําลังศึกษา 545 19.24 595 20.38 1,140 19.82 

ไมมอีาชีพ 110 3.88 131 4.49 241 4.19 

รวม 2,832 100 2,920 100 5,752 100 

  ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจัตุรัส ขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล ป 25 65 

(จปฐ.)  เมื่อนําขอมูลจากขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล  (จปฐ.) มาวเิคราะหเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานระดับ

ตําบล  ดังนี้ 

 



 

  อาชีพ 

  ประชากรสวนใหญในพื้นที่ขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก มอีาชีพ การเกษตรกรรม 

(ทําไร 22.44%  ทํานา 22.18%  ปศุสัตว  0.30% ทําสวน 0.09% ประมง 0.03%)      รวมอาชีพ

เกษตรกรรม   45.04%  รับจางทั่วไป 21.47%  กําลังศกึษา 19.82% ไมมอีาชีพ  4.19%  คาขาย 

3.39 %  รับราชการ เจาหนาที่ของรัฐ  2.36 %  อาชีพอื่น 1.50 % ธุรกจิสวนตัว 1.30 %        

พนักงานบรษิัท 0.82%  พนักงานรัฐวสิาหกจิ  0.10% 

 

  หนวยธุรกจิในเขต  อบต. 

  -  ปมน้ํามัน        2   แหง          -  ฟารมเลี้ยงสุกร       1 แหง 

  -  ปมน้ํามัน (ปมหลอด)   1    แหง         -  ฟารมไกเนื้อ                4   แหง 

  -  ตูจายน้ํามันอัตโนมัต ิ   1    แหง        -  ฟารมไกไข       1   แหง 

  -  โรงสขีาว        6    แหง         -  ฟารมเลี้ยงจระเข      1 แหง  

  -  โรงสับไม        1    แหง       -  ลานมันสําปะหลัง      1 แหง  

  -  หองเย็น        1    แหง       -  โรงผสมยางมะตอย      1 แหง  

  -  โกดังเก็บสนิคา       1    แหง        -  เสารับสัญญาณโทรศัพท    2   แหง  

  -  โรงงานทําอฐิบล็อก     1    แหง         -  รสีอรท (หองพัก)      2   แหง  

     

 6.1  การเกษตร 

 องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก มพีื้นที่ทําการเกษตร ดังนี้  

 ทํานา ในเขตชลประทาน      จํานวน  44  ครัวเรอืน    พื้นที่ทางการเกษตร    277       ไร  

 ทํานา นอกเขตชลประทาน   จํานวน 928 ครัวเรอืน   พื้นที่ทางการเกษตร    11,530  ไร 

 ปลูกออย                         จํานวน  229 ครัวเรอืน   พื้นที่ทางการเกษตร    3,000     ไร 

 ปลูกมันสําปะหลัง               จํานวน  971 ครัวเรอืน    พื้นที่ทางการเกษตร    19,925   ไร 

 ปลูกขาวโพด                     จํานวน  485 ครัวเรอืน    พื้นทีท่างการเกษตร   6,409      ไร 

  รวมท้ังสิ้น  2,657 ครัวเรอืน  รวมพื้นที่ทางการเกษตร  41,141 ไร 

 ท่ีมา : แผนพัฒนาเศรษฐกจิพอเพยีงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) ประจําป พ.ศ.2560 

 

     6.2  การพาณิชยและกลุมอาชพี 

ทะเบยีนขอมูลกลุมสงเสริมอาชีพตามโครงการเศรษฐกจิชุมชน ระยะสัญญากูยมื 5 ป                 

(พ.ศ.2560-2565) องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 



ท่ี หมูท่ี ชื่อกลุม จํานวน ชื่อโครงการ/กิจกรรม จํานวนเงนิ 

      สมาชกิ ที่ดําเนนิการ ที่ขอกู 

1 2 กลุมอาชพีเลี้ยงโคเนื้อ  ม.2 20 สงเสริมอาชพีการเลี้ยงโคเนื้อ 100,000 

2 3 กลุมแมบานเกษตรกรโนนทอ ม.3 49 สงเสริมอาชพีเลี้ยงสัตว (โค) 100,000 

3 4 กลุมเกษตรกรผูทํานาปลูกขาวม.4  24 สงเสริมอาชพีเกษตรกรรม 

ทํานาปลกูขาว 

100,000 

4 5 กลุมสงเสริมอาชพีการเกษตร 

เพื่อเพิ่มผลผลติ ม.5 

82 สงเสริมอาชพีเกษตรเพิม่ผลผลติ 100,000 

5 5 กลุมเลี้ยงไกพื้นเมอืงบานหลุบงิ้ว  ม.5 20 เลี้ยงไกพื้นเมอืง 10,632 

6 6 กลุมปลูกมันสําปะหลังบานมะเกลอื  ม.6 24 สงเสริมการเกษตรปลูกมันสําปะหลัง 50,000 

7 6 กลุมปลกูขาวบานมะเกลอื  ม.6 73 สงเสริมสนับสนุนปจจัย 

การผลติผูปลูกขาว 

50,000 

8 6 กลุมอาชพีศลิปะประดษิฐดอกไม   

ม.6 

22 สงเสริมอาชพีดอกไมประดษิฐ 10,632 

9 7 กลุมสงเสริมการปลูกพริก 

บานสระสี่เหลี่ยม  ม.7 

24 สงเสริมอาชพีปลูกพริก 100,000 

10 7 กลุมเกษตรกรผูปลูกออยรายยอย  ม.7 9 สงเสริมอาชพีผูปลูกออยรายยอย 10,632 

11 8 กลุมเลี้ยงโคเนื้อบานโนนสะอาด  ม.8 11 สงเสริมอาชพีเลี้ยงโคเนื้อ 100,000 

13 9 กลุมสงเสริมอาชพีเกษตรกรชาวไรออย  ม.9 9 สงเสริมอาชพีทําไรออย 10,632 

      14 10 กลุมสงเสริมอาชพีการปลูกขาว  ม.10 32 สงเสริมอาชพีปลูกขาว 100,000 

15 11 กลุมแปรรูปผลผลติทางการเกษตร  ม.11 85 แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 100,000 

16 11 กลุมเกษตรกรปลูกพริกบานโนนทอง  ม.11 12 สงเสริมอาชพีปลูกพริก 10,632 

17 12 กลุมสงเสริมอาชพีปลูกพริก  ม.12 20 สงเสริมอาชพีปลูกพริก 100,000 

18 13 กลุมผูเลี้ยงสัตวบานมะเกลอื  ม.13 14 สงเสริมอาชพีเลี้ยงสัตว 100,000 

19 13 กลุมสงเสริมอาชพีปลกูผักบานมะเกลอื  ม.

13 

10 สงเสริมอาชพีตามโครงการเศรษฐกจิ

ชุมชน 

10,632 

20 14 กลุมเกษตรกรผูปลูกออย  ม.14 54 สงเสริมอาชพีปลูกออยสงโรงงาน 100,000 

21 14 กลุมเกษตรปลูกพริก 

บานสระสี่เหลี่ยม  ม.14 

20 เกษตรปลอดสารเคม ี 42,528 

22 15 กลุมเลี้ยงหม ู ม.15 31 สงเสริมอาชพีเลี้ยงหม ู 100,000 

23 15 กลุมจักสานเชอืกรม  ม.15 14 สงเสริมอาชพีจักสานเชอืกรม 10,632 

24 16 กลุมเลี้ยงวัวบานดงผาสุข  ม.16 25 สงเสริมอาชพีเลี้ยงวัว 100,000 

25 16 กลุมสงเสริมอาชพีเกษตรกรไรมันสําปะหลัง  

ม.16 

14 สงเสริมอาชพีเกษตรกร 

ทําไรมันสําปะหลัง 

10,632 

26 17 กลุมเกษตรกรบานโนนทอง  ม.17 32 เศรษฐกจิชุมชน (ปลูกขาว) 100,000 

   
รวม 

  
1,727,584 



 

ขอมูลทะเบยีนกลุมอาชีพที่ผลติสนิคา "หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ" 

ในเขตองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 

ท่ี ชื่อกลุม หมูท่ี 
จํานวน

สมาชกิ 
จัดตั้งเมื่อ ผลติภัณฑ OTOP ป 2558 

1 กลุมแมบานเกษตรกร 

โนนทองพัฒนา ม.3 

3 25 20 ม.ค. 

