
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ 
ในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. ๒๕๖3 
 

องค�การบริหารสวนตําบลพระเสาร� 

อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

 

 

 

 
 

 

 

 



คํานํา 

สถานการณ�สาธารณภัยในป�จจุบันมีแนวโน�มเกิดข้ึนอย างต อเนื่องและซับซ�อนมากข้ึน มีสาเหตุ
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ    
การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู สังคมเมืองอย างรวดเร็ว ทําให�ประชาชนมีโอกาส   
อยู ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยเพ่ิมมากข้ึน ส งผลให�ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ท้ังภัยท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ เช น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล�ง และภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย� เช น อัคคีภัย ภัยจาก 
การคมนาคมขนส ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป5นต�น 

  องค�กรปกครองส วนท�องถ่ินเป5นหน วยงานท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการให�ความช วยเหลือและบรรเทาภัยในลําดับแรกก อนท่ีหน วยงานภายนอกจะเข�าไปให�ความช วยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กําหนดให�องค�กรปกครอง
ส วนท�องถ่ินแห งพ้ืนท่ีมีหน�าท่ีป7องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท�องถ่ินของตน โดยมีผู�บริหารท�องถ่ินของ
องค�กรปกครองส วนท�องถ่ินแห งพ้ืนท่ีนั้นเป5นผู�รับผิดชอบในฐานะผู�อํานวยการท�องถ่ิน และแผนการป7องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได�กําหนดให�กองอํานวยการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห งพ้ืนท่ี 
องค�การบริหารส วนตําบลทําหน�าท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังจัดต้ังศูนย�
ปฏิบัติการฉุกเฉินท�องถ่ินและเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผู�อํานวยการท�องถ่ิน เป5นผู�ควบคุมและสั่งการเพ่ือ
ทําหน�าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกว าสถานการณ�จะกลับเข�าสู ภาวะปกติ พร�อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการใน
การป7องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน จึงถือเป5นภารกิจสําคัญขององค�กรปกครอง
ส วนท�องถ่ินท่ีจะต�องเตรียมความพร�อมในการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การเผชิญเหตุและให�ความช วยเหลือผู�ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ�สิ้นสุดลง 

  ดังนั้น องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� จึงได�จัดทําแผนปฏิบัติการในการป7องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยข้ึน เพ่ือเป5นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร�อม การแจ�งเตือนภัย และการดําเนินการช วยเหลือ
ให�แก หน วยงาน ในระดับท�องถ่ินร วมกับหน วยงานต างๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและพ้ืนท่ีข�างเคียง ต้ังแต ก อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต�องตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับแผนการป7องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล�องกับ
แผนการป7องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือป7องกันและลดความ
สูญเสียต อชีวิต และทรัพย�สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย างมีประสิทธิภาพต อไป 

 

 

                     (นายพูนศักด์ิ  สีมารัตน�) 
             ปลัดองค�การบริหารส วนตําบล ปฏิบัติหน�าท่ี 

     นายกองค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� 



สารบัญ 

                                                                                          หน
า 
  

คํานํา         
สารบัญ        
นิยามศัพท�     

บทท่ี ๑ สถานการณ�และความเส่ียงจากภัยพิบัติ             ๑ 
 วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 แผนท่ีตําบลพระเสาร 

- พ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 
- พ้ืนท่ีเศรษฐกิจและพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม 
- พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
- พ้ืนท่ีปลอดภัย 

บทท่ี ๒ ข
อมูลพ้ืนฐานขององค�การบริหารส*วนตําบลพระเสาร�           ๓ 
  ๒.๑  ลักษณะทางภูมิศาสตร 
 ๒.๒ ประชากร 
 ๒.๓ ลักษณะการประกอบอาชีพ 
 ๒.๔ ข3อมูล ป4จจัย ภูมิประเทศ สภาพทางสังคม สิ่งแวดล3อมท่ีก5อให3เกิดความเสี่ยงภัย 
 ๒.๕ สถิติการเกิดภัย 
 ๒.๖ ข3อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
 ๒.๗ การวิเคราะหความเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ีของตําบลพระเสาร 

บทท่ี ๓ องค�กรปฏิบัติในการป/องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ี              ๖ 
 ๓.๑  ในภาวะปกติ 
 ๓.๒ ในภาวะฉุกเฉิน 
   -  โครงสร3างหน3าท่ีและการแบ5งมอบภารกิจของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 ๓.๓ แหล5งท่ีมาของงบประมาณในการป?องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
 ตารางท่ี ๓ - ๒ : ตารางแสดงป4จจัย/สาเหตุท่ีทําให3เกิดความเสี่ยง ฯ     

บทท่ี ๔ การปฏิบัติก*อนเกิดภัย                      ๑4 
 ๔.๑  การวิเคราะหสถานการณ ประเมินผลกระทบ ความสูญเสียและศักยภาพ 
 ๔.๒ การป?องกันและลดผลกระทบ 
   -  การจัดทําแผนชุมชน 
  -  การจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยชุมชน/หมู5บ3าน 
  



หน
า 
๔.๓  การเตรียมความพร3อม 

  ๔.๓.๑  ชุมชน 
  ๔.๓.๒  เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ 
  ๔.๓.๓  สัญญาณเตือนภัย 
  ๔.๓.๔  ยานพาหนะ 
 ๔.๔  การแจ3งข5าว เฝ?าระวังและเตือนภัยล5วงหน3า 
 ๔.๕  การอพยพ และจัดการพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ือรับรองการอพยพ 
 ๔.๖  การประสานงานกับภาคประชาสังคมและองคกรสาธารณกุศล 
 ๔.๗  อ่ืนๆ 

บทท่ี  ๕  การปฏิบัติขณะเกิดภัย              21 
 ๕.๑  การเตรียมพร3อมรับสถานการณ 
  (๑)  การเฝ?าระวังและติดตามสถานการณ 
  (๒)  การประเมินและรายงานสถานการณ 
  (๓)  การแจ3งเตือนภัย 
 ๕.๒  การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
  (๑)  การควบคุมพ้ืนท่ี 
  (๒)  การลดผลกระทบของภัย 
  (๓)  การอพยพและค3นหาในพ้ืนท่ีประสบภัย 
 ๕.๓  การประเมินความเสียหายและความต3องการการช5วยเหลือเบ้ืองต3น 
 ๕.๔  การรับบริจาคและการจัดการของบริจาค 
 ๕.๕  การร3องขอความช5วยเหลือ 

บทท่ี  ๖  การปฏิบัติหลังเกิดภัย               ๒6 
 ๖.๑  การประเมินความเสียหาย ความต3องการของผู3ประสบภัย และการเยียวยา 
 ๖.๒  การฟHIนฟูโครงสร3างพ้ืนฐาน สิ่งสาธารณะประโยชน 
  -  กรณีอยู5ในความรับผิดชอบของ อปท. 
  -  กรณีอยู5ในความรับผิดชอบของหน5วยงานอ่ืน 
 ๖.๓  การฟHIนฟูระบบเศรษฐกิจ อาชีพและสิ่งแวดล3อม 
 ๖.๔  การประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติงาน 

บทท่ี  ๗  การส่ือสาร               ๒8 
 ๗.๑  การสื่อสารหลัก 
 ๗.๒  การสื่อสารรอง 
 ๗.๓  การสื่อสารสํารอง 
 
   



 
ภาคผนวก 

ก. ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวข3องการป?องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. 
ข. ข3อมูลประชากรในพ้ืนท่ีของ อบต.พระเสาร/ขนย3าย /อพยพ /ก5อนเปJนอันดับแรก 
ค. ข3อมูลเศรษฐกิจท่ีสําคัญ/ด3านปศุสัตว/ด3านการเกษตร/ด3านประมง 
ฆ.   บัญชีสถานท่ีสําคัญในเขตองคการบริหารส5วนตําบลพระเสาร 
ง.   บัญชีรายชื่อ องคกรการกุศล ในเขตพ้ืนท่ียโสธร 
จ.   เครื่องมือจักรกล ยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณท่ีใช3งานป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฉ.   บัญชีรายชื่อเจ3าหน3าท่ี หน5วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองส5วนท3องถ่ิน ภาคเอกชน 

และองคกรเครือข5าย ในเขตอําเภอมหาชนะชัย และในเขตยโสธร 
ช.   บัญชียานพาหนะเพ่ือเตรียมการอพยพประชาชน 
ซ.   หนังสือรับรองผู3ประสบภัย/พ้ืนท่ีปลอดภัยรองรับการอพยพ 
ฌ.  แบบรายงานเหตุด5วนสาธารณภัย 
ญ.  การแบ5งมอบภารกิจตามโครงสร3างศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ 
ฎ.  รายงานสถานการณภัยแล3ง 
ฏ.  พ้ืนท่ีปลอดภัยรองรับการอพยพ  
ฐ. บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณท่ีใช3งานป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 
 

 
 

 



นิยามศัพท
 
  การป�องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต�างๆ ท่ีกําหนดข้ึนล�วงหน&า ท้ังทางด&าน
โครงสร&าง (Structural Approach) และท่ีมิใช�ด&านโครงสร&าง (Non Structural Approach) เพ่ือลดหรือ
ควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
  การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต�างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทางลบ
จากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปCองกันมิให&เกิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจก�อให&เกิดสาธารณภัย 
  การเตรียมความพร�อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีดําเนินการล�วงหน&าก�อน
เกิดสาธารณภัย เพ่ือเตรียมพร&อมการจัดการในสถานการณFฉุกเฉิน ให&สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัย
ได&อย�างทันการณF และมีประสิทธิภาพ 
  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดต้ังองคFกรและการบริหาร
จัดการด&านต�างๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณFฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการเตรียม
ความพร&อมรับมือและการฟNOนฟูบูรณะ  
  การฟ#$นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟNOนฟูสภาพเพ่ือทําให&สิ่งท่ีถูกต&องหรือได&รับความ
เสียหายจากสาธารณภัยได&รับการช�วยเหลือ แก&ไขให&กลับคืนสู�สภาพเดิมหรือดีกว�าเดิม รวมท้ังให&ผู&ประสบภัย
สามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติได&โดยเร็ว  
   หน(วยงานของรัฐ หมายถึง ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคFการมหาชน และหน�วยงานอ่ืนของรัฐ       
แต�ไม�หมายความรวมถึงองคFกรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
    องค
กรปกครองส(วนท�องถ่ิน หมายถึง องคFการบริหารส�วนตําบล เทศบาล องคFการบริหารส�วนจังหวัด 
เมืองพัทยา และองคFกรปกครองส�วนท&องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 
    องค
กรปกครองส(วนท�องถ่ินแห(งพ้ืนท่ี หมายถึง องคFการบริหารส�วนตําบล เทศบาล เมืองและองคFกร
ปกครองส�วนท&องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง แต�ไม�หมายรวมถึงองคFการบริหารส�วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
  ผู�บัญชาการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห(งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
    รองผู�บัญชาการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห(งชาติ  หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    ผู�อํานวยการกลาง  หมายถึง  อธิบดีกรมปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    ผู�อํานวยการจังหวัด  หมายถึง  ผู&ว�าราชการจังหวัด 
    รองผู�อํานวยการจังหวัด  หมายถึง  นายกองคFการบริหารส�วนจังหวัด 
    ผู�อํานวยการอําเภอ  หมายถึง  นายอําเภอ 
  ผู�อํานวยการท�องถ่ิน  หมายถึง  นายกองคFการบริหารส�วนตําบล, นายกเทศมนตรี  
  ผู�ช(วยผู�อํานวยการท�องถ่ิน  หมายถึง ปลัดองคFกรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
  เจ�าพนักงาน หมายถึง ผู&ซ่ึงได&รับแต�งต้ังให&ปฏิบัติหน&าท่ีในการปCองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีต�างๆ 
ตามพระราชบัญญัติปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐  
  กองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคFกรปฏิบัติในการปCองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
    กองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง องคFกรปฏิบัติในการปCองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ และทําหน&าท่ีช�วยเหลือจังหวัดในการปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    กองอํานวยการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยท�องถ่ินแห(งพ้ืนท่ี หมายถึง องคFกรปฏิบัติในการ
ปCองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคFการบริหารส�วนตําบล/เทศบาล และเป_นหน�วยเผชิญเหตุเม่ือเกิด    
สาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี 
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บทท่ี ๑ 
สถานการณ�และความเสี่ยงจากภัยพิบัต ิ

 ๑.๑ สถานการณ�  
 ในป�จจุบันสถานการณ�สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เช น  อุทกภัย  ดินโคลนถล ม
แผ นดินไหวพายุฤดูร+อนท่ีเกิดข้ึน มีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน  ภัยพิบัติดังกล าวมีป�จจัยหลักมาจากการ
กระทําของมนุษย�  เช น  การตัดไม+  การใช+ทรัพยากรธรรมชาติอย างฟุ5มเฟ6อย  การขยายตัวของชุมชนเมือง  และ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีทําลายสิ่งแวดล+อม  เป7นสาเหตุท่ีทําให+โลกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เกิดสภาพอากาศ
แปรปรวน ร+อนจัดและอากาศท่ีหนาวจัด  หรือเกิดฝนตกในปริมาณมากเป7นเวลานานส งผลให+เกิดน้ําท วมหนัก  และ
แผ นดินถล ม  ดังท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดทางภาคใต+ของประเทศไทย ซ่ึงภัยพิบัติดังกล าวได+ส งผลกระทบต อชีวิต
ความเป7นอยู  และสร+างความเสียหายแก ทรัพย�สินของ ประชาชน  ชุมชน และของรัฐ   

 ในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� จะประสบกับป�ญหาวาตภัยเป7นส วนใหญ  โดยมี
จํานวน ๑๐ หมู บ+าน เนื่องจากในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีประสบเหตุวาตภัยนั้นมีลักษณะเป7นท่ีโล ง ไม มีต+นไม+ก้ันทางลม 
และเป7นพ้ืนท่ีมีกระแสลมพัดผ านทําให+ เวลาเกิดพายุฝนบ+านเรือนของประชาชนท่ีอยู บริเวณนั้นจะได+รับ
ผลกระทบรุนแรง ส งผลให+บ+านเรือนประชาชนและสถานท่ีราชการได+รับความเสียหายเป7นอย างมาก 

๑.๒ วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผน 
๑)  เพ่ือสร+างเสริมความรู+  ความเข+าใจ  และความตระหนักเก่ียวกับสาธารณภัยให+แก ประชาชน 

และชุมชน  
๒) เพ่ือให+ประชาชนและชุมชนเข+ามามีส วนร วมในการจัดทําแผนฯ มีการเตรียมความพร+อมและมี

ความเชื่อม่ันในการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง 
๓) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด+านการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยให+มีประสิทธิภาพ 

สามารถลดความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติให+เหลือน+อยท่ีสุด 
 ๔) เพ่ือให+ประชาชนท่ีประสบภัยได+รับการช วยเหลือฟ6Fนฟูอย างท่ัวถึงและทันเวลา 
 ๕) เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย างมีเอกภาพ 
 ๖) เพ่ือสร+างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดี และสอดคล+องกับวัฏจักรการเกิดภัย 
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แผนท่ี องค�การบริหารส(วนตําบลพระเสาร� 
มาตราส วน ๑: ๕๐,๐๐๐  

                
                
                
                
                

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
                
                
                
                
            

 
  พ้ืนท่ีความรับผิดชอบ หมู� ๑-๑๐ 
  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจและพ้ืนท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร* 
  พ้ืนท่ีเส่ียงภัย เหตุวาตภัย 
  พ้ืนท่ีปลอดภัย 
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บทท่ี ๒ 
ข)อมูลพื้นฐานของ องค�การบริหารส(วนตําบลพระเสาร� 

  ๒.๑  ลักษณะทางภูมิศาสตร�  
    องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร�  ตําบลพระเสาร�  อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ต้ังอยู 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเนื้อท่ีประมาณ  ๓๕  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  ๒๑,๘๗๕ ไร  มีลักษณะ
สภาพพ้ืนท่ีเป7นท่ีราบสลับท่ีดอน มีอาณาเขตติดต อ ดังนี้ 
           ทิศเหนือ     ติดต อกับ  ตําบลค+อใหญ   อําเภอพนมไพร  จังหวัดร+อยเอ็ด       
      ทิศใต+   ติดต อกับ  ตําบลหัวเมืองและตําบลคูเมือง  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

   ทิศตะวันตก    ติดต อกับ  ตําบลคลีกลิ้ง อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 
     ทิศตะวันออก  ติดต อกับ  ตําบลคําไฮ  อําเภอพนมไพร  จังหวัดร+อยเอ็ด         

  ๒.๒ ประชากร   
๒.๒.๑ จํานวนประชากรและความหนาแน นประชากร จากข+อมูลของสํานักทะเบียนราษฎร�ของ

อําเภอมหาชนะชัย เม่ือวันท่ี  24 เดือน กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖3  พบว า องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร�    
มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น ๔,๒08 คน  จําแนกเป7นชาย ๒,๑19 คน  หญิง ๒,089 คน มีความหนาแน นเฉลี่ย 
๑๒๓ คนต อตารางกิโลเมตร  มีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น ๑,102 ครัวเรือน  
* จํานวนประชากร และประชากรกลุ(มเส่ียงภัย รายละเอียดภาคผนวก ข 

  ๒.๓ ลักษณะการประกอบอาชีพ 
   ๒.๓.๑ ประชาชนร+อยละ ๘๐ ขององค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� ประกอบอาชีพเกษตรกร
ท้ังนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร�ท่ีเหมาะสมกับ การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว�   
            เฉลี่ยรายได+ประชากรต อหัว/ต อปZ  ๓๔,๘๑๙.๐๖  บาท  
* ข)อมูล ด)านการเกษตร ด)านปศุสัตว� ด)านประมง รายละเอียดภาคผนวก ค 

  ๒.๔  ข)อมูลป4จจัย ภูมิประเทศ สภาพทางสังคม ส่ิงแวดล)อมท่ีก(อให)เกิดความเส่ียงภัย 
สถานการณ�  ลักษณะพ้ืนท่ีตําบลพระเสาร�เป7นพ้ืนท่ีราบลุ มสลับท่ีดอน มีลักษณะแห+งแล+งเป7นส วนมาก 
ประชาชนส วนใหญ ประกอบอาชีพทํานา จากลักษณะดังกล าวทําให+องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� มีความ
เสี่ยงเกิดสาธารณภัยได+ง าย โดยเฉพาะอัคคีภัย ไฟป5า วาตภัย ภัยแล+ง และภัยหนาว 
 ๒.๕  สถิติการเกิดภัย  
    ๒.๕.๑  วาตภัย 

วัน เดือน ป7 
ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย พ้ืนท่ีประสบภัย 
(หมู(ท่ี/ชุมชน) 

จํานวน
บ)านเรือน

เสียหายท้ังหลัง 
(หลัง) 

จํานวนบ)านเรือน
เสียหายบางส(วน 

(หลัง) 

มูลค(าความเสียหาย 
 (บาท) 

29 ก.ค. 62 พายุฤดูร+อน หมู  6 - 2   7,000 
5 เม.ย. 62 พายุฤดูร+อน หมู  3 - 1 1,000 

(ท่ีมา : อบต.พระเสาร�(กองช าง)  ข+อมูล  ณ  วันท่ี 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3) 
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๒.๕.๒  ภัยแล)ง 

วัน เดือน ป7 
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ
เกิดภัย 

พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมู(ที่/ชุมชน) 

จํานวนครัวเรือนที่
ประสบภัย  

พ้ืนที่การเกษตร
เสียหาย (ไร() 

จํานวนสัตว� 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 
- - - - - - 
      

 (ท่ีมา : ............................................................... ข+อมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 
  ๒.๕.๓  อัคคีภัย 

วัน เดือน ป7 
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมู(ที่/ชุมชน) 

จํานวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค(า 
ความเสียหาย 

(บาท) 
๓๑ ธ.ค.๒๕๕๓ ไฟไหม+กองฟาง บ+านขาทราย ๑ - - ๑,๕๐๐ 
๒๒ ก.พ.๒๕๕๕ ไฟไหม+โรงเก็บฟาง บ+านหัวดง ๑ - - ๗,๐๐๐ 
๒๙ มี.ค.๒๕๕๖ ไฟไหม+ป5าสาธารณะ บ+านปลาปabง - - - - 
๕ เม.ย. ๒๕๕๖ ไฟไหม+ป5าสาธารณะ บ+านปลาปabง - - - - 
๒๖ มี.ค.๒๕๕๘ ไฟไหม+กองฟาง บ+านพระเสาร� ๑ - - ๑,๕๐๐ 
๘ มี.ค. ๒๕๕๙ ไฟไหม+ป5าสาธารณะ บ+านหัวดง - - - - 
๑๑ มี.ค.๒๕๖๑ ไฟไหม+ไร อ+อย บ+านโนนยาง ๑ - - - 
๒๔ มี.ค.๒๕๖๑ ไฟไหม+โกดังเก็บฟาง บ+านขาทราย ๑ - - - 
11 ธ.ค.2561 ไฟไหม+กองฟาง ปBานปลาปabง 1 - - - 

 (ท่ีมา : อบต.พระเสาร� (สํานักงานปลัด อบต.)  ข+อมูล ณ วันท่ี 9 เดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖3) 

  ๒.๖ ข)อมูลพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 

ท่ี หมู(บ)าน/ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 
ประเภทภัยท่ีเกิดข้ึนบ(อยครั้ง/ 

คาดว(าจะเกิดข้ึน 
๑ บ+านพระเสาร� หมู  ๑ เป7นท่ีราบลุ ม, มีป5าชุมชน วาตภัย 
๒ บ+านปลาปabง หมู  ๒ ติดเขตป5าสงวนแห งชาติ อัคคีภัย,วาตภัย 
๓ บ+านโนนยาง หมู  ๓ เป7นท่ีราบลุ ม อัคคีภัย,วาตภัย 
๔ บ+านขาทราย หมู  ๔ เป7นท่ีราบลุ ม วาตภัย 
๕ บ+านโนนง้ิว หมู  ๕ เป7นท่ีราบลุ ม วาตภัย 
๖ บ+านหัวดง หมู  ๖ เป7นท่ีราบลุ ม, ติดเขตป5าสงวนฯ อัคคีภัย,วาตภัย 
๗ บ+านแดง หมู  ๗ เป7นท่ีราบลุ ม, ติดเขตป5าสงวนฯ วาตภัย 
๘ บ+านพระเสาร� หมู  ๘ เป7นท่ีราบลุ ม อัคคีภัย,วาตภัย 
๙ บ+านหัวดง หมู  ๙ เป7นท่ีราบลุ ม, ติดเขตป5าสงวนฯ วาตภัย 

๑๐ บ+านโนนยาง หมู  ๑๐ เป7นท่ีราบลุ ม อัคคีภัย,วาตภัย 
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๒.๗ การประเมินความเส่ียงภัยของ องค�การบริหารส(วนตําบลพระเสาร�.  
     จากข+อมูลสําคัญดังกล าวเบ้ืองต+น ทําให+ องค�การบริหารส(วนตําบลพระเสาร� มีความเสี่ยงต อการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้ (เรียงจากความเสี่ยงภัยมากไปหาน+อยตามลําดับ) 

 

ลําดับท่ี 
 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

๑ วาตภัย พายุฝนตกหนัก 
๒ ภัยแล+ง น้ําในแม น้ําชีแห+งขอด  ฝนท้ิงช วง 

จากความเสี่ยงต อภัยพิบัติ ดังกล าวข+างต+น ส งผลกระทบต อชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนและ
ของรัฐ ดังนั้น  องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� จึงจัดทําแผนปฏิบัติการในการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย     
องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร�  พ.ศ. ๒๕๖3  ข้ึนเพ่ือปBองกันการสูญเสียชีวิต/ทรัพย�สินและบรรเทาความ
เดือดร+อนให+กับผู+ประสบภัย 
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กองอํานวยการป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค*การบริหารส�วนตําบลพระเสาร* 

 

ฝ2ายอํานวยการ 
 

- นายก อบต./รอง   
  นายก อบต. ท่ีได�รับ  
  มอบหมาย 
- สํานักงานปลัด อบต. 
- กาํนัน/ผู�ใหญ�บ�าน/  
  ผู�นําชุมชน 
- อปพร. 
- OTOS 
- งานตามท่ี  
  ผู�บังคับบัญชาส่ัง 

 

 

ฝ2ายแผนและโครงการ 
 

- งานนโยบายและแผน 
- กองช�าง 
- งานตามท่ี   
  ผู�บังคับบัญชาส่ัง 

 

 

ฝ2ายป.องกันและ
ปฏิบตัิการ 

- สํานักงานปลัด 
- ตํารวจ 
- กาํนัน/ผู�ใหญ�บ�าน/   
  ผู�นําชุมชน 
- อปพร. 
- OTOS 
- งานตามท่ี 
  ผู�บังคับบัญชาส่ัง 

 

 

ฝ2ายฟ67นฟูบูรณะ 
 

- กองช�าง 
- กองคลัง 
- สาธารณสุขอําเภอ 
- ไฟฟ2า 
- ประปา 
- ทางหลวงชนบท 
- งานตามท่ี 
  ผู�บังคับบัญชาส่ัง 

 

 

ฝ2ายประชาสัมพันธ* 
 

- สํานักงานปลัด 
- งานนโยบายและแผน 
- วิทยุชุมชน 
- หอกระจายข�าว 
- กาํนัน/ผู�ใหญ�บ�าน/ 
  ผู�นําชุมชน 
- พนักงานส�วนราชการ 
- งานตามท่ี  
  ผู�บังคับบัญชาส่ัง 

 

 

บทท่ี ๓ 
องค�กรปฏิบัติในการปAองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ี 

 ๓.๑  องค�กรปฏิบัติ 
  กองอํานวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลพระเสาร� เป7นองค�กรหลักใน
การบริหารจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ มีภารกิจในการอํานวยการปBองกันและบรรเทา          
สาธารณภัย รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงาน ประสานการปฏิบัติกับภาคเอกชนและส วนราชการหน วยงานท่ี
เก่ียวข+อง ทําหน+าท่ีเป7นหน วยงานของผู+อํานวยการท+องถ่ิน และให+มีท่ีทําการ โดยให+ใช+ท่ีทําการองค�การบริหาร
ส วนตําบลพระเสาร� เป7นสํานักงานของผู+อํานวยการฯ มีนายกองค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� เป7น
ผู+อํานวยการ ปลัดองค�การบริหารส วนตําบล เป7นผู+ช วยผู+อํานวยการ กํานัน ผู+ใหญ บ+าน และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี
ร วมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รับผิดชอบในการปBองกันและบรรเทา         
สาธารณภัยในเขตตําบลพระเสาร�  เป7นหน วยเผชิญเหตุเม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนท่ี โดยเชื่อมโยงการบังคับ
บัญชาและการปฏิบัติกับกองอํานวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ 
แผนภูมิ : องค�กรปฏิบัติในการปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
 

 
 

 
๑. ฝEายอํานวยการ ทําหน+าท่ี อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล ในการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป7นไป

อย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และวางระบบการติดต อสื่อสารในการปBองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยระหว างกองอํานวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝ5ายท่ีเก่ียวข+อง  

๒. ฝEายแผนงานและโครงการ  ทําหน+าท่ีเก่ียวกับงานการวางแผนการปBองกันฯ การพัฒนาวางแผน การ
พัฒนาเก่ียวกับการปBองกันฯ ในทุกข้ันตอน งานติดตามประเมินผลการฝaกซ+อมแผนฯ งานการจัด
ฝaกอบรมต างๆ และงานการจัดโครงการเก่ียวกับการปBองกันฯ 
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๓. ฝEายปAองกันและปฏิบัติการ  ทําหน+าท่ีติดตามสถานการณ� รวบรวมข+อมูล ประเมินสถานการณ�ท่ีอาจ
เกิดข้ึน วางมาตรการต างๆ ในการปBองกันภัยมิให+ภัยเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแล+วให+ได+รับความเสียหายน+อย
ท่ีสุด จัดระเบียบแจ+งเตือนภัย การช วยเหลือประชาชนผู+ประสบภัย งานการข าว การรักษาความ
ปลอดภัย และการปฏิบัติการจิตวิทยา 

๔. ฝEายฟHIนฟูบูรณะ  ทําหน+าท่ีสํารวจความเสียหาย และความต+องการด+านต างๆ จัดทําบัญชีผู+ประสบ      
สาธารณภัย ประสานงานกับทุกหน วยงานท่ีเก่ียวข+องกับการสงเคราะห�ผู+ประสบสาธารณภัย 

๕. ฝEายประชาสัมพันธ�  ทําหน+าท่ีเป7นเจ+าหน+าท่ีเก่ียวกับประชาสัมพันธ� เผยแพร ความรู+เก่ียวกับการปBองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และการแถลงข าวข+อเท็จจริงเก่ียวกับความเสียหายและความช วยเหลือให+แก 
มวลชนและประชาชนท่ัวไปได+ทราบ 

