
 

 

แผนเฉพาะกิจปองกัน 
ภัยแลงและภัยหนาว  ป  2556 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ของ 
 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ      
อําเภอนานอย     จังหวัดนาน 



บทที่  1 
แผนเฉพาะกิจปองกันปญหาภัยแลงและภัยหนาว  ป  2556 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ     อาํเภอนานอย   จังหวัดนาน 
 

1. สถานการณท่ัวไป 

ดวยลักษณะอากาศของประเทศไทย  ตั้งแตเดือนมกราคม  ถึงเดือนพฤษภาคม  ของทุก
ป  ลักษณะอากาศทั่วไป  จะมีความแหงแลงและอุณหภูมิสูงเปนผลใหอากาศรอนอบอาว  และมีอากาศรอนจัด
ในบางพื้นที่  ประกอบในป  2555   มีปริมาณน้ําฝนอยูในเกณฑนอยกวาปกติ  ทําใหบางพื้นที่ของประเทศ-
ไทยตองประสบปญหาความแหงแลงและขาดแคลนน้ํา  เพื่อการอุปโภคบริโภค  รวมทั้งน้ําเพื่อการเกษตร  ซ่ึง
จําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน   เพื่อเปนการแกไขปญหาภัยแลง รวมทั้งการชวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอนใหแกผูประสบภัยแลง 

2. ภารกิจ 

ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยแลงองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ
ดําเนินการวางแผนปองกันและแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา  เพื่อปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนอันเนื่องจากการประสบภาวะภัยแลง  รวมถึงการฟนฟูบูรณะผลผลิตการเกษตรที่ไดรับความ
เสียหายจากการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 

3.วัตถุประสงค 
              องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแลงและภัยหนาว โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  1.1 เพื่อสรางเสริมความรู ความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยใหแก
ประชาชน  และชุมชน  
                         1.2 เพื่อใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ อันจะนําไปสูการเตรียม
ความพรอมและการสรางความเชื่อมั่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                         1.3 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยที่สุด 

1.4 เพื่อใหประชาชนที่ประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางทั่วถึงและทันเวลา 
1.5 เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการที่มีเอกภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 เพื่อสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย 

 
 
 



 

4. การปฏิบติั 
4.1 แนวความคิดในการปฏิบัติ 
(1)เพื่อเปนการบูรณาการของหนวยงานทุกภาคสวน  ในการรวมมือประสานการแกไขปญหา 

และบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่ประสบภาวะภัยแลง  ป  2556  อยางเต็มกําลังความสามารถ 
(2)เพื่อจัดระบบในการบริหารงานปองกันและแกไขปญหา  ใหสามารถชวยเหลือประชาชน 

ไดทันตอเหตุการณ  รวมถึงระบบใชน้ําในพื้นที่ของประชาชน  เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงของประชาชน
ผูใชน้ําในพื้นที่  ไดอยางเหมาะสมยุติธรรม 
 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        (1)ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ      จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกจิปองกัน 

และแกไขปญหาภยัแลงองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ป  2556  
(2)สํารวจตรวจสอบแหลงน้าํรวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ําใหอยูในสภาพทีใ่ชการไดอยาฃ 

เพียงพอ 
              (3)  สํารวจพื้นที ่ และครัวเรือนที่คาดวาจะประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 (4)  เตรียมแผนการแจกจายน้ําใหแกประชาชนในตําบลหมูบานที่ประสบปญหาขาดแคลนน้ํา 
อยางรุนแรง  โดยประสานกบัการประปาสวนภูมิภาคอาํเภอนานอย          และเทศบาลเมืองนานอย   ตลอดจน
ขอความรวมมอืจากภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมในการใหความชวยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ที่ประสบภัย 
             (5) ประชาสัมพันธใหประชาชนเตรียมสํารองน้ํา   และใชน้าํอยางประหยัด 
 

4.3 ดานการใหความชวยเหลือ 
เมื่อเกิดสถานการณขึ้น  ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยแลงองคการบริหารสวน

ตําบลบัวใหญ  จัดเจาหนาที่ออกสํารวจสถานการณภัยแลง  โดยประกอบดวยขอมูลจํานวนความเสียหาย  
ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่  ที่ประสบภัย  จํานวนราษฎรและทรัพยสินที่เสียหาย  และรายงาน
สถานการณการเกิดภัยแลงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ พรอมรายงานเสนอผูวาราชการจังหวัดนาน  
ประกาศเขตภัยพิบัติตามนัย ขอ 16  แหงระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  2546  ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยแลงองคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ ดําเนินการใหความชวยเหลือดานตางๆ ไดแก  การแจกจายน้ํา การชวยเหลือดาน
การเกษตร   

 

ดําเนินการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่  
(1)หนังสือจังหวัดนาน ดวนที่สุด ที่ นน 0037.3/ว 5049 ลงวันที่ 14  ธันวาคม 2555 เร่ือง การปองกัน

และแกไขปญหาภัยหนาวและภัยแลง 
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(2)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 มาตรา 67 (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (7) คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มาตรา 68 (1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

(3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสาธารณสถานอื่นๆ (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(4)ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ พ.ศ.2556 – 2558 หนาที่ 47 ขอ 
4 และหนาที่ 51 ขอ 6 

 

หนวยปฏิบัติ 
ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยแลงองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ตาม

คําสั่ง    องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญที่ 545 /2555 เร่ือง    จัดตั้งคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหา
ภัยหนาวและภัยแลงประกอบดวย 

1.นายอรุณ      พรมภิระ นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ       ประธานกรรมการ 
2.นายสมชาย ศรีตะ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  รองประธานคนที่ 1 
3.นายมนัส นองรัก รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  รองประธานคนที่ 2 
4.นายสุรพงษ    ปยศทิพย เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ กรรมการ 
5.นางณิชาภัทร  ทรงรัชชานนท    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  กรรมการ 
6.นายชาญนริศฐ อินตะวิชัย หัวหนาสํานักงานปลัด    กรรมการ 
7.นางสาวพวงเพชร   สมฤทธิ์   หัวหนาสวนการคลัง    กรรมการ 
8.นางสาวกัลญา  ทนันไชย นักวิชาการเกษตร    กรรมการ 
9.นางปรานอม   พรมภิระ จนท.การเงินและบัญชีรักษาราชการแทนจพง.พัสดุ กรรมการ 
10.นายพงศกร  โนชัยตะสอน นายชางโยธารักษาราชการแทนหัวหนาสวนโยธา กรรมการ 
11.นายวิทูร  อินธิจักร  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  กรรมการ 
12.นายพงษศกรณ กองสอน เจาพนักงานธุรการ    กรรมการ 
13.นายสกล  กองตุย  พนักงานขับรถ     กรรมการ 
14.นายปรีชา  คํานวณ  นักการภารโรง     กรรมการ 
15.นายรัตตพิงษ อุดยะเขื่อน ผูชวยชางโยธา     กรรมการ 
16.นายชัยนาม  ธิตา  ผูชวยชางไฟฟา     กรรมการ 
17.นายรัชภูมิ  ไชยทะมาตร ผช.จนท.ปองกันฯ   กรรมการเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที ่
1.สํารวจขอมูลผูประสบภัยพื้นที่ที่ประสบภัย เปนศูนยกลางในการตดิตอขาวสารและสถานการณ  

รวมทั้งการประสานงานกับสวนราชการทีเ่กี่ยวของอยางใกลชิดเพื่อแกไขปญหาภยัหนาวและภยัแลง 
              2.รับรายงานสถานการณตาง ๆ โดยใชเครื่องมือส่ือสารที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดเพื่อเสนอใหนายก
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องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ / ผูอํานวยการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขภัยแลง   จนกวา
สถานการณจะคลี่คลายกลับสูภาวะปกต ิ
              3.เปนศูนยรับบริจาคการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากความแหงแลงและขาดแคลนน้ํา  เพื่อการ
อุปโภคบริโภค  รวมทั้งน้ําเพื่อการเกษตร 
                4.พิจารณาแกไขปญหาเฉพาะหนาและกาํหนดแนวทางในการแกไขปญหา  เมื่อเกิดสถานการณโดย
ประสานงานกบัสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
                5.รายงานสถานการณใหนายอําเภอนานอย / ผูอํานวยการศูนยอํานวยการเฉพาะกจิปองกนัและ
แกไขภัยแลงอําเภอนานอย  ป 2556    ทราบ จนกวาสถานการณจะคลีค่ลายกลับสูภาวะปกต ิ
                6.ประกาศประชาสัมพันธและแนะนําใหประชาชน ใหระมดัระวังดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพ
อากาศแหงแลง และใหระมดัระวังการเกดิอัคคีภัย จากความแหงแลงและขาดแคลนน้ํา 
                7.ใหเจาพนักงานพัสดุหรือผูรักษาราชการแทนและผูชวยเจาหนาที่ปองกนัควบคุมการเบิกจาย
กระสอบทรายและอุปกรณในการแกไขปญหาภัยหนาวและภยัแลง 
                8.ใหความชวยเหลือกรณีเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินตลอดจนฟนฟูสภาพจิตใจรวมทั้ง
ดานการปศุสัตว  ดานการเกษตรและ / หรือการประกอบอาชีพอยางอื่น ๆ การใหความชวยเหลือและฟนฟู
อาชีพราษฎรตามระเบียบและหลักเกณฑของทางราชการกําหนดดานการงบประมาณเพื่อแกไขปญหาเฉพาะ
หนาหรือระยะยาว 
 