2546 

พรกิปน,น้ําพรกินรก 

2 กลุมอาชีพดอกไมประดษิฐ 6 15 20 เม.ย. 

2549 

ดอกไมประดษิฐ (ทานตะวัน) 

3 กลุมผลติน้ํายาเอนกประสงค 7 30 8 พ.ย. 

2551 

น้ํายาเอนกประสงค 

4 กลุมอาชีพเศรษฐกจิพอเพยีง 9 43 8 พ.ย. 

2551 

น้ํายาเอนกประสงค 

5 กลุมบานโนนทองสามัคค ีม.

11 

11 93 16 มี.ค. 

2543 

ผักปลอดสารพษิ,ขนมไทย 

6 กลุมจักสาน 13 11 13 ก.ย. 

2550 

เขง,ตะกรา,ไซ,กระบุง 

7 กลุมทําน้ํายาอเนกประสงค 13 20 27 ก.ย. 

2550 

น้ํายาเอนกประสงค,แชมพู,สบู

เหลว 

8 กลุมอาชีพทอเสื่อกก 13 14 29 ม.ค.

2546 

เสื่อ กก 

9 กลุมอาชีพทําดอกไมจันทน 15 18 9 มี.ค. 

2552 

ดอกไมจันทน 

10 กลุมอาชีพทอผาขาวมา 16 14 1 ม.ีค.

2550 

ผาขาวมา 

11 กลุมอาชีพบานโนนทอง ม.

17 

17 15 24 ก.ย.

2551 

ขนมนางเล็ด,หมอนถัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  เศรษฐกจิพอเพยีงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 

 7.1  ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน 

ชื่อหมูบาน ชาย (คน) หญงิ(คน) 
ครัวเรอืน 

(ครัวเรอืน) 
พื้นท่ี (ไร) 

บานกอก  ม.1 10 11 6  1,387 

บานกอก ม.2 62 52 64 2,132 

บานโนนทอง ม.3 285 331 234 3,000 

บานสําโรงทุง ม.4 131 136 85 2,581 

บานหลุบงิ้ว  ม.5 356 327 255 4,773 

บานมะเกลอื ม.6 339 362 243 4,640 

บานสระสี่เหลี่ยม ม.7 251 288 172 4,665 

บานโนนสะอาด ม.8 153 139 93 3,752 

บานทุงสวางพัฒนา ม.9 172 177 116 4,575 

บานคงคาลอม ม.10 119 130 107 3,448 

บานโนนทอง ม.11 379 400 267 3,655 

บานกอก ม.12 60 51 45 2,959 

บานมะเกลอื ม.13 371 400 257 3,675 

บานสระสี่เหลี่ยม ม.14 222 224 124 4,765 

บานหนองไผ ม.15 137 116 82 3,603 

บานดงผาสุข ม.16 104 96 66 3,445 

บานโนนทอง ม.17 215 245 147 1,755 

รวม 3,366 3,485 2,363 58,810 

    7.2  ขอมูลดานการเกษตร 

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก มพีื้นที่ทําการเกษตร ดังนี้ 

 ทํานา ในเขตชลประทาน      จํานวน  44      ครัวเรอืน    พื้นที่ทางการเกษตร  277       ไร  

 ทํานา นอกเขตชลประทาน   จํานวน  928    ครัวเรอืน   พื้นที่ทางการเกษตร  11 ,530   ไร 

 ปลกูออย                         จํานวน  229    ครัวเรอืน   พื้นที่ทางการเกษตร  3,000     ไร  

 ปลกูมันสําปะหลัง               จํานวน  971    ครัวเรอืน    พื้นที่ทางการเกษตร  19,925   ไร  

 ปลกูขาวโพด                     จํานวน  485    ครัวเรอืน    พื้นที่ทางการเกษตร  6,409     ไร  

  รวมทัง้สิ้น     2,657   ครัวเรอืน     รวมพื้นที่ทางการเกษตร    41,141   ไร  

     7.3  ขอมูลดานแหลงนํ้าทางการเกษตร 

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มแีหลงน้ําที่สําคัญหลายประเภท  ไดแก 

        แหลงนํ้าธรรมชาต ิ

  ลําหวยกอก  ลําหวยลําคันฉ ู ลําหวยหนิ  ลําหวยทองหลาง   ลําหวยหนองนาใจ ลําหวยผา  

ลําหวยสวนมอน คลองกลางทุง  หวยหนองปอง หวยคลองตาวัง ลําหวยวังไฮ และบงึละหาน 

 

 



 

         แหลงนํ้าที่สรางขึ้น 

  -  อางเก็บน้ําขนาดกลาง  คอื  อางเก็บน้ําชลประทาน(หวยทองหลาง) บานโนนสะอาด  หมูที่ 8 

  -  อางเก็บน้ําขนาดเล็ก  คอื  อางเก็บน้ําหวยหนิบานสระสี่เหลี่ยม หมูที่  7 

  -  ระบบน้ําสะอาด(บอบาดาล)  บานสระสี่เหลี่ยม  หมูที่  14   

  -  บอบาดาลแบบโยก  จํานวน  3  แหง  บานทุงสวางพัฒนา  หมูที่  9  จํานวน 1 แหง       

บานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 7  จํานวน 1 แหง  และบานหนองไผ  หมูที่ 15 จํานวน 1 แหง 

  -  บอประปาบาดาล จํานวน 2 แหง  บานโนนสะอาด หมูที่ 8 , บานทุงสวางพัฒนา หมูที่ 9 

  -  ฝายน้ําลนตามแบบ  มข.27 จํานวน 2 แหง ที่บานกอก หมูที ่2 และบานกอก หมูที่  12 

  -  สระหนองมดแลง  บานทุงสวางพัฒนา หมูที่ 9 

  -  สระหนองไผ  บานหลุบง้ิว   หมูที่ 5  

7.4  ขอมูลดานแหลงนํ้ากนิ นํ้าใช (หรอืนํ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) 

         บอบาดาลสาธารณะ  จํานวน  7 หมูบาน คอื หมูที่ 5 บานหลุบง้ิว หมูที่ 7 บานสระสี่เหลี่ยม                   

หมูที่ 8 บานโนนสะอาด  หมูที่ 9  บานทุงสวางพฒันา  หมูที่ 14 บานสระสี่เหลี่ยม  หมูที่ 15 บาน

หนองไผ  หมูที่ 16 บานดงผาสุก 

        บอน้ําตื้นสาธารณะ  จํานวน 2 หมูบาน คอื หมูที่ 4 บานสําโรงทุง  และหมูที่ 9 บานทุงสวาง

พัฒนา 

           ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) จํานวน  7 หมูบาน คอื หมูที่ 5 บานหลุบง้ิว 

หมูที่ 7 บานสระสี่เหลี่ยม  หมูที่ 8 บานโนนสะอาด  หมูที่ 9  บานทุงสวางพัฒนา  หมูที่ 14              

บานสระสี่เหลี่ยม  หมูที่ 15  บานหนองไผ  หมูที่ 16 บานดงผาสุก 

 

        ระบบประปา (การประปาสวนภูมภิาค)  จํานวน 10 หมูบาน คอื หมูที่ 1 บานกอก                                 

หมูที่ 2 บานกอก  หมูที่ 3  บานโนนทอง  หมูที่ 4 บานสําโรงทุง  หมูที่ 6  บานมะเกลอื หมูที่ 10                 

บานคงคาลอม  หมูที่ 11  บานโนนทอง  หมูที่ 12 บานกอก  หมูที่ 13 บานมะเกลอื   และ หมูที่ 17             

บานโนนทอง 

         แหลงน้ําธรรมชาต ิ  จํานวน  8 หมูบาน คอื  หมูที ่2 บานกอก   หมูที่ 3 บานโนนทอง   หมู

ที่ 4      บานสําโรงทุง  หมูที่ 5 บานหลุบง้ิว    หมูที่ 6 บานมะเกลอื   หมูที่ 7 บานสระสี่เหลี่ยม    หมู

ที่ 9   บานทุงสวางพัฒนา    หมูที่ 14 บานสระสี่เหลี่ยม 

8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 8.1  การนับถือศาสนา  

สถาบันและองคกรทางศาสนา 

  วัด   จํานวน   6  แหง  สํานักสงฆ  จํานวน   4   แหง 

  มัสยดิ จํานวน   1  แหง  ( มัสยดิดารุสซารฟี ) 

 

 

 

 



 

ตารางที่  3.3  ประชากรจําแนกตามศาสนา ป 2565 ขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล (จปฐ.) 