  ๓.๒ แหล(งท่ีมาของงบประมาณในการปAองกันและบรรเทาภัยพิบัติ แหล(งท่ีมาของงบประมาณ 
๑. ภาวะปกติ 

   องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� ได+จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ ายประจําปZ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ด+านการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได+แก  

 (๑) โครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชนในช วงเทศกาล 
 (๒) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
 (๓) โครงการฝaกอบรมให+ความรู+ในการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (๔) ค าโฆษณาและเผยแพร ปBายประชาสัมพันธ� 
 (๕) จัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง 
 (๖) จัดซ้ือเลื่อยยนต� 
 (7) โครงการติดต้ังกระจกเลนนูน ตามโค+งในหมู บ+านหรือบริเวณท่ีมีจุดเสี่ยง 

   รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก (แผนงาน/โครงการในการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย       
ขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน ) 

 ๒. ภาวะฉุกเฉิน 
  (๑) ใช+งบประมาณรายจ ายประจําปZงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของหน วยงาน องค�การบริหาร

ส วนตําบลพระเสาร� 
(๒) ใช+จ ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด+วยการรับเงิน การเบิกจ ายเงิน           

การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด+วยค าใช+จ ายเพ่ือช วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน+าท่ีขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๘๕ (๑๐) แห งพระราชบัญญัติสภา
ตําบล และองค�การบริหารส วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(๓) ใช+เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากงบประมาณขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว าด+วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และหลักเกณฑ�ว าด+วย  
การต้ังงบประมาณเพ่ือการช วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน+าท่ีขององค�การบริหารส วนจังหวัด เทศบาล และ
องค�การบริหารส วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๓ ในการปBองกันและแก+ไขป�ญหาสาธารณภัยเพ่ือลดความสูญเสียและ
ความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนและของรัฐ  

กรณีท่ีองค�กรปกครองส วนท+องถ่ินพ้ืนท่ีติดต อหรือใกล+เคียงกับ องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร�          
ได+สนับสนุนการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีให+ใช+งบประมาณขององค�การบริหารส วนตําบล
พระเสาร� เม่ือมีความจําเป7นต+องได+รับความช วยเหลือจากเจ+าหน+าท่ีหรือหน วยงานของรัฐท่ีอยู นอกเขต            
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องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร�  ให+ผู+อํานวยการท+องถ่ิน (นายกองค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร�)                   
แจ+งผู+อํานวยการอําเภอหรือผู+อํานวยการจังหวัดแล+วแต กรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วต อไป 

๓.๑  กองอํานวยการปAองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค�การบริหารส(วนตําบลพระเสาร�  อํานาจหน)าท่ี 
๑. ปฏิบัติการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป7นหน วยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัย 
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการในการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. ช วยเหลือผู+อํานวยการจังหวัดและผู+อํานวยการอําเภอตามท่ีได+รับมอบหมาย 
๔. สนับสนุนการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยให+แก องค�กรปกครองส วนท+องถ่ินพ้ืนท่ีติดต อหรือ

พ้ืนท่ีใกล+เคียงเม่ือได+รับการร+องขอ 
องค�ประกอบของกองอํานวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� 

๑. นายกองค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� ผู+อํานวยการท+องถ่ิน 
๒. ปลัดองค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� ผู+ช วยผู+อํานวยการท+องถ่ิน 
๓. ผู+อํานวยการกองช าง กรรมการ 
๔. ผู+อํานวยการกองคลัง กรรมการ 

๕. หัวหน+าส วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 

๖. หัวหน+าส วนสวสัดิการและสังคม กรรมการ 

๗. หัวหน+าส วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล+อม กรรมการ 

๘. หัวหน+าส วนส งเสริมการเกษตร กรรมการ 

๙. หัวหน+าสํานักงานปลัด อบต. กรรมการ 
๑๐. พนักงานส วนตําบล/พนักงานจ+าง อบต.พระเสาร� กรรมการ 
๑๑. อาสาสมัครปBองกันภัยฝ5ายพลเรือน อบต.พระเสาร� กรรมการ 
๑๒. กํานัน/ผู+ใหญ บ+านทุกหมู บ+าน กรรมการ 
๑๓. ผู+แทนหน วยงานราชการในเขตตําบลพระเสาร� กรรมการ 

๓.๒  เม่ือเกิดหรือคาดว(าจะเกิดภัยพิบัติข้ึนในเขตองค�กรปกครองส(วนท)องถ่ิน  
นายกองค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� ซ่ึงเป7นผู+อํานวยการท+องถ่ินมีหน+าท่ีดําเนินการปBองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยโดยเร็ว โดยการจัดต้ังศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉินท+องถ่ิน เพ่ือทําหน+าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน จนกว า
สถานการณ�จะกลับสู ภาวะปกติ พร+อมท้ังประสานกับส วนราชการ หน วยงานท่ีเก่ียวข+องในพ้ืนท่ีในการจัดสา
ธารณภัยทุกข้ันตอน ในกรณีไม สามารถควบคุมสถานการณ�สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ศูนย�
ปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ีติดต อหรือใกล+เคียง และหรือกองอํานวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ 
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 (ภาวะฉุกเฉิน) 
 

 
    
    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โครงสร+างศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� ประกอบด+วย  ๓  ส วน ได+แก  
๑.  ส วนปฏิบัติการ 
๒.  ส วนวางแผน 
๓.  ส วนสนับสนุน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย*ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค*การบริหารส�วนตําบลพระเสาร* 

ส�วนปฏิบัติการ ส�วนวางแผน ส�วนสนับสนุน 

งานป2องกันฯ งานกองช�าง 

งานวิเคราะห5ฯ ส�วนสวัสดิการฯ 

งานธุรการ 

กองคลัง 

ส�วนการศึกษา 

ส�วนสาธารณสุข 
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ตารางท่ี ๓ - ๒ : ตารางแสดงป4จจัย/สาเหตุท่ีทําให)เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ อบต.พระเสาร� 
 

ประเภทของภัย 
ระดับความเส่ียงภัย ป4จจัย/สาเหตุ ท่ีทําให)เกิดความ

เส่ียงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

อุทกภัย หมู ท่ี 2,3, 
5,10 และ 

หมู ท่ี 4 

หมู ท่ี 7,6,  
และ 9 

หมู ท่ี 1  
และ 8 

ความเปราะบาง 
1. ประชากรส วนใหญ ประกอบ
อาชีพเลี้ยงสัตว�และเกษตร เม่ือ
เกิดอุทกภัยจึงมีความเสียหายใน
การประกอบอาชีพสูง 
ความล(อแหลม 
1. มีประชาชนอาศัยอยู ในพ้ืนท่ีท่ี
มีความเสี่ยงอุทกภัย 
2. ประชาชนส วนมากประกอบ
อาชีพเกษตร 
ศักยภาพ 
1 . ภ าครั ฐส ง เ ส ริ ม ให+ ป ระช า 
ชนมีความพร+อมรับมือกับ 
 2.อปท.มีแผนปBองกันและแก+ไข
ป�ญหาอุทกภัย  

- การประชาสัมพันธ�
ให+ ความรู+ เ ก่ี ยว กับ
อุทกภัย 
 

วาตภัย หมู ท่ี 1, 
2,6 และ  
หมู ท่ี 9 
 

หมู ท่ี 3,4, 
5,7,8, 
และ หมู ท่ี 10 

- ความเปราะบาง 
1 .  ก า ร เ ปลี่ ย น แ ป ล งส ภ า พ  
ภูมิอากาศ 
2. ภัยธรรมชาติมีความซับซ+อน
หลากหลายข้ึน 
3. บริเวณ หมู ท่ี 1,2,6  
และ หมู ท่ี 9 เป7นพ้ืนท่ีเสี่ยงและ
เกิดวาตภัยบ อยครั้ง เพราะ
บริเวณรอบหมู บ+านมีต+นไม+ขนาด
ใหญ  
ความล(อแหลม 
1.การปลูกสร+างบ+านแต เดิมเป7น
ลักษณะบ+านไม+ หลังคากระเบ้ือง 
หรือสังกะสี ท่ีไม ทนทาน 
2.บ+านเรือนบางส วนขาดการ
ซ อมแซมบํารุงรักษาโครงสร+าง 
3. หมู บ+านหมู ท่ี 1,2,6 และ  
หมู ท่ี 9 ประมาณ 7 หลังคาเรือน 
มั ก ป ร ะ ส บ ว า ต ภั ย บ อ ย ค รั้ ง 

- กิจกรรมรณรงค�
ประชาสัมพันธ�ให+
ความรู+ด+านวาตภัย  
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ประเภทของภัย 
ระดับความเส่ียงภัย ป4จจัย/สาเหตุ ท่ีทําให)เกิดความ

เส่ียงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

เนื่ อ งจาก ต้ั งอยู พ้ืน ท่ี เสี่ ย งต อ
แรงลม  
ศักยภาพ 
1.ประชาชนมีความตระหนักรู+ 
เข+าใจ และพร+อมท่ีจะปรับตัว 
2.พ้ืนท่ีเสี่ยงมีการเตรียมความ
พร+อมรับมือภัยพิบัติ  ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 
3 . ห น ว ย ง า น / ชุ ม ช น  มี ก า ร
ประกาศแจ+งเตือนผ านช องทาง
ต างๆ ให+ประชาชนทราบ 

อัคคีภัย หมู ท่ี 2,3 
,6 และ 
หมู ท่ี 10 

หมู ท่ี 1,4,5, 
7,8 และ   
หมู ท่ี 9 

- ความเปราะบาง 
1.ครัวเรือนส วนใหญ ขาดการดูแล
รักษาอุปกรณ�ไฟฟBาในบ+านเรือน 
2.ความประมาทและขาดความ
ระมัดระวัง 
3.หลายครัวเรือนมีผู+สูงอายุอาศัย
ลําพัง และขาดความระมัดระวัง
การใช+ไฟฟBา 
4.อปท.ไม มีรถดับเพลิง   เม่ือเกิด
จึงต+องร+องขอสนับสนุนจาก อปท.
ข+างเคียง  
ความล(อแหลม 
1.มีร+านขายน้ํามันและกfาซ LPG 
ในร+านเดียวกัน 
2 . ป ร ะ ช า ช น อ า ศั ย อ ยู กั น 
เป7นลั กษณะชุมชนแออัดการ
เ ข+ า ถึ ง พ้ื น ท่ี เ ม่ื อ เ กิ ด อั ค คี ภั ย
ค อนข+างยากลําบาก 
ศักยภาพ 
1.จัดทําแผนปBองกันและแก+ไข
ป�ญหาอัคคีภัยของอบต.พระเสาร� 
2.อปท.และหน วยงานท่ีเก่ียวข+อง 
จัดทําบัญชีสํารวจจุดเสี่ยงภัยใน
หมู บ+าน 

-ประชาสัมพันธ�
เตรียมความพร+อม
การปBองกันและ
อัคคีภัย 
-โครงการปBองกัน
อัคคีภัย ณ จุดเสี่ยง
ภัย )เพ่ิมทักษะ
ความรู+ด+านอัคคีภัย 
-โ ค ร ง กา รฝa กซ+ อ ม
แ ผ น ปB อ ง กั น แ ล ะ
บรร เทา        ส า
ธารณภัย (อัคคีภัย) 
- ติดต้ังถังดับเพลิงใน
หมู บ+าน 
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ประเภทของภัย 
ระดับความเส่ียงภัย ป4จจัย/สาเหตุ ท่ีทําให)เกิดความ

เส่ียงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

ภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน 

หมู ท่ี 
1,2,3 
และ     

หมู ท่ี 10 

หมู ท่ี 6,7 
และหมู ท่ี 9 

- ความเปราะบาง 
1. ป�จจัยด+านพฤติกรรมคน 
2. ป�จจัยด+านยานพาหนะ 
3.ป�จจัยด+านถนนและสิ่งแวดล+อม 
4.ป�จจัยด+านการบริหารจัดการ 
ความล(อแหลม 
1. มีจุดเสี่ยงต อการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก บริเวณทางโค+ง
บ+านโนนยาง หมูท่ี 10 จํานวน 2 
จุด บ+านปลาปabง หมูท่ี 2 จํานวน 
1 จุด บ+านพระเสาร� หมูท่ี 1 และ
หมูท่ี 8 มีทางต างระดับหน+ากู+ชีพ 
อบต .พระ เส า ร� แล ะทา ง โ ค+ ง 
จํานวน 2 จุด 
2. พ้ืนท่ี อปท. มีถนนสายหลัก 
สายหนองตุ – นาโพธิ์ และ  มหา
ชนะชัย – บ+านแดง เส+นทางผ าน
พ้ืนท่ี และเสี่ยงต อการเกิด
อุบัติเหตุช วงเทศกาล 
ศักยภาพ 
1 .  อ ป ท . มี ก า ร จั ด ต้ั ง ศู น ย�
ปฏิ บั ติการความปลอดภัยทาง
ถนน  
2. มีแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  
3. พ้ืนท่ีมีการซ อมแซมไฟฟBาส อง
สว างท่ีชํารุดอยู เสมอ 
4. มีการประสานกับหน วยงานท่ี
เ ก่ี ย ว ข+ อ ง  ใ ห+ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ซ อมแซมถนนและจุดเสี่ยงในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมรณรงค�
ประชาสัมพันธ�ให+
ความรู+ด+านความ
ปลอดภัยทางถนน 
- โครงการลด
อุบัติเหตุทางถนนช วง
เทศบาลปZใหม  -
สงกรานต� 
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ประเภทของภัย 
ระดับความเส่ียงภัย ป4จจัย/สาเหตุ ท่ีทําให)เกิดความ

เส่ียงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

ภัยแล)ง หมู ท่ี 2,5, 
และ 7 

 
 
 
 
 

หมู ท่ี 3,4 
และ 10 

หมู ท่ี 
1,6,8 
และ 9 

ความเปราะบาง 
1.ปริมาณฝนตกน+อยกว าหรือฝน
ไม ตกต+องตามฤดูกาล 
2 . ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ 
3.พ้ืนท่ีต้ังอยู นอกเขตชลประทาน 
ประสบป�ญหาขาดแคลนน้ํา 
ความล(อแหลม 
1. มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล+งบริเวณ หมู 
ท่ี 2,5,7 
2 . ห มู บ+ า น ต้ั ง อ ยู น อ ก เ ข ต
ชลประทาน ไม มีห+วยหนอง,คลอง 
,บึง  
ศักยภาพ 
1. อปท.มีการสํารวจแหล งน้ําใน
พ้ืนท่ี 
2. มีแผนปBองกันและแก+ไขป�ญหา
ภัยแล+ง 
3 . อ ป ท . มี ก า ร จั ด ต้ั ง ศู น ย�
ปฏิบัติการฉุกเฉินแก+ไขป�ญหาภัย
แล+ง 
4.บูรณาการกับ อปท.อ่ืนในพ้ืนท่ี
ส นั บ ส นุ น ย า น พ า ห น ะ เ พ่ื อ
แจกจ ายน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคให+
ประชาชน 

- กิจกรรมรณรงค�
ประชาสัมพันธ�ให+
ความรู+และใช+น้ํา
อย างประหยัด 
- กิจกรรมรณรงค� 
สํารวจ ซ อม และ
สร+างภาชนะเก็บน้ํา 
- ขุดลอกแหล งน้ํา- 
ฟ6Fนฟูแหล งน้ํา 
- กําจัดวัชพืชขุดลอก
คูคลองสาธารณะ 
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติก(อนเกิดภัย 

  ๔.๑  การวิเคราะห�สถานการณ� ประเมินผลกระทบ ความสูญเสียและศักยภาพ 
 ตําบลพระเสาร� มีพ้ืนท่ีประมาณร+อยละ  ๗๐  ของพ้ืนท่ีตําบลเป7นท่ีราบสลับท่ีดอน  มีท่ีราบลุ มร องน้ําเซาะ  
เหมาะแก การทําการเกษตร  ตําบลพระเสาร�มีพ้ืนท่ีป5าสงวนแห งชาติ  ๑  แห ง  มีเนื้อท่ีประมาณ  ๒,๐๐๐  ไร   
ส วนมากเป7นป5าไม+ยางนา  และไม+อ่ืน ๆ เป7นพ้ืนท่ีราบลุ ม ดินดอน  ประชาชนส วนใหญ ประกอบอาชีพทํานา จาก
ลักษณะดังกล าวทําให+องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� มีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยได+ง าย โดยเฉพาะ
อัคคีภัย ไฟป5า,ภัยแล+ง,วาตภัย และภัยหนาว ประเมินความเสี่ยงภัยและความล อแหลมในเขตพ้ืนท่ี โดย
พิจารณาจากข+อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการวิเคราะห�ข+อมูลสภาพแวดล+อม 
 

 ๔.๒  การปAองกันและลดผลกระทบ 
 -  การจัดทําแผนชุมชน 
 -  การจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยชุมชน/หมู บ+าน 
 

 ๔.๓  การเตรียมความพร)อม 
 ๔.๓.๑  ชุมชน  แนวทางปฏิบัติ 

-  เฝBาระวังและแจ+งเตือนภัยประชาชนท่ีอยู อาศัยและทํางานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ว ามีความเสี่ยงต อภัย
ประเภทใด ในหมู บ+าน/หรือชุมชน ทบทวนฝaกซ+อมแผนระบบเตือนภัยและแผนอพยพ ประเมินเพ่ือให+สามารถ
ประยุกต�ใช+ต อไป 

๔.๓.๒  เครื่องมือ เครี่องจักร อุปกรณ�  แนวทางปฏิบัติ 
-  จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ� ยานพาหนะ ท่ีจําเป7นต อการอพยพ จัดลําดับความสําคัญของการ

อพยพโดยจัดแบ งประเภทของบุคคล ตามลําดับความสําคัญเร งด วน 
๔.๓.๓  สัญญาณเตือนภัย   แนวทางปฏิบัติ 
- เฝBาระวังและแจ+งเตือนภัยและฝ5ายสื่อสารของคณะกรรมการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมู บ+าน/ชุมชนออกประกาศเตือนภัย ให+สัญญาณเตือนภัยและประกาศ เช น เสียงตามสายวิทยุหอกระจายข าว 
โทรโข ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง/สัญลักษณ�ต างๆ ท่ีกําหนดให+เป7นสัญญาณเตือนภัยประจําหมู บ+าน/ชุมชน 
๔.๓.๔  ยานพาหนะ    แนวทางปฏิบัติ 
  - จัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ�ท่ีจําเป7นให+พร+อม ใช+งานได+ทันทีจัดทํา
บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ�ของหน วยงานภาคีเครือข ายทุกภาคส วนปรับปรุง ซ อมแซม
เครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ�ด+านสาธารณภัยให+มีความพร+อมใช+งานจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ�ท่ี
จําเป7นพ้ืนฐานสําหรับชุมชน จัดเตรียมเชื้อเพลิงสํารอง/พลังงานสํารอง กําหนดจุดระดมทรัพยากร เพ่ือการ
บรรเทาสาธารณภัยและการอพยพ 
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 ๔.๔  การแจ)งข(าว เฝAาระวังและเตือนภัยล(วงหน)า 
 แนวทางปฏิบัต ิ

 -  จัดเจ+าหน+าท่ีเฝBาระวังและติดตามสถานการณ�ภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง และประสานกํานัน 
ผู+ใหญ บ+าน ผู+นําชุมชนหรือผู+นําหมู บ+าน รวมท้ังอาสาสมัคร แจ+งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร+อม เฝBาระวัง และ
ติดตามสถานการณ�ภัยอย างต อเนื่องและให+รายงานสถานการณ�การเกิดภัยมายัง องค�การบริหารส วนตําบล  
พระเสาร� โทรศัพท�หมายเลข ๐ ๔๕ ๙๗๐๒๙ ๐ และ ๐ ๔๕ ๗๑๕ ๕๓๐ วิทยุสื่อสารความถ่ี ๑๖๒.๘๐๐ MHz/ 
๑๕๕.๑๒๕ MHz โทรศัพท�สายด วนหมายเลข ๑๖๖๙  โดยวิเคราะห�และประเมิน  สถานการณ�การเกิดภัยเพ่ือ
การตัดสินใจแก+ป�ญหา โดยพิจารณาเรื่อง ความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนท่ีและประชาชนผู+ท่ีจะได+รับ
ผลกระทบ ความอ อนแอ เปราะบางและความสามารถของพ้ืนท่ีในการรับภัย  แนวโน+มการเกิดภัยซํ้าข้ึนอีก 
รวมถึงภัยท่ีเกิดตามมา (Secondary disaster) รวมถึงภัยท่ีมีความซับซ+อน (Complex Disasters) เพ่ือ
กําหนดแนวทางการตอบโต+ภัยและการแจ+งเตือนภัย และข+อมูลการแจ+งเตือนภัย นั้นต+อง  ชัดเจน ทันเวลา 
ถูกต+อง และเข+าใจง าย เป7นข+อมูลท่ีบอกถึงอันตราย   ท่ีกําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย�สินอันได+แก  ลักษณะ 
ขนาดของการเกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนท่ีการปกครอง ช วงเวลา ระยะเวลา  ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม  
และประชาชนต+องปฏิบัติอย างไร หรือต+องมีการอพยพหรือไม  ในกรณีเกิดไฟฟBาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ 
สัญญาณเตือนภัย ไม สามารถใช+ได+ ให+ใช+สัญลักษณ�การเตือนภัยเช น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืน ท่ีได+มีการ
ซักซ+อมความเข+าใจกับประชาชนไว+แล+ว 

 ๔.๕  การอพยพ และจัดการพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู)รับผิดชอบ 
๑. จัดทําแผนอพยพในพ้ืนท่ีเสี่ยงจาก 
    สาธารณภยั 

-  ประชุมผู+เก่ียวข+อง - สํานักงานปลัด(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- กองช าง 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน 
- ผู+นําคณะกรรมการปBองกันฯหมู บ+านชุมชน 
- ผู+นําทางศาสนา/ผู+บริหารศึกษา 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู)รับผิดชอบ 

๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ - ประชุมและสํารวจสถานท่ีปลอดภัย
สําหรับการอพยพ ประชาชนและสัตว�
เลี้ยง 
- เส+นทางหลัก และสํารองสําหรบัอพยพ 
- ปBายแสดงสญัญาณเตือนภัยปBายบอก
เส+นทางอพยพท้ังเส+นทางหลักและ
เส+นทางรอง 
- จัดเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณ� 
ยานพาหนะท่ีจําเป7นต อการอพยพ 
- จัดลําดับความสําคัญของการอพยพ
โดยจัดแบ งประเภทของบุคคล
ตามลาํดับความสําคัญเร งด วน 
- กําหนดจุดนัดหมายประจําชุมชนและ
พ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
- จัดทําคู มือการอพยพจากสาธารณภัย
ท่ีสั้น ง ายต อการทําความเข+าใจให+
ประชาชนได+ศึกษา 

- สํานักงานปลัด(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- งานโยบายและแผน  
- กองช าง 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน 
- ผู+นําคณะกรรมการปBองกันฯหมู บ+าน  
  ชุมชน ฝ5ายอพยพ 
- ผู+นําทางศาสนา/ผู+บริหารศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพกําลังหน วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือหน วยอพยพ 

- ทบทวนและฝaกซ+อมแผนอย าง
สม่ําเสมอ 

- สํานักงานปลัด(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน 
- ผู+นําคณะกรรมการปBองกันฯหมู บ+าน
ชุมชน 
 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให+ความรู+ในการ
ช วยเหลือตัวเองเมื่ออยู ในภาวะฉุกเฉิน 

- ประชุมหรือฝaกอบรม - สํานักงานปลัด(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน 
- ผู+นําคณะกรรมการปBองกันฯหมู บ+าน
ชุมชน ฝ5ายอพยพ 
- ผู+นําทางศาสนา/ผู+บริหารศึกษา 

๕. ทบทวนและฝaกซ+อมแผนระบบเตือน
ภัยแผนอพยพ ประเมินเพ่ือให+สามารถ
ประยุกต�ใช+ต อไป 

- ฝaกซ+อมแผนท้ังแบบปฏิบัติการบนโตfะ 
แลแบบปฏิบัติการจริง 

- สํานักงานปลัด(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน 
- ผู+นําคณะกรรมการปBองกันฯหมู บ+าน
ชุมชน ฝ5ายอพยพ 
- ผู+นําทางศาสนา/ผู+บริหารศึกษา 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู)รับผิดชอบ 

๖. ตรวจสอบการทํางานระบบสื่อสาร - ติดต อกับผู+มีวิทยสุื่อสาร/ผู+มี
โทรศัพท�มือถือเพ่ือเข+าร วมในการแจ+ง
เตือนภัย 

- สํานักงานปลัด(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- หัวหน+าปBองกันและบรรเทาสาธารณ  
  ภัย 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน 
- หัวหน+าชุดเฝBาระวังและแจ+งเตือนภัย
และหัวหน+าชุดสื่อสารของคณะกรมการ
ปB อ ง กั นแ ละบร ร เท าส า ธ า รณภั ย
หมู บ+าน/ชุมชน 
- มิสเตอร�เตือนภัย 

๗. แจ+งประชาชนท่ีอาศัยและทํางานใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ว ามีความเสี่ยงต อภยั
ประเภทใด ในหมู บ+าน/ชุมชน เช น 
อุทกภัย ดินโคลนถล ม ไฟป5า เป7นต+น 

การประชุมหมู บ+าน/ชุมชน - สํานักงานปลัด(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- หัวหน+าปBองกันและบรรเทาสาธารณ 
  ภัย 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน 
- หัวหน+าชุดเฝBาระวังและแจ+งเตือนภัย
และหัวหน+าชุดสื่อสารของคณะกรมการ
ปB อ ง กั นแ ละบร ร เท าส า ธ า รณภั ย
หมู บ+าน/ชุมชน 

 ๔.๕.๒ การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู)รับผิดชอบ 
๑.การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย - จัดเตรยีมพ้ืนท่ีให+เหมาะสมกับจํานวน

ผู+อพยพและสัตว�เลี้ยง 
- จัดเตรยีมและดูแลความสะอาดของ
ห+องนํ้า อาหาร นํ้าดื่มและสิ่งแวดล+อม
ให+ถูกลักษณะ 
- จัดระเบียบพ้ืนท่ีอพยพโดยแบ งพ้ืนท่ี
ให+เป7นสัดส วน เป7นกลุ มครอบครัวหรือ
กลุ มชุมชน 
- จัดเตรยีมสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
- จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแห งอ่ืนไว+
รองรับในกรณีพ้ืนท่ีไม เพียงพอ 

- สํานักงานปลัด(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- กองช าง 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน 
- ผู+นําคณะกรรมการปBองกันฯหมู บ+าน/
ชุมชน 
- ผู+นําทางศาสนา/ผู+บริหารศึกษา 
- อปพร. อสม. อาสาสมัครต างๆ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู)รับผิดชอบ 

๒. การรักษาความปลอดภัย - จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานท่ีอพยพ 
และบ+านเรือนของผู+เสียหาย 

- สํานักงานปลัด(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- ตํารวจ 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน 
- ผู+นําคณะกรรมการปBองกันฯหมู บ+าน/ชุมชน 
- ผู+นําทางศาสนา/ผู+บริหารศึกษา 
- อปพร. อาสาสมัครต างๆ 

 ๔.๕.๓  การดําเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ ผู+รับผิดชอบ 
๑.เรยีกประชุมกองอํานวยการปBองกันฯ
หมู บ+าน/ชุมชนเมื่อได+รับข+อมูลแจ+งเตือน
จากอําเภอ/หมู บ+าน/ข+อมูลเครื่องวัด
ปริมาณนํ้าฝน /มิสเตอร�เตือนภยั 

- เรียกประชุมกองอํานวยการปBองกันฯ
องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� 

- ผู+อํานวยการท+องถ่ิน(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- ฝ5ายอํานวยการ 

๒. เตรียมความพร+อม/เตรียมความ
พร+อมระบบเตือนภยัท้ังหมด 

- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ� - ฝ5ายสื่อสาร 
 

๓. ติดตามสถานการณ�จากทางราชการ
สื่อมวลชน และอาสาสมัครเตือนภยั 

- สั่งการในระหว างการประชุม กอง
อํานวยการปBองกันฯองค�การบรหิารส วน
ตําบลพระเสาร� 

- ฝ5ายปBองกันและปฏิบัติการ 
 

๔. ตรวจสอบข+อมูลท่ีจําเป7นในพ้ืนท่ีท่ี
ประสบภัย 

- บัญชีรายช่ือผู+อพยพ 
- บัญชีจํานวน และชนิดของสัตว�เลี้ยงท่ี
จะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารท่ีสํารองไว+สําหรับคนและสัตว�
เลี้ยง 