หนวยงานหลัก 
(1)ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  (สํานักงานปลัด)  ทําหนาที่ฝายอํานวยการของศูนย

อํานวยการฯ  ในการจดัระบบบริหารงานประสานงานอาํนวยการ  การกํากับติดตามการปฏิบัติของหนวยงาน
ตาง ๆ  

(2)สวนโยธา  เปนกําลังหลักที่ใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจในกรณีฉกุเฉินรวมกับสมาชิก  อป
พร.  ในพื้นที ่

 

หนวยงานรอง 
(1)ปองกนัอําเภอนานอย  สนับสนุนน้ําการแจกจายเพื่อการอุปโภคบริโภค 
(2)เทศบาลเมอืงนานอย  ,องคการบริหารสวนตําบลบานในพืน้ที่อําเภอนานอย 
(3)องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  สนับสนุนงบประมาณในการซอมแซมภาชนะเก็บกักน้ํา  การ

จัดหากระสอบทรายจัดทํา CHACK DAM และแหลงกักเก็บน้ําที่เสียหายในพื้นที่รับผิดชอบ  รวมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณในการปองกันและบรรเทาความเดือดรอน  จากความแหงแลงในระยะอยางตอเนื่อง  

 

หนวยงานสนับสนุน 
          กรณีทีปญหาภัยพิบัติเกินขีดความของศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไข 
ปญหาภัยแลงองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญจะชวยเหลือบรรเทาใหขอความชวยเหลือเพิ่มเติมไปยังกอง
อํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน อําเภอนานอย,  กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัดนาน  เพื่อ
ประสานขอการสนับสนุนไปยังหนวยงานระดับจังหวัดและฝายทหาร สวนราชการที่เกี่ยวของตอไป 
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5. คําแนะนําในการประสาน 
แผนนี้มีผลใชบังคับ  และเริม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปองกันภยัฝายพลเรือนไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

6. งานดานธุรการและการสนับสนุน 
(1) กําลังคน 
   สมาชิก  อปพร.  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ         จํานวน   106  คน                   
   เจาหนาทีกู่ชีพ  กูภยั องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ    จํานวน    23  คน 
(2) งบประมาณ 

               งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ แผนงานงบกลาง  298,480 บาท  ใชจายจาก
งบประมาณงบกลางปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  
 

7. การบังคับบัญชาและติดตอสื่อสารการบังคับบญัชา 
(1) หนวยงานหลักและหนวยงานรอง  ใหอยูในการอํานวยการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและ

แกไขปญหาภัยแลงองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ/
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยแลงองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุด 

(2) ที่ตั้ง ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยแลงองคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญ  ตั้งอยูที่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (สํานักงานปลัด)   อบต.บัวใหญ เลขที่  98  หมูที่ 2              
ตําบลบัวใหญ  อําเภอนานอย  หมายเลขโทรศัพท  054-854002 

 

8.การติดตอสื่อสาร 
โทรศัพท  หมายเลข  054 - 854002    

email: buayai_nan@hotmail.com 
โทรศัพทนายก อบต.บัวใหญ  084 - 8069873  
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วิเคราะห swat วิเคราะห์จุดแข็ง   จุดอ่อน  อุปสรรคและโอกาส 