ศาสนา 

เพศ 
รวม 

(คน) 
% 

ชาย (คน) % 

หญงิ 

(คน) % 

พุทธ 2,835 99.68 2,902 99.45 5,737 99.57 

ครสิต 5 0.18 11 0.38 16 0.28 

อสิลาม 4 0.14 5 0.17 9 0.16 

ซกิส - - - - - - 

ฮนิดู - - - - - - 

อื่น ๆ - - - - - - 

รวม 2,844 100.00 2,844 100.00 5,762 100.00 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจัตุรัส ขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล ป 2565 (จปฐ.)  

 8.2  ประเพณีและงานประจําป 

  - ประเพณบีุญบัง้ไฟ  หมูที่ 3 หมูที่ 11  และ หมูที ่17 

  -ประเพณลีอยกระทง หมูที่ 7 และหมูที1่4  

  -ประเพณสีงกรานต  หมูที่ 6 และหมูที่ 13 

 8.3  ภูมปิญญาทองถ่ิน  ภาษาถ่ิน 

 ภาษาทองถิ่นสวนมากประชาชนในพื้นที่จะใช ภาษาอสีาน เปนหลัก   

 8.4  สนิคาพื้นเมอืงและของท่ีระลกึ  

 สนิคาที่ระลกึขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก มดีังนี้ พรกิปน,น้ําพรกินรก,ดอกไมประดษิฐ

(ทานตะวัน), น้ํายาเอนกประสงค, ผักปลอดสารพษิ, ขนมไทย, เขง, ตะกรา, ไซ, กระบุง,แชมพู,  สบู

เหลว เสื่อกก, ดอกไมจันทน,ผาขาวมา,ขนมนางเล็ด  และหมอนถัก 

9.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 9.1  นํ้า  

 ทรัพยากรแหลงน้ํา ประกอบดวย  แหลงน้ําตามธรรมชาต ิ  ดังนี้  

  ลําหวยกอก  ลําหวยลําคันฉ ู  ลาํหวยหนิ   ลําหวยทองหลาง   ลําหวยหนองนาใจ   

ลําหวยผา  ลําหวยวังไฮและบงึละหาน 

 9.2  ปาไม 

 ปาไมในเขตองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก มพีื้นที่ 200 ไร บรเิวณถ้ําสลักได และถ้ําหางหงษ

9.3  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

     ทรัพยากรธรรมชาต ิ

         ทรัพยากรแหลงนํ้า ประกอบดวย  แหลงน้ําตามธรรมชาต ิ  ดังนี้ 

  ลําหวยกอก    ลําหวยลาํคันฉู   ลําหวยหนิ ลําหวยทองหลาง  ลําหวยหนองนาใจ ลําหวยผา  

ลําหวยวังไฮ และบงึละหาน 



     สิ่งแวดลอม  

  ขยะมูลฝอย    ตําบลบานกอกมกีารใหบรกิารเก็บขนขยะมูลฝอย โดยองคการบรหิาร       

สวนตําบลบานกอก จางเหมาเอกชนใหดําเนนิการในการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน  5  หมูบาน ไดแก  

หมูที่ 3 ,6 ,11,13,17  ปรมิาณขยะในการจัดเก็บเฉลี่ย  44.50 ลูกบาศกเมตรตอวัน  

10.  ศักยภาพขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

โครงสรางและกระบวนการบรหิารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลดั อบต. 
นกับริหารงาน อบต. ระดบัตน้ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
นกับริหารงานสาธารณสุขฯ   

(อาํนวยการระดบัตน้) 
(ผู้อาํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

______________________
______ 

- งานอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

- งานส่งเสริมสุขภาพและ  
   สาธารณสุข  
- งานรักษาความสะอาด 
- งานควบคุมและจดัการคุณภาพ 
  ส่ิงแวดลอ้ม 
- งานควบคมโรค 
   

กองสวสัดกิารสังคม 
นกับริหารงานสวสัดิการสงัคม  

(อาํนวยการระดบัตน้) 
(ผูอ้าํนวยการกองสวสัดิการสงัคม) 

__________________________ 

- งานสวสัดิการสงัคมและ 
  พฒันาชุมชน 
- งานส่งเสริมอาชีพและ 
   พฒันาสตรี 
- งานสงัคมสงเคราะห์ 
 

กองช่าง 
นกับริหารงานช่าง  

(อาํนวยการระดบัตน้) 
 (ผูอ้าํนวยการกองช่าง) 

____________________
______ 
- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานผงัเมือง 

สํานักงานปลดั อบต. 
นกับริหารงานทัว่ไป  
(อาํนวยการระดบัตน้) 
(หวัหนา้สาํนกัปลดั) 

____________________________
_ 

- งานบริหารทัว่ไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
- งานกิจการสภา อบต 

กองคลงั 
นกับริหารงานคลงั  

(อาํนวยการระดบัตน้) 
(ผูอ้าํนวยการกองคลงั) 

____________________
______ 
- งานการเงิน 
- งานบญัชี 
- งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
- งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรร 
นกับริหารงานการศึกษา  
(อาํนวยการระดบัตน้) 

(ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม) 

____________________
______ 
- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา  
   และวฒันธรรม 
- งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน 
- งานบริการสาธารสุข 
   ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

กองส่งเสริมการเกษตร 
นกับริหารงานการเกษตร  

(อาํนวยการระดบัตน้) 
(ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมการเกษตร) 

_______________________ 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสตัว ์

 



 

1.   บุคลากรในสํานักงานขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  รวมจํานวน   54   คน 

           ประกอบดวย   -  ขาราชการ           จํานวน   27  คน                  

     -  พนักงานจางตามภารกจิ         จํานวน   18  คน 

             -  ครูผูดูแลเด็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน     4  คน      

     -  ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       จํานวน     5  คน 

  (1)  ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล จํานวน    18   คน 

     1)   นายสมพงษ  ผิวรักษา                  นายก อบต.บานกอก 

   2)   นายสมใจ  สังขทอง                     รองนายก อบต.บานกอก 

   3)   นายซอง  ลดี ี                            รองนายก อบต.บานกอก 

   4)   นายรังส ี สดีาวงษ                       เลขา นายก อบต.บานกอก     

   5)   นายสุทธศัิกดิ์   สังขทอง         ปลัด อบต.บานกอก  

                6)   นางสาวณัฐมลการนต  ไชยวมิลสริ ิ   รองปลัด อบต.บานกอก  

   7)   นางสาวชวนพศิ  เลศิประเสรฐิ         หัวหนาสํานักปลัด   

   8)   จ.ส.อ.ประสทิธิ์ศักดิ์  มาตกุล         นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

   9)   นางสถติยา   ชาลรีนิทร         นติกิร     

    10) นางสมติา  ประจงคา          นักทรัพยากรบุคคล   

   11) นางรัตนา  นาสูงเนนิ                      นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

   12) นางสาวกมลรัตน  สุขสงิห                  นักวชิาการตรวจสอบภายใน  

                  13)  นางสาววยิุดา  ผิวรักษา                     เจาพนักงานธุรการ   

   14) นายธนกร  ชัยพงษ                    ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

   15) นายปภังกร  พลายพยัค          ผูชวยเจาพนักงานปองกัน  

   16) นายอาคม   สังขทอง           พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  