- ฝ5ายปBองกันและปฏิบัติการ 
 (ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- ฝ5ายฟ6Fนฟูบูรณะ 
 
 

๕. ตรวจสอบระหว างเครือข ายการ
เตือนภัย 

- ตรวจสอบสัญญาณวิทยสุื่อสาร - ฝ5ายปBองกันและปฏิบัติการ 

๖. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภยัรองรับผู+
อพยพและสตัว�เลีย้ง  

- ประสานกับผู+ดูแลสถานท่ี - ฝ5ายปBองกันและปฏิบัติการ 
- ผู+นําทางศาสนา/ผู+บริหารศึกษา 
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เมื่อสถานการณ�เลวร)ายและจําเปMนต)องอพยพ 

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพ - ฝ5ายเฝBาระวังและแจ+งเตือนภัยและฝ5าย
สื่อสารของคณะกรรมการปBองกันฯ
หมู บ+าน/ชุมชนออกประกาศเตือนภัย
เพ่ืออพยพให+สัญญาณเตือนภัยและ
ประกาศอพยพ 

- ฝ5ายปBองกันและปฏิบัติการ 

๒. ส งฝ5ายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุด
รวมพล เพ่ือรับผู+อพยพหรือตามบ+านท่ีมี
ผู+ป5วย คนชรา เด็ก และสัตว�เลี้ยง 

- สั่งการในระหว างการประชุม กอง
อํานวยการปBองกันฯองค�การบรหิารส วน
ตําบลพระเสาร� 

- ฝ5ายปBองกันและปฏิบัติการ 

๓. การดูแลความปลอดภัยบ+านเรอืน 
ผู+อพยพ 

- จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร+อยใน
พ้ืนท่ีประสบภัย 

- ฝ5ายปBองกันและปฏิบัติการ 

 ๔.๕.๔ การดําเนินการอพยพเม่ือภัยส้ินสุด  

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู)รับผิดชอบ 
๑.ตรวจสอบพ้ืนทีประสบภัย - สํารวจความเสียหายของพ้ืนท่ีประสบ

ภัย รวมท้ังบ+านเรือนของผู+เสยีหาย 
- ฝ5ายฟ6Fนฟูบูรณะ 

๒. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใช+เป7น
เส+นทางอพยพ 

- ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ - ฝ5ายปBองกันและปฏิบัติการ 

๓. แจ+งแนวทางการอพยพกลับให+
ประชาชนได+รับทราบ 

- ประชุมผู+เก่ียวข+อง - ฝ5ายปBองกันและปฏิบัติการ 

๔. ตรวจสอบความพร+อมของประชาชน
ในการอพยพกลับ 

- จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผู+อพยพพัก
อาศัย 

- ฝ5ายปBองกันและปฏิบัติการ 

๕. ดําเนินการอพยพประชาชนกลบั
บ+านเรือน 

- ช้ีแจงในท่ีประชุมและดําเนินการ
อพยพประชาชนกลับ 

- ฝ5ายปBองกันและปฏิบัติการ 

 ๔.๖  การประสานงานกับภาคประชาสังคมและองค�กรสาธารณกุศล   หลักการปฏิบัติ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู)รับผิดชอบ 
๑.จัดทําบัญชีรายช่ือองค�การสาธารณกุศล - ตรวจสอบรายช่ือองค�การสาธารณ

กุศลในเขตจังหวัดยโสธร 
- สํานักงานปลัด(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน 
- ผู+นําคณะกรรมการปBองกันฯหมู บ+าน/
ชุมชน 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู)รับผิดชอบ 

๒. การเตรียมความพร+อมขององค�การ
สาธารณกุศลในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหาร
ส วนตําบลพระเสาร� และพ้ืนท่ีใกล+เคียง 

- องค�การสาธารณกุศลในเขตพ้ืนท่ี
องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร�และ
พ้ืนท่ีใกล+เคียงจัดเจ+าหน+าท่ีประสานงาน
กับกองอํานวยการปBองกันฯ องค�การ
บริหารส วนตําบลพระเสาร� ตลอด  
๒๔ ชม. พร+อมอุปกรณ�และกําลังคนท่ี
สามารถปฏิบัตภิารกิจําได+ 

- ผู+อํานวยการท+องถ่ิน(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- สํานักงานปลัด 
- องค�การสาธารณกุศลในเขตพ้ืนท่ี
องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร�และ
พ้ืนท่ีใกล+เคียง 
 

๔.๖.๑ ขณะเกิดสาธารณภัย 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ ผู+รับผิดชอบ 
๑.กรณีท่ีได+รับการประสานจากกอง
อํานวยการปBองกันฯองค�การบรหิารส วน
ตําบลพระเสาร� 

- องค�การสาธารณกุศลจัดชุดเคลือ่นท่ี
เร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุและให+รายงาน
ตัวกับผู+อํานวยการท+องถ่ิน องค�การ
บริหารส วนตําบลพระเสาร�เพ่ือรับมอบ
ภารกิจในการปฏิบัติการ 

- ผู+อํานวยการท+องถ่ิน(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- สํานักงานปลัด 
- องค�การสาธารณกุศลในเขตพ้ืนท่ี
องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร�และ
พ้ืนท่ีใกล+เคียง 

๒. กรณีเจ+าหน+าท่ีขององค�การสาธารณ
กุศลไปถึงพ้ืนท่ีประสบภยัก อน 

- ให+เจ+าหน+าท่ีขององค�การฯก้ันเขตพ้ืนท่ี
อันตรายและกันไม ให+ผู+ท่ีไม เก่ียวข+องเข+า
ไปยังพ้ืนท่ีอันตราย 
- แจ+ง ผอ.ท+องถ่ิน องค�การบริหารส วน
ตําบลพระเสาร�หรือเจ+าหน+าท่ี
ผู+รับผิดชอบโดยทันที 
- แจ+งให+หน วยงานท่ีเก่ียวข+องสนับสนุน
การจัดการภัยพิบัต ิ

- สํานักปลัด(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน 
- ผู+นําคณะกรรมการปBองกันฯหมู บ+าน/
ชุมชน 
- องค�การสาธารณกุศลในเขตพ้ืนท่ี
องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร�และ
พ้ืนท่ีใกล+เคียง 
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

  ๕.๑ การเตรียมความพร)อมรับสถานการณ� 
  (๑) การเฝBาระวังและติดตามสถานการณ�  

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ ผู+รับผิดชอบ 
๑.การเฝBาระวังและติดตามสถานการณ� - จัดเวรยามเฝBาระวัง ติดตาม

สถานการณ� 
- สํานักงานปลัด(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- ผู+นําคณะกรรมการปBองกันฯหมู บ+าน/  
  ชุมชน 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน 
- หน วยงานจัดการต+นนํ้า 
- อปพร./มิส เตอร� เตือนภัย/OTOS/  
   อาสาสมัครต างๆ 

(๒) การประเมินและรายงานสถานการณ� 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ ผู+รับผิดชอบ 
๑.การประเมินและรายงานสถานการณ� - จัดเตรยีมเจ+าหน+าท่ีเพ่ือรายงาน

สถานการณ�ให+กองอํานวยการปBองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัอําเภอ และกอง
อํานวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดทราบ จนกระท่ังสถานการณ�
ภัยสิ้นสุด 

- ผู+ อํานวยการท+องถ่ิน/ผู+ บัญชาการ
เหตุการณ�(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- เจ+าหน+าท่ีข+อมูล/ประชาสัมพันธ� 
 

(๓) การแจ+งเตือนภัย 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ ผู+รับผิดชอบ 
๑.การแจ+งเตือนภัย - แจ+งผู+ประสานงานของหน วยงานท่ี

เก่ียวข+องทราบ 
- แจ+งผ านทางสื่อต างๆ 
- ออกประชาสัมพันธ� 

- สํานักงานปลัด 
 

 ๕.๒ การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
(๑) การจัดตั้งศูนย�อํานวยการเฉพาะกิจ เม่ือเกิดภัยพิบัติหรือคาดว าจะเกิดภัยพิบัติในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ของ อปท. ให+กองอํานวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยท+องถ่ิน จัดต้ังศูนย�อํานวยการเฉพาะกิจรับผิดชอบใน
การระดมทรัพยากรจาก ทุกภาคส วน เพ่ือการควบคุมและตอบโต+สถานการณ�จนกว าภัยจะยุติลง และส งมอบ
ภารกิจให+กองอํานวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยท+องถ่ินดําเนินการต อเม่ือภัยยุติลงแล+ว โดยใช+ท่ีทําการ/
สํานักงานขององค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� เป7นท่ีต้ังศูนย�อํานวยการเฉพาะกิจ(หรือพิจารณาใช+พ้ืนท่ีอยู 
ใกล+กับบริเวณจุดเกิดเหตุมากท่ีสุด โดยพ้ืนท่ีนั้นต+องเป7นพ้ืนท่ีท่ีมีความปลอดภัย และสะดวกต อการระดม
ทรัพยากร) 

 
 
 
 



22 
 

 
 

ศูนย*อํานวยการเฉพาะกิจ 

ฝ:ายการเงิน 
-งานการเงินและบัญชี 
- งานจัดสรรเงินและ
ส่ิงของบริจาค 
- งานจัดทําบัญชี รับ-
ส�งส่ิงของบริจาค 

 

 

ฝ:ายประชาสัมพันธ5 
- งานประชาสัมพันธ5 
- งานตอบโต�การข�าว 
- วางระบบส่ือสาร 
- วางระบบสารสนเทศ 

ฝ:ายอื่นๆตามความ
เหมาะสม 

(๒) การจัดการพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ผู+อํานวยการท+องถ่ินต+องกําหนดให+มีพ้ืนท่ีปฏิบัติการและสถานท่ี
อํานวยความสะดวกในบริเวณใกล+พ้ืนท่ีเกิดเหตุ แต อยู นอกเขตพ้ืนท่ีอันตรายเพ่ือใช+เป7นสถานท่ีควบคุมดูแลสั่ง
การ ระดมทรัพยากร ท้ังกําลังคน หรือวัสดุ อุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช+ และทรัพยากรท่ีใช+สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน เช น เสบียงอาหาร น้ํา รวมท้ังใช+ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต+นแก ผู+บาดเจ็บ และส งต อผู+บาดเจ็บไป
ยังสถานพยาบาล  โรงพยาบาลต อไป 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

คณะที่ปรึกษา 
ผู�เช่ียวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิ 
ผู�แทนสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 

ฝ:ายอํานวยการ 
-งานธุรการ 
- งานจัดการสนับสนุน 
- งานศูนย5ส่ังการ 
-งานประสานการตรวจ
เยี่ยม 
- งานรับเร่ืองราวร�อง
ทุกข5 
- งานประสานการ
ช�วยเหลือ 
 

ฝ:ายแจ�งเตือนภยั 
- งานติดตามและ
ประเมินสถานการณ5 
- งานเฝ2าระวังและ
แจ�งเตือนภัย 
- งานประสานการ
พยากรณ5อากาศและ
อุกภยั 
- งานระบบการ
ส่ือสาร 
 

ฝ:ายการช�วยเหลือ 
ผู�ประสบภัย 

-งานปฏิบัติการค�นหา
และกู�ภยั 
- งานอพยพผู�ประสบภัย 
- งานรักษาพยาบาลและ
การแพทย5ฉุกเฉิน 
- งานบริหารจัดการ
ผู�เสียชีวิต 
- งานส�งกําลังบํารุง 

ฝ:ายรักษาความสงบ
เรียบร�อย 

-งานป2องกันฯ 
- งานรักษาความ
ปลอดภัย 
- งานจลาจล  

 

ฝ:ายฟBCนฟบููรณะ 
-ประเมินความเสียหายและ
ความต�องการ 
- งานสงเคราะห5
ผู�ประสบภัย 
- งานจัดหาปDจจยัส่ีที่
จําเปEน 
- งานซ�อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 
- งานร้ือถอนซาก
ปรักหักพังทําความสะอาด 
- งานฟBCนฟบููรณะพื้นท่ี
ประสบภัย 

 

ส�วนสนับสนุน 
- อปท.ข�างเคียง 
- มูลนิธิและองค5การ
สาธารณสุข 
หน�วยงานอืนๆ 
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   โครงสร)างศูนย�อํานวยการเฉพาะกิจ 

 (๑) การแบ(งมอบภารกิจ ในขณะเกิดภัย แต(ละฝEายมีหน)าท่ีดังนี้ 
  ๑) ฝEายอํานวยการ มีหน)าท่ี   
  - งานธุรการ 

- งานจัดการสนับสนุน 
- งานศูนย�สั่งการ 
- งานประสานการตรวจเยี่ยม 
- งานรับเรื่องราวร+องทุกข� 
- งานประสานการช วยเหลือ 

 ๒) ฝEายแจ)งเตือนภัย มีหน)าท่ี  

- งานติดตามและประเมินสถานการณ� 
- งานเฝBาระวังและแจ+งเตือนภัย 
- งานประสานการพยากรณ�อากาศและอุกภัย 
- งานระบบการสื่อสาร 

๓) ฝEายการช(วยเหลือผู)ประสบภัย มีหน)าท่ี  
- งานปฏิบัติการค+นหาและกู+ภัย 
- งานอพยพผู+ประสบภัย 
- งานรักษาพยาบาลและการแพทย�ฉุกเฉิน 
- งานบริหารจัดการผู+เสียชีวิต 

๔) ฝEายรักษาความสงบเรียบร)อย มีหน)าท่ีดังนี้  

- งานปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานจลาจล 

 (๒) การลดผลกระทบของภัย 
 เม่ือมีสาธารณภัยเกิดข้ึน องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร�จะออกสํารวจความเสียหายเบ้ืองต+น 
รายงานต อผู+อํานวยการศูนย� แต งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข+อเท็จจริง และประเมินความเสียหายพร+อม
พิจารณาให+ความช วยเหลือ โดยใช+เครื่องมืออุปกรณ�จําเป7นเฉพาะภัยแต ละประเภทท่ีองค�การบริหารส วนตําบล
ได+จัดเตรียมไว+ เช น อุปกรณ�ดับไฟป5า (ไม+ตบ, ถังน้ํา, ครอบ) เป7นต+น 
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(๓)การอพยพและค)นหาในพ้ืนท่ีประสบภัย 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ ผู+รับผิดชอบ 
๑.การช วยเหลือ
ผู+ประสบภยั 

- สั่งใช+หน วยกู+ชีพกู+ภัย เครื่องมือเครื่องจักรกล วัสดุ
อุปกรณ�ท่ีจําเป7นในการกู+ชีพกู+ภัยเข+าปฏิบัติการใน
พ้ืนท่ีประสบภัย อพยพ ค+นหา ปฐมพยาบาล
ผู+ประสบภัย รวมท้ังขนย+ายสัตว�เลี้ยง ปศุสัตว�ไปยังท่ี
ปลอดภัย ซ่ึงเป7นพ้ืนท่ีรองรับการอพยพหรือเป7น
ศูนย�พักพิงช่ัวคราว โดยมีการลงทะเบียนผู+อพยพ 
สัตว�เลี้ยง และ ปศุสัตว�ด+วย 
- กรณีมีผู+บาดเจ็บให+นําผู+บาดเจ็บมาท่ีจุดรวบรวม
ผู+บาดเจ็บ เพ่ือปฐมพยาบาล และนําผู+บาดเจ็บส ง
ต อไปยังสถานพยาบาล โรงพยาบาลต อไป 
- สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเป7นแก การ
ดํารงชีพ เช น อาหารปรุงสําเร็จ นํ้าดื่ม ให+แก 
ประชาชนท่ีประสบภัยให+เพียงพอและท่ัวถึง 
- กรณีพ้ืนท่ีใดเป7นพ้ืนท่ีวิกฤติ จําเป7นต+องช วยเหลือ
ผู+ประสบภัยอย างเร งด วน แต ไม สามารถเข+าออก
พ้ืนท่ีได+ ให+ประสานขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ
จากกองอํานวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับเหนือข้ึนไป 

- ผู+อํานวยการท+องถ่ิน/หัวหน+าฝ5ายปBองกัน
และปฏิบัติการ (ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- ฝ5ายการเงิน 
- คณะกรรมการปBองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหมู บ+าน/ชุมชน 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน 
- อปพร 
- OTOS 
- อาสาสมัครแพทย�ฉุกเฉิน/อาสาสมัคร
ต างๆ 

  -  กําหนดช วงเวลาการปฏิบัติงาน ระดมทรัพยากร 
ท้ังกําลังคน หรือวัสดุอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องจักร 
ท่ีมีความพร+อมมายังจุดรวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับ
การมอบหมายภารกิจ 
-  ป}ดก้ันมิให+ผู+ไม มีส วนเก่ียวข+องเข+าไปในพ้ืนท่ีท่ีเกิด
สาธารณภัยและพ้ืนท่ีใกล+เคียง 
-  สั่งใช+หน วยกู+ชีพกู+ภัย เครื่องมือเครื่องจักรกล วัสดุ
อุปกรณ�ท่ีจําเป7นในการกู+ชีพกู+ภัยเข+าปฏิบัติการใน
พ้ืนท่ีประสบภัย เ พ่ือควบคุมสถานการณ�ไม ให+
ลุกลามขยายตัวโดยดํารงการสื่อสารตลอดเวลา    
-  ตรวจสอบเส+นทางคมนาคมท่ีรับผิดชอบ ท่ีเกิด
การชํารุด เสียหายจากภัย พร+อมท้ังติดปBายเตือนให+
ประชาชนผู+ใช+เส+นทางได+ทราบและป}ดก้ันช องทาง
การจราจรและ จัดเจ+าหน+า ท่ี หรืออาสาสมัคร 
อํานวยความสะดวกการจราจร    ในจุดอันตราย 
-  จัดให+มีการรวบรวมข+อมูล การแลกเปลี่ยนข+อมูล 
เพ่ือการตอบโต+สถานการณ� บนพ้ืนฐานของข+อมูลท่ี
รวดเร็ว ถูกต+อง แม นยํา 

- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน 
- อาสาสมัครแพทย�ฉุกเฉิน 
- อ ป พ ร . / มิ ส เ ต อ ร� เ ตื อ น ภั ย / OTOS/
อาสาสมัครต างๆ 
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ผู:นําชุมชน 

 

รายงานมาท่ี อบต. 

อบต. สั่งการตรวจสอบและช�วยเหลือโดยด�วน 
 

 
๕.๓ ประเมินความเสียหายและความถูกต)องการช(วยเหลือเบ้ืองต)น 
  การประเมินความเสียหายและความต+องการการช วยเหลือเบ้ืองต+น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ข+อเท็จจริงและพิจารณาการให+ความช วยเหลือ 

๕.๔  การรับบริจาคและการจัดการของบริจาค 
  จัดทําบัญชีท่ีรับบริจาคและบัญชีแจกจ าย 

๕.๕ การร)องขอความช(วยเหลือและการส(งมอบอํานาจการบังคับบัญชา 
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บทท่ี ๖ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 ๖.๑ การประเมินความเสียหาย ความต)องการของผู)ประสบภัยและเยียวยา 
   สํารวจความเสียหายทุกด+านอย างละเอียด ท้ังระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณะประโยชน�ต างๆ 
ดําเนินการเยียวยาผู+ประสบภัย จัดให+มีการรักษาพยาบาลแก ผู+ประสบภัยในเบ้ืองต+น ถ+าหากผู+ประสบภัยมีอาการ
หนักให+ส งต อโรงพยาบาลต อไป จัดให+ท่ีพักอาศัยชั่วคราว ให+มีการประสานงานระหว าหน วยงานของรัฐและองค�กร
ภาคเอกชนในการสงเคราะห�ผู+ประสบภัยให+เป7นไปอย างมีระบบ รวดเร็ว ท่ังถึง จัดให+รื้อถอนซากปรักหักพัง และ
ซ อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร+างพ้ืนฐาน และอาคารบ+านเรือนของผู+ประสบภัย จัดทําบัญชีรายชื่อผู+ประสบภัย
และทรัพย�สินท่ีเสียหาย พร+อมท้ังออกหนังสือรับรองให+ผู+ประสบภัย และพร+อมท้ังประสานหน วยงานของรัฐในการ
ออกเอกสารราชการฉบับใหม ให+แก ผู+ประสบภัยทดแทนฉบับเดิมท่ีสูญหาย  

-ประชาสัมพันธ�เพ่ือเสริมสร+างขวัญและกําลังใจของประชาชนให+กลับคืนสู สภาพปกติโดยเร็ว 

๖.๒ การฟHIนฟูโครงสร)างพ้ืนฐาน ส่ิงสาธารณะประโยชน�ต(างๆ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู)รับผิดชอบ 
๑. การจัดทําแผนฟ6Fนฟู - ประชุมหน วยงานต างท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือ

จัดทําแผนฟ6Fนฟูโครงสร+างพ้ืนฐานและ
สิ่งสาธารณะประโยชน�ต างๆ 

- สํานักงานปลัด(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- กองช าง 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน/ผู+นําชุมชน 
- คณะกรรมการปBองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหมู บ+าน/ชุมชน 
- ทางหลวงชนบท 
- การไฟฟBาส วนภูมิภาค 
- การประปาส วนภูมิภาค 

๒. การสํารวจความเสียหายจาก         
สาธารณภัย 

-สํารวจความเสยีหายทุกด+านอย าง
ละเอียด ท้ังระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณะประโยชน�ต างๆ 

- สํานักงานปลัด(ผู+รับผิดชอบหลัก) 
- กองช าง 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน/ผู+นําชุมชน 
- คณะกรรมการปBองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหมู บ+าน/ชุมชน 

๓. ฟ6Fนฟูบูรณะโครงสร+างพ้ืนฐานสิง่
สาธารณะประโยชน�ท่ีเสียหายและ
สิ่งแวดล+อม 

-ดําเนินการซ อมแซมโครงสร+างพ้ืนฐานท่ี
ได+รับความเสียหายโดยใช+งบประมาณ
ของเทศบาลตําบลพระเสาร� ตาม
หลักเกณฑ�ว าด+วยการตั้งงบประมาณ
เพ่ือช วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน+าท่ี อบต. พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข+อง 
- ทําความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ ชุมชน 
สถานท่ีสําคัญ 

- สํานักงานปลัดและกองช าง
(ผู+รับผดิชอบหลัก) 
- กองคลัง 
- กํานัน/ผู+ใหญ บ+าน/ผู+นําชุมชน 
- คณะกรรมการปBองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมู บ+าน/ชุมชน 
- ผู+เช่ียวชาญ/เจ+าหน+าท่ีจากหน วยงาน
ภายนอก 
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- กรณีอยู(ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลพระเสาร�ดําเนินการดังนี้ 
  (๑) สํารวจประเมินความเสียหาย 

(๒) แต งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข+อเท็จจริง/รายงานผล/เสนอพิจารณาการฟ6Fนฟู 
(๓) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ ายตามระเบียบพัสดุ 

  - กรณีอยู(ในความรับผิดชอบของหน(วยงานอ่ืน 
๑. สํารวจ/ประเมินความเสียหาย 
๒. รายงานหน วยงานเจ+าของพ้ืนท่ี 
๓. สนับสนุนกําลังพล/ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ�ท่ีจําเป7น 

 ๖.๓ การฟHIนฟูระบบเศรษฐกิจ อาชีพและส่ิงแวดล)อม 
  (๑)  สํารวจ/ประเมินความเสียหาย 
  (๒)  แต งต้ังกรรมการพิจารณาการช วยเหลือด+านสาธารณูปโภค/อุปโภค/การดํารงชีพ 
  (๓)  ช วยเหลือป�จจัยการดํารงชีพ ป�จจัยการผลิตอ่ืนๆ 

 ๖.๔  การประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติ 
  (๑)  รายงานผลการดําเนินการให+หน วยเหนือทราบ เช น อําเภอ  จังหวัด 
  (๒)  ประชาสัมพันธ�การช วยเหลือ 



28 
 

 
 

บทท่ี ๗ 
การสื่อสาร 

กองอํานวยการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค�การบริหารส วนตําบลพระเสาร� เป7นศูนย�กลาง
การสื่อสารในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือการติดต อประสานงาน สั่งการ รายงานสถานการณ�
และการปฏิบัติระหว างเจ+าหน+าท่ีผู+ปฏิบัติ ผู+แจ+งเหตุ ประชาชน ผู+ประสบภัย หน วยงานท่ีเก่ียวข+อง ท้ังหน วยงาน
ภายในพ้ืนท่ี หน วยงานภายนอกพ้ืนท่ี และศูนย�บัญชาเหตุการณ� รวมท้ังกองอํานวยการปBองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอําเภอและจังหวัด ท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

หลักการปฏิบัติ 
๗.๑ จัดต้ังระบบสื่อสาร ท่ีจําเป7นให+ใช+งานได+ตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี โดยการ

สถาปนาและใช+การสื่อสารระบบเดียวกัน มีเครื่องมือ อุปกรณ� ข้ันตอนท่ีสามารถใช+ในการปฏิบัติการร วมกันได+
อย างเป7นระบบ ประกอบด+วย 

๗.๑.๑ ระบบสื่อสารหลัก คือ ระบบสื่อสารท่ีมีใช+งานโดยท่ัวไปขององค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน 
และหน วยงานต างๆ เป7นช องทางติดต อสื่อสารระหว างหน วยงานกับหน วยงาน และระหว างหน วยงานกับ
ประชาชน ซ่ึงทุกหน วยงานต+องจัดเตรียมไว+ให+พร+อมใช+ติดต อสื่อสารได+ตลอดเวลาและเข+าถึงข+อมูลท่ีจําเป7น      
ในการบริหารจัดการสาธารณภัยอย างท่ัวถึง ซ่ึงระบบการสื่อสารหลักมักถูกทําลาย ไม สามารถใช+การได+เม่ือเกิด
ภัยพิบัติ ได+แก  ระบบโทรศัพท�พ้ืนฐาน, โทรศัพท�เคลื่อนท่ี, โทรสาร 

๗.๑.๒ ระบบสื่อสารรอง คือ ระบบสื่อสารท่ีมีใช+โดยท่ัวไป เป7นระบบการสื่อสารท่ีใช+งานควบคู 
กับระบบสื่อสารหลัก เป7นช องทางเสริมในการติดต อสื่อสาร โดยองค�กรปกครองส วนท+องถ่ิน และหน วยงานท่ี
เก่ียวข+องจะต+องจัดให+มีระบบการสื่อสารรองให+สามารถติดต อสื่อสารได+อย างท่ัวถึง เช น วิทยุสื่อสาร การสื่อสาร
ผ านเครือข ายอินเตอร�เน็ต  

๗.๑.๓ ระบบสื่อสารสํารอง คือ ระบบสื่อสารท่ีจัดเตรียมสํารองไว+ใช+ทดแทนในกรณีระบบสื่อสาร
หลัก ไม สามารถใช+การได+ (ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินร�องขอต�อจังหวัดให�สถาปนาข�ายวิทยุสํารอง) เช น วิทยุ
สื่อสารราชการ (Trunked radio ) วิทยุสมัครเล น และวิทยุสื่อสารสาธารณะ เป7นต+น 

๗.๒ จัดเตรียมและจัดหาอุปกรณ� และเครื่องมือสื่อสารและระบบพลังงานสํารองเพ่ือการสื่อสาร    
ให+เพียงพอและใช+การได+ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๗.๓ จัดอบรมการใช+อุปกรณ�สื่อสารให+กับบุคลากรท่ีมีหน+าท่ีรับผิดชอบ 
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แผนภูมิท่ี ๗.๑ การส่ือสารกองอํานวยการปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย(องค�การบริหารส(วนตําบลพระเสาร�) 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

                    

          

 

 

 
กองอํานวยการป.องกันและบรรเทา

สาธารณภัย อบต.หัวเมือง 
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๖๑๐๗ 
วิทยุสื่อสาร ๑๖๒.๕๒๕ 

กองอํานวยการป.องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร 

โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๑๕๔๗๔ 
วิทยุสื่อสาร ๑๖๑.๔๗๕ MHz 

 

กองอํานวยการป.องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
อําเภอมหาชนะชัย 

โทร. ๐ ๔๕๗๙ ๙๐๙๒ 
วิทยุส่ือสาร .......... 

 

องค*กรภาคเอกชน  
(ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ) 

 
โทร. ............. 

วิทยุสื่อสาร ......... (ความถี่) 
 

กองอํานวยการป.องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

องค*การบริหารส�วนตําบล 
พระเสาร*     

โทร. ๐ ๔๕ ๙๗๐ ๒๙ ๐ 
วิทยุสื่อสาร ๑๖๒.๘๐๐ 
               ๑๕๕.๑๒๕ การไฟฟ.าส�วนภูมิภาค 

อําเภอมหาชนะชัย 
โทร. ๐ ๔๕๗๙ ๙๑๖๑ 

วิทยุส่ือสาร .......... 