 
จุดแข็ง จุดออน สาเหตุ แนวทางการแกไขปญหา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
มีหอประชุม  8  หลัง 
มีไฟฟาใชตลอดทั้งป 
มีน้ําประปา 
มีหนองน้ําธรรมชาติ 
มีสระน้ําหนองปูเขียว 
มีถนนคอนกรตีเกือบครบ

ทุกซอย 
 

น้ําอุปโภค ไมพอใช / น้ําบรโิภค
ไมสะอาด 

หนาฝนมีน้ําทวมขัง  
หอกรจายขาวยังฟงไมชัดเจน 
ถนน/ซอยในหมูบานบางแหงยัง

สัญจรมามาไมสะดวก 
ไฟฟายังเขาไมถึงทุกครัวเรือน

(ครอบครัวที่ขยายใหม) 
ไฟกิ่งที่ติดตั้งเสีย / บางจุดยังไมมี

ไฟกิ่ง 
ถนนขนผลผลิตทางการเกษตรไม

สะดวก / ไมปลอดภัย 
อาคารประชุมยังไมสมบูรณ 
สถานที่ออกกําลังกายไมม ี
เมรุปาชายังมีการเผาที่ไมสมบูรณ 

บางหมูเปนพืน้ที่ราบสูงอยูไกลแหลงน้ํา พอหนาฝนน้ํา
ทวมขัง พอถึงหนาแลงน้ําไมพอใชตามความ
ตองการ 

บางหมูบานเปนหมูบานกวางการกระจายขายจากหอ
กระจายขาวเพยีงจุดเดียวทําใหชาวบานบางจุดฟง
ไมชัดเจน 

ซอยเยอะมากจึงทําใหมีซอยที่เปนลูกรังและเปนหลุม
เปนบออยูอีกหลายซอย 

บางหมูบานมสีี่แยกเยอะมากจึงทําใหไฟกิง่ยังไมทั่วถึง 
-   ชาวบานมีอาชีพทําการเกษตรมากจึงมีเสนทางการขนพื้
ชผลการเกษตรหลาย    เสนทาง 
-  อาคารประชุมยังไมมีซุมหนามุกทําใหรอน 

 

จัดหาแหลงน้ําธรรมชาติ   และปรับปรุงใหใช
เปนระบบสงน้ําแบบประปาภูเขา 

จัดสรางถังเกบ็น้ําฝนทุกครอบครัว 
จัดระบบน้ําประปาใหมเีครื่องกรองน้ําดื่มใน

หมูบาน 
ทํารางระบายน้ําทุกซอย 
ขุดลอกหนองน้ําเดิมเพื่อเปนที่กักเก็บน้ํา 
จัดทําหอกระจายขาวแบบเสียงตามสายมี   

ลําโพงทุกจุด 
สรางถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก/เสริมไมไผ 
ปรับปรุงซอมแซมถนนที่ชํารุด 
ควรมีการขยายเขตไฟฟาเขาไปตามที่มีบานคน

อาศัย 
ติดตั้งไฟกิ่งตามสี่แยกทกุสี่แยก/และซอมแซมจุด

ที่เสีย 
        -   ปรับปรุง/ ซอมแซมถนนขนผลผลิตทาง   
     การเกษตร 



-  ปรับปรุง / เพิ่มเติมอาคารประชุมประจําหมูบาน 
 
 
 

   

 
จุดแข็ง 

จุดออน สาเหตุ แนวทางการแกไขปญหา 

ดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
- ทุกหมูบานมปีาชุมชน
รอบ 
มีทําเลดี  / ปลอดโปรง/ 

ตอนเชาอากาศดี 
ในบริเวณหมูบานไมมีขยะ

 

บางหมูบานไมมีแหลงน้ําไหลผาน
ฤดูแลงชาวบานเผาไรมีฝุนหมอก

ควัน 
ทิ้งขยะในเขตปาชุมชน / และตาม

เสนทางไปไร 
ในชวงฤดูฝนน้ําทวมขังมียงุเยอะ

มาก 
มีฝุนละอองจากการสีขาวโพด 
ดินทําการเกษตรเสีย 
มีการถางปาเพิ่มมากขึ้น 
มีการใชปุยเคมีมากขึ้นทุกป 
มีการใชยาฆาหญามากขึ้นมาก 