   17) นายอมร  ลายภูคํา           พนักงานขับรถยนต  

                18) นายสหศวรรษ  ฉากมงคล            พนักงานประจํารถบรรทกุน้ํา 

  (2)  ตําแหนงในกองคลัง   จํานวน   6   คน 

   1)  นางนศิากร   แนวประเสรฐิ       ผูอํานวยการกองคลัง   

   2)  นางสาวแสงดาว  ประสพหมู       นักวชิาการพัสดุ  

   3)  นางสาวขนษิฐา  ศรยงิ เจาพนักงานการเงนิและบัญชี 

   4)  นางสาวผกาวรรณ  เหลอืผล       เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

                5)  นางสาววณีา  ยะประพันธ         ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

                6)  นางสาวนงนุช  จันณรงค           ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

  (3)  ตําแหนงในกองชาง จํานวน  4   คน   

   1)  นายนาราวุธ   แขตสันเทยีะ ผูอํานวยการกองชาง 

   2)  นายดนัย  ถิ่นหนองแวง              นายชางโยธา 

   3)  นางสาวจารุณ ี มไีทย ผูชวยชางโยธา  

   4)  วาที่ ร.ต.ฉัตรชัย  ศรสีังข ผูชวยชางไฟฟา   



 

  (4)  ตําแหนงในกองการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จํานวน  11  คน 

    1)  นางสาวดอกจันทร  เอื้อศรี    ผูอํานวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

    2)  นางสาวน้ํามนต  งอกศิลป   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

   3)  นางสริพิร   ทองจํารูญ    ครูผูดูแลเด็ก หัวหนา ศพด.โนนทอง   

   4)  นางสาวปารฉิัตร  อนิทรผล   ผูดูแลเด็ก ศพด.โนนทอง  

    5)  นางละมัย   ทองจํารูญ    ครูผูดูแลเด็กหัวหนา ศพด.ทุงสวางวัฒนา    

   6)  นางสาวสายทอง  พรมเสนา    ผูดูแลเด็ก ศพด.ทุงสวางวัฒนา  

   7)  นางกนกกาญจน   ทองขัต ิ   ครูผูดูแลเด็ก หัวหนา ศพด.สระสี่เหลี่ยม  

    8)  นางสาวศริดา   ลอืชัย     ครูผูดูแลเด็ก ศพด.สระสี่เหลี่ยม 

            9)  นางสาวเข็มพร จันนพคุณ          ผูดูแลเด็ก ศพด.สระสี่เหลี่ยม   

    10) นางสาวเจนจริา มาภักดี           ผูดูแลเด็ก ศพด.โนนทอง 

    11) นางสาวรุงเดอืน ชาตบิัวใหญ     ผูดูแลเด็ก ศพด.โนนทอง   

 

   (5)  ตําแหนงในกองสวัสดกิารสังคม  จํานวน  4  คน 

   1)   นายยุทธนา    พพิธิกลุ  ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม  

   2)   นางสาวบังอร  หลาบุตรศร ี   นักพัฒนาชุมชน    

   2)   นายนุกูล  มณรุีง   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

   3)   นายณรงค  บรรเทากุล  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  

 

   (6)  ตําแหนงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน  2  คน 

                1)  นางสาวอนิทุอร อนิพันธุ         นักวชิาการสาธารณสุข    

   2)  นางพัชร ี  ชัยพงษ   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

 

  (7)  ตําแหนงในกองสงเสรมิการเกษตร จํานวน  1  คน  

   1) นางสาวอภิญญา   นาสูงเนนิ ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ   

   

 2.  คณะผูบรหิารฯ และสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตําบล  จํานวน 33 คน  

ประกอบดวย 

  (1)  คณะผูบรหิารฯ  จํานวน   4   คน             

    1)  นายสมพงษ  ผิวรักษา        นายกองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  

                2)  นายสมใจ  สังขทอง                      รองนายก อบต.บานกอก  

   3)  นายซอง  ลดี ี   รองนายก อบต.บานกอก  

   4)  นายรังส ี สดีาวงษ                        เลขา นายก อบต.บานกอก      

 

               

 



                            

  (2)  ฝายสภาองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก จํานวน  33   คน 

    1)  นางแสงจันทร  สแีดง     ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก (ม.9) 

    2)  น.ส.ใกลรุง  บุญเรอืง      รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก (ม.11) 

    3)  นางสมหวัง  เหงิขุนทด      เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก (ม.15) 

 

 

         -   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล     จํานวน    16   คน 

ลําดับ ชื่อ – สกุล หมูท่ี ตําแหนง 

1 นายธวัช   พาลเีขตต ม.2 สมาชิกสภา อบต. 

2 นางบังอร  สงิหลา  ม.3 สมาชิกสภา อบต. 

3 นายโกศลิป  อนิทรผล ม.4 สมาชิกสภา อบต. 

4 น.ส.ธัญญรัตน  ภิรมยชม  ม.5 สมาชิกสภา อบต. 

5 นายสังวร   สงิหลา ม.6 สมาชิกสภา อบต. 

6 นายสมนกึ   ศรกีุดเวยีน ม.7 สมาชิกสภา อบต. 

7 นายธรีะ   เจรญิไข ม.8 สมาชิกสภา อบต. 

8 นางแสงจันทร   สแีดง ม.9 สมาชิกสภา อบต. 

9 นางหอมจันทร  ชาตรี  ม.10 สมาชิกสภา อบต. 

10 นางสาวใกลรุง  บุญเรอืง ม.11 สมาชิกสภา อบต. 

11 นางนจิ   เย็นวัฒนา ม.12 สมาชิกสภา อบต. 

12 นางบุญเกดิ  จันทรน้ําใส  ม.13 สมาชิกสภา อบต. 

13 นายจําลอง  บรรเทากุล ม.14 สมาชิกสภา อบต. 

14 นางสมหวัง   เหงิขุนทด ม.15 สมาชิกสภา อบต. 

15 นางอภิญญา  ขําชัยภูมิ   ม.16 สมาชิกสภา อบต. 

16 นางนภาพร   นอยวเิศษ  ม.17  สมาชิกสภา อบต.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-   กํานันตําบลบานกอก และผูใหญบาน      จํานวน    17  หมูบาน 

ลําดับ ชื่อ – สกุล หมูท่ี ตําแหนง 

1 นายวุฒสิาร      เกษมสุข ม.1 ผูใหญบานกอก 

2 นายรุงโรจน    กลอนคางพลู ม.2 ผูใหญบานกอก 

3 นายนคร    สงิหลา ม.3 ผูใหญบานโนนทอง 

4 นายอุบล         สิงหลา ม.4 ผูใหญบานสําโรงทุง 

5 นายพษิณุ       ชาตเิผอืก ม.5 ผูใหญบานหลุบงิ้ว 

6 นายวันชัย     กุงขุนทด ม.6 ผูใหญบานมะเกลอื 

7 นายสุพรรณ     ชัยนอก ม.7 ผูใหญบานสระสีเ่หลี่ยม 

8 นายสมปอง     นาด ี ม.8 ผูใหญบานโนนสะอาด 

9 นายสมบัติ    สแีดง ม.9 ผูใหญบานทุงสวางพัฒนา 

10 นายอภิสทิธ์ิ    มใีส ม.10 ผูใหญบานคงคาลอม 

11 นายตรึงจติร    นอยวเิศษ ม.11 ผูใหญบานโนนทอง 

12 นายชาญชัย    เอ่ียมสําอางค ม.12 
ผูใหญบานกอก 

(กํานันตําบลบานกอก)  

13 นายกันตภน    ลายภูคํา ม.13 ผูใหญบานมะเกลอื  

14 นายสมพร    ผวิรักษา ม.14 ผูใหญบานสระสีเ่หลี่ยม 

15 นายมะล ิ   โพธ์ิทอง ม.15 ผูใหญบานหนองไผ 

16 นายเดนรัก    จาแกว ม.16 ผูใหญบานดงผาสุข 

17 นายสานิตย    แดงสุวรรณ ม.17 ผูใหญบานโนนทอง 

 

 

   

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                แผนการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง 

 

             ภัยแลง หมายถงึ ภัยที่เกดิจากการขาดแคลนน้ําดื่ม น้ําใช พชืพันธุไมตางๆ ขาดน้ํา ไมสามารถ

เจรญิเตบิโตไดตามปกตใินพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนเวลานาน จนกอใหเกดิความเดอืดรอนเสยีหาย และสงผล

กระทบอยางวงกวางตอชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกจิโดยรวม สาเหตุของการเกดิภัยแลงนัน้อาจเกดิขึ้น

เองตามธรรมชาตหิรอืเกดิจากการกระทําของมนุษยก็ได 

 

 สถานการณท่ัวไป 

 

                ดวยลักษณะอากาศของประเทศไทย   ตัง้แตเดอืนมกราคม   ถงึเดอืนพฤษภาคมของ       

ทุกป  ลักษณะอากาศทั่วไป  จะมีความแหงแลงและอุณหภูมสิูงเปนผลใหอากาศรอนอบอาว   และมี

อากาศรอนจัดในบางพื้นที่   มปีรมิาณน้ําฝนอยูในเกณฑนอยกวาปกติ   ทําใหเกดิปญหาความแหงแลง

และขาดแคลนน้ํา   เพื่อการอุปโภคบรโิภค   รวมทัง้น้ําเพื่อการเกษตร   ซึ่งจําเปนตองไดรับการแกไข

อยางเรงดวน   เพือ่เปนการแกไขปญหาภัยแลง รวมทัง้การชวยเหลอืและบรรเทาความเดอืดรอนใหแก

ผูประสบภัยแลง 

        ในสวนขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอกไดมโีครงการกอสรางระบบน้ําประปา

หมูบานในพื้นที่แหงแลงหรอืประปาที่ไมไดมาตรฐาน เชน บานหนองไผ ดงผาสุก หลุบง้ิว สระสี่เหลี่ยม 

แตก็ยังไมครอบคลุมถงึราษฎรบางกลุมที่ตัง้บานเรอืนอยูหางจากหมูบานหรอืชุมชนซึ่งทอน้ําประปายัง

เขาไมถงึ ไดแก บ.หลุบง้ิว หมู 5 (คุมบาลาน) บานกอก หมู 12 ตองใชรถน้ําอเนกประสงคขององคการ

บรหิารสวนตําบลบานกอกบรรทุกน้ําเขาไปชวยเหลอื 

       ในดานของแหลงน้ําที่ชวยในการแกไขปญหาในการชวยเหลอืราษฎรนัน้มแีหลงน้ํา

ธรรมชาตทิี่มอียูในพื้นที่ ไดแก สระเก็บน้ําบานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 14 สระเก็บน้ําวัดสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 

7 อางเก็บน้ําบานโนนสะอาด หมูที่ 8  คลองลําคันฉู บานมะเกลอื หมู 6 ซึ่งแหลงน้ําดังกลาวเปนแหลง

น้ําที่สามารถบรรเทาความเดอืดรอนแกประชาชนไดตลอดทัง้ป สําหรับน้ําดื่มนัน้ จะใชน้ําฝนตาม

ธรรมชาตเิปนหลัก 

       สถานการณภัยแลงที่รุนแรงที่สุดและตอเนื่อง คอื ป 2557 – 2558 ประชาชนขาด

แคลนอุปโภคบรโิภคเปนอยางมาก น้ําประปาบาดาลก็ไมม ีกลาวคอืทัง้ผิวดนิและน้ําใตดนิไมเพยีงพอตอ

การอุปโภคบรโิภค การประปาขาดแคลนน้ําที่จะมาผลติประปา ขอมูลดังกลาวจึงนําไปสูการกอสราง

น้ําประปาขนาดใหญของตําบลบานกอก 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ทุกวันนี้ประชาชนตามชนบท ในเมอืง และเขตอุตสาหกรรม มคีวามตองการใชน้ํามากขึ้น 

แตปรมิาณและคุณภาพน้ําที่มใีหใชกลับลดลง ซึ่งสามารถสรุปถงึสภาพปญหาที่สําคัญ  ดังนี้ 

              1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศและสิ่งแวดลอม ทําใหเกดิความแหงแลง ซึ้งหากป

ใดมปีรมิาณฝนตกนอย ฝนตกไมกระจายสมํ่าเสมอหรอืฝนทิ้งชวงยาวนานเปนเหตุใหเกดิปญหาการขาด

แคลนน้ํา 

               2. ความตองการใชน้ํามมีากขึ้น เนื่องจากความเจรญิของบานเมอืง และจํานวนประชากร

เพิ่มขึ้น เปนเหตุใหปรมิาณน้ําใชเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบรโิภค และกจิกรรมตางๆ มคีวาม

ตองการเพิ่มมากขึ้นทุกป ทําใหปรมิาณน้ําที่มสีํารองไวและความตองการใชน้ําไมสมดุลกัน นอกจากนี้

ผูใชน้ํา ยังขาดจติสํานกึในการใชน้ําอยางประหยัด ขาดวนิัยการใชน้ําอยางถูกตอง รวมทัง้ไมรูจักอนุรักษ

น้ําใหถูกวธิ ีเปนสาเหตุสําคัญอกีอยางหนึ่งที่ทําใหมนี้ําไมพอใช 

               3. แหลงเก็บกักน้ําตามธรรมชาตทิี่กอสรางไวไมเพยีงพอหรอืกระจายไมทั่วถงึ ถาปใดฝน

ตกนอยปรมิาณที่เก็บไวจะมนีอยตามไปดวย ถงึแมวารัฐบาลจะมนีโยบายสรางแหลงเก็บน้ํา แต

เนื่องจากปญหาสิ่งแวดลอมและการอพยพโยกยายราษฎร ก็ยังมปีญหาเชนกัน 

       4. แหลงน้ําธรรมชาต ิเชน หนอง คลอง บงึ ที่เคยใชเปนแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูก มักตื้น

เขนิขาดการเอาใจใส 

       5. การทําลายปาตนน้ําและแหลงน้ําตามธรรมชาต ิเมื่อปาไมถูกทําลายจงึเปนเหตุใหพื้นที่

ตนน้ําไมดูดซับน้ําหรอืชะลอน้ําฝนน้ําในลําธารจงึเกดิความแหงแลง  

                6. ปญหาน้ําเสยีจากแหลงอุตสาหกรรม นอกจากมกีารใชน้ํากันมากขึ้นแลวยังทําใหเกดิน้ํา

เสยีที่ระบายลงสูลําหวย คลอง เชน น้ําเสยีจากลานตากมันสําปะหลัง เปนตน 

        7. การมสีวนรวมในการจัดการน้ําของประชาชนเกดิขึ้นทัง้ในลักษณะการจัดการน้ําโดย

ชุมชนในทองถิ่น เพื่อใหรูคุณคาของแหลง การอนุรักษแหลงน้ํา 

  

        แนวทางการแกไขปญหาภัยแลง 

                 1.  มาตรการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา  มเีปาหมายเพื่อจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา

ชวยเหลอืหมูบานที่ประสบภัยแลง สนับสนุนการเกษตรอยางถูกวธิแีละใชน้ําอยางประหยัด 

                  2. สรางหรอืบุดลอกแหลงน้ําใหดกีวาเดมิ กําจัดวัชพชืตามแหลงน้ําออกเพื่อใหเก็บกักน้ํา

ไดมากขึ้น 

                  3. สรางฝายทดน้ํา สิ่งกอสรางปดขวางทางน้ํา เพื่อทดน้ําที่ไหลใหสูงขึ้น  เพื่อจะไดทําการ

เพาะปลูกอยางมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

          4. สรางสระเก็บน้ําในไรนาหรอืสระเก็บน้ําประจําหมูบาน  สระเก็บน้ําขนาดใหญมคีวาม

จุนอยเหมาะที่จะสรางในทองที่ซึ่งไมสามารถสรางสระเก็บน้ําประเภทอื่นได  น้ําที่เก็บไวอาจเปนน้ําที่ไหล

ตามผิวดนิลงสูสระขึ้นอยูกับสภาพภูมปิระเทศและทําเลที่สรางในแตละแหงเปนสําคัญ 

       

 

 

 



 

          พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถงึปญหาการขาดแคลนน้ําในไรนา  ซึ่งนับวันจะ

รุนแรงมากขึ้น การสรางอางเกบ็น้ํา ฝายทดน้ํา หรอืการขุดลอกหนองบงึ  ซึ่งตามธรรมชาตมิอียางจํากดั