 

การประปาอําเภอมหาชนะชัย 
โทร. ๐ ๔๕๗๙ ๙๑๐๑ 

วิทยุส่ือสาร .......... 
 

สถานีตํารวจภูธร 
มหาชนะชัย 

โทร. ๐ ๔๕ ๗๙ ๙๐๙๓ 
วิทยุส่ือสาร ๑๕๔.๖๐๐ 

 

 

โรงพยาบาลมหาชนะชัย 
โทร. ๐ ๔๕๗๙ ๙๑๑๔ 
วิทยุสื่อสาร ๑๕๕.๑๒๕ 

วิทยุสื่อสารสาธารณะ..... 
โทร. ............. 

วิทยุสื่อสาร .......... 
  (ความถี่) 

 
 

วิทยุสื่อสารราชการ 
(Trunked Radio)..... 

โทร. ............. 
วิทยุสื่อสาร ......(ความถี่) 

 

 
การสื่อสารหลัก – โทรศัพท5,โทรศัพท5เคลื่อนท่ี,โทรสาร 
การสื่อสารรอง – วิทยุสื่อสาร 
การสื่อสารสํารอง– วิทยุสื่อสารราชการ,วิทยุสื่อสาร
สาธารณะ  
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ยุทธศาสตร
/แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข�องกับการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค
กรปกครองส"วนท�องถิ่น 
ยุทธศาสตร
พัฒนาจังหวัดที่ ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร�างความเข�มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
-  ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓. การบริหารองค
กรปกครองส"วนท�องถิ่นและสถานศึกษา สู"ความเป5นเลิศ 
๓. ยุทธศาสตร
การพัฒนา สังคมอยู"เย็นเป5นสุข 

๓.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
 
เป�าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ"านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว"าจะได�รับ 
หน"วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนในช วงเทศกาล 

เพื่อป(องกันและแก*ไข
ป-ญหาอุบัติเหตุในช วง
เทศกาล 

จัดตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนในช วงเทศกาล 
จํานวน  ๓ จุด 

2๕,๐๐๐ 2๕,๐๐๐ 2๕,๐๐๐ มีจุดบริการ
ประชาชน  
ช วงเทศกาล 

ลดป-ญหาการเกิดอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ในช วงเทศกาล 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

๒. โครงการจัดกิจกรรมวัน  
อปพร.  

เพื่อให* อปพร.ในพื้นที่
ตระหนักถึงความสําคัญใน
การช วยเหลือชุมชน และ
ให*เกิดความสามัคคีใน
กลุ ม 

จัดกจิจกรมให*กบั อปพร. อบต.
พระเสาร: ป;ละ ๑ ครั้ง 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ กิจกรรมที่อปพร.
ร วมในแต ละป; 

อปพร.อบต.พระเสาร:  
เกิดความรักและสามัคคี 
และทํางานให*กบัชุมชนได*
อย างเข*มแข็ง  

สํานักงานปลัด 
อบต. 

๓. โครงการฝ>กอบรมให*ความรู*
ในการป(องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

เพื่อให*ประชาชนได*มี
ทักษะความรู*และป(องกัน
ตัวเองจากภัยต าง ๆ ได* 

จัดฝ>กอบรมให*กับตัวแทน
ประชาชนแต ละหมู บ*าน     
ป;ละ ๑ ครั้ง จํานวน ๕๐ คน 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ จํานวนผู*เข*าร วม
อบรม 

ประชาชนมีทักษะความรู*
และป(องกันตัวเองจากภัย
ต างๆได* 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

๔. ค าโฆษณาและเผยแพร ป(าย
ประชาสัมพันธ: 

ป(องกันการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน การป(องกันไฟ
ปIาและด*านสาธารณภัยใน
พื้นที่ตําบลพระเสาร: 

ประชาสัมพันธ: ในเขตตําบล
พระเสาร: จํานวน 10 
หมู บ*าน และเขตปIาสงวน
แห งชาติ 

2๐,๐๐๐ - - มีการ
ประชาสัมพันธ:
ป(องกันการลด
อุบัติเหตุทางถนน 
การป(องกันไฟปIา
และด*านสาธารณ 

ลดป-ญหาอุบัติเหตุในพื้นที่
และลดป-ญหาการเกิดไฟ
ปIา 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

๕. จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช*ในการดับเพลิง
เบื้องต*นในเขตหมู บ*านใน
เขตตําบลพระเสาร: 

เพื่อติดตั้งถังดับเพลิงในเขต
ตําบลพระเสาร: จํานวน 10 
หมู บ*าน 

12,000 - - มีการป(องกันการ
เกิดอัคคีภัยในแต 
ละหมู บ*าน 

มีการเตรียมความพร*อม
รับมือกับการเกิดอัคคีภัย 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

๖. จัดซื้อเลื่อยยนต: เพื่อเตรียมความพร*อมใน
การแก*ป-ญหาเมื่อเกิดเหตุ
สาธารณภยั 

ใช*ในการตัดไม* ในเขตตําบล
พระเสาร: เมื่อเกิดเหตุสาธารณ
ภัย 

10,000 - - มีการเตรียมความ
พร*อมกับเหตุสา
ธารณภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

เมื่อเกิดเหตุสาธารณภยั
ประชาชนได*รับการ
ช วยเหลือทันท วงที 

สํานักงานปลัด 
อบต. 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
 
เป�าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ"านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว"าจะได�รับ 
หน"วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   

๗. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง 
สัญญาณไฟกระพริบ ป(าย
จราจร ป(ายบอกทาง ฯลฯ 

เพื่อป(องกันอุบัติเหตุจาก
การ ใช*รถใช*ถนนชอง
ประชาชนที่สัญจรไปมา 

ติดตั้งสัญญาณจราจรหรือไฟ
กระพริบเตือนตามแยกต างๆ   
จํานวน ๔ จุด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนจุดที่
ติดตั้ง/ปรับปรุง
สัญญาณ 
ไฟกระพริบ ป(าย
จราจร ป(ายบอก
ทาง 

ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุตามแยกต างๆ 
ได*เปQนอย างดี 

กองช าง 

รวม 7  โครงการ - - 177,๐๐๐ 125,๐๐๐ 125,๐๐๐ - - - 
 



ข�อมูลประชากรในพ้ืนท่ีของ อบต.พระเสาร� 
๑. ข�อมูลประชากร 

  องค�การบริหารส!วนตําบลพระเสาร�  มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น ๔,๒08 คน  จําแนกเป�นชาย  ๒,๑19  คน     
หญิง ๒,089 คน  มีความหนาแน#นเฉลี่ย  ๑๒๓  คนต#อตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น ๑,102          
ครัวเรือน จะเห็นได0ว#าจํานวนประชากรของ องค2การบริหารส#วนตําบลพระเสาร2  ตารางเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  ๑.๑ ป6 ๒๕๖3 ลดลง จาก  ป6 ๒๕๖2 จํานวน  26 คน เพ่ิมข้ึน 8 ครัวเรือน  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง
ของจํานวนประชากรนั้นข้ึนอยู#กับป>จจัยหลายอย#าง เช#น การเกิด การตาย การย0ายถ่ินฐานของประชากรภายใน
องค2กรปกครองส#วนท0องถ่ิน   

 

หมู# 
ท่ี 

หมู#บ0าน 
/ชุมชน 

ป$ ๒๕๕๙ ป$ ๒๕๖๐ ป$ ๒๕๖๑ ป$ ๒๕๖2 ป$ ๒๕๖3 
ครัว 
เรือน 

(คน) 
ครัว 
เรือน 

คน 
ครัว 
เรือน 

คน 
ครัว 
เรือน 

คน 
ครัว 
เรือน 

ชาย 
 

หญิง 

๑ พระเสาร2 ๑๕๗ ๕๙๖ ๑๕๙ ๓๑๗ ๒๗๙ ๕๙๖ 160 ๕๙5 161 310 275 
๒ ปลาปKLง ๔๙ ๒๒๒ ๔๙ ๑๐๗ ๑๑๙ ๒๒๖ 49 ๒๒5 49 106 120 
๓ โนนยาง ๑๒๖ ๔๘๓ ๑๒๙ ๒๔๔ ๒๔๓ ๔๘๗ 130 ๔๘3 131 238 240 
๔ ขาทราย ๕๔ ๒๓๑ ๕๗ ๑๐๔ ๑๒๖ ๒๓๐ 57 ๒26 57 104 124 
๕ โนนงิ้ว ๗๗ ๒๗๕ ๗๗ ๑๔๐ ๑๒๙ ๒๖๙ 78 ๒72 78 139 132 
๖ หัวดง ๑๔๔ ๕๑๘ ๑๔๕ ๒๖๐ ๒๕๓ ๕๑๓ 146 ๕๑5 149 265 246 
๗ แดง ๑๐๐ ๔๗๒ ๑๐๐ ๒๒๔ ๒๔๖ ๔๗๐ 101 ๔๗4 102 224 249 
๘ พระเสาร2 ๑๖๗ ๖๔๔ ๑๖๘ ๓๑๙ ๓๑๘ ๖๓๗ 170 ๖๓6 171 321 314 
๙ หัวดง ๑๒๐ ๔๖๒ ๑๒๐ ๒๓๑ ๒๓๓ ๔๖๔ 120 ๔59 120 231 232 

๑๐ โนนยาง ๘๒ ๓๔๗ ๘๓ ๑๘๕ ๑๖๐ ๓๔๕ 83 ๓๔9 84 181 157 
รวม  ๑,๐๗๖ 4,250 ๑,๐๘๗ ๒,๑๓๑ ๒,๑๐๖ 1,094 ๔,๒๓4 1,102 2,119 2,089 

    

หมายเหตุ  ประชากรแฝง (บ0านเช#า, นักศึกษา ฯลฯ)  จํานวนประมาณ     -      คน (ป6 ๒๕๖3) 
* ข0อมูลจากสํานักทะเบียนราษฎร2ของอําเภอมหาชนะชัย  เม่ือวันท่ี   24  เดือนกุมภาพันธ2 พ.ศ. ๒๕๖3 
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๒.ข�อมูลประชากรกลุ!มเสี่ยงภัยท่ีต�องดําเนินการช!วยเหลือ อพยพ ก!อนเป1นลําดับแรก 

หมู!บ�าน/ 
ชุมชน 

เด็ก 
(คน) 
อายุ  

0 - 5 ป$ 

คนชรา 
(คน) 

คนพิการ 
(คน) 

ผู�ป;วยช!วยเหลือ
ตนเองไม!ได� 

(คน) 

หญิงมีครรภ� 
(คน) 

หญิง     
หลังคลอด 

(คน) 
รวม 

บ0านพระเสาร2  
หมู#ท่ี 1 และหมู#ท่ี 8 

52 212 28 1 - - 
293 

บ0านปลาปKLง หมู#ท่ี 2 ๑2 ๓0 ๑0 - - - 55 
บ0านโนนยาง 
หมู#ท่ี 3 และหมู#ท่ี 10 

33 149 48 3 - - 
230 

บ0านขาทราย หมู#ท่ี 4 20 ๔5 ๖ - - - 71 
บ0านโนนง้ิว หมู#ท่ี 5 ๑1 ๔๓ ๑0 - - - 64 
บ0านหัวดง หมู#ท่ี 6 
และหมู#ท่ี 9 - 160 75 - - - 235 
บ0านแดง หมู#ท่ี 7  61 32 - - - 93 

รวม 128 479 209 4 - -  

* ข0อมูลจากโรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบลบ0านพระเสาร2/บ0านหัวดง 



บัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะต�องช�วยเหลือ ขนย�าย อพยพ ก�อนเป!นลําดับแรก 
 

 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล บ�านเลขท่ี หมายเหตุ 

๑.  ด.ญ. พิชญาภา  ลางไชย ๑๖๖ ม.๑  
๒.  ด.ญ. พาขวัญ งามตรง ๑๔๑ ม.๑  
๓.  ด.ช. พุทธคุณ สุโพธิ์ ๑๗๙ ม.๑  
๔.  ด.ช. ณัฐพัฒน2 ชนะกิจ ๔๓ ม.๑  
๕.  ด.ญ. ธัญสินี สุระเพ่ิม ๒๐ ม.๑  
๖.  ด.ญ. ปพิชญา จันจําปา ๔๘ ม.๑  
๗.  ด.ช. ก0องภพ เงาะเศษ ๙๘ ม.๑  
๘.  ด.ญ. ชุติกาญจน2 จําปาเทศ ๑๓๖ ม.๑  
๙.  ด.ช. ชนสรณ2 ผาสุข ๑๒๐ ม.๑  
๑๐.  ด.ช. ภูพิพัฒน2 อรัญญาโสตย2 ๑๓๓ ม.๑  
๑๑.  ด.ช. ชลสิทธิ ์ สุนา ๔๒ ม.๑  
๑๒.  ด.ช. ณัฐวุฒิ สายหอม ๑๘๒ ม.๑  
๑๓.  ด.ช. วัชรพล นนทะชาติ ๖๓ ม.๑  
๑๔.  ด.ญ. นลินนภา เยื่อใย ๑๖  ม.๑  
๑๕.  ด.ช. ป\ยะเวช พลพงษ2 ๒ ม.๑  
๑๖.  ด.ช. นราวิชญ2 พาพันธ2 ๗๔ ม.๑   
๑๗.  ด.ช. ธนเทพ อ#อนดี ๑๒๕ ม.๑  
๑๘.  ด.ช. ธนภัทร สุโพธิ์ ๑๒๙ ม.๑  
๑๙.  ด.ช. วิเชษฐ2คม จันสุพรม ๓ ม.๑  
๒๐.  ด.ญ. วิชยาพร วรรรโคตร ๔ ม.๒  
๒๑.  ด.ช. ภานุวิทย2 แก0วเผือก ๒๘ ม.๒  
๒๒.  ด.ช. วรรณธัช จุลบุตร ๔๑ ม.๒  
๒๓.  ด.ญ. ปนัฐดา ภักดี ๑6 ม.๒  
๒๔.  ด.ญ. นาฎนภา คันทีทอง ๑๓ ม.๒  
๒๕.  ด.ช. วัชรพล ภาระวงค2 ๒๘ ม.๒  
๒๖.  ด.ญ. วชิรญาณ2 ภาระวงค2 ๒๘ ม.๒  
๒๗.  ด.ช. ธนเดช พิระภาค ๒๘ ม.๒  
๒๘.  ด.ญ. มาลิษา มนต2สิงห2 ๓๕ ม.๒   
๒๙.  ด.ช. ศราวุธ ใจคุ0มเก#า ๒๓ ม.๒   
๓๐.  ด.ช. ชยานันต2 อุ0ยเจริญ ๒๔ ม.๒  
๓๑.  ด.ญ. ศุภิสรา รูปงาม ๔๖ ม.๒  

เด็ก 
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๓๒.  ด.ญ. ปนัฐดา ภักดี ๑๖ ม.๒  
๓๓.  ด.ญ. ดารินทร2 บุญเล#ห2 ๑๖๖ ม.๓  
๓๔.  ด.ช. เจษฎากร พุทธเสน ๑๑๙ ม.๓  
๓๕.  ด.ช. จิตติพัฒน2 อุดมแก0ว ๑๙ ม.๓  
๓๖.  ด.ญ. กมลวรรณ เจริญชัย ๕๒ ม.๓  
๓๗.  ด.ญ. ณัฏฐธิดา ธรรมรักษ2 ๑๔๔ ม.๓  
๓๘.  ด.ญ. อริศรา ขวัญทอง ๕๐ ม.๓  
๓๙.  ด.ช. ธรรมรันต2 พีระภาค ๑๕๐ ม.๓  
๔๐.  ด.ญ. สุธินันท2 สามัญ ๒๘ ม.๓  
๔๑.  ด.ญ. ณัฐณิชา ธรรมรักษ2 ๑๔๔ ม.๓  
๔๒.  ด.ช. เอกวารินทร2 ภูช#างทอง ๑๔๗ ม.๓  
๔๓.  ด.ช. ธนกฤต โรมพันธ2 ๑๐๘  ม.๓  
๔๔.  ด.ช. วรัญ_ู เปศรี ๑๐๐ ม.๓  
๔๕.  ด.ช. ธีรพัฒน2 ขวัญทอง ๑๔๖ ม.๓  
๔๖.  ด.ช. สุระเชษ`ุ2 ตุ0มจิบ ๑๓๒ ม.๓  
๔๗.  ด.ญ. ธิดารันต2 รอดเข็ม ๕๐ ม.๓  
๔๘.  ด.ช. เก้ือกูล วงศ2สุข ๘5 ม.๓  
๔๙.  ด.ช. ณัฐภัทร ทวีไชย 87  ม.๓  
๕๐.  ด.ญ. กวินธิดา กุมพล ๑๖ ม.๔  
๕๑.  ด.ญ. วิราพร จารีรัตน2 ๓๖ ม.๔  
๕๒.  ด.ญ. ชุติญา บุญสนธิ์ ๓๖ ม.๔  
๕๓.  ด.ญ. วิราวรรร จารีรัตน2 ๓๖ ม.๔  
๕๔.  ด.ญ. ขวัญรัตน2 ภูหนองโอ#ง ๔๐ ม.๔  
๕๕.  ด.ญ. ณัชชา สีหดุลวงค2 ๕๓ ม.๔  
๕๖.  ด.ช. ธนดล โสระมรรค ๓๘ ม.๔  
๕๗.  ด.ญ. พิชญดา สีถาวร ๘ ม.๔  
๕๘.  ด.ช. อรมเทพ รอดรัตน2 ๓๖ ม.๔   
๕๙.  ด.ญ. จรรยมณฑน2 นาราช ๔๘ ม.๔  
๖๐.  ด.ช. ป>ณณธร โสระมรรค 38  ม.๔  
๖๑.  ด.ญ. ไอระดา บุเหลา 52 ม.๕  
๖๒.  ด.ช. รัฐศาสตร2 บุญศรี ๕๓ ม.๕  
๖๓.  ด.ญ. ชมพูนุช สายรวมญาติ ๖  ม.๕  
๖๔.  ด.ช. จิรายุ โตครเพชร ๔๔ ม.๕   
๖๕.  ด.ช. ธันยธรณ2 วงษ2กันยา ๕๙ ม.๕  
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๖๖.  ด.ญ. กมลนิตย2 สุตะพรม ๖๗ ม.๕  
๖๗.  ด.ญ. กมลทรัพย2 พิลาจันทร2 ๖๕ ม.๕  
๖๘.  ด.ช. เกรียงไกร ทองหล#อ ๖๑ ม.๕  
๖๙.  ด.ช. จักรเพชร สายรวมญาติ ๖ ม.๕  
๗๐.  ด.ช. แทนคุณ กุลสิทธิชัย ๗๒ ม.๕  
๗๑.  ด.ญ. ขวัญสุดา บุญรักษ2 ๑๖ ม.๕  
๗๒.  ด.ช. ปรีดา ภาพันธ2 ๔๐ ม.๖  
๗๓.  ด.ญ. ป>ญญา ภาพันธ2 ๔๐ ม.๖  
๗๔.  ด.ช. ภูมิศิวะ แสงเพชร ๑๐๑ ม.๖  
๗๕.  ด.ช. แดนไท ทองมาก ๒๐ ม.๖  
๗๖.  ด.ช. วรพล สิงห2สาวแห ๓๐ ม.๖  
๗๗.  ด.ญ. ปาลิตา บุญสงค2 ๑๗ ม.๖  
๗๘.  ด.ช. สุเมธี สายสุด ๓๒ ม.๖  
๗๙.  ด.ช. ศิวกร ดอนอาจทัน ๑๙ ม.๖  
๘๐.  ด.ญ. รมย2ธีรา กัมจันทร2 ๑๓ ม.๖  
๘๑.  ด.ช. กิตติธัช สําราญจิตต2 ๑๐๑ ม.๖  
๘๒.  ด.ช. พีรพัฒน2 แก0วลี ๗๙ ม.๖  
๘๓.  ด.ช. พีระศักด์ิ เกษร ๑/๑ ม.๖  
๘๔.  ด.ญ. ชนิตา สุวรรรโค ๓๐ ม.๖  
๘๕.  ด.ญ. นภัสภรณ2 ดอนอาจทัน ๑๙ ม.๖  
๘๖.  ด.ญ. นันทิญา สังฆะมณี ๓๑ ม.๖  
๘๗.  ด.ช. สงกานต2 แสงเพชร ๑๐๑ ม.๖  
๘๘.  ด.ญ. กัญญา หนุนกระโทก ๙๙ ม.๖  
๘๙.  ด.ญ. ธาราทิพย2 แก0วทอง ๑๔ ม.๖  
๙๐.  ด.ญ. ชนิกานต2 ยินดี ๖๐ ม.๖  
๙๑.  ด.ญ. จุฑามณี นธีนาม ๓๘ ม.๖  
๙๒.  ด.ญ. กนกพร สมัครไทย ๗๑ ม.๖  
๙๓.  ด.ช. จิราพัฒน2 พงษ2เกษม ๔๖ ม.๖  
๙๔.  ด.ช. จักรพันธ2 พงษ2เกษม ๙ ม.๖  
๙๕.  ด.ญ. กมลชนก ทาเอ่ียม ๘๑ ม.๖  
๙๖.  ด.ญ. พีรดา เกษร ๑/๑ ม.๖  
๙๗.  ด.ช. ธนาศักด์ิ นาโควงศ2 ๓๘ ม.๖  
๙๘.  ด.ญ. สุดารัตน2 สามัญ ๔๘ ม.๖  
๙๙.  ด.ช. วรพรต พันธ2ลา ๓๗ ม.๖  