        การเผาปาชุมชนในชวงหนาแลง 
-  บริเวณหมูบานยังมภีูมินิทศันที่
ไมสวยงาม 

บางหมูบานเปนพื้นที่ราบสูงจึงไมมีแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติไหลผาน 

ชาวบานรอยละ 95 ประกอบอาชีพทําไรขาวโพดจึงมี
การถางไรเตรียมพื้นที่ทําขาวโพดและใชปุยเคมี/ยา
ฆาหญามาก / และขยายพื้นที่เพื่อทําไรขาวโพด
มากยิ่งขึ้นเพราะราคาขาวโพดแพง 

คนนอกชุมชนมักนําเอาขยะใสรถแลวนํามาทิ้งในเขต
ปาชุมชนและตามเสนทางไปไรขาวโพด 

 

สรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด 
สรางความรวมมือระหวางบาน วัด โรงเรียน  

สาธารณสุข จัดระเบียบสังคม 
สรางจิตสํานึกใหชาวบานรูจกัรักและหวงแหน

ปา 
สรางความรวมมือระหวางชาวบาน ปาไม เพื่อ

ปองกันการถางปาตอไปเพื่อทําไรขาวโพด 
พัฒนาสงเสริมใหมีการทําการเกษตรแบบ

ผสมผสาน 
จัดตั้งกฎกติกาเพื่อปองกันการทิ้งขยะไมเปนที่ / 

จัดใหมีการคัดแยกขยะกอนทิ้ง / สรางความ
รวมมือระหวาง  
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จุดแข็ง จุดออน สาเหตุ แนวทางการแกไขปญหา 
 -    

-  ถนนในหมูบานยังมีฝุนอยามาก 
-   ปาถูกทําลายมากขึ้นทกุป 
-  ปญหาภยัแลง 

-   มีพอคาคนกลางการรับซื้อขาวโพดหลายคน
และมีโรงงานสีขาวโพดอยูใกลหมูบาน 
-   ชาวบานไปหาอาหารในเขตปาชุมชนจดุไฟ
เผาปาเพื่อใหไดซึ่งอาหารที่ตนเองตองการ 
-  ชาวบานยังขาดการรักษาถนนหนาบาน 
 

-  จัดทํารางระบายน้ํา / ขุดรองระบายทุกป 
-  ขอรองใหโรงสีขาวโพดยายไปใหไกลจากบริเวณหมูบาน 
-  จัดทําแนวกนัไฟ / จดัเวรยามดูแลปาชุมชน 
-  สนับสนุน รณรงค ใหมกีารปลูกดอกไม 2 ขางทางและ
ปรับปรุงภูมิทัศนตามซอยบริเวณหมูบาน 
-   รณรงคใหมีการกวาดถนนตามซอยอยูตลอด 
-  ทําฝายกั้นน้าํตามลําน้ําแหง 
-  สงเสริมใหชาวบานปลูกไมเศรษฐกิจ 
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แผนงานโครงการดําเนินการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปดานแหลงน้ํา  พ.ศ.2556 - 2558 

แนวทางที่  1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตโครงการ 

งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2556 2557 2558 

1 ก่อสร้างระบบประปาภูเขา ระดับ
หมู่บ้าน 

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ํา 

บ้านอ้อย      จํานวน  1 เส้นทาง 

บ้านนาไค้ (ห้วยไซ) ตะวันตก 

บ้านสันพยอม  จํานวน 1 เส้นทาง  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

(บ้านนาไค้อันดับ
1ของหมู่บ้าน) 

 

2 ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมระบบ
ประปาภูเขา เปลี่ยนท่อประปาที่
แตกชํารุด เปลี่ยนขนาดท่อประปา 
ขยายเขตประปาภูเขา ยา้ยท่อ
ประปา  ติดตั้งระบบกรองน้ํา 

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ํา 

บ้านนาแหน ,บ้านทัพม่าน,บ้านนาไค้ ,บ้าน
ต้นม่วง,บ้านหนองห้า,บ้านสันพะยอม,บ้าน
ใหม่มงคล 