ไมอาจจัดหาแหลงน้ําใหพอเพยีงแกราษฎรที่มถีิ่นกระจายอยูโดยทั่วไป  ดังนัน้  จงึพระราชทาน

พระราชดํารใินการขุดสระเก็บน้ําในไรนาของเกษตรกรแตละรายที่มถีิ่นกระจายโดยทั่วไปไวใชทํา

การเกษตรแบบผสมผสานแทนการปลูกขาวเพยีงอยางเดยีว  จะไดมขีองกนิเปนอาหารภายในครัวเรอืน

ตลอดป หากมผีลผลิตเหลอืก็ขายเปนรายได  โดยงานสระเก็บน้ํากับระบบทําการเกษตรแบบผสมผสาน

ลักษณะนี้มพีระราชกระแสรับสั่งวา  เปน  “ทฤษฎใีหม”ในปจจุบันมกีารขยายผลไปในพื้นที่ตางๆ  ทั่ง

ประเทศ 

        5. การพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคบรโิภคและการเพาะปลูก  ทองที่ใดมศัีกยภาพ

คุณภาพน้ําบาดาลเหมาะสมใชอุปโภคบรโิภคได  ใหวางแผนขุดเจาะน้ําบาดาลใหครบทุกหมูบานที่ขาด

แคลนน้ําแลวปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมูบาน 

 

           การวเิคราะหเกี่ยวกับการบรหิารจัดการภัยแลงที่ผานมา 

จุดแข็ง 

          1.มกีฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  คอื  พระราชบัญญัตปิองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เปนกรอบดําเนนิงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมขีอบเขต

กวางขวางและครอบคลุมภารกจิของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

          2.มคีณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ(กปภ.ช)  เปนคณะทํางานหลัก  มี

หนาที่กําหนดนโยบาย พจิารณาใหความเห็นชอบ บูรณาการพัฒนา ใหคําปรกึษา แนะนํา และสนับสุนน

การปฏบิัตหินาที่ของแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาตทิําใหเกดิความชัดเจนและเกดิการ   

บูรณาการความรวมมอืระหวางหนวยงานตางๆ ใหเปนไปในทางเดยีวกัน 

           3. มกีารจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแลงตามวัตถุประสงคที่แตกตางกัน  โดยมี 3หนวยงานดําเนนิการ

คอื กรมพัฒนาที่ดนิ  กรมอุตุนยิมวทิยา  และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หากแตจะตอง

ปรับปรุงวธิกีารใหทันสมัยเปนมาตรฐานสากล และครอบคลุมพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงมากขึ้น 

   4. ภาครัฐ  ซึ่งมหีนาที่และบทบาทสําคัญในการบรหิารจัดการสาธารณภัยไดใหความสําคัญ

กับภัยแลง  การจัดใหความรูและแลกเปลี่ยนความคดิเห็น  สงผลใหมกีารเผยแพรความรูไปอยาง

กวางขวาง 

            5. มกีารจัดทําสถติสิถานการณภัยแลงในแตละป  สามารถใชเปนแนวทางการเฝาระวัง  และ

วางมาตรการในการแกไขปญหาภัยแลงไดตามสภาพภูมปิระเทศที่ตัง้ของแหลงน้ําแตละพื้นที่ 

            6. มกีารกระจายงานและความรับผิดชอบลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยเฉพาะการ

สรางอาสาสมัครในสวนทองถิ่นในพื้นที่ภัยแลง 

            7. มกีารเสรมิสรางและประชาสัมพันธใหประชาชนและชุมชนมสีวนรวมในการปองกันและเฝา

ระวัง การอบรม  การฝกซอม  ใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับภัยแลง  เชน การบุกรุกพื้นที่  การเกดิ

ภาวะโลกรอน และอื่นๆ ซึ่งจะนําไปสูการลดผลกระทบที่เกดิจากภัยแลงไดอกีทางหนึ่ง 

 

 



จุดออน 

          ดานการเตรยีมการปองกันและลดผลกระทบ  

           1.การขาดการดําเนนิการรวมกันอยางเปนรูปธรรมการจัดทําขอมูลพื้นที่ภัยแลงซึ่งเปนสิ่ง

สําคัญที่จะทําใหการปองกันและลดผลกระทบจากภัยแลงมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

           2. การดําเนนิงานแผนงาน โครงการตางๆ การฝกอบรมเตรยีมความพรอมในการเผชิญเหตุภัย

แลงไมเพยีง  

           3. ระบบเตอืนภัยเครอืขายงานปองกันไมครอบคลุมทุกพื้นที่  การแจงเตือนภัยในระหวาง

หนวยงานยังไมมรูีปแบบและแนวทางอยางชัดเจน ขึ้นอยูกับความคุนเคยสวนตัวของผูปฏบิัตงิาน 

           4. ระบบพัฒนาเครอืขายเทคโนโลยสีารสนเทศไมสมบูรณการตดิติ่ระหวางสวนกลางกลางกับ

ทองถิ่นมปีญหาในดานการเช่ือมโยงและการสงขอมูล 

           5. เครื่องจักร  เครื่องมอื  และอุปกรณในการจัดการภัยแลงไมเพียงพอและไมเหมาะสมกับ

ประเภทของภัยและสภาพภูมปิระเทศ 

      

         การเตรยีมพรอมรับภัย 

              1.การฝกซอมเพื่อจัดการภัยแลง  และการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับเรื่องภัยแลงมไีม

เพยีงพอและทั่วถงึ เนื่องจากขอจํากัดของงบประมาณ 

              2. การประชาสัมพันธใหประชาชนเตรยีมพรอมรับภัยแลงในบางสถานการณและบางพื้นที่

ไมมกีารดําเนนิงาน 

 

         การจัดการภัยในภาวะฉุกเฉนิ  

               1.การจัดการในภาวะฉุกเฉนิของภาครัฐ  เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาเทาที่จะทําไดขาด

การตัดสนิใจและการสั่งการที่มเีอกภาพ 

               2. ประชาสัมพันธและการประสานงานระหวางภาครัฐและเอกชนไมมแีผนดําเนนิการ

รวมกันในเรื่องการแบงภาระรับผิดชอบ การสนับสนุนการชวยเหลอื การฝกซอมการชวยเหลอื 

               3. การใหขาวสารการเปดเผยขอมูลระหวางผูปฏบิัตงิานไมมเีอกภาพจึงเกดิความสับมนใน

ขอมูลขาวสารที่มาจากหลายหนวยงานและความถูกตองของขอมูล 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        การจัดการหลังเกดิภัย 

                1.การรวบขอมูลความเสยีหายของผูประสบภัยแตละพื้นที่ไมชัดเจน  มคีวามลาชา  

เนื่องจากไมใชภารกจิหลักของหนวยงาน 

                2.การชวยเหลอืของภาคราชการตดิขัดระเบียบ  จึงมคีวามลาชาเนื่องจากไมใชภารกจิหลัก

ของบุคคลากรแตละหนวยงาน 

                3. การรองขอความชวยเหลอืของภาคราชการติดขัดระเบยีบจงึมคีวามลาชาทําใหเกดิการ

เปรยีบเทยีบในความไมเทาเทยีมกันของการใหความความชวยเหลอื 

                4. การใหความชวยเหลอืในดานชีวติและจติใจของผูประสบภัยขาดความตอเนื่องในการ

ดําเนนิงานผูประสบภัยมักถูกทอดทิ้งใหชวยเหลอืตนเองเมื่อภัยแลงเกดิผานไประยะหนึ่ง 

 

       ขอเสนอแนะใหดําเนินการโดยดวน 

            1. แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภคในระดับหมูบานที่ประสบภัยแลง

ซ้ําซาก 

            2. ดําเนนิโครงการพัฒนาแหลงน้ําใหไดผลประโยชนคุมคารวมทัง้จัดทําแผนในการเพิ่ม

ปรมิาณน้ําตนทุนและเพิ่มประสทิธภิาพของแหลงน้ํา 

            3. ดําเนนิการใหความรูและแนวคดิในการจัดการทรัพยากรน้ํา  ดนิ ปาไม การกอสรางแหลง  

ฝายชะลอน้ํา ฝายน้ําลน หลักการทําการเกษตร การใชน้ําอยางมปีระสทิธภิาพ คุมคาและประหยัด 