๑๐๐. ด.ญ. กนกพร แก0วศิริ ๑๓ ม.๖  
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๑๐๑. ด.ญ. พรชนก พลแสน ๔๙ ม.๖   
๑๐๒. ด.ญ. สุจิตรา สุวรรณโค ๓๐ ม.๖  
๑๐๓. ด.ช. ศุกลวัฒณ2 โสรมรรค ๘๓ ม.๖  
๑๐๔. ด.ญ. กัญญาพัชร บัวสา ๔๖ ม.๖  
๑๐๕. ด.ญ. ชนาภา นะแก0ว ๖๕ ม.๖  
๑๐๖. ด.ช. ธนวัฒน2 ถะเถิงผล ๑๓๔ ม.๖  
๑๐๗. ด.ญ. กัญญาณัฐ เนียมศรี ๙๕ ม.๖  
๑๐๘. ด.ญ. กมลพัชร ทาเอ่ียม ๘๑ ม.๖  
๑๐๙. ด.ช. กฤตชัย บุญโสม ๘๓ ม.๖  
๑๑๐. ด.ญ. ลัดดาวรรณ พุทธมาตย2 ๒๓ ม.๖  
๑๑๑. ด.ญ. นันทิยาพร สุกดี ๑๓๔ ม.๖  
๑๑๒. ด.ช. ณัฐฉัตร ไชยสุระ ๖๙ ม.๖  
๑๑๓. ด.ช. ชัยภัทร บุญแน#น ๒๔ ม.๖  
๑๑๔. ด.ญ. กัญญาณัฐ แสนวิชา ๑๐๗ ม.๖  
๑๑๕. ด.ช. ธนกฤต สิ้นโศรก ๒๓ ม.๖   
๑๑๖. ด.ญ. ฐายิกา อุทะจันทร2 ๒๖ ม.๗  
๑๑๗. ด.ช. ภานุวัฒน2 สานแพ็ง ๒๓ ม.๗  
๑๑๘. ด.ญ. สรินดา กระมล ๕๓ ม.๗  
๑๑๙. ด.ญ. ชาลิสา สวามิไชย ๖๑ ม.๗  
๑๒๐. ด.ช. อรังสิมันต2 ฝcายสงฆ2 ๔๘ ม.๗  
๑๒๑. ด.ช. วายุ คําพันธ2 ๑๑ ม.๗  
๑๒๒. ด.ช. อดิเรก คูเมือง ๖๒ ม.๗  
๑๒๓. ด.ญ. กวินตา เอ็มรัตน2 ๕๔ ม.๗  
๑๒๔. ด.ญ. มณีรัตน2 แสนสีมน ๙ ม.๗  
๑๒๕. ด.ญ. ศิริญากร หงษ2ศิริ ๔๗ ม.๗  
๑๒๖. ด.ญ. กมลชนก ประสมสิน ๕๐ ม.๗  
๑๒๗. ด.ช. ปุณมนัส นาห#อม ๒๔ ม.๗  
๑๒๘. ด.ญ. วชิราภรณ2 สายโสม ๑ ม.๗  
๑๒๙. ด.ช. ธนโชติ สายโรจน2 ๑๔ ม.๗   
๑๓๐. ด.ญ. ปริญญา สุนา ๕๓ ม.๗  
๑๓๑. ด.ญ. นิชา เสนาสังข2 ๑๕ ม.๗  
๑๓๒. ด.ญ. นภัสสรารัตน2 ประสมสิน ๘๘ ม.๗  
๑๓๓. ด.ช. เฉลิมชาติ บุญรักษ2 ๘๒ ม.๗  
๑๓๔. ด.ญ. ธาราทิพย2 เจริญกิจ ๙๒ ม.๗  
๑๓๕. ด.ช. ภาสกร สิทธิโท ๕๑ ม.๗  
๑๓๖. ด.ญ. น้ําทิพย2 หงษ2ศาลา ๔๙ ม.๗  
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๑๓๗. ด.ช. พานุวัฒน2 จริยมา ๗๒ ม.๗  
๑๓๘. ด.ช. ณภัทร สิทธิโท ๕๑ ม.๗  
๑๓๙. ด.ญ. ชุติกาญจน2 จําปาเทศ ๘๓ ม.๗  
๑๔๐. ด.ญ. ชญานิศ สาริมา ๑๘ ม.๗  
๑๔๑. ด.ญ. อนุธิดา แสงขันธ2 ๑๖ ม.๗  
๑๔๒. ด.ช. ชัยชนะ สงคราม ๓๐ ม.๗  
๑๔๓. ด.ช. กฤตภัค สารมะโน ๒๔ ม.๗  
๑๔๔. ด.ญ. ประกายดาว ไทยใหม# ๕๐ ม.๗  
๑๔๕. ด.ช. กิตติพงศ2 คิมหันตา ๕ ม.๗  
๑๔๖. ด.ช. ป>ญญา สวามิไชย ๖๑ ม.๗  
๑๔๗. ด.ญ. นันทิชา สุขีภาค ๙๒ ม.๗  
๑๔๘. ด.ช. ยุทธนาวี อุทะจันทร2 ๒๖ ม.๗  
๑๔๙. ด.ญ. บุญญารัตน2 พรมโสภา ๗๘ ม.๗  
๑๕๐. ด.ญ. ชนิสรา กิจโสภา ๗๕ ม.๗  
๑๕๑. ด.ญ. ณัฎฐ2ชญา ชัยชาญ ๕๙ ม.๗  
๑๕๒. ด.ช. วันชนะ สงคราม ๓๐ ม.๗  
๑๕๓. ด.ช. อภิรักษ2 สายคําจา ๔๑ ม.๗  
๑๕๔. ด.ญ. สุธิมา ประสมคํา ๑๑ ม.๗  
๑๕๕. ด.ช. ชุติเทพ ไทยใหม# ๕๕ ม.๗  
๑๕๖. ด.ญ. อภิชญา ดาววงศรี ๙๘ ม.๗  
๑๕๗. ด.ญ. สุพิชชา บุญเล#ห2 ๑๐๐ ม.๗  
๑๕๘. ด.ญ. จีรนันธ2 เล็กวงค2 ๔๕ ม.๗  
๑๕๙. ด.ญ. นันท2นภัส อายุยืน ๖๗ ม.๗  
๑๖๐. ด.ญ. ศิริโสภา ไทยใหม# ๔๗ ม.๗  
๑๖๑. ด.ญ. จิรัญญา พวงศรี ๑๑ ม.๗  
๑๖๒. ด.ช. ณธิปบดี สุโพธิ์ ๑๕ ม.๗  
๑๖๓. ด.ช. ธนภัทร กรรมจันทร2 ๔๔ ม.๗  
๑๖๔. ด.ญ. ธนภรณ2 สงคราม ๓๐ ม.๗  
๑๖๕. ด.ญ. กวิสรา นาห#อม ๗๐ ม.๗  
๑๖๖. ด.ช. ฉลองชัย บุญรักษ2 ๘๒ ม.๗  
๑๖๗. ด.ญ. ชุติมา จริยมา ๗๒ ม.๗  
๑๖๘. ด.ช. อดิศักด์ิ สายคําจา ๔๑ ม.๗  
๑๖๙. ด.ช. สิริชัย วงษ2คําชัย ๑๒ ม.๗  
๑๗๐. ด.ช. สุนทร สุโพธิ์ ๒๐ ม.๗  
๑๗๑. ด.ช. ศักดิธัช นุชกลาง ๕๐ ม.๗  
๑๗๒. ด.ญ. วนิดา ไชยสิงห2 ๕๐ ม.๗  
๑๗๓. ด.ญ. ยิ่งรัก บุญรักษ2 15๐  ม.๘  
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๑๗๔. ด.ญ. รัก บุญรักษ2 150 ม.๘  
๑๗๕. ด.ช. ภากร ชาไธสง ๑๓๕ ม.๘  
๑๗๖. ด.ญ. ณัฎฐณิชา เท่ียงธรรม ๙๖ ม.๘  
๑๗๗. ด.ช. บุญมา วันโตวัต ิ ๖๑ ม.๘  
๑๗๘. ด.ช. ป\ยวัฒน2 ใจดี ๑๕๖ ม.๘  
๑๗๙. ด.ช. ทรงพล อุทก ๖๑ ม.๘  
๑๘๐. ด.ญ. ศิริรดา สิงห2คํา ๑๐๐ ม.๘  
๑๘๑. ด.ช. ชาญวิช จํานงค2การ ๑๒ ม.๘  
๑๘๒. ด.ญ. สุดารัตน2 ใจดี ๑๕๖ ม.๘  
๑๘๓. ด.ญ. จิดาภา ตาริเทพ ๑๕๕ ม.๘   
๑๘๔. ด.ญ. จุฑามณี ศรีสง#า ๘ ม.๘  
๑๘๕. ด.ช. ชัยภัทร พิมมาศ ๘๗ ม.๘  
๑๘๖. ด.ช. เมธัส บุษบา ๑๕๑ ม.๘  
๑๘๗. ด.ช. รณภีร2 รักพลวงษ2 ๑๗๖ ม.๘  
๑๘๘. ด.ญ. อณิษา อัคจันทร2 ๑๒๐ ม.๘  
๑๘๙. ด.ญ. สุพัฒตรา ปวงสุข ๘๖ ม.๘  
๑๙๐. ด.ช. พุฒิพงค2 ลาดลี ๑๔๘ ม.๘  
๑๙๑. ด.ญ. กัลยาทิพย2 บุญสนธิ์ ๑๑๔ ม.๘  
๑๙๒. ด.ช. วุฒิภัทร อุปพงษ2 ๑๕๐ ม.๘  
๑๙๓. ด.ช. วรินทร วงษ2จีน ๒๔ ม.๙  
๑๙๔. ด.ช. นราวิชญ2 คําผาง ๑๒ ม.๙  
๑๙๕. ด.ญ. วิชญาดา กอหม่ันศิลปd ๙๕ ม.๙  
๑๙๖. ด.ช. ศุภชัย มณีศรี ๑๒๒ ม.๙  
๑๙๗. ด.ช. กานต2ณภัทร อาภรณ2ศรี ๒๑ ม.๙  
๑๙๘. ด.ญ. อัจฉราภรณ2 พิระภาค ๑๑๔ ม.๙  
๑๙๙. ด.ช. รังสิมันต2 เกษสภะ ๖๑ ม.๙  
๒๐๐. ด.ญ. อรอุมา หงษาพล ๗๔ ม.๙  
๒๐๑. ด.ช. กันตินันท2 ศรีสมุทร ๕๔ ม.๙  
๒๐๒. ด.ช. เฉลิมชาติ ขันอาสา ๓๐ ม.๙   
๒๐๓. ด.ญ. รุ#งธิรารัตน2 ไชยสุวรรณ ๖๑ ม.๙  
๒๐๔. ด.ญ. เนตรภา พลแสน ๘ ม.๙  
๒๐๕. ด.ช. รัฐประศาสน อินสิงห2 ๘๑ ม.๙   
๒๐๖. ด.ญ. จิราพัชร กอหม่ันศิลปd ๙๕ ม.๙  
๒๐๗. ด.ญ. พิจิตตรา สมรักษ2 ๔๕ ม.๙  
๒๐๘. ด.ช. ศิริวัฒน2 แสนโคตร ๑๐๓ ม.๙  
๒๐๙. ด.ญ. อนัญญา คําหงษา ๑๓ ม.๙  
๒๑๐. ด.ช. สุรบดินทร2 ทับศรีรัก ๙๑ ม.๙  
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๒๑๑. ด.ช. วิวรรธน2 นิลสี ๒๙ ม.๙  
๒๑๒. ด.ญ. ขวัญมุก ทองโนนไทย ๑๕ ม.๙  
๒๑๓. ด.ช. ภูริวัฒน2 แสงภักด์ิ ๖๖ ม.๙  
๒๑๔. ด.ญ. นันธิชา ประเสริฐการ ๔๒ ม.๙  
๒๑๕. ด.ช. ศัศดา ทองด0วง ๕๒ ม.๙  
๒๑๖. ด.ญ. ขวัญณภัทร นิลสี          ๒๙ ม.๙  
๒๑๗. ด.ช. ศักรินทร2 ผอมเอียด ๑๒๒ ม.๙  
๒๑๘. ด.ช. พรศักด์ิ อินทร2ใจดี ๓๙ ม.๙  
๒๑๙. ด.ช. ชยุตม2 สุระเพ่ิม ๕๗ ม.๙  
๒๒๐. ด.ช. วัชรพล ทําเลดี ๙๖ ม.๙  
๒๒๑. ด.ช. ศักรนันท2 ผอมเอียด ๑๒๒ ม.๙  
๒๒๒. ด.ญ. กมลกานต2 ตeะลี ๑๐ ม.๙  
๒๒๓. ด.ช. วชิรวิทย2 วงษ2คําชัย ๑๘ ม.๙  
๒๒๔. ด.ญ. เมธาวดี ดีคําไฮ ๗๓ ม.๙  
๒๒๕. ด.ญ. อัยรดา พิมพ2งาม ๓ ม.๙  
๒๒๖. ด.ช. อชิรา สมรักษ2 ๔๕ ม.๙  
๒๒๗. ด.ญ. วนัสนันท2 แสนโคตร ๕๐ ม.๙  
๒๒๘. ด.ญ. วชิราภรณ2 สุราโพธิ์ ๒๙ ม.๑๐  
๒๒๙. ด.ญ. วนิดา ทับทิมจันทร2 70 ม.๑๐  
๒๓๐. ด.ญ. สุดารัตน2 บุญตะใน ๑๕๗ ม.๑๐  
๒๓๑. ด.ญ. กขพร พ่ึงเพ็ง ๑41 ม.๑๐  
๒๓๒. ด.ช. ปรมัตถ2 วงอนุ 1๕ ม.๑๐  
๒๓๓. ด.ช. พิพัฒน2 ราศรี ๑๕๔ ม.๑๐  
๒๓๔. ด.ช. รุ#งกฤต ปูcพะบุญ ๗๔ ม.๑๐  
๒๓๕. ด.ช. ขันธ2หยก จันดี 32 ม.๑๐  
๒๓๖. ด.ญ. พิรญา ทุมศรีมา ๕ ม.๑๐  
๒๓๗. ด.ช. ภาคิน สุราโพธิ์ ๗๘ ม.๑๐  
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๑.  นายวรเทพ  แจ#มจันทร2 หมู#ท่ี 1 ผู0สูงอายุ  
๒.  นางเยาวลิต   มะโนชัย หมู#ท่ี 1 ผู0สูงอายุ  
๓.  นางเสง่ียม  อุดมแก0ว หมู#ท่ี 1 ผู0สูงอายุ  
๔.  นายสิน   ประสาร หมู#ท่ี 1 ผู0สูงอายุ  
๕.  นางสุดใจ   สืบราช หมู#ท่ี 1 ผู0สูงอายุ  
๖.  นายมัดสา  โสธิธรรม หมู#ท่ี 1 ผู0สูงอายุ  
๗.  นางสุภาพ    ศิริเมฆ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๘.  นางไล   ศรีแก0ว หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๙.  นายบุญเลิศ     บัวภา หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๑๐.  นางเสาวณีย2    พรมนอก หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๑๑.  นางจําป6    ชาภักดี หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๑๒.  นายบุญรัตน2   ไชยว#อง หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๑๓.  น.ส.เหลี่ยม   อุ#นเรือน หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๑๔.  นายทองพูล   สงวนญาติ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๑๕.  นางอนงค2   กลิ่นจันทร2 หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๑๖.  นางสะอาด   วิรุณพันธ2 หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๑๗.  นางสมจิตร   บุญสนธิ์ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๑๘.  นายทองใบ    ศิริเมฆ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๑๙.  นายไสว    พลพงษ2 หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๒๐.  นายจวน     ขุนปาน หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๒๑.  นางเปลี่ยน    เพียงตา หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๒๒.  นางบุญเรือง   อัครบุตร หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๒๓.  นางอ#อนศรี     แก0วเคลือบ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๒๔.  นายบุญเรือง    ประสมสิน หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๒๕.  นางใบ    คําสี หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๒๖.  นางพริ้ง    ราชสิงห2 หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๒๗.  นางทอง    การุณ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๒๘.  นายศิริ    ธรรมมนตรี หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๒๙.  นางสา     วิชาพูล หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๓๐.  นายเพ็ง     ชาภักดี หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๓๑.  นางไคร    สิริเมฆ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๓๒.  น.ส.อุบล   จิตรการ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๓๓.  นางเดือน    ประสมสิน หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๓๔.  นางสังวาล   ใจเพียร หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๓๕.  นายสรวิทย2   ศรีแก0ว หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๓๖.  น.ส.เด็ก    บุญสนธ2 หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๓๗.  นายรัสมี    การุณ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 

คนชรา 
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๓๘.  นายอรุณ    สุโพธิ์ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๓๙.  นายพรมมา   คําสี หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๔๐.  นางจอม    ไชยโคตร หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๔๑.  นายถวิล   ภาพันธ2  หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๔๒.  นางบุญชู   นามนิวงศ2 หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๔๓.  นางวัง   อ#อนอ0วน หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๔๔.  นายเนียม   อุดมแก0ว หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๔๕.  นางทองมา   อุดมแก0ว หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๔๖.  นางมณี   สอนคํา หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๔๗.  นางบุญส#ง   โพธิตาก หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๔๘.  นายสมบูรณ2   อัครบุตร หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๔๙.  นายใบ   บุญสนธิ์ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๕๐.  นายบุญยืน   โพธิตาก หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๕๑.  นางจอม    สิงห2คํา หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๕๒.  นายบุญมี  ไชยโคตร หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๕๓.  นางผัน  แจ#มจันทร2 หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๕๔.  นางต0มทอง  วิชาพูล หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๕๕.  นายสวัสด์ิ    ก0อนคํา หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๕๖.  นายกัณหา   ศิริเมฆ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๕๗.  นางสายบัว    ราชสิงห2 หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๕๘.  นายสมาน    ใจเพียร หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๕๙.  น.ส.วัน      เทียมทัด หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๖๐.  นายคําดี    ราชสิงห2 หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๖๑.  นายธนู     ทําละเอียด หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๖๒.  นางมี   พาพันธ2 หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๖๓.  นางบุญสี    สีตะโกเพชร หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๖๔.  นางทอง   สอนคํา หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๖๕.  นางแหว#น   ก0อนคํา หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๖๖.  นายเท่ียง   พงษ2เกษม หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๖๗.  นางโสม     โมรา หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๖๘.  นายคําแปลง  จันทวิเศษ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๖๙.  นายสิงห2  อัครบุตร หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๗๐.  นายแก0ว  จําปาเทศ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๗๑.  นางเสถียร  อุ#นเรือน หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๗๒.  นางอําพันธ2   เสียงเสนาะ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๗๓.  นางป>Lง   กุมภวา หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๗๔.  นางสุวรรณ   ภาพันธ2 หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๗๕.  นายผัน   ปgองเมือง หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 