200,000 200,000 200,000 มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

ลําดับที่ 1 
ของหมู่ที่ 7 

ลําดับที่ 2 

ของหมู่ 8 

3 ขุดลอกบ่อน้ําดิบปรับปรุงบ่อน้ําดิบ
ที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน ระบบหอ

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ แก้ไขปัญหาขาด

บ้านอ้อย หมู่ที่  1 บริเวณบ่อน้ําดิบท่าน้ํา
วัดบ้านอ้อย  จํานวน  1 แห่ง  ตามน้ําแบบ

150,000 150,000 150,000 มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

ลําดับที่ 2  
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ถึงสูง แคลนน้ํา อบต.บัวใหญ่ ม.1 
 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตโครงการ 

งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2556 2557 2558 

4 โครงการสร้างผนังกั้นน้ํา ราง
ระบายน้ํารอบคนัสระน้ําดิบที่ใช้
ผลิตระบบประปาหมู่บ้าน 

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอและสะอาด 

บ้านนาแหน (ผนังห้วยน้ําจํา) 

บ้านนาไค้ (ผนังห้วยมะปู่)  

จํานวน  2  แหง่ 

400,000 400,000 400,000 มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
และเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 โครงการสร้างหนิยาแนว หินใน
กล่องลวด หินทิง้ เรยีงหินริมตลิ่ง 
เสาเข็มริมตลิ่ง พนังกั้นน้ํา 

เพื่อป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ป้องกนัตลิ่งพัง 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที ่8 200,000 200,000 200,000 ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส่วนโยธา 

6 โครงการก่อสร้างถงัเก็บน้ําฝนใน
ครัวเรอืน 

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอและสะอาด 

บ้านอ้อย ,บ้านใหม่มงคล ,บ้านนาแหน,บ้าน
ทัพม่าน,บ้านตน้ม่วง,บ้านนาไค้,บ้านหนองห้า 
จํานวน  100 ถงั 

350,000 350,000 350,000 มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
และสะอาด 

ส่วนโยธา 

7 ก่อสร้างฝายน้ําล้น ฝายส่งน้ํา ฝาย
ชะลอน้ํา  ฝายกักเก็บน้ํา  ฝายทด
น้ํา  

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ และสําหรับทํา
การเกษตร  แกไ้ขปัญหาขาด
แคลนน้ํา 

หมู่ 4 ฝายห้วยค่า ,ฝายห้วยแต ,ฝายน้ําแหง 
หมู่ 6 ฝายต้นมว่ง  หมู่ 7 ฝายน้ําล้น น้ําแหง
หมู่ 5 ฝายไค้ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

 

8 ปรับปรงุก่อสร้างถงัพักน้ําบอ่น้ํา
ตื้น/บ่อน้ําบาดาล /ทําระบบกรอง

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอแก้ไขปญัหาขาด

หมู่ที่  1 – 8  350,000 100,000 100,000 มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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น้ําดื่ม ในหมู่บ้านชุมชน แคลนน้ํา 

9 สร้างทอ่ระบบสบูน้ําด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้านและรถ
ของ อบต.  

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งมีน้ํา
อุปโภคบริโภค และป้องกัน
อัคคีภัย 

หมู่ที่ 2 ,หมูท่ี่  6 จํานวน 2  แห่ง 350,000 350,000 100,000 มีน้ําอุปโภค
บริโภคแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ส่วนโยธา 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตโครงการ 

งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2556 2557 2558 

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ
หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน  

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

เพื่อการประชาสัมพันธ์
และติดต่อสื่อสารที่ดี 

หมู่ที่  1 -8  จํานวน  8 แห่ง 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจนทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

11 โครงการขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าตําบลบัวใหญ่ สู่บ้านเรือนสู่
ที่สาธารณะของหมู่บ้าน สู่อาคาร 
ณาปนสถาน  สู่ส่วนไร่นาของ
เกษตรกร ศพด.บ้านทัพม่าน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 

หมู่ที่  1 – 8 ตําบลบัวใหญ่ 

ที่สาธารณะประจําหมู่บ้าน ณ ปนสถาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สวน  ไร่  นา  ของเกษตรกร 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ส่วนโยธา 

บ้านต้นม่วง 
อันดับ 2 ของ

หมู่บ้าน 

12 โครงการก่อสร้างลานกีฬาของ
หมู่บ้าน ลานออกกําลังกาย
สนามกีฬา