            4. ผลักดันกฎหมายทรัพยากรน้ํา  

โดยปรับปรุงโครงสรางและกลไกในการบรหิารจัดการลุมน้ําใหมเีอกภาพมขีดีความสามารถในการ

ปองกันและแกไขปญหาทั้งระยะสัน้และระยะยาว และสนับสนุนใหมกีองทุนทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ 

             5. พัฒนาระบบเครอืขายเทคโนโลยสีารสนเทศดานการบรหิารจัดการภัยแลง  เพื่อใหเกดิการ

เช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานตางๆ  เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิัตกิารปองกันให

ความชวยเหลอืผูประสบภัย 

             6. สงเสรมิการอนุรักษทรัพยากรน้ําและรวมพัฒนาแหลงน้ํารวมกับทองถิ่นตางๆ  ตลอดจน

เผยแพรใหความรูดานภัยแลงและการจัดการโดยมกีลุมเปาหมาย  คอื เจาหนาที่รัฐสวนกลาง  สวน

ภูมภิาค และประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยแลง 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

          การดําเนินการแกไขปญหาภัยแลงขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

 

1. ภารกจิการแกไขปญหาภัยแลงขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

                 ศูนยอํานวยการเฉพาะกจิปองกันและแกไขปญหาภัยแลง  องคการบรหิารสวนตําบลบาน

กอก ดําเนนิการวางแผนปองกันและแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา   เพื่อปองกันและบรรเทาความ

เดอืดรอนของประชาชนอันเนื่องจากการประสบภาวะภัยแลง  ดวยการสนับสนุนน้ําอุปโภคบรโิภคตามที่

ประชาชนไดรองขอใหมนี้ําใชอุปโภคบรโิภคเพยีงพอในการบรรเทาความเดือดรนในชวงหนาแลง 

 

2. การปฏบิัต ิ

                  2.1 แนวความคิดในการปฏบิัติ 

                      2.1.1 เพื่อเปนการบูรณาการของหนวยงานทุกภาคสวน   ในการรวมมอืประสานการ

แกไขปญหาและบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชนที่ประสบภาวะภัยแลง   ป  2565  อยางเต็ม

กําลังความสามารถ 

                      2.1.2 เพื่อจัดระบบในการบรหิารงานปองกันและแกไขปญหา   ใหสามารถชวยเหลอื

ประชาชนไดทันตอเหตุการณ  รวมถงึระบบใชน้ําในพื้นที่ของประชาชน   เพื่อปองกันปญหาความขัดแยง

ของประชาชนผูใชน้ําในพื้นที ่ ไดอยางเหมาะสมยุตธิรรม 

                 2.2 ข้ันตอนการปฏบิัติ                           

                        2.2.1 ข้ันเตรยีมการ     

                   (1) องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก จัดตัง้ศูนยอํานวยการเฉพาะกจิปองกันและ

แกไขปญหาภัยแลง ประจําป  2565                                       

                   (2) สํารวจตรวจสอบแหลงน้ํารวมทัง้ภาชนะเก็บกักน้ํารวมทัง้รถยนตบรรทุกน้ําใหอยูใน

สภาพที่ใชการได 

                   (3) สํารวจพื้นที่ และครัวเรอืนที่คาดวาจะประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค

บรโิภค  ระยะทางในการขนสงน้ํา 

                  (4) เตรยีมแผนการแจกจายน้ําใหแกประชาชนในหมูบานที่ประสบปญหาขาดแคลนน้ํา

อยางรุนแรง   โดยประสานกับการประปาสวนภูมภิาค (น้ําประปาสะอาด)  อําเภอจัตุรัสตลอดจนขอ

ความรวมมอืจากภาคเอกชนเขารวมในการใหความชวยเหลอืประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย 

                   (5) ประชาสัมพันธใหประชาชนเตรยีมสํารองน้ํา  และใชน้ําอยางประหยัด ใหคุมคาและ

เพยีงพอในหนาแลง 

                   (6) ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน ในการใชน้ําอยางประหยัดและคุมคา 

โดยเฉพาะการทําการเกษตรในชวงหนาแลงใหเลอืกปลูกพชืที่ใชน้ํานอย 



 

                   2.2.2 ดานการใหความชวยเหลอื 

                    (1)  เมื่อเกดิสถานการณขึ้น   ศูนยอํานวยการเฉพาะกจิปองกันและแกไขปญหาภัยแลง

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  จัดเจาหนาที่ เตรยีมเครื่องมอือุปกรณในการ ออกแจกจายน้ํา 

อุปโภค - บรโิภค  ประกอบดวย รถยนตบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา ขอมูลจํานวนครัวเรอืนที่ขาดแคลนน้ํา          

ความเดอืดรอนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย  และรายงานสถานการณการเกดิภัยแลงใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทราบ พรอมรายงานอําเภอและจังหวัดทราบตอไป 

                    (2) ศูนยอํานวยการเฉพาะกจิปองกันและแกไขปญหาภัยแลงองคการบรหิารสวนตําบล

บานกอก  ดําเนนิการใหความชวยเหลอืดานตางๆ ไดแก  การแจกจายน้ํา   การชวยเหลือดาน          

ปศุสัตว เทาที่จําเปน 

3. หนวยปฏบิตั ิ

                 ศูนยอํานวยการเฉพาะกจิปองกันและแกไขปญหาภัยแลง   องคการบรหิารสวนตําบล   

บานกอก ประกอบดวย      

               3.1 หนวยงานหลัก 

                  องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)  ทําหนาที่   

ฝายอํานวยการของศูนยอํานวยการ ปองกันและแกไขปญหาภัยแลง  ในการจัดระบบบรหิารงาน

ประสานงานอํานวยการ  การกํากับตดิตามการปฏบิัตงิานของเจาหนาที่ 

               3.2 หนวยงานรอง 

                    3.2.1 การประสานงานกับ การประปาสวนภูมภิาคอําเภอจัตุรัส   สนับสนุนน้ํา   

แจกจายน้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภค ใหแกประชาชนที่ประสบภัยแลง 

                    3.2.2 องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  สนับสนุนรถยนตบรรทุกน้ํา  1 คัน    

เครื่องสูบน้ํา 2 เครื่อง ใชในกรณทีี่รถบรรทุกน้ําเขาไปไมถงึแหลงน้ํา 

                3.3 หนวยงานสนับสนุน 

                     กรณทีปีญหาภัย แลงเกนิขดีความ สามารถ ของศูนยอํานวยการเฉพาะกจิปองกันและแกไข

ปญหาภัยแลง  องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  จะ ขอความชวยเหลอืไปยังศู นยอํานวยการปองกัน

ภัยฝายพลเรอืนอําเภอจัตุรัส  เพื่อประสานขอการสนับสนุนไปยังหนวยงานระดับจังหวัด  และระดับเขต

ตอไป 

 

 

 

 

 



 

4. งานดานธุรการและการสนับสนุน 

                4.1 กําลังคน 

                   4.1.1 สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน  (อปพร.)  องคการบรหิาร           

สวนตําบลบานกอก   จํานวน  163  คน ที่อยูตามหมูบานตางๆ ทัง้ 17 หมูบาน                 

                   4.1..2 พนักงานองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก    จํานวน  54   คน 

               4.2 งบประมาณ 

                    งบประมาณจากองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก ซึ่งใชเปนคาน้ํามันเช้ือเพลงิ สําหรับ

รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค และเครื่องสูบน้ํา  

 

5. การบังคับบัญชาและตดิตอสื่อสาร 

                5.1 การบังคับบัญชา 

                     5.1.1 หนวยงานหลักและหนวยงานรอง   ใหอยูในการอํานวยการศูนยอํานวยการ

เฉพาะกจิปองกนัและแกไขปญหาภัยแลงองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก    โดยมนีายกองคการ