 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล บ�านเลขท่ี หมายเหตุ 
๗๖.  นายสมปอง  ผันผาย หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๗๗.  นางจันทา   คําผาง หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๗๘.  นางมลิ  สุโพธิ์ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๗๙.  นางสวาท    บัวภา หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๘๐.  น.ส.อาภรณ2   สงวนญาติ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๘๑.  นางจอมสี   สุขไสยา หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๘๒.  นายสุวัช   มะโนชัย หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๘๓.  นายล0วน    ประสาร หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๘๔.  นายประเสริฐ    สุโพธิ์ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๘๕.  นางอุไรวรรณ    ผันผาย หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๘๖.  นายวิชาญ  เสียงเสนาะ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๘๗.  นายทองสุข  ไชยโคตร หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๘๘.  นางสมร   สุระเพ่ิม หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๘๙.  นายอําพล   สุระเพ่ิม หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๙๐.  นายสุวรรณ   คําผาง หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๙๑.  นางบัวไข   ชื่อตรง หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๙๒.  นางบุญส#ง   อุบาลี หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๙๓.  นางทองสุข   สายทอง หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๙๔.  นายมงคล   จันสุพรม หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๙๕.  นางทองพูล  จันสุพรม หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๙๖.  นางสาธร   บัวภา หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๙๗.  นางสุนทร   ไชยว#อง หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๙๘.  นางลัดดา   สงวนญาติ หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๙๙.  นายประสิทธิ์   บัวภา หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๑๐๐. นายอุทัย  อุดมแก0ว หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๑๐๑. นายทองสี   สิงห2คํา หมู#ท่ี 1 ผู0สุงอายุ 
๑๐๒. นายอุดมศักด์ิ  สุโพธิ์ หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๐๓. นางสมัย   ขําหรุ#น หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๐๔. นางคําล0อม    คุณาพันธ2 หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๐๕. นางบุญมี    งามแสง หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๐๖. นายพุทธา    พาพันธ2 หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๐๗. นายบุญเลิศ    งามแสง หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๐๘. นางสําราญ    ก0อนคํา หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๐๙. นางสี    พงษ2เกษม หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๑๐. นายจันทร2    บุญจันทร2 หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๑๑. นายสมหมาย   แสงคํา หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๑๒. นายนิยม    คุนาพันธ2 หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
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๑๑๓. พระวิชิต   ชุมภู หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๑๔. นายสุพล    คุณาพันธ2 หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๑๕. นางสุบรรจง   บึงไกร หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๑๖. นางทองสา   คุนาพันธ2 หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๑๗. นายอุทัย  ชนะมี หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๑๘. นางสุวรรณ   ชนะมี หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๑๙. นางวิลัย   พาพันธ2 หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๒๐. น.ส.ทองคํา   งามแสง หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๒๑. นางนา     พงษ2เกษม หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๒๒. นางบุญทัน   ปุลิต หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๒๓. นางทองแดง   บุญจันทร2 หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๒๔. นางหนูทับ   ประสมศิลปd หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๒๕. นายบุญช#วย   ประสมศิลปd หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๒๖. นางจําปา    คุณาพันธ2 หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๒๗. นางสําอาง  พิระภาค หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๒๘. นางพวย   พาพันธ2 หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๒๙. นายสอาด   แสงสุด หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๓๐. นายวันคํา   ไชยโคตร หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๓๑. นายวิชัย   ปุริต หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๓๒. นางคําผาง   บุญจันทร2 หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๓๓. นางบุญล0อม   ปุริต หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๓๔. นายสุวรรณ    บุญจันทร2 หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๓๕. นางหนูการญจน2   บุญรักษ2 หมู#ท่ี  2 ผู0สูงอายุ 
๑๓๖. นายอาวรณ2   ทองด0วง หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๓๗. นายกลิ้ง   คําชัง หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๓๘. นางบัวสอน   สุทธิธรรม หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๓๙. นายวิรัตน2    โสรมรรค หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๔๐. นายอ0วน    คูณภักดี หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๔๑. นางเดือน   วงษ2กัลยา หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๔๒. นางสุพรรณ  แสนมาตย2 หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๔๓. นางบุญเพ็ง   ทินภู# หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๔๔. นายอินทร2    สุทธิธรรม หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๔๕. นายบัวภา    อุดมแก0ว หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๔๖. นางแตงอ#อน   จันทองแท0 หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๔๗. นางบุญยัง    ธรรมรักษ2 หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๔๘. น.ส.เข็มพร    แสงภักดี หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๔๙. นางสมบูรณ2    ลาตะก่ัว หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๕๐. น.ส.บุญซ0อน   ธรรมรักษ2 หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
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๑๕๑. น.ส.ทองแดง   แสงภักดี หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๕๒. นายดาว    ลาตะก่ัว หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๕๓. นายสวัสด์ิ    จันทองแท0 หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๕๔. นางวิลัย    ยุทธยศ หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๕๕. นายเหลือ    ทองมูล หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๕๖. นายโฮม    วงกัลยา หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๕๗. นางสุวรรณ2    อุดมแก0ว      หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๕๘. นางคําเบา    วงกัลยา หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๕๙. นายทูล   ทินภู# หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๖๐. นางนวน    ลาตะก่ัว หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๖๑. นางเสิดสี    วงษ2กันยา หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๖๒. นายเฮ0า    โสรมรรค หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๖๓. นางบุญแฝง    กันหาวรรค หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๖๔. นางบุญเพ็ง    ประสารทอง หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๖๕. นางเต็มใจ   ธรรมรักษ2 หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๖๖. นางดวงแก0ว   กากแก0ว หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๖๗. นายไสว    ธรรมรักษ2 หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๖๘. นางพ่ัว    แสงภักดี หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๖๙. นางบุญล0อม   ธรรมรักษ2 หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๗๐. นางทองดา    คําพันธ2 หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๗๑. นางบุญเลี้ยง    วารีศรี หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๗๒. นายแพง    แสงภักดี หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๗๓. นายเลียบ    สุตะพรม หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๗๔. นายพันธ2    บุญพา หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๗๕. นายจันทา   ประสานทอง หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๗๖. นางก#อง     แสงแก0ว หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๗๗. นางจันทร2   บุญพา หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๗๘. นางริ้ม    ประสานทอง หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๗๙. นางน0อย    บุญพา หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๘๐. นางทองจันทร2     โพธิ์น0อย หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๘๑. นางทองดี   พวงพันธ2 หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๘๒. นายมีชัย   วารีศรี หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๘๓. นางเสถียร     พาพันธ2 หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๘๔. นายเส็ง    บุญสง หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๘๕. นายห#อน   พวงพันธ2 หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๘๖. นางสุก     ทองมูล หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๘๗. นายทองปาน   ทองมูล หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๘๘. นางเหรียญ   สามัญ หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
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๑๘๙. นางอัมพร   ทินภู# หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๙๐. นางบุญรอน  โสระมรรค หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๙๑. นางสุนทร  ทนดี หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๙๒. นายอุดร  วงษ2กันยา หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๙๓. นายสียา  พวงจันทร2 หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๙๔. นางหนูตาล  วงษ2กันยา หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๙๕. นายอ#อน   วงษ2กันยา หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๙๖. นางคํานาง  วงษ2กันยา หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๙๗. นายเภาว2   วงษ2กันยา หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๙๘. นายแก0ว   ประสารทอง หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ 
๑๙๙. นายสุนิด    อาจสิงห2 หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ  
๒๐๐. นายประทวน    ชายศรี หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ  
๒๐๑. นายจําปาทอง   ขวัญทอง หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ  
๒๐๒. นางบุญเรียน   วงษ2กันยา หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ  
๒๐๓. นางสงวน   พิระภาค หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ  
๒๐๔. นางประเทียง   ทองด0วง หมู#ท่ี  3 ผู0สูงอายุ  
๒๐๕. นายฉลาด   โสระมรรค หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๐๖. นางจํานงค2   กฤตยโสภณ หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๐๗. นางเข็มพร   สุวรรณวงศ2 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๐๘. นายศรี   เปลือยหนองแข0 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๐๙. นายอุดม   สุภาพ หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๑๐. นางเจียงคํา    พรมศรีชา หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๑๑. นางไฮ   กลิ่นศรีวัฒนา หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๑๒. นางนุ#น   เงินจันทร2 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๑๓. นางทองใส   สัตนันท2 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๑๔. นางพัน    จุ0ยนาค หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๑๕. นายเสง่ียม   บูระพิน หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๑๖. นางโฮม   บูระพิน หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๑๗. นางปุcน    นามณีวงษ2 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๑๘. นางลุน     ไชยเรียบ หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๑๙. นายจํารัส   จันทะนนท2 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๒๐. นายประสพ   สัตนันท2 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๒๑. นางทองดา   บํารุงไทย หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๒๒. นางเรียน   อุดมแก0ว หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๒๓. นายม#วน    นามณีวงษ2 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๒๔. นางชื่น      แววดี หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๒๕. นางสมสุข    นามณีวงษ2 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๒๖. นายสมพงค2    เงินจันทร2 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
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๒๒๗. นางบิน   อุ#นเรือน หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๒๘. นางเสน    สุโพธิ์ หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๒๙. นายสุพจน2   ไชยเรียบ หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๓๐. นางผัน   สุวรรณวงษ2 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๓๑. นายสมสี  นาห#อม หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๓๒. นายจันทร2   แววดี หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๓๓. นางจันทร2   โพธิ์สาลาด หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๓๔. นายบุญทัน   สุโพธิ์ หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๓๕. นางหนู   คําหอม หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๓๖. นายแสน   โพธิ์สาลาด หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๓๗. นางขันธ2   จันทร2ทองแท0 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๓๘. นายอ#อนสา   อุ#นเรือน หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๓๙. นายบุญศรี   สุวรรณวงศ2 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๔๐. นางจวงจันทร2  อุ#นทวง หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ 
๒๔๑. นางเจียงคํา   วงศ2กาฬสินธุ2 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ   
๒๔๒. นางทองอาน  จันทะนนท2 หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ   
๒๔๓. นายวิชัย   พรมศรีชา หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ   
๒๔๔. นางล0อม   บุญสนธิ์ หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ   
๒๔๕. นางเหลา  สุภาพ หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ  
๒๔๖. นายชีพ  กฤตยโสภณ หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ  
๒๔๗. นางบุญเรือง  วะหาโร หมู#ท่ี  4 ผู0สูงอายุ  
๒๔๘. นายไพรินทร2  เนียมพิมาย หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๔๙. น.ส.เข็มทอง   บุญรักษ2 หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๕๐. นางเสริม  สุขจันดี หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๕๑. นายไข   สามัญ หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๕๒. นายดี   จันสุพรม หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๕๓. นางบุญเรือง    อุ#นเอิบ หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๕๔. นายยอด   มอญใหม หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๕๕. น.ส.พวง   อุ#นเอิบ หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๕๖. นายเดือน   ยุทธยศ หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๕๗. นายเผือ   จันสุพรม หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๕๘. นายเปลี่ยน   บุญเกิด หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๕๙. นายอรุณ    ถวิลไพร หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๖๐. นางชู   จันสุพรม หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๖๑. นางบุตร   มอญใหม หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๖๒. น.ส.บุญน0อม   พลฤทธิ์ หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๖๓. นางเสาร2    อัครบุตร หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๖๔. นางบุบผา    สุตะพรม หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
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๒๖๕. นายอุดม   จันสุพรม      หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๖๖. นายเง0า   จันสุนทร หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๖๗. นางพ้ิง    อุ#นเอิบ หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๖๘. นางคําโพธิ์    ถวิลไพร หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๖๙. นายสวา    อัครบุตร หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๗๐. นางอุไร   โคโตศรี หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๗๑. นางปลิว   ยุทธยศ หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๗๒. นายสา   ประจําหลัก หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๗๓. นายบุญโท   ปูcพะบุญ หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๗๔. นางประชุม   กุลสุทธิชัย หมู#ท่ี  5 ผู0สุงอายุ 
๒๗๕. นางตุ0ม   ประจําหลัก หมู#ท่ี  5 ผู0สุงอายุ 
๒๗๖. นางพันธ2ศรี   บุญเกิด หมู#ท่ี  5 ผู0สุงอายุ 
๒๗๗. นางทุม   จันสุพรม หมู#ท่ี  5 ผู0สุงอายุ 
๒๗๘. นางบุญโรม   ปูcพะบุญ หมู#ท่ี  5 ผู0สุงอายุ 
๒๗๙. นายไพฑูรย2   บุญรักษ2 หมู#ท่ี  5 ผู0สุงอายุ 
๒๘๐. นายทองดี    ชุมภ ู หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๘๑. นางเสถียร    ชุมภ ู หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๘๒. นายอุทัย   วงษ2กันยา หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๘๓. นางสวาสด์ิ    พันคําภา หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๘๔. นางบัวแก0ว   วหาโล หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๘๕. นายเกษม    สามัญ หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๘๖. นายบุญสงค2   พันคําภา หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๘๗. นายอนันต2    โคโตศรี หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๘๘. นางหนูจันทร2   วงษ2กันยา หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๘๙. นายอุดม   จันสุนทร หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๙๐. นายคําฟอง   วหาโล หมู#ท่ี  5 ผู0สูงอายุ 
๒๙๑. นางอําพร   แสงเพชร หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๒๙๒. นางดวงจันทร2   สิ้นโศรก หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๒๙๓. นายบุญเรือง  แสงเพชร หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๒๙๔. น.ส.ทองสา   ประจําสุข หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๒๙๕. นายองอาจ   บุญเต็ม หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๒๙๖. นายทองใบ   แสงภักด์ิ หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๒๙๗. น.ส.คําดี     สุนา หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๒๙๘. นายปลั่ง   ชูชีพ หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๒๙๙. นายจรูญ   ศิริเมฆ หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๐๐. นายทองเสียน    ศิริเมฆ หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๐๑. นายเข็มทอง    สุวรรณคํา หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๐๒. นายท#อน   ทองด0วง หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
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๓๐๓. นางฉวี    อ#อนธรรม หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๐๔. น.ส.บุญเลิศ  แสงเพชร หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๐๕. นางคูณ   บุญพจน2 หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๐๖. นางน0อม  ศรีธรรม หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๐๗. นายไชย  วงษ2กันยา หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๐๘. นายแสวง   แผ#นศิลา หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๐๙. นายเวิน   อุทธะจันทร2 หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๑๐. น.ส.คําจัน   อุกาวงษ2 หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๑๑. นางทองสา    แสงภักด์ิ หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๑๒. นายฟอง    สุวรรณคํา หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๑๓. นายแสวง   แสงภักด์ิ หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๑๔. นายบุญถิน   แสงเพชร หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๑๕. นางทอง   ชูชีพ หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๑๖. นางพุฒทา   ยินศัพย2 หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๑๗. นายทองสา   อุดมแก0ว หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๑๘. นางฤทธิ์   ประสานทอง หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๑๙. นายสมพงษ2   พิมสอน หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๒๐. นางบัวสอน   ทําละเอียด หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๒๑. นางบัวลา    พิมสอน หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๒๒. นายสิทธิ์   อุทธจันทร2 หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๒๓. นายอุดม    อ#อนธรรม หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๒๔. นายดอ    ทนทาน หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๒๕. นางหนูแปลง    พวงพันสาย หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๒๖. นายลิน     แสนโคตร หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๒๗. นายฉวี    ประสานทอง หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๒๘. นางสา     วงษ2คําชัย หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๒๙. นายหอม    วงศ2คํารัตน2 หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๓๐. นางจันทร2     ค0ำคูณ หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๓๑. นายขิม    วงษ2กันยา หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๓๒. นางบุญจัน    นนทรักษ2 หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๓๓. นางสุข    ทนทาน หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๓๔. นายคํากอง   แสงเพชร หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๓๕. นางท#อน    แสงเพชร หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๓๖. นายบุญมี    บุญเต็ม หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๓๗. นายสุบรรณ   ศรีธรรม หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๓๘. นายคํ่า    ตะเคียน หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๓๙. นางเสาร2    ตะเคียน หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๔๐. นางทองจันทร2    ตะเคียน หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
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๓๔๑. นางทุม   คํ่าคูณ หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๔๒. นางทองคํา   แสนโคตร หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๔๓. นายทองแดง   คํ่าคูณ หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๔๔. นางมี    คําผาง หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๔๕. นางบุญ   ศิริเมฆ หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๔๖. นายคํา    ตะเคียน หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๔๗. นางจําปา    ผาริโน หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๔๘. นายใข     สุวรรณคํา หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๔๙. นายทองสี     มาไลย หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๕๐. น.ส.พันธ2ทิพย2  บุญเต็ม หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๕๑. นางสุพันธ2     วงษ2กันยา หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๕๒. นายบุญช#วย   มะณีวงษ2 หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๕๓. นางบุญช#วย    สุวรรณคํา หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๕๔. นายอุธร     ลาดตะก่ัว หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๕๕. นางทองสี     แสงภักดี หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๕๖. นายสังวร     แสงภักดี  หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๕๗. นายอุดม   จันทะพรรณ  หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๕๘. นางบุญถิร    จันทะพรรณ  หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๕๙. นางสวรรค2    น0อยชัย หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๖๐. น.ส.นารีย2    แสงภักด์ิ หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๖๑. นายสอน    บุบผามาโล หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๖๒. นางทองมี   สุโพธิ์ หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ 
๓๖๓. นายจารึก   วังสินธุ2 หมู#ท่ี  6 ผู0สูงอายุ  
๓๖๔. นายทวี    สิ้นโศรก หมู#ท่ี  6 ผ0สูงอายุ   
๓๖๕. นายสวาท   สิงห2สําราญ หมู#ท่ี  6 ผ0สูงอายุ   
๓๖๖. นางศิริ      สุวรรณคํา หมู#ท่ี  6 ผ0สูงอายุ   
๓๖๗. นางวิเชียร    โพธิสม หมู#ท่ี  6 ผ0สูงอายุ   
๓๖๘. นายสุวรรณ2   สุนา หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๖๙. นางเอ่ียม   ไชยเนตร หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๗๐. นางพินสวาท   ประสมสิน หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๗๑. นายสมร   ไชยเนตร หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๗๒. นางสําเริง    สาหินกอง หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๗๓. นางกอง    อุทะจันทร2 หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๗๔. นางทองใบ  ไชยเนตร หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๗๕. นายพล     ประสมคํา หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๗๖. นายคล0าย   สุโพธิ์ หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๗๗. นางจอม    สีเสน หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๗๘. นางกุหลาบ    ประสมสิน หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
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๓๗๙. น.ส.วิรา    ชัยชาญ หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๘๐. น.ส.ต#อน   เงินไทย หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๘๑. นายช#วย   ประสมสิน หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๘๒. นางเจียว   ไชยชาญ หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๘๓. นางบุญยัง    อุทะจันทร2 หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๘๔. นางทองอินทร2   ไชยชาญ หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๘๕. นางบุญชู    อายุยืน หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๘๖. นางไว    สุโพธิ ์ หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๘๗. นางนารีรัตน2    แสงเพชร หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๘๘. นางทองคํา    คําเข่ือง หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๘๙. นายยอด     ไชยชาญ หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๙๐. นายเหรียญ   กระมล หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๙๑. นายคําศรี    สีเสน หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๙๒. นางบาง    ประสมสิน หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๙๓. นายลาย      ศรีเสน หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๙๔. นางพวง    ประสมคํา หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๙๕. นายสมัย   สุนา หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๙๖. นายตาล    ประสมสิน หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๙๗. นายไพรัช  อายุยืน หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๙๘. นางต๋ิม     อายุยืน หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๓๙๙. นายบุญทอง    แสงเพชร หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๐๐. นายทองใบ   สุโพธิ์ หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๐๑. นางพร    ควรชม หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๐๒. นางหลิน     โพธิบุตร หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๐๓. น.ส.บาง       คําภีระ หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๐๔. นายแสวง   บุญจันทร2 หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๐๕. นางตุlย    กระมล หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๐๖. นางสาคร    สุโพธิ์ หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๐๗. นางคําจันทร2     สายโสม หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๐๘. นายทองอินทร2      สุนา หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๐๙. นายหงวน     เงินไทย หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๑๐. นางต๋ิว   บุญจันทร2 หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๑๑. นายเลียง   ประสมสิน หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๑๒. นางเบ0า    สุนา หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๑๓. นายเหง#า   สวามิไชย หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๑๔. น.ส.เกษ    ประสมสิน หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๑๕. นายสุพิน     ประสมสิน หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๑๖. นายประเสริฐ  ประสมคํา หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
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๔๑๗. นายเติม    สุโพธิ์ หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๑๘. นางบุญส#ง    ไชยเนตร หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๑๙. นายสุพัฒน2  ควรชม หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๒๐. นายชํานาญ      สาธร หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๒๑. นางหนูเดือน   หงส2ศาลา หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ 
๔๒๒. นางสุพรรณ   สุนา หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ   
๔๒๓. นายนิยม  คูเมือง หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ   
๔๒๔. นางวิเชียร    สวามิไชย หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ   
๔๒๕. นางสําเนียง   สาธร หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ   
๔๒๖. นางทองใบ     แสงขันธ2 หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ   
๔๒๗. นายชยพล     หงษ2ศาลา หม#ท่ี  7 ผู0สูงอายุ   
๔๒๘. น.ส.จํารัส   ห0วยจ0นทร2 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๒๙. นางทองม0วน   พลกัณท2 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๓๐. นายเสถียร   แก0วศิริ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๓๑. นายประวิทย2   วิรุณพันธ2 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๓๒. นายเสวียน   ชารีศรี หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๓๓. นายเกิด   งามแสง หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๓๔. นายบุญสี   บุญรักษ2 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๓๕. นางผิว       โสสะ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๓๖. นางหนูจันทร2    บุญรักษ2 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๓๗. น.ส.ทอง   จําปาเทศ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๓๘. นางทองมา    สุนา หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๓๙. นางบุญจันทร2    เทียมทัด หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๔๐. นางโฮม    คล0ายพลแสน หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๔๑. นางก0อน     วิชาพูล หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๔๒. นางคําโพธิ์    อุดมแก0ว หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๔๓. นางจวง    จําปาเทศ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๔๔. น.ส.เพ็ง   เทียมทัด หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๔๕. นายเก้ียง    โสสะ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๔๖. นางคํามี    สุโพธิ์ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๔๗. นางตุ0ม     มูลริสาร หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๔๘. นางป\Lน     ศิลปชัย หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๔๙. นายนารี    เทียมทัด หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๕๐. น.ส.สวุรรณ    บุญรักษ2 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๕๑. นางแสง   สกุนินนท2 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๕๒. นายมี    แรงโสม หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๕๓. นายบุญมา     สอนคํา หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๕๔. นายฮง    เทียมทัด หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
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๔๕๕. นายสุทธิชัย    ศรีสง#า หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๕๖. นายไสว   ธรรมวัตร หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๕๗. นายเม#ง   วันโตลัดร หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๕๘. นายผุย   สระบัว หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๕๙. นางต้ัว    ราชสิงห2 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๖๐. น.ส.วอน    อุดมแก0ว หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๖๑. นายเฉลิม   สุมาพา หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๖๒. นายวิชัย   ก0อนคํา หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๖๓. นางหยาด     เทียมทัด หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๖๔. นางสายบัว    ควรรู0ดี หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๖๕. นายทองดี    ถาจันทร2 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๖๖. นายเขียน    มณีวงษ2 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๖๗. นายบุญมา   บุญเต็ม หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๖๘. นางถิร    ชะลอ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๖๙. นางไกร     ควรชม หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๗๐. นางพันธ2    สิงห2คํา หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๗๑. นายวิเลิศ     อุปมา หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๗๒. นายวิเชียร     สิงหาทอ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๗๓. นายเปgย      จันสุพรม หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๗๔. นางหูนนา    จันสุพรม หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๗๕. นายสอน    ดีคําไฮ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๗๖. นางนารี     สิงหาทอ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๗๗. นางกอง     สุขวัตร หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๗๘. นายแสง     ศิลปชัย หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๗๙. นายหวิ่น     อุ#นเรือน หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๘๐. นางบุญส#ง    อุ#นเรือน หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๘๑. นายชู     จันสุพรม หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๘๒. นางบุญสงค2    การุณ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๘๓. นางพิน     สอนคํา หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๘๔. น.ส.ทองสูน    แก0วศิริ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๘๕. นายทองจันทร2   ไชยโคตร หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๘๖. น.ส.บุญมี    ศรีแก0ว หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๘๗. พระเลือง    ปภสุสโร หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๘๘. นายประมวล   ถาพินนา หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๘๙. นายสุพัฒน2    เทียมทัด หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๙๐. นายบุญชู    อุบาลี หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๙๑. นายพนม    หอมระรื่น หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๙๒. นางเรือง    สุระสร หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
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๔๙๓. นายลี     ชะลอ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๙๔. นายบุญมี      บุญรักษ2 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๙๕. นางหนูอินทร2     ถาพินนา หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๙๖. นายเคน    ผลไม0 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๙๗. นายเภา    ชะลอ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๙๘. นายดาว     สุระสร หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๔๙๙. นางจันเพ็ญ    แสงคํา หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๐๐. นายทองเหลิม   ควรชม หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๐๑. นายบุญสนธิ์    สิงห2คํา หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๐๒. นางกอ    คูณภักด์ิ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๐๓. นายหลาง    โพธิ์ตาก หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๐๔. นางนุ#นนวล    ศรีสุริ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๐๕. พระอนันต2    กลิ่นหอม หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๐๖. นางเมฆขลา   หอมระรื่น หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๐๗. นายเสถียร    สุโพธิ ์ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๐๘. นายสมโชค    พ#วงศิริ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๐๙. น.ส.ประเทือง   แก0วประทุม หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๑๐. นางฉวี    สุระเพ่ิม หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๑๑. นายนิพนธ2    สุระเพ่ิม หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๑๒. นางมอญ    บุญแล หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๑๓. นายเสถียร   สิงห2สาย หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๑๔. นายทองมา     สุนา หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๑๕. นางปาน   สุมาพา หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๑๖. นางทุมมา    ภิรมย2กิจ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๑๗. นางเถาวัลย2   สุโพธิ์ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๑๘. นายชม     คูณภักด์ิ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๑๙. นายถนอม   พลกัณฑ2 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๒๐. นายวิเชียร    ม่ันจิตร หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๒๑. นางอุดม       สายทอง หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ 
๕๒๒. น.ส.อ#อน   แก0วศิริ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ   
๕๒๓. นางสุภาพ   กันยะกาญจน2 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ   
๕๒๔. นางทองเยี่ยม  ธรรมวัจนัง หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ   
๕๒๕. นางมะลี   ไชยโคตร หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ   
๕๒๖. นายสวาสด์ิ   วันโน หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ   
๕๒๗. นายแสง    อุ#นอิบ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ  
๕๒๘. น.ส.คําพันธ2   บุญรักษ2 หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ  
๕๒๙. นางอัมไพ     โพธิ์ตาก หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ  
๕๓๐. นายหนูเวียง    โสสะ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ  
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๕๓๑. นายไพบูลย2   สุขวัตร หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ  
๕๓๒. นางเครือวัลย2   คําหอม หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ  
๕๓๓. นายนิคม      วังศรีแก0ว หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ  
๕๓๔. นายเหลา    หม่ืนอภัย หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ  
๕๓๕. นางนิยม     คล0ายพลแสน หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ  
๕๓๖. นางหนูแดง   อุ#นเอิบ หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ  
๕๓๗. นางเพ็ญโสภา   วันโน หมู#ท่ี  8 ผู0สูงอายุ  
๕๓๘. นางถวิล   พวงพันธ2 หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๓๙. นายเรืองเดช   นนทรักษ2 หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๔๐. นายสุวัฒ   ดีคําใฮ หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๔๑. นางหนูเลื่อน   บุญพจน2 หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๔๒. นางสําลี    พลแสน หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๔๓. นางบุญเรือง    วงษ2คําชัย หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๔๔. นางทองจันทร2   มีแสง หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๔๕. นางลําใย    แก0วประทุม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๔๖. นายอํานวย   มะณีวงษ2 หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๔๗. นายทองพูล   เทพา หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๔๘. นายสมานจิตต2     มีแสง หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๔๙. นางนงค2    แก0วประทุม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๕๐. นางสุบรรณ     ภาพันธ2 หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๕๑. นางกอง    คําผาง หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๕๒. นายสมหมาย   บุญจันทร2 หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๕๓. น.ส.ทองมา    อุดมแก0ว หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๕๔. นางคําผอง    สุวรรณคํา หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๕๕. นายบุตร    พลแสน หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๕๖. นายสําเริง   แสงเพชร หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๕๗. นางบุญมี    ชัยราช หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๕๘. นางทองขาว    บุญเต็ม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๕๙. น.ส.หก     แก0วประทุม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๖๐. นางบุญลอง    ไกยราช หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๖๑. นางสมร    บุญจันทร2 หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๖๒. นายสมจิตร   แสนโคตร หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๖๓. นายเนียม  แก0วประทุม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๖๔. นางจวน    เทพา หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๖๕. นางเหลี่ยม    ศิริเมฆ หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๖๖. นายถนอม    บุญเต็ม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๖๗. นายสมัย    สองสี หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๖๘. นางคําฟอง    อุทธจันทร2 หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
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๕๖๙. นางเขียน    ประจําสุข หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๗๐. นางอ#อน   พงษ2เกษม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๗๑. นายคูณ    แก0วประทุม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๗๒. นายหาร    ประสมคํา หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๗๓. นางเต็ม    แสนโคตร หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๗๔. นายสุเทพ    แก0วประทุม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๗๕. นายป\Lง    นาห#อม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๗๖. นายทองใบ    ดีคําใฮ หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๗๗. นายจันทร2    ประสานทอง หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๗๘. นางผอง   ประสมคํา หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๗๙. นางสา    บุญเต็ม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๘๐. นางคําตา    ดีคําใฮ หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๘๑. นางทา    เทพา หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๘๒. นางหนา    อินทร2ประสิทธิ์ หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๘๓. นายสีดา   เทพา หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๘๔. นางทอง    บุญเต็ม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๘๕. นายบัวพันธ2    นนทรักษ2 หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๘๖. นายบุญทัน  คําผาง หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๘๗. นางหลุน    คําผาง หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๘๘. นางทองมา    สุวรรณคํา หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๘๙. นางดา   ประจําสุข หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๙๐. นายพ้ัว     ประจําสุข หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๙๑. นายจันทร2    บุญเต็ม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๙๒. นายทองดา   ประจําสุข หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๙๓. นางจันทร2เพ็ญ  สุวรรณคํา หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๙๔. นางหนูจร   อุทธะจันทร2 หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๙๕. นางสี     อรัญสาร หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๙๖. นายประสิทธิ์  สูงรัง หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๙๗. นางทองสา  ทองด0วง หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๙๘. นายเรียน   อุทธะจันทร2 หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๕๙๙. นางวัน   ศรีวงศ2ชัย หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๖๐๐. นายประเสริฐ  งามแสง หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ 
๖๐๑. นายวิเชียร   ปุริต หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ  
๖๐๒. นายวีระพล   คุ0มบุญ หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ  
๖๐๓. นายบุญล0วน   มีหาร หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ  
๖๐๔. นายเพียรพงศ2   ราชรินทร2 หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ  
๖๐๕. นายสงวน  บุญเต็ม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ  
๖๐๖. นายทองสี   พงษ2เกษม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ  
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๖๐๗. นางสอน   พิมพ2งาม หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ  
๖๐๘. นายเตียง   ประสมคํา หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ  
๖๐๙. นางเลียง   ประจําสุข หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ  
๖๑๐. นายฉวี      แสงภักดี หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ  
๖๑๑. นางหม#อน   มณีวงษ2 หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ  
๖๑๒. นายอัมพร   จาระนิตย2 หมู#ท่ี  9 ผู0สูงอายุ  
๖๑๓. นายสอางค2   ธรรมรักษ2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๑๔. นางบุญซ0อน   โสระมรรค หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๑๕. นางเมทินี   โสรมรรค หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๑๖. นางสังเวียน  การุณ หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๑๗. นายสุวรรณ2    วงษ2กันยา หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๑๘. นายณรงค2   มรีจันทร2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๑๙. นายวิเชียร    อุปมา หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๒๐. นายสุวรรณ2    แสนโคตร หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๒๑. นางบุญซ0อน   มูลลิสาร หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๒๒. นางสุพาส    ผังดี หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๒๓. นายตีบ    สีหานาม หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๒๔. นางบรรจง   โสรมรรค หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๒๕. นางบังอร     ป\ยะวงค2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๒๖. นางทองสูน   โสรมรรค หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๒๗. นายพินิจ    เสริมศรี หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๒๘. นายนาค    ศรีบุญเรือง หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๒๙. น.ส.มลิวัลย2     คิมหันตา หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๓๐. นายล0วน     สุขฤทธิ์ หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๓๑. นายบุญโฮม    แก0วเคลือบ หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๓๒. นางประยูร      ธรรมรักษ2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๓๓. นายสวัสด์ิ     ธรรมรักษ2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๓๔. นางน0อย    พงษ2เกษม หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๓๕. นายประยงค2    มารินทา หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๓๖. นายนิคม    โสระมรรค หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๓๗. นางน0อย   ดีคําใฮ หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๓๘. นางสัมฤทธิ์   แจ#มจันทร2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๓๙. นางบัวสี     วงษ2กันยา หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๔๐. นางคําม0วน    ผังดี หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๔๑. นายเพ็ง    สุนจันดา หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๔๒. นางเหรียญทอง    ธรรมรักษ2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๔๓. นายดี    วงษ2กันยา  หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๔๔. นางใหว    ทองด0วง หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
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๖๔๕. น.ส.คําภา    สามัญ หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๔๖. นายรินทร2    ผังดี หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๔๗. นายจันโท    พงษ2เกษม หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๔๘. นางพุฒ    ดีคําใฮ หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๔๙. นางอ#อนสี   วงกันยา หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๕๐. นายสาย   การุณ หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๕๑. น.ส.ทองอาน   คันทีทอง หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๕๒. นางสี    โสระมรรค หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๕๓. นางทองใบ  เสริมศรี หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๕๔. นางสมพงษ2   ศรีบุญเรือง หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๕๕. นางบุญโฮม  แสนโคตร หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๕๖. นางคําใบ   ฉากก่ิง หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๕๗. นางสมถวิล  โนeตศิริ หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๕๘. นางภาณี   โสระมรรค หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๕๙. นางทองเข็ม  พวงพันธ2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๖๐. นายสําราญ  โรมพันธ2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๖๑. นางบัวใข  พาพันธ2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๖๒. นางจันดา    ธรรมรักษ2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๖๓. นายถวิล    แสนโคตร หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๖๔. นายทองคํา  ปูcพะบุญ หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๖๕. นายแพงศรี  แสนโคตร หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ 
๖๖๖. นางทองบ#อ   อุปมา หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ   
๖๖๗. นางเข็มทอง   พวงพันธ2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ   
๖๖๘. นายวิชัย    อุปมา หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ   
๖๖๙. นางอุดร   สีหานาม หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ   
๖๗๐. นางทองหลาง    สุขฤทธิ์ หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ   
๖๗๑. นายเตรียม    โสระมรรค หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ   
๖๗๒. นายบรรจง    มรีจันทร2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ   
๖๗๓. นายประดิษฐ2   พวงพันธ2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ   
๖๗๔. นายทองจันทร2     สีสันท2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ   
๖๗๕. นางลําใย      สีสันท2 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ   
๖๗๖. นางวินัย   ปูcพะบุญ หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ   
๖๗๗. นางเข็มพร   แสนโคตร หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ   
๖๗๘. นายอนันต2ชัย  ผลไม0 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ   
๖๗๙. นายสิทธิ์  ผลไม0 หมู#ท่ี  10 ผู0สูงอายุ   
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๑.  นายสมัย    คําสี หมู#ท่ี 1 ผู0พิการ 
๒.  นายสุวรรณ   คําผาง หมู#ท่ี 1 ผู0พิการ 
๓.  นางไล   ศรีแก0ว หมู#ท่ี 1 ผู0พิการ 
๔.  น.ส.อินทุอร   ผันผาย หมู#ท่ี 1 ผู0พิการ 
๕.  นางบุญส#ง   โพธิตาก หมู#ท่ี 1 ผู0พิการ 
๖.  นายอัมพร   พิระภาค หมู#ท่ี 1 ผู0พิการ 
๗.  นางเปลี่ยน   เพียงตา หมู#ท่ี 1 ผู0พิการ 
๘.  นายสุริยันศักด์ิ   สอนคํา หมู#ท่ี 1 ผู0พิการ 
๙.  นางจอม   สิงห2คํา หมู#ท่ี 1 ผู0พิการ 
๑๐.  ด.ญ.สิรินธร  ประจงจิตร หมู#ท่ี 1 ผู0พิการ 
๑๑.  นายทองสี    อัครบุตร หมู#ท่ี 1 ผู0พิการ 
๑๒.  น.ส.ทองใบ   เผาะไทยสงค2 หมู#ท่ี 1 ผู0พิการ 
๑๓.  ด.ญ.ทิมากร   แสวงแก0ว หมู#ท่ี  2 พิการ 

๑๔.  นายจรูญ    แก0วเคลือบ หมู#ท่ี  2 พิการ 

๑๕.  น.ส.ลําดวน   บุญจันทร2 หมู#ท่ี  2 พิการ 

๑๖.  นายพุทธา   พาพันธ2 หมู#ท่ี  2 พิการ 

๑๗.  นางจําปา   คุณาพันธ2 หมู#ท่ี  2 พิการ 

๑๘.  นางนา   พงษ2เกษม หมู#ท่ี  2 พิการ 

๑๙.  นางทองแดง   บุญจันทร2 หมู#ท่ี  2 พิการ 

๒๐.  นางวิลัย    พาพันธ2 หมู#ท่ี  2 พิการ 

๒๑.  นายสํารวย   บุญจันทร2 หมู#ท่ี  2 พิการ 

๒๒.  น.ส.สุนารี  คุณาจันทร2 หมู#ท่ี  2 พิการ 

๒๓.  น.ส.ละออง   อุดมศรี หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๒๔.  นายสมาน   ภาพันธ2 หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๒๕.  น.ส.สิริญากร   สีคาม หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๒๖.  นางประเทียง   ทองด0วง หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๒๗.  นายสมปอง   แสงภักดี หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๒๘.  นางเทียร    พงษ2เกษม หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๒๙.  ด.ช.ณฐกานต2    ดีดําไฮ หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๓๐.  นางเสถียร    พาพันธ2 หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๓๑.  นายห#อน     พวงพันธ2 หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๓๒.  นายบุญโฮม   บุญภา หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๓๓.  นายเลียบ   สุตะพรม หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๓๔.  นางพ่ัว    แสงภักดี หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๓๕.  นางบังอร     อุกาวงศ2 หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 

คนพิการ 
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๓๖.  น.ส.บัวไข   ธรรมรักษ2 หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๓๗.  นางสุก    ทองมูล หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๓๘.  นายเฮ0า     โสรมรรค หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๓๙.  นางจันทร2    บุญพา หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๔๐.  นางน0อย    บุญพา หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๔๑.  นางนวน     ลาตะก่ัว หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๔๒.  นางบุญล0อม     ธรรมรักษ2 หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๔๓.  นายไสว   ธรรมรักษ2 หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๔๔.  นายมีชัย    วารีศรี หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๔๕.  นายดาว    ลาตะก่ัว หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๔๖.  นางทองดี    พวงพันธ2 หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๔๗.  นางทองดา    คําพันธ2 หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๔๘.  นางก#อง    แสงแก0ว หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๔๙.  นายพันธ2    บุญพา หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๕๐.  นางสุพรรณ    แสนมาตย2 หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๕๑.  เด็กชายอัศวิน   สุทธิธรรม หมู#ท่ี  3 ผู0พิการ 
๕๒.  นายสําเริง    ธรรมรักษ2 หมู#ท่ี  3 พิการ  
๕๓.  นายวิชัย   พรมศรีชา หมู#ท่ี  4 ผู0พิการ 
๕๔.  นายฉลาด    โสระมรรค หมู#ท่ี  4 ผู0พิการ 
๕๕.  นายทวี   สุโพธิ ์ หมู#ท่ี  4 ผู0พิการ 
๕๖.  นางผัน   สุวรรณวงษ2 หมู#ท่ี  4 ผู0พิการ 
๕๗.  นางเจียงคํา    พรมศรีชา หมู#ท่ี  4 ผู0พิการ 
๕๘.  นางหอม  สีวิสุทธิ ์ หมู#ท่ี  4 ผู0พิการ 
๕๙.  นายเดือน    ยุทธยศ หมู#ท่ี  5 พิการ 
๖๐.  น.ส.หนูผัด    จันสุพรม หมู#ท่ี  5 พิการ 
๖๑.  นางเสถียร     ชุมภ ู หมู#ท่ี  5 ผู0พิการ 
๖๒.  นางเสาร2   อัครบุตร หมู#ท่ี  5 ผู0พิการ 
๖๓.  นายอรุณ    ภวิลไพร หมู#ท่ี  5 ผู0พิการ 
๖๔.  นายดี   จันสุพรม หมู#ท่ี  5 ผู0พิการ 
๖๕.  นางประทุม  บุญรักษ2 หมู#ท่ี  5 ผู0พิการ 
๖๖.  นายวุฒิพงษ2    อุ#นเอิบ หมู#ท่ี  5 ผู0พิการ 
๖๗.  นายสุคิค  เพ้ียกํ่า หมู#ท่ี  5 ผู0พิการ 
๖๘.  นายอุดม    จันสุนทร หมู#ท่ี  5 ผู0พิการ 
๖๙.  ด.ช.ธวัชชัย  ทองขาว หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๗๐.  นายนาค     สุนา หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๗๑.  ด.ช.สุริยันต2   ทองด0วง หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๗๒.  น.ส.สมร   ทองด0วง หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๗๓.  ด.ช.จักรพันธ2   สุวรรณคํา หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
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๗๔.  น.ส.คําดี     สุนา หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๗๕.  นายสังวร   แสงภักดี หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๗๖.  นายเวิน  อุทธะจันทร2 หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๗๗.  นางบัวลา   พิมสอน หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๗๘.  นางทองคํา  แสนโคตร หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๗๙.  นางสา   วงษ2คําชัย หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๘๐.  นายทองสา    อุดมแก0ว หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๘๑.  นางบุญจัน   นนทรักษ2 หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๘๒.  นางจําปา    ผาริโน หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๘๓.  นางพุฒทา    ยินศัพท2 หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๘๔.  นางฤทธิ์    ประสานทอง หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๘๕.  นายฉวี     ประสานทอง หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๘๖.  นายสิทธิ์    อุทธจันทร2 หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๘๗.  นางเสาร2    ตะเคียน หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๘๘.  นายคํ่า     ตะเคียน หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๘๙.  นายสมพงษ2    พิมสอน หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๙๐.  นางท#อน    แสงเพชร หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๙๑.  นางสวรรค2   น0อยชัย หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๙๒.  นางบัวสอน   ทําละเอียด หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๙๓.  นายทองแดง   คํ่าคูณ หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๙๔.  นางจันทร2     คํ่าคูณ หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๙๕.  นายคํา    ตะเคียน หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๙๖.  นางทองจันทร2    ตะเคียน หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๙๗.  นายดอ    ทนทาน หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๙๘.  นางฉวี    อ#อนธรรม หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ 
๙๙.  นายทนงสักด์ิ    ตะเคียน หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ   
๑๐๐. พระเดือน    ศิริเมฆ หมู#ท่ี  6 ผู0พิการ   
๑๐๑. น.ส.มาลัย    ทนทาน 96 ม.6 ผู0ปcวย 
๑๐๒. ด.ช.ศุกลวัฒน2     โสรมรรค 83 ม.6 พิการ 
๑๐๓. น.ส.อรอนงค2   คําภีระ หม#ท่ี  7 พิการ 
๑๐๔. ด.ญ.สริตา    พยัคสา หม#ท่ี  7 พิการ 
๑๐๕. นายทองคํา    เศษวงษ2 หม#ท่ี  7 พิการ 
๑๐๖. นายคล0าย    สุโพธิ ์ หม#ท่ี  7 พิการใหม#(รัฐบาล.) 
๑๐๗. ด.ช.อพิสิษฐ2    สายโรจน2 หม#ท่ี  7 พิการใหม#(รัฐบาล.) 
๑๐๘. น.ส.พัชรินทร2    สุโพธิ ์ หม#ท่ี  7 พิการ 
๑๐๙. นางหลิน    โพธิบุตร หม#ท่ี  7 พิการ 
๑๑๐. นางกอง     อุทะจันทร2 หม#ท่ี  7 พิการ 
๑๑๑. นางบาง    ประสมสิน หม#ท่ี  7 พิการ 
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๑๑๒. นายทองอินทร2   ไชยชาญ หม#ท่ี  7 พิการ 
๑๑๓. นางพวง     ประสมคํา หม#ท่ี  7 พิการ 
๑๑๔. นางกุหลาบ   ประสมสิน หม#ท่ี  7 พิการ 
๑๑๕. นางบุญยัง    อุทะจันทร2 หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๑๖. นางบุญชู    อายุยืน หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๑๗. นางสาคร     สุโพธิ ์ หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๑๘. นายยอด     ไชยชาญ หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๑๙. นางเจียว    ไชยชาญ หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๒๐. นายพล     ประสมคํา หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๒๑. นายช#วย     ประสมสิน หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๒๒. นางทองใบ      ไชยเนตร หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๒๓. นางทองคํา      คําเข่ือง หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๒๔. นางไว     สุโพธิ ์ หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๒๕. นายคําศรี     สีเสน หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๒๖. นางจอม     สีเสน หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๒๗. น.ส.วิรา     ชัยชาญ หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๒๘. นายเหรียญ   กระมล หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๒๙. นางต๋ิม     อายุยืน หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๓๐. นางนารีรัตน2    แสงเพชร หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๓๑. น.ส.ต#อน   เงินไทย หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๓๒. นางพร    ควรชม หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๓๓. น.ส.บาง    คําภีระ หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๓๔. นายแสวง    บุญจันทร2 หม#ท่ี  7 ผู0พิการ 
๑๓๕. นายรําดวน    ประสมสิน หม#ท่ี  7 พิการ 
๑๓๖. นายธีระศักด์ิ    จันสุพรม หมู#ท่ี  8 พิการ 
๑๓๗. นายนิคม    วังศรีแก0ว หมู#ท่ี  8 พิการ 
๑๓๘. น.ส.กาญจนา    โสสะ หมู#ท่ี  8 พิการ 
๑๓๙. นายลี     ชะลอ หมู#ท่ี  8 พิการ 
๑๔๐. น.ส.นัททรี    ควรรู0ดี หมู#ท่ี  8 พิการ 
๑๔๑. นายพยนต2    นาห#อม หมู#ท่ี  8 พิการ 
๑๔๒. นายชาญชัย    ชะลอ หมู#ท่ี  8 พิการ 
๑๔๓. นางอุดม   สายทอง หมู#ท่ี  8 พิการ 
๑๔๔. นางสําลี    บุญเต็ม หมู#ท่ี  8 พิการ 
๑๔๕. น.ส.สมปอง    โสสะ หมู#ท่ี  8 พิการ 
๑๔๖. น.ส.อุ#นเรือน     โสระมรรค หมู#ท่ี  8 พิการ 
๑๔๗. นางก0อน    วิชาพูล หมู#ท่ี  8 พิการ 
๑๔๘. นางเรือง    สุระสร หมู#ท่ี  8 พิการ 
๑๔๙. นายสุทธิชัย    ศรีสง#า หมู#ท่ี  8 พิการ 



ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมู!ท่ี หมายเหตุ 
๑๕๐. นายเก้ียง    โสสะ หมู#ท่ี  8 พิการ 
๑๕๑. นายวิเลิศ     อุปมา หมู#ท่ี  8 ผู0พิการ 
๑๕๒. น.ส.วิไลพร    ประจําสุข หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๕๓. น.ส.สุพันธ2   คําผาง หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๕๔. น.ส.ทองดา    บุญเต็ม หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๕๕. นายป\Lง    นาห#อม หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๕๖. นางเหลี่ยม   ศิริเมฆ หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๕๗. นายทองใบ   บุญเต็ม หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๕๘. นายทองสี    พงษ2เกษม หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๕๙. ด.ญ.จารุวรรณ    ปgองเมือง หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๖๐. น.ส.อรพิน   แปgนทอง หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๖๑. นางบุญ    คําผาง หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๖๒. นายสมจิตร     แสนโคตร หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๖๓. นางดา   ประจําสุก หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๖๔. นางผอง   ประสมคํา หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๖๕. นายคูณ   แก0วประทุม หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๖๖. นางสี    อรัญสาร หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๖๗. นายแสวง   มูลยาพอ หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๖๘. นายสุวัฒ    ดีคําไฮ หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๖๙. นางหลุน    คําผาง หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๗๐. นายจันทร2    บุญเต็ม หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๗๑. นางทอง    บุญเต็ม หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๗๒. นางวันนา   สูงรัง หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๗๓. ด.ญ.สุพิชา   แก0วประทุม หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๗๔. นางทองขาว     บุญเต็ม หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๗๕. นางคําตา   ดีคําไฮ หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๗๖. นางอ#อน    พงษ2เกษม หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๗๗. น.ส.ทองมา    อุดมแก0ว หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๗๘. นายทองใบ    ดีคําใฮ  หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๗๙. น.ส.หก   แก0วประทุม หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๘๐. นางคําฟอง     อุทธจันทร2 หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๘๑. นายพ้ัว   ประจําสุข หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๘๒. นางเต็ม    แสนโคตร หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๘๓. นายอํานวย   มะณีวงษ2 หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๘๔. นายหาร     ประสมคํา หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๘๕. นางจวน   เทพา หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๘๖. นายบุญจันทร2    ศิริเมฆ หมู#ท่ี  9 ผู0พิการ 
๑๘๗. นายหวัน   บุญเต็ม หมู#ท่ี  9 ผู0ปcวย 



ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล หมู!ท่ี หมายเหตุ 
๑๘๘. นายสาคร   เทพา หมู#ท่ี  9 พิการ  
๑๘๙. นายเตวิช   สุวรรณคํา หมู#ท่ี  9 พิการ   
๑๙๐. นายนิคม     โสรมรรค หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๑๙๑. นายทวีศักด์ิ   สามัญ หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๑๙๒. นางบุญโฮม   แสนโคตร หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๑๙๓. นางทองเข็ม   พวงพันธ2 หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๑๙๔. นายทองคํา   ปูcพะบุญ หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๑๙๕. นายจันโท   พงษ2เกษม หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๑๙๖. นายอาทิตชัย  โรมพันธ2 หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๑๙๗. นางคําม0วน   ผังดี หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๑๙๘. นายสาย   การุณ หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๑๙๙. นายเพ็ง  สุนจันดา หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๒๐๐. นางทองสูน   โสรมรรค หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๒๐๑. น.ส.คําภา     สามัญ หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๒๐๒. นางสี   โสระมรรค หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๒๐๓. นางใหว   ทองด0วง หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๒๐๔. นางสุพาส    ผังดี หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  
๒๐๕. นางพุฒ    ดีคําใฮ หมู#ท่ี  10 ผู0พิการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล อายุ(ป$) บ�านเลขท่ี หมายเหตุ 

๑.  น.ส.ละออง  อุดมศรี  39 108 ม.๓  
๒.  นางปะเท่ียง  ทองด0วง  64 61 ม.๓  
๓.  นางมี   พาพันธ2  89 167 ม.1  
๔.  นางทองจันทร2  โพธิ์น0อย 85 104 ม.3  

 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล อายุ(ป$) บ�านเลขท่ี อายุครรภ� (สัปดาห�) 
 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล อายุ บ�านเลขท่ี หมายเหตุ 
- - - - - 

 

หมายเหตุ  ๑.  ข�อมูลบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะต�องอพยพก!อนเป1นลําดับแรก  จะต�องมีการปรับปรุงให�เป1น
ปDจจุบันอย!างสมํ่าเสมอ 

 ๒. เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต! ๑๐ ป$ลงมา 
 ๓. คนชรา หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต! ๖๐ ป$ข้ึนไป  
     ๔.    หญิงหลังคลอด (Postpartum woman) หมายถึง หญิงท่ีอยู!ในช!วงเวลา ๔๒ วัน นับจากการ  

ส้ินสุดจากตั้งครรภ� (หญิงแท�งบุตรไม!นับรวมเป1นหญิงหลังคลอด) 
 ๕. เนื่องจากข�อมูลบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะต�องอพยพก!อนเป1นลําดับแรกเป1นข�อมูลส!วนตัว  ควร

มอบให�เฉพาะผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบเท!านั้น เช!น กํานัน / ผู�ใหญ!บ�าน / ผู�นําชุมชน ฯลฯ  
  
 

หญิงมีครรภ* 

ผู�ป,วยช�วยเหลือตนเองไมได� 

หญิงหลังคลอด 



ข�อมูลด�านเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
๑.ด�าปศุสัตว (ข�อมูลจากปศุสัตวอําเภอ) 

ตําบล 
พระเสาร 

โค 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

แมว 
(ตัว) 

สนัข 
(ตัว) 

เป$ด 
(ตัว) 

ไก& 
(ตัว) 

ห&าน 
(ตัว) 

อ่ืนๆ 
(ตัว) 

รวม 
(ตัว) 

บ�านพระเสาร 
 
 

846 214 48 78 1,236 297 2,634 - - 5,323 

๒.ด�านการเกษตร (ข�อมูลจากเกษตรอําเภอ)  

ตําบล     
พระเสาร 

 
 

จํานวนครัวเรือน 
เกษตร (ครัวเรือน) 

จํานวนแปลง 
(แปลง) 

จํานวนพ้ืนท่ีปลูก 
(ไร&) 

พืชท่ีปลูก/ไร& 
ข�าว มันสําปะหลัง 

874 2,177 12,901.9 12,860.45 41.15 

ด�านประมง (ข�อมูลจากประมงอําเภอ) 

หมู�บ�าน บ�อปลา  
(ไร�) 

บ�อกุ�ง ปู และอ่ืนๆ 
 (ไร�) 

รวม  
(ไร�) 

สัตว#น้ําท่ีเลี้ยงในกระชัง 
(ตารางเมตร) 

บ�านพระเสาร#  - - - - 

บ�านปลาป,-ง  - - - - 

บ�านโนนยาง  - - - - 

บ�านขาทราย  - - - - 

บ�านโนนง้ิว  - - - - 

บ�านหัวดง  - - - - 

บ�านแดง  - - - - 

บ�านพระเสาร#  - - - - 

บ�านหัวดง  - - - - 

บ�านโนนยาง  - - - - 

รวม    - 

 

ภาคผนวก ค 



 

 

 

 

บัญชีสถานที่สําคัญในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
 

ลําดับท่ี สถานท่ี ท่ีตั้ง หมายเหตุ 
1 
 

2 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 
บ�านพระเสาร! 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 
บ�านหัวดง 
โรงเรียนบ�านพระเสาร!(สามัคคีวิทยาคม) 
โรงเรียนบ�านโนนยาง 
โรงเรียนบ�านหัวดง 
โรงเรียนบ�านแดงประชาสรรค! 
โรงเรียนบ�านขาทรายมะเขือสามัคคี  
วัดบ�านพระเสาร! 
วัดพระธาตุบุญตา 
วัดป2าหนองบัวแดง 
วัดบ�านโนนยาง 
วัดบ�านปลาป34ง 
วัดบ�านโนนง้ิว 
วัดบ�านหัวดง 
วัดทุ�งโพธิ์ทอง 
วัดบ�านแดง 
วัดบ�านขาทราย 
สถานีบริการน้ํามันบ�านพระเสาร!   
สถานท่ีท�องเท่ียวท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี 
1) เขตอนุรักษ!พันธุ!สัตว!ป2า(ลิง) 
2) วัดพระธาตุบุญตา 
3) วัดป2าหนองบัวแดง 

ม.8 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
 
ม.9 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
 
ม.8 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.3 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.9 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.7 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.4 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.1 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.1 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.8 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.10 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.2 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.5 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.6 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.9 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.7 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.4 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.1 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
 
ม.2 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.1 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 
ม.8 ต.พระเสาร! อ.มหาชนะชัย 

 

 

 

ภาคผนวก ฆ 



 
 

 
บัญชีรายช่ือ  องค�การสาธารณกุศล ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร 

 

ท่ี อําเภอ ตําบล ชื่อองค�การสาธารณกุศล 
เคร่ืองมือ/
เคร่ืองจักร/
ยานพาหนะ 

ความชํานาญ 
หมายเลข
โทรศัพท� 

1 เมือง ในเมือง สํานักงานป�องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เครื่องมือตัดถ าง , 
เลื่อยยนต", เรือ,  
ชุดประดานํ้า 

ช วยเหลือผู*ประสบภัย
จากอุบัติเหต ุ,วาตภัย, 

อุทกภัย 

 

2 มหาชนะชัย ฟ�าหยาด กู*ภัยมหาชนะชัย เครื่องมือตัดถ าง , 
เลื่อยยนต" 

ช วยเหลือผู*ประสบภัย
จากอุบัติเหต ุ

 

3 เมือง ในเมือง กู*ภัยสว างร วมใจ เครื่องมือตัดถ าง , 
เลื่อยยนต" 

ช วยเหลือผู*ประสบภัย
จากอุบัติเหต ุ,วาตภัย 

 

4 เมือง นํ้าคําใหญ  กู*ภัยฮุก 31 ยโสธร เครื่องมือตัดถ าง , 
เลื่อยยนต", เรือ,  
ชุดประดานํ้า 

ช วยเหลือผู*ประสบภัย
จากอุบัติเหต ุ,วาตภัย, 

อุทกภัย 

 

5 คําเข่ือนแก*ว นํ้าคําใหญ  กู*ภัยคําเข่ือนแก*ว เครื่องมือตัดถ าง , 
เลื่อยยนต", เรือ,  
ชุดประดานํ้า 

ช วยเหลือผู*ประสบภัย
จากอุบัติเหต ุ,วาตภัย, 

อุทกภัย 

 

 
 

ภาคผนวก  ง 
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1 เทศบาลตําบลฟ4าหยาด 2 2  -  - 2  -  - 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3  -  - 1  - 1 1 1 1 17 815936047

2 องค�การบริหารส*วนตําบลคูเมือง  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10  -  - 1  -  -  -  -  - 13 865813553
3 องค�การบริหารส*วนตําบลหัวเมือง  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 877933183
4 องค�การบริหารส*วนตําบลสงยาง  -  -  -  - 1  -  -  - 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5  -  -  -  -  -  -  -  - 8  -
5 องค�การบริหารส*วนตําบลพระเสาร�  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4  -  - 1  -  -  -  -  - 7 637638886
6 รพ.มหาชนะชัย  -  -  -  -  -  -  -  - 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2  -  -  -  -  - 4

2 2 0 0 3 0 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 5 0 1 1 1 1 51

หมายเหตุ :  ให�ใส*รายชื่อหน*วยงาน พร�อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ�ที่ใช�ในงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน*วยงานที่ตั้งอยู*ในพื้นที่ และหน*วยงานข�างเคียง
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                                                               บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ�ที่ใช�งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย                              ภาคผนวก จ

อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร
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บัญชีรายช่ือเจ�าหน�าท่ี หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ภาคเอกชน และองค�กรเครือข�าย 
ในเขตอําเภอมหาชนะชัย 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหน�วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท� 

    นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท� โทรสาร 

๑ นายก อบต.พระเสาร�  ๑๕๖.๐๐๐ - ๐ ๔๕๗๓ ๘๓๔๕  

๒ รองนายก อบต.พระเสาร�   -  

๓ นายอําเภอมหาชนะชัย     ๐ ๔๕๗๙ ๙๐๙๒  ๐ ๔๕๗๙ ๙๐๙๒ 

๔ ปลัดอําเภอหัวหน&ากลุ(มงานบริหารงานปกครอง     ๐ ๔๕๗๙ ๙๐๙๒   

๕ ปลัดอําเภอหัวหน&าฝ,ายอํานวยความเป-นธรรม     ๐ ๔๕๗๙ ๙๐๙๒   

๖ ปลัดอําเภอหัวหน&าฝ,ายทะเบียนและบัตร     ๐ ๔๕๗๙ ๙๐๙๒   

๗ ปลัดอําเภอหัวหน&าฝ,ายความมั่นคง     ๐ ๔๕๗๙ ๙๐๙๒   

๘ อบต. หัวเมือง    ๑๖๒.๕๒๕ ๐ ๔๕๗๑ ๖๑๐๗ ๐ ๔๕๗๑ ๖๑๐๗ 

๙ ท&องถ่ินอําเภอมหาชนะชัย     ๐ ๔๕๗๙ ๙๒๒๘ ๐ ๔๕๗๙ ๙๒๒๘ 

๑๐ สถานีตํารวจภูธรมหาชนะชัย     ๐ ๔๕๗๙ ๙๐๙๓   

๑๑ โรงพยาบาลส(งเสริมสุขภาพตําบลพระเสาร�     ๐ ๔๕๗๓ ๘๔๑๙   

๑๒ สาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย     ๐ ๔๕๗๙ ๙๑๑๕   

๑๓ พัฒนาชุมชนอําเภอมหาชนะชัย     ๐ ๔๕๗๙ ๙๑๑๓   

๑๔ เกษตรอําเภอมหาชนะชัย     ๐ ๔๕๗๙ ๙๑๐๐   

๑๕ ปศุสัตว�อําเภอมหาชนะชัย     ๐ ๔๕๗๙ ๙๒๐๙   

๑๖ สํานักงานการไฟฟ?าภูมภิาคอําเภอมหาชนะชัย     ๐ ๔๕๗๙ ๙๑๖๑   

๑๗ การประปาภูมภิาคอําเภอมหาชนะชัย     ๐ ๔๕๗๙ ๙๑๐๑   

๑๘ มูลนิธิ/องค�การสาธารณกุศล     -   

๑๙ อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม)     -   
 

ภาคผนวก ฉ  



บัญชีรายช่ือหน�วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ภาคเอกชน และองค�กรเครือข�าย 
ในเขตจังหวัดยโสธร 

ลําดับ
ท่ี ช่ือหน�วยงาน วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท� 

นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท� โทรสาร 

๑ ผู&ว(าราชการจังหวัด     ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๗๒   

๒ รองผู&ว(าราชการจังหวัด     ๐ ๔๕๗๑ ๒๙๗๐   

๓ สํานักงานประชาสัมพันธ�จังหวัด     ๐ ๔๕๗๑ ๑๐๙๓   

๔ สํานักงานเกษตรและสหกรณ�จังหวัด     ๐ ๔๕๗๑ ๔๐๗๓-๔   

๕ สํานักงานประมงจังหวัด     ๐ ๔๕๗๘ ๑๗๙๔   

๖ สํานักงานปศุสัตว�จังหวัด     ๐ ๔๕๗๑ ๕๔๑๒   

๗ สํานักงานเกษตรจังหวัด     ๐ ๔๕๗๗ ๓๐๒๑   

๘ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมจังหวัด     ๐ ๔๕๗๑ ๑๗๓๗   

๙ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด     ๐ ๔๕๕๘ ๐๒๒๐   

๑๐ สํานักงานพาณิชย�จังหวัด     ๐ ๔๕๕๘ ๖๐๖๓   

๑๑ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด     ๐ ๔๕๗๒ ๔๗๔๓   

๑๒ สํานักงานแรงงานจังหวัด     ๐ ๔๕๗๑ ๑๐๘๔-๕   

๑๓ สํานักงานจัดหางานจังหวัด     ๐ ๔๕๕๘ ๐๒๑๖-๗   

๑๔ สํานักงานสวัสดิการและคุ&มครองแรงงานจงัหวัด     ๐ ๔๕๗๑ ๑๖๕๔   

๑๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด     ๐ ๔๕๗๒ ๔๗๑๓   

๑๖ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร 
   ๑๕๕.๑๒๕ 

๐ ๔๕๗๑ ๔๐๓๔ 
๐ ๔๕๗๑ ๔๐๔๑-๓   

๑๗ สํานักงานท&องถ่ินจังหวัด     ๐๔๕-๗๑๓๐๓๕   

๑๘ สํานักชลประทานจังหวัด   ๐๔๕-๗๑๑๒๐๐  

๑๙ สํานักงานการไฟฟ?าส(วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร   ๐๔๕-๗๑๑๕๖๐  

๒๐ สํานักงานป?องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ๑๕๕.๑๗๕ ๐๔๕-๗๑๒๒๔๔  

๒๑ การประปาส(วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร   ๐๔๕-๗๑๑๕๔๑  
๒๒ ศูนย�อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล(าง   
๐-๔๕๒๔-๔๑๘๙ 

 

๒๓ สถานีตํารวจภูธรจังหวัด พยาแถน,คิว๕๓  ๑๕๒.๔๒๕ ๐๔๕-๗๑๑๖๘๑  

๒๔ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี   ๐-๔๕๒๐-๒๐๒๗  

๒๕ สํานักงานองค�การบริหารส(วนจังหวัดยโสธร   ๐๔๕-๗๑๒๙๐๒   
 



บัญชีรายช่ือเจ�าพนักงานป-องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได�รับการแต�งตั้งของ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน�ง ที่อยู� เบอร�โทรศัพท�ติดต�อ 
๑. 
 

 

นายต&น  วรรณวงษ� จพง.ป-องกัน ฯ ๗๘ ม.๒ ต.กุง    
อ.ศิลาลาด        
จ.ศรีสะเกษ           

๐๖๓-๗๖๓ -๘๘๘๖ 

บัญชีรายช่ือ OTOS ของ องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน�ง ที่อยู� เบอร�โทรศัพท� 
๑ นายอรรถพล อุปมา เจ&าหน&าท่ีประจําศูนย� ๔๘ หมู( ๘ ต.พระเสาร� 085-596-9163 
๒ นายชาญชัย   ศิริเมฆ อปพร.หมู( ๑ ๑๘๑ หมู( ๑ ต.พระเสาร�  
๓ นายสําราญ   วิชาพูล อปพร.หมู( ๑ ๕๔ หมู( ๑ ต.พระเสาร�  
๔ นายชัยรัตน� ภูพันธ�รัตน� อปพร.หมู( ๔ ๕ หมู( ๔ ต.พระเสาร�  
๕ นายสํารวย ผังดี อปพร.หมู( ๑๐ ๑๒๒ หมู( ๑๐ ต.พระเสาร�  
๖ นายวาส บุญศรี อปพร.หมู( ๕ ๕๓ หมู( ๕ ต.พระเสาร�  

บัญชีรายช่ืออาสาสมัครป-องกันภัยฝAายพลเรือน ของ องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ท่ีอยู� เบอร�โทรศัพท� 
๑.  นายพูนศักด์ิ สีมารัตน� ผอ.ศูนย� อปพร.   
๒.  นายพิทักษ�   โสระมรรค ผช.ผอ.ศูนย� อปพร.  064-986-8720 
๓.  นางจามลี กาศรี เจ&าหน&าท่ีประจําศูนย�  061-141-9592 
๔.  นายสมาน สีตะโกเพชร เจ&าหน&าท่ีประจําศูนย� ๑๐๖ หมู( ๘ ต.พระเสาร�  
๕.  นายอรรถพล อุปมา เจ&าหน&าท่ีประจําศูนย� ๔๘ หมู( ๘ ต.พระเสาร� 085-596-9163 
๖.  นายต&น   วรรณวงษ� เจ&าหน&าท่ีประจําศูนย� ๗๘ หมู(ท่ี ๒ ตําบลกุง ๐๖๓-๗๖๓-๘๘๘๖ 
๗.  นายเรียบ   นนทะชาติ อปพร.หมู( ๑ ๖๓ หมู( ๑ ต.พระเสาร�  
๘.  นายวิเชียร   บุญรักษ� อปพร.หมู( ๑ ๑๒๐ หมู( ๑ ต.พระเสาร�  
๙.  นายชาญชัย   ศิริเมฆ อปพร.หมู( ๑ ๑๘๑ หมู( ๑ ต.พระเสาร�  
๑๐.  นายวิสุทธิ์  แสงแสน อปพร.หมู( ๑ ๒ หมู( ๑ ต.พระเสาร�  
๑๑.  นายสําราญ   วิชาพูล อปพร.หมู( ๑ ๕๔ หมู( ๑ ต.พระเสาร�  
๑๒.  นายอรุณ โมลา อปพร.หมู( ๑ ๕๙ ม.๑ ต.พระเสาร�  
๑๓.  นายทองสุก ลาดรื่น อปพร.หมู( ๑ ๑๘๒ ม.๑ ต.พระเสาร�  
๑๔.  นายวิเชียร พงษ�เกษม อปพร.หมู( ๒ ๓ ม.๒ ต.พระเสาร�  
๑๕.  นายสะอาด แสงสุด อปพร.หมู( ๒ ๔๔ ม.๒ ต.พระเสาร�  
๑๖.  นายสุนทร โสสะ อปพร.หมู( ๒ ๒๒ ม.๒ ต.พระเสาร�  



 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ท่ีอยู� เบอร�โทรศัพท� 
๑๗.  นายหนูกาล คันทีทอง อปพร.หมู( ๒ ๑๓ ม.๒ ต.พระเสาร�  
๑๘.  นายเรวัตร พลกัลปT อปพร.หมู( ๒ ๘๐ หมู( ๑๐ ต.พระเสาร�  
๑๙.  นายอ(อน วงษ�กันยา อปพร.หมู( ๓ ๑๑๑ หมู( ๓ ต.พระเสาร�  
๒๐.  นายขจรเดช ปู,พะบุญ อปพร.หมู( ๓ ๑๖๙ หมู( ๓ ต.พระเสาร�  
๒๑.  นายวันรพ พรหมจารีย� อปพร.หมู( ๓ ๔๑ หมู( ๓ ต.พระเสาร�  
๒๒.  นายอาทิตย� ประสานทอง อปพร.หมู( ๓ ๑๘ หมู( ๓ ต.พระเสาร�  
๒๓.  นายสถิตย� อุปมา อปพร.หมู( ๓ ๑๓ ม.๓ ต.พระเสาร�  
๒๔.  นายสุวรรณ แววดี อปพร.หมู( ๔ ๕ หมู( ๔ ต.พระเสาร�  
๒๕.  นายสมประสงค� เกษมสุข อปพร.หมู( ๔ ๑๔ หมู( ๔ ต.พระเสาร�  
๒๖.  นายเตียง บุญสนธิ์ อปพร.หมู( ๔ ๓๖ หมู( ๔ ต.พระเสาร�  
๒๗.  นางสุวรรณ บุญรักษ� อปพร.หมู( ๔ ๑๘ หมู( ๔ ต.พระเสาร�  
๒๘.  นายวาส บุญศรี อปพร.หมู( ๕ ๕๓ หมู( ๕ ต.พระเสาร�  
๒๙.  นายวิทูล โสษะ อปพร.หมู( ๕ ๕๒ หมู( ๕ ต.พระเสาร�  
๓๐.  นายชัด อุ&ยเจริญ อปพร.หมู( ๕ ๒๔ หมู( ๕ ต.พระเสาร�  
๓๑.  นางสวัสด์ิ อุ(นเอิบ อปพร.หมู( ๕ ๑๔ หมู( ๕ ต.พระเสาร�  
๓๒.  นางสาวหนูคล&าย อุ(นเอิบ อปพร.หมู( ๕ ๖๕ หมู( ๕ ต.พระเสาร�  
๓๓.  นายองอาจ บุญเต็ม อปพร.หมู( ๖ ๙๗ ม.๖ ต.พระเสาร�  
๓๔.  นายเข็มทอง สุวรรณคํา อปพร.หมู( ๖ ๙๙ หมู( ๖ ต.พระเสาร�  
๓๕.  นายธาราลักษณ� โทหอม อปพร.หมู( ๖ ๗๓ หมู( ๖ ต.พระเสาร�  
๓๖.  นายปลั่ง ชูชีพ อปพร.หมู( ๖ ๗๔ หมู( ๖ ต.พระเสาร�  
๓๗.  นายหวล ดวงภุมเมศร� อปพร.หมู( ๖ ๓๙ หมู( ๖ ต.พระเสาร�  
๓๘.  นายวิทูร ธรรมวัติ อปพร.หมู( ๖ ๑๑ หมู( ๖ ต.พระเสาร�  
๓๙.  นายสมาน คําผาง อปพร.หมู( ๖ ๘๘ หมู( ๖ ต.พระเสาร�  
๔๐.  นายแมน สมัครไทย อปพร.หมู( ๖ ๗๑ หมู( ๖ ต.พระเสาร�  
๔๑.  นายสมหมาย ไชยชาญ อปพร.หมู( ๗ ๖๑ หมู( ๗ ต.พระเสาร�  
๔๒.  นายทองใสย� นาระธรรม อปพร.หมู( ๗ ๖ หมู( ๗ ต.พระเสาร�  
๔๓.  นายสําราญ ชลอ อปพร.หมู( ๘ ๕๔ หมู( ๘ ต.พระเสาร�  
๔๔.  นายบุญรมย� คําต้ัว อปพร.หมู( ๘ ๑๕๖ หมู( ๘ ต.พระเสาร�  
๔๕.  นายสุวรรณ พวงพันสาย อปพร.หมู( ๙ ๔๐ หมู( ๙ ต.พระเสาร�  
๔๖.  นายวิชัย นิลสี อปพร.หมู( ๙ ๒๙ หมู( ๙ ต.พระเสาร�  
๔๗.  นายสมร  มณีวงษ�  อปพร.หมู( ๙        หมู( ๙ ต.พระเสาร�  
๔๘.  นายวิทย� วงษ�คําชัย อปพร.หมู( ๙        หมู( ๙ ต.พระเสาร�  
๔๙.  นายบุญกอง ประสมคํา อปพร.หมู( ๙ ๒๓ ม.๙ ต.พระเสาร�  
๕๐.  นายเหรียญทอง คํากุณา อปพร.หมู( ๑๐ ๒๓ หมู( ๑๐ ต.พระเสาร�  
๕๑.  นายประดิษฐ� พวงพันธ� อปพร.หมู( ๑๐ ๔ หมู( ๑๐ ต.พระเสาร�  
๕๒.  นายถวิล แสนโคตร อปพร.หมู( ๑๐ ๑๑๓ หมู( ๑๐ ต.พระเสาร�  



 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล  ตําแหน�ง ท่ีอยู� เบอร�โทรศัพท� 
๕๓.  นายประยุทธ ปู,พะบุญ อปพร.หมู( ๑๐ ๗๔ หมู( ๑๐ ต.พระเสาร�  
๕๔.  นายเรวัตร พลกัลปT อปพร.หมู( ๑๐ ๘๐ หมู( ๑๐ ต.พระเสาร�  
๕๕.  นางเฉลย วงษ�กันยา อปพร.หมู( ๑๐ ๑๖๐ ม.๑๐ ต.พระเสาร�  
๕๖.  นายไพรัช วิชัยศรี อปพร.หมู( ๑๐ ๒๗ ม.๑๐ ต.พระเสาร�  
๕๗.  นายไชยา สุราโพธิ์ อปพร.หมู( ๑๐ ๒๙ ม.๑๐ ต.พระเสาร�  
๕๘.  นางจามลี กาศรี เจ&าหน&าท่ีประจําศูนย� ๑๑๑ ม.๑ ต.คําไฮ  
๕๙.  นายไพโรจน�   กุลสุทธิชัย อปพร.หมู( 5 48 ม. 5 ต.พระเสาร�  
๖๐.  นายคําฟอง   คํากุณา อปพร.หมู( 9 87 ม. 9 ต.พระเสาร�  
๖๑.  นายชาญชัย   จันทันนท� อปพร.หมู( 9 47 ม. 9 ต.พระเสาร�  
๖๒.  นายไสว   วงษ�กันยา อปพร.หมู( 9  89 ม. 9 ต.พระเสาร�  
๖๓.  นายไพบูลย�   สีดาว อปพร.หมู( 1 9๙ ม. ๑ ต.พระเสาร�  
๖๔.  นายบัวลา   บุญเต็ม อปพร.หมู( 1 ๒4 ม.๑ ต.พระเสาร�  
๖๕.  นายวารี   จําปาเทศ อปพร.หมู( 1 136 ม.๑ ต.พระเสาร�  
๖๖.  นายณัฐพงษ�   จํานงค�การ อปพร.หมู( 8 1๒ ม. 8 ต.พระเสาร�  
๖๗.  นายประดิษฐ�   วงษ�กันยา อปพร.หมู( 2  ๒5 ม. 2 ต.พระเสาร�  
๖๘.  นายสมหมาย   วิเศษทรัพย� อปพร.หมู( 6 139 ม. 6 ต.พระเสาร�  
๖๙.  นายสมพร   คําผาง อปพร.หมู( 2 5 ม. 2 ต.พระเสาร�  
๗๐.  นายบุญเกิด   ไชยชาญ อปพร.หมู( 2  30 ม. 2 ต.พระเสาร�  
๗๑.  นางสมควร   บุญรักษ� อปพร.หมู( 5 4๙ ม. 5 ต.พระเสาร�  
๗๒.  นายธวัชร   จันสุพรม อปพร.หมู( 5 6 ม. 5 ต.พระเสาร�  
๗๓.  นายนิวัฒชัย   คูเมือง อปพร.หมู( 7 48 ม. 7 ต.พระเสาร�  
๗๔.  นายทวี   สุโพธิ์ อปพร.หมู( 7 41 ม. 7 ต.พระเสาร�  
๗๕.  นายสมเกียรติ   พุสาโลนา อปพร.หมู( 7 68 ม. 7 ต.พระเสาร�  
๗๖.  นายสมศักด์ิ   สุนา อปพร.หมู( 7 76 ม. 7 ต.พระเสาร�  
๗๗.  นายภัทรพงศ�   ประจําสุข อปพร.หมู( 6 108 ม. 6 ต.พระเสาร�  
๗๘.  นายสุนทร   พงษ�เกษม อปพร.หมู( 6 63 ม. 6 ต.พระเสาร�  
๗๙.  นายสมหมาย   วงษ�กันยา อปพร.หมู( 6 80 ม. 6 ต.พระเสาร�  
๘๐.  นายทองดํา   อุ(นดี อปพร.หมู( 6 117 ม. 6 ต.พระเสาร�  
๘๑.  นายเสมือน   สามัญ อปพร.หมู( 3 ๒8 ม. 3 ต.พระเสาร�  
๘๒.  นายองอาจ   วงกัลยา อปพร.หมู( 3 46 ม. 3 ต.พระเสาร�  
๘๓.  นายสมคิด   ไชยชาญ อปพร.หมู( 7 97 ม. 7 ต.พระเสาร�  
๘๔.  นายชัยณรงค�   อุ&ยเจริญ อปพร.หมู( 2 ๒4 ม. 2 ต.พระเสาร�  
๘๕.  นายชนะชัย   คุ&มบุญ อปพร.หมู( 10 6 ม. ๑๐ ต.พระเสาร�  
๘๖.  นายสมศักด์ิ   สุภาพ อปพร.หมู( 1 11 ม. ๑ ต.พระเสาร�  
๘๗.  นายภานุวัฒน�   ไชยว(อง อปพร.หมู( 1 5 ม. ๑ ต.พระเสาร�  
๘๘.  นางยุพิน   พวงพันธ� อปพร.หมู( 3 8 ม. 3 ต.พระเสาร�  

 



 

 

 
 

แบบรายงานเหตุด�วนสาธารณภัย 
ด�วนท่ีสุด ท่ี ยส 76701/....................   วันท่ี................เดือน.........................พ.ศ. ........... 
จาก  นายก อบต. พระเสาร� 
ถึง  นายอําเภอมหาชนะชัย 
 

1. ชนิดของภัย  อุทกภัย     วาตภัย     ภัยแล,ง    อัคคีภัย    ไฟป1า    อากาศหนาว 
  แผ�นดินไหวและอาคารถล�ม     สารเคมีและวัตถุอันตราย     อุบัติเหตุ     ทุ�นระเบิด กับระเบิด 
  การป3องกันและระงับภัยทางอากาศ    การก�อวินาศกรรม    อ่ืนๆ.................................................... 
  การอพยพประชาชนและส�วนราชการ     อ่ืนๆ........................................................................................ 

ความรุนแรงและลักษณะของภัย     เล็กน,อย    ปานกลาง    รุนแรง  ลักษณะของภัย.............. 
2. ภัยเกิดวันท่ี................................... เวลา...................น.  ภัยสิ้นสุดวันท่ี................................... เวลา..................น. 
3. สถานท่ีเกิดภัย ดังต�อไปนี้....................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ราษฎรท่ีประสบภัย 
 4.1 ราษฎรได,รับความเดือดร,อน...............คน .....................ครัวเรือน 4.2  บาดเจ็บ...................คน 
 4.3 เสียชีวิต...........คน    4.4 สูญหาย............คน  4.5 อพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย............คน.........ครัวเรือน 
5. พ้ืนท่ีประสบภัยและความเสียหาย 

5.1 อาคารสิ่งก�อสร,าง บ,านพักอาศัย..........หลัง  อาคารสูงต้ังแต� 23 เมตรข้ึนไป...........อาคาร  โรงงาน........แห�ง 
วัด...........แห�ง  สถานท่ีราชการ............แห�ง  อ่ืนๆ............................................................................................ 

 ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 
5.2 พ้ืนท่ีและทรัพย�สินทางการเกษตร  พืชไร�..............ไร�  นา...........ไร�  สวน..............ไร�  บ�อปลา..............บ�อ 
 บ�อกุ,ง..............บ�อ  สัตว�เลี้ยง  (โค.............ตัว  สุกร...............ตัว  เปCด/ไก�................ตัว) อ่ืนๆ....................... 

 ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 
5.3 สิ่งสาธารณประโยชน�  ถนน.............สาย  สะพาน...............แห�ง  คอสะพาน..............แห�ง  ฝาย............แห�ง 
 อ่ืนๆ....................................................................   ความเสยีหายประมาณ ....................................บาท 

รวมความเสียหายเบ้ืองต�นประมาณ............................................บาท 
6. การบรรเทาภัย 
 เทศบาล/อบต. .............ได,ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบความเสียหายเพ่ือให,ความช�วยเหลือราษฎรใน  
      เบ้ืองต,นแล,ว 
7. เครื่องมือ/อุปกรณ�ท่ีใช,  รถดับเพลิง...........คัน  รถบรรทุกน้ํา...........คัน  รถกู,ภัย..........คัน  รถบรรทุก...........คัน  

เรือ.............ลํา  เครื่องสูบน้ํา............. เครื่องมือ  อ่ืนๆ....................    
 7.1 ส�วนราชการ..............หน�วยงาน  7.2 เอกชน/ประชาชน..............................กลุ�ม/คน 
8. การดําเนินงานของส�วนราชการ หน�วยอาสาสมัคร มูลนิธิในพ้ืนท่ี.......................................................................... 
   ส�วนราชการอ่ืน  (ชื่อ)..........................................     ภาคเอกชน  (ชื่อ).................................................. 
     

                                        ........................................................ผู,รายงาน 
                                                        (...................................................) 

                         นายกองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
                 ผู,อํานวยการท,องถ่ิน  

ภาคผนวก ฌ 



 

(ภาคผนวก ญ) 
การแบ�งมอบภารกิจตามโครงสร�างศูนย�อํานวยการเฉพาะกิจ                                                                            

       

 
ผู�อํานวยการ 

ศูนย�อํานวยการเฉพาะกิจ 
อํานาจหน�าที่ 

นายก อบต.พระเสาร� 
ผู�อํานวยการท�องถิ่น 

1) บังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน�าที่ของหน#วยปฏิบัติ/ผู�ปฏิบัติ เจ�าพนักงาน และอาสาสมัคร ให�ปฏิบัติหน�าที่      
ตามแผนปฏิบัติการในการป+องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.พระเสาร0  

2) สั่งข�าราชการฝ3ายพลเรือน พนักงานส#วนท�องถิ่น เจ�าหน�าที่ของหน#วยงานของรัฐเจ�าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค0กร
ปกครองส#วนท�องถิ่นแห#งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ให�ปฏิบัติการอย#างหนึ่งอย#างใดตามความจําเป:นในการป+องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3) ใช�อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ0 เครื่องมือเครื่องใช� และยานพาหนะของ   หน#วยงานของรัฐและเอกชนที่อยู#ในเขตองค0กรปกครองส#วนท�องถิ่น
แห#งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเท#าที่จําเป:นเพื่อการป+องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4) ใช�เครื่องมือสื่อสารของหน#วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู#ในเขตองค0กรปกครองส#วนท�องถิ่นแห#งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท�องที่ที่
เกี่ยวเนื่อง  

5) ขอความช#วยเหลือจากองค0กรปกครองส#วนท�องถิ่นอื่นในการป+องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6) สั่งห�ามเข�าหรือให�ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กําหนด 
7) จัดให�มีการสงเคราะห0ผู�ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว   
8) รายงานการจัดการสาธารณภัยให�ผู�อํานวยการอําเภอ และผู�อํานวยการจังหวัด ทราบทันที  
9) มีหน�าที่ช#วยเหลือผู�อํานวยการอําเภอ และผู�อํานวยการจังหวัดตามที่ได�รับมอบหมาย 

ปลัด อบต.พระเสาร� 
ผู�ช�วยผู�อํานวยการ 

ศูนย�อํานวยการเฉพาะกิจ 

 

1) อํานวยการและประสานการปฏิบัติ ร#วมกับหน#วยงานที่เกี่ยวข�อง 
2) ติดตาม กํากับดูแล การปฏิบัติหน�าที่ของหน#วยปฏิบัติ 
3) มีหน�าที่ช#วยเหลือผู�อํานวยการท�องถิ่นตามที่ได�รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลําดับ 
ที่ 

หน�วยปฏิบัติ หน�าที่ 
การแบ�งมอบภารกิจ 

หัวหน�าฝ/าย 
ผู�ปฏิบัติ หน�วยปฏิบัติ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ3ายอํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล และประสานติดตามผล
การปฏิบัติของฝ3ายต#างๆ รวมทั้งวิเคราะห0สถานการณ0 รายงาน
สถานการณ0จนกว#าเหตุการณ0กลับสู#ภาวะปกติ โครงสร�าง
ประกอบด�วยงานต#างๆ ดังนี้ 

1) งานธุรการ 
2) งานวิเคราะห0ข�อมูลสารสนเทศและการรายงาน 
3) งานจัดกําลังสนับสนุน 
4) งานศูนย0สั่งการ 
5) งานรับเรื่องราวร�องทุกข0 
6) งานประสานการตรวจเยี่ยม 
7) งานรับเรื่องราวร�องทุกข0 
8) งานประสานการช#วยเหลือ ฯลฯ    

- กํานันตําบลพระเสาร0 
- ผู�ใหญ#บ�านหมู#ที่ 1 
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ  
/อสม. (ระบุชื่อตัวบุคคล/สังกัดหมู#บ�าน) 
  1) นายสําราญ วิชาพูล/บ�านพระเสาร0 
  2) นายวิเชียร  พงษ0เกษม/บ�านปลาปJKง 
  3) นายขจรเดช  ปู3พะบุญ/บ�านโนนยาง 
   4) นายสุวรรณ แววดี/บ�านขาทราย 
   5) นายวาส  บุญศรี/บ�านโนนงิ้ว 
   6) นายธาราลักษณ0 โทหอม/บ�านหัวดง 
       

- สํานักงานปลัด  
  อบต.พระเสาร0 
- ส#วนการศึกษาศาสนา   
  และวัฒนธรรม ฯลฯ 
 
  

หัวหน�าสํานักงาน
ปลัดอบต.พระเสาร0 

2 ฝ3ายแจ�งเตือนภัย 1) งานติดตามข�อมูลการพยากรณ0อากาศและสถานการณ0 
2) งานเฝ+าระวังและแจ�งเตือนภัย 
3) วิเคราะห0ข�อมูลต#างๆ พร�อมทั้งรายงานให�ผู�มีอํานาจสั่ง

การทราบ 
 

-คณะกรรมการป+องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมู#บ�าน/ชุมชน 
- กํานันตําบลพระเสาร0 
- ผู�ใหญ#บ�านหมู#ที่ 8 
- อาสาสมัครแจ�งเตือนภัย 

- สํานักงานปลัด  หัวหน�าสํานักงาน
ปลัดอบต.พระเสาร0 
 
 
 
 



 

 

 

ลําดับ 
ที่ 

หน�วยปฏิบัติ หน�าที่ 
การแบ�งมอบภารกิจ 

หัวหน�าฝ/าย 
ผู�ปฏิบัติ หน�วยปฏิบัติ 

3 ฝ3ายป+องกันและ
ปฏิบัติการ          
/สื่อสาร 

 

 จัดตั้งหน#วยปฏิบัติการค�นหา กู�ชีพกู�ภัย ดําเนินการ ค�นหา และ
ช#วยเหลือผู�ประสบภัย การสถาปนาและดํารงการสื่อการ 

1) เฝ+าระวังและติดตามสถานการณ0  
2) ปฏิบัติการค�นหาช#วยชีวิตและกู�ภัย  
3) ปฐมพยาบาลในพื้นที่เกิดเหตุ 
4) ตรวจสอบและติดตามผู�สูญหาย 
5) อพยพผู�ประสบภัย 
6) ลงทะเบียนตรวจสอบผู�อพยพ 
7) งานการจราจร 
8) งานส#งกําลังบํารุง 
9) งานระบบการสื่อสาร 

ฯลฯ 

- เจ�าหน�าที่ป+องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
-กํานันตําบลพระเสาร0 
- ผู�ใหญ#บ�านหมู#ที่ 4 
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ  
1) นางสุวรรณ บุญรักษ0/ บ�านขาทราย 
2) นางสวัสดิ์ อุ#นเอิ่บ/บ�านโนนงิ้ว 
3) นายองอาจ  บุญเต็ม / บ�านหัวดง 
4) นายสมหมาย ไชยชาญ/ บ�านแดง 
5) นางสาวหนูคล�าย อุ#นเอิบ 
    /บ�านโนนงิ้ว 
6) นายหนูกาล คันทีทอง /บ�านปลาปJKง 
7) นายสถิตย0  อุปมา /บ�านโนนยาง 

- สํานักงานปลัด 
 

หัวหน�าสํานักงาน
ปลัดอบต.พระเสาร0 



 

 

ลําดับ 
ที่ 

หน�วยปฏิบัติ หน�าที่ 
การแบ�งมอบภารกิจ 

หัวหน�าฝ/าย 
ผู�ปฏิบัติ หน�วยปฏิบัติ 

4 ฝ3ายประชาสัมพันธ0  ประชาสัมพันธ0ข#าวสาร ข�อเท็จจริงด�านสาธารณภัยและการ
ให�ความช#วยเหลือให�ประชาชนและสื่อมวลชลทราบ  และ
ปฏิบัติตามภารกิจ ดังนี้ 

1) เผยแพร#ประชาสัมพันธ0สถานการณ0 การแก�ไขปNญหา 
การให�ความช#วยเหลือ 

2) ทําความเข�าใจสื่อมวลชน ถูกต�อง ชัดเจน เป:นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

3) จัดตั้งศูนย0รวมข�อมูลข#าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ0
และแถลงข#าว ฯลฯ 

- เจ�าหน�าที่ป+องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
-ผู�ใหญ#บ�านหมู#ที่ 10 
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ  
1) นายอรุณ  โมลา / บ�านพระเสาร0 
2) นายวิเชียร  บุญรักษ0 / บ�านพระเสาร0 
3) นายไพรรัตน0  วิชัยศรี/บ�านโนนยาง 
4) นางวิทูล  โสษะ /บ�านโนนงิ้ว 
 

- สํานักงานปลัด อบต.
พระเสาร0  ฯลฯ 

 

-หัวหน�าสํานักงาน
ปลัดอบต.พระเสาร0 
- สมาชิกสภา อบต.
พระเสาร0 

 
 
 
 

5 ฝ3ายการเงิน  ติดตาม ดูแลค#าใช�จ#าย ในการดําเนินการ จัดทําบัญชี 
จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ0 เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ รวมถึงการ
วิเคราะห0ค#าใช�จ#ายต#างๆ และปฏิบัติตามภารกิจ ดังนี้ 

1) การจ#ายเงินช#วยเหลือผู�ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ตาม
ระเบียบของทางราชการ 

2) การเงินและบัญชี 
3) บริหารจัดการเงินและสิ่งของบริจาค รวมทั้งสิ่งของ

พระราชทาน 
ค#าตอบแทนผู�ปฏิบัติงานฯลฯ 

- หัวหน�าส#วนการคลัง 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 
- ผช.จนท.การเงินและบัญชี 
- ผช.จนท.พัสดุ 
- จพง.จัดเก็บรายได� 
 ฯลฯ 
 

- กองคลัง ฯลฯ 
 
  

-หัวหน�าส#วน     
การคลัง 



 

 

 

 

ลําดับ 
ที่ 

หน�วยปฏิบัติ หน�าที่ 
การแบ�งมอบภารกิจ 

หัวหน�าฝ/าย 
ผู�ปฏิบัติ หน�วยปฏิบัติ 

6 รักษาความสงบ
เรียบร�อย 

 

 ทําหน�าที่ตรวจตราและป+องกันการโจรกรรม รักษาความ
สงบเรียบร�อยในพื้นที่รองรับการอพยพ และปฏิบัติตามภารกิจ 
ดังนี้ 

1) งานป+องกันการโจรกรรม 
2) งานรักษาความปลอดภัย 
3) งานจราจร 

 

- ผู�ใหญ#บ�านหมู#ที่ 7 
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ  
/อสม. (ระบุชื่อตัวบุคคล/สังกัดหมู#บ�าน) 
1) นายไชยา สุราโพธิ์ /บ�านโนนยาง 
2) นายบุญรมย0 คําตั้ว /บ�านพระเสาร0 
3) นายทองใสย0 นาระธรรม/บ�านแดง  
4) นายชาญชัย  ศิริเมฆ /บ�านพระเสาร0 
5) นายเรียบ  นนทะชาติ /บ�านพระเสาร0 
6) นายทองสุก  ลาดรื่น/บ�านพระเสาร0 
7) นายแมน  สมัครไทย/บ�านหัวดง  
8) นายวิสุทธ0  แสงแสน/บ�านพระเสาร0 

- สํานักงานปลัด -หัวหน�าสํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ลําดับ 
ที่ 

หน�วยปฏิบัติ หน�าที่ 
การแบ�งมอบภารกิจ 

หัวหน�าฝ/าย 
ผู�ปฏิบัติ หน�วยปฏิบัติ 

7 ฝ3ายฟTUนฟูบูรณะ 1) สํารวจและประเมินความเสียหาย ความต�องการของ
ผู�ประสบภัย 

2) สงเคราะห0ผู�ประสบภัย 
3) งานซ#อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
4) และเส�นทางคมนาคม 
5) งานรื้อถอนซากปรักหักพัง  
6) ทําความสะอาด 
7) ฟTUนฟูบูรณะสิ่งสาธารณูปโภค 
8) ฟTUนฟูสถานที่สําคัญ (หน#วยงานราชการ สถานศึกษา 

สถานที่สําคัญทางศาสนา  โบราณสถาน ฯลฯ) 
9) ฟTUนฟูสิ่งแวดล�อม  

- ผู�ใหญ#บ�านหมู#ที่ 3 
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ  
/อสม. (ระบุชื่อตัวบุคคล/สังกัดหมู#บ�าน) 
1) นายสมาน  คําผาง/บ�านหัวดง 
2) นายขรจเดช ปู3พะบุญ/บ�านโนนยาง  
3)  นายวิทูร ธรรมวัติ/บ�านหัวดง 
4) นางเฉลย  วงกัลยา /บ�านโนนยาง 
5) นายเรียบ  นนทะชาติ /บ�านพระเสาร0 
6) นางสําราญ  ชลอ /บ�านพระเสาร0 
7) นายประยุทธ  ปู3พะบุญ /บ�านโนนงิ้ว 
8) นายถวิล  แสนโคตร /บ�านโนนยาง 
 

- สํานักงานปลัด -หัวหน�าสํานักงาน
ปลัด 
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พื้นที่ปลอดภัยรองรับการอพยพ  

 

ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู�ที่/ชุมชน ชื่อสถานที่ 
ขนาด 
(ตร.ม.) 

รองรับ
ผู(ประสบภัยได( 

(คน) 

สาธารณูปโภคที่มี 
ผู(รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

หมายเหตุ/
หมายเลข
โทรศัพท1 

ไฟฟ3า ประปา 
ห(อง
สุขา 

๑ ยโสธร มหาชนะชัย พระเสาร� หมู� ๑,๘ ร.ร.บ�านพระเสาร� ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ / / / นายประดิษฐ�  
     ศพด.บ�านพระเสาร� ๒๐๐ ๑๐๐ / / / นายชาญชัย  
     วัดบ�านพระเสาร� ๓๐๐ ๕๐๐ / / / นายสําราญ  
     วัดพระธาตุบุญตา ๒๐๐ ๕๐๐ / / / นายประสิทธิ์  
     วัดป+าหนองบัวแดง ๓๕๐ ๑,๐๐๐ / / / นายอรรถพล  
     รพ.สต.พระเสาร� ๑๐๐ ๑๐๐ / / / นางปริยาภัทร  
     อบต.พระเสาร� ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ / / / นายพูนศักดิ์  

๒ ยโสธร มหาชนะชัย พระเสาร� หมู� ๒ วัดบ�านปลาป23ง ๒๕๐ ๕๐๐ / / / นายวิเชียร  
๓ ยโสธร มหาชนะชัย พระเสาร� หมู� ๓,๑๐ วัดบ�านโนนยาง ๓๐๐ ๕๐๐ / / / นายวันรพ  
     ร.ร.บ�านโนนยาง ๔๕๐ ๕๐๐ / / / นายไชยา  
     ศวด.บ�านโนนยาง ๕๐ ๑๐๐ / / / นายอาทิตย�  

๔ ยโสธร มหาชนะชัย พระเสาร� หมู� ๔ วัดบ�านขาทราย ๑๕๐ ๕๐๐ / / / นายชัยรัตน�  
     ร.ร.บ�านขาทราย ๒๐๐ ๕๐๐ / / / นายสุวรรณ  
๕ ยโสธร มหาชนะชัย พระเสาร� หมู� ๕ วัดบ�านโนนงิ้ว ๑๕๐ ๕๐๐ / / / นายวาส  

ภาคผนวก ฏ 



 

 

 

ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู�ที่/ชุมชน ชื่อสถานที่ 
ขนาด 
(ตร.ม.) 

รองรับ
ผู(ประสบภัยได( 

(คน) 

สาธารณูปโภคที่มี 
ผู(รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

หมายเหตุ/
หมายเลข
โทรศัพท1 

ไฟฟ3า ประปา 
ห(อง
สุขา 

๖ ยโสธร มหาชนะชัย พระเสาร� หมู� ๖,๙ วัดบ�านหัวดง ๒๐๐ ๕๐๐ / / / นายธาราลักษณ�  
     ร.ร.บ�านหัวดง ๒๕๐ ๕๐๐ / / / นายองอาจ  
     รพ.สต.หัวดง ๑๕๐ ๑๐๐ / / / นางปราณี  
     ศพด.บ�านหัวดง ๑๐๐ ๑๐๐ / / / นางสุวนิตย�  
๗ ยโสธร มหาชนะชัย พระเสาร� หมู� ๗ วัดบ�านแดง ๒๕๐ ๕๐๐ / / / นายทองใสย�  
     ร.ร.บ�านแดง ๒๕๐ ๕๐๐ / / / นายสมหมาย  
     ศพด.บ�านแดง ๕๐ ๕๐ / / / น.ส.คําพรรณ  
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1 องค�การบริหารส*วนตําบลพระเสาร�  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4  -  - 1  -  -  -  -  - 7 นายอรรถพล  อุปมา

นายต�น  วรรณวงษ�

2 เทศบาลตําบลฟ4าหยาด 1  -  -  - 1  -  - 1 1 1  -  - 2  - 1  -  -  -  -  -  -  - 1 1 3  - 10 1  -  -  - 6 1 31 นายนิวัฒน�  รินนุกาญจน�

3 องค�การบริหารส*วนตําบลหัวเมือง  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1  - 2  -  -  -  -  -  -  -  - 5 จ.ส.อสามารถ  แก�ววิชิต

4 องค�การบริหารส*วนตําบลคูเมือง  -  -  -  - 1  -  -  - 1 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 15  -  - 1  -  -  -  -  - 20 จ.อ.ภัคพงษ�  สุริยะรังษี

1 0 0 0 2 0 0 1 4 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 24 0 10 3 0 0 0 6 1 63

หมายเหตุ :  ให�ใส*รายชื่อหน*วยงาน พร�อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ�ที่ใช�ในงานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน*วยงานที่ตั้งอยู*ในพื้นที่ และหน*วยงานข�างเคียง
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เครื่องจักรกล อุปกรณ�กู�ภัย

รวม

 รวม

ผู�รับผิดชอบ
(เบอร�โทร.)

บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ�ที่ใช�งานป2องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แบบบูรณาการ

อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร
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ที่
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บ รถกู�ภัย รถยนต�บรรทุก
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บัญชียานพาหนะเพ่ือเตรียมการอพยพประชาชน 
 

ท่ี รายการ จํานวน จํานวนคนท่ีบรรทุกได� เจ�าของ 

๑ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายสมหมาย  ไชยชาญ 
๒ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายทองใบ  สุโพธิ์ 
๓ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายทองใสย�  นาระธรรม 
๔ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายอุดร  สายโรจน� 
๕ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายสมัย  พาพันธ� 
๖ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายฉวี  จําปาเทศ 
๗ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายธาราลักษณ�  โทหอม 
๘ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายชัยวัฒน�  ตะเคียน 
๙ รถบรรทุก ๖ ล4อ ๑ ๓๐ นายบุญมี  แสนโคตร 

๑๐ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายไสว  โรมพันธ� 
๑๑ รถบรรทุก ๖ ล4อ ๑ ๓๐ นายประยุทธ  ปู8พะบุญ 
๑๒ รถบรรทุก ๖ ล4อ ๑ ๓๐ นายวิเชียร  อุปมา 
๑๓ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายบุญเถิง  ทวีชัย 
๑๔ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายสมพร  คําผาง 
๑๕ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายทองดี  พงษ�เกษม 
๑๖ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายสมพร  คําผาง 
๑๗ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายอนันต�  โคโตศรี 
๑๘ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายรินทร�  เนียมพิมาย 
๑๙ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายบุญมี  วะหาโร 
๒๐ รถกระบะ ๑ ๑๕ นายอุทัย  เพ้ียกํ่า 
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