บรหิารสวนตําบลบานกอกเปนผูอํานวยการศูนยอํานวยการเฉพาะกจิปองกันและแกไขปญหาภัยแลง 

                     5.1.2 ที่ตัง้ศูนยอํานวยการเฉพาะกจิปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ตัง้อยูที่ที่ทําการ

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก (สํานักงานปลัด งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)   เลขที่13  

หมูที่ 12  ตําบลบานกอก   อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ      หมายเลขโทรศัพท   0-44  840-207 , 

0-44- 840232   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    แผนการแจกจายน้ําอุปโภคบรโิภค ป 2565 

                  บัญชี หมูบาน/ชุมชนที่มคีวามเสี่ยงตอการประสบภัยแลง  ป 2564 

ลําดับ ช่ือ-สกุล หมูที่ 

แหลงน้ําที่ใช

ชวยเหลอื 

จํานวนน้ํา 

ที่ใช หมายเหตุ 

      ภัยแลง (ลติร)   

1 ฟารมหมู นวฮะภูมิ 8 หวยลําคันฉู 144,000 ขอเฉพาะน้ําไมพอใช 

2 วัดปาแจง 13 หวยลําคันฉู 112,000 เอาน้ําประปาเขาแลว 

3 นางเฉลยีว โหรทรัพย 8 หวยลําคันฉู 104,000 ขุดเจาะน้ําบาดานแลว 

4 นางสมมาตร จําปาทอง 13 หวยลําคันฉู 48,000 น้ําประปาเขาไมถึง 

5 นางมยุรี โคตรบํารุง 12 หวยลําคันฉู 40,000 น้ําประปาเขาไมถึง 

6 นางทองเลื่อน ขวัญบุญจันทร 12 หวยลําคันฉู 32,000 น้ําประปาเขาไมถึง 

7 นายบุญชู ทุมสะทาน 5 ลําหวยอหีมี 24,000 น้ําประปาเขาถงึแลว 

8 นางราตรี เพยีรขุนทด 5 ลําหวยอหีมี 24,000 น้ําประปาเขาถงึแลว 

9 น.ส.บุษบา โสภาเพชร 5 ลําหวยอหีมี 24,000 น้ําประปาเขาถงึแลว 

10 นายทอน คําบุญเรอืง 5 ลําหวยอหีมี 16,000 น้ําประปาเขาไมถงึ 

11 นายพนม ภูมรินิทร 5 ลําหวยอหีมี 16,000 น้ําประปาเขาไมถึง 

12 นางหนูนอย พพิธิกลุ 5 ลําหวยอหีมี 16,000 น้ําประปาเขาไมถึง 

13 นางคําหมื่น สรอยเปา 5 ลําหวยอหีมี 16,000 น้ําประปาเขาไมถึง 

14 นางราตรี พพิธิกลุ 5 ลําหวยอหีมี 16,000 น้ําประปาเขาไมถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            ตารางขอมูลพื้นที่ประสบสภาวะความแหงแลงเขตรับผิดชอบ ของ อบต.บานกอก  

 

 

ช่ือหมูบาน 

 

หมูที่ 

 

พื้นที่ทัง้หมด 

(ไร) 

 

ประสบภาวะ 

ความแหงแลง 

(ไร) 

 

พื้นที่ประสบ 

ความแหงแลง 

 

หมายเหตุ 

บานกอก 1 1,387   794    

บานกอก 2 2,132 1,540    

โนนทอง 3 3,000 2,150    

สําโรงทุง 4 2,581 1,970    

หลุบง้ิว 5 4,773 2,860    

มะเกลอื 6 4,640 2,325    

สระสี่เหลี่ยม 7 4,665 2,678    

โนนสะอาด 8 3,752 1,540    

ทุงสวางวัฒนา 9 4,575 2,945    

คงคาลอม 10 3,448 1,530    

โนนทอง 11 3,655 1,650    

บานกอก 12 2,959 1,820    

มะเกลอื 13 3,675 1,420    

สระสี่เหลี่ยม 14 4,765 2,562    

หนองไผ 15 3,603 1,980    

ดงผาสุข 16 3,445 1,961    

โนนทอง 17 1,755   980    

รวม          - 58,810 32,705 17  

 

 

 

 

 

 

 



 

ลําดับ

ที ่

ระยะทางจาก

อําเภอถงึ 
หมูที่ ช่ือหมูบาน พชืท่ีปลูก ความรุนแรง หมายเหตุ 

ถงึพื้นที่ประสพ

ภัยแหง (กม.) 

1 2 1 บานกอก มัน,ขาวโพด,ขาว แลงบางสวน   

2 2 2 บานกอก มัน,ขาวโพด,ขาว แลงบางสวน   

3 11 3 บานโนนทอง หอม,ผัก,ขาว,ออย,มัน แลงบางสวน   

4 6 4 บานสําโรงทุง นาปรัง,ขาวโพด,ผัก แลงบางสวน   

5 10 5 หลุบง้ิว ขาวนาป,ออย,ขาวโพด แลงบางสวน   

6 6 6 มะเกลอื 
ขาวนาป,ออย,ขาวโพด

,พริก,หอม แลงบางสวน   

7 15 7 สระสี่เหลี่ยม 
ออย,มัน,ขาวโพด,ขาว,พริก,

หอม แลงบางสวน   

8 6 8 โนนสะอาด มัน,ขาวโพด,ขาว แลงบางสวน   

9 18 9 ทุงสวางวัฒนา ออย,มัน,,ขาว แลงบางสวน   

10 6 10 คงคาลอม มัน,ขาว แลงบางสวน   

11 7 11 โนนทอง หอม,ขาวโพด,ขาว แลงบางสวน   

12 4 12 กอก มัน,ขาวโพด,ขาว แลงบางสวน   

13 6 
13 มะเกลอื 

มัน,ขาวโพด,ขาวนาปรัง

,พริก แลงบางสวน   

14 15 14 สระสี่เหลี่ยม ออย,มัน,ขาวโพด,ขาวนาป แลงบางสวน   

15 18 15 หนองไผ มัน,ขาวโพด,ออย, แลงบางสวน   

16 18 16 ดงผาสุข มัน,ขาวโพด,ออย, แลงบางสวน   

17 7 17 โนนทอง ขาว,ออย,มัน แลงบางสวน   

 



 



 

 

 

 

 

 



  7.2 การตดิตอสื่อสาร 

บัญชรีายชื่อหนวยงานราชการ รัฐวสิาหกจิ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ภาคเอกชน และองคกรเครอืขายในเขตอําเภอจัตุรัส 

ลําดับ

ที ่ ชื่อหนวยงาน วทิยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท 

    

นามเรยีก

ขาน ความถี ่ โทรศัพท โทรสาร 

1 นายอําเภอ - - 044-851377  

2 
ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงาน

ปกครอง 
- 162.200 044-851409ตอ11 

  

3 ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความม่ันคง  พลับพลึง  162.200 044-851409ตอ12   

4 นายกเทศมนตรจัีตุรัส  บัวหลวง  162.550 081-9778180   

5 ทองถิ่นอําเภอจัตุรัส - - 044-582054   

6 สถานตีํารวจภูธรจัตุรัส  จัตุรัส  153.325 044-851500   

7 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโนน

ทอง  ตําบลบานกอก 
- - 044-745305 

  

8 เกษตรอําเภอจัตุรัส - - 044-851413   

9 สํานักงานการไฟฟาภูมภิาคอําเภอจัตุรัส - - 044-851111   

10 การประปาภูมภิาคอําเภอจัตุรัส - - 044-851300   

11 โรงพยาบาลจัตุรัส -  153.875 044-851499  

12 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ

สี่เหลี่ยม ตําบลบานกอก 
- - 044-025741 

  

 

                                                        ลงช่ือ  จ.ส.อ.                                 ผูเขยีนแผน   

                                                                          (ประสทิธิ์ศักดิ์  มาตกุล)  

                                                            นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการ                                                                                                                                                           

                                                             

      

                                                        ลงช่ือ                                           ผูเห็นชอบแผน  

                                                                     (นายสุทธศัิกดิ์  สังขทอง) 

                                                                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

 

 

                                                        ลงช่ือ                                            ผูอนุมัตแิผน 

                   (นายส มพงษ  ผิวรักษา) 

                                                       ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

                                                               องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 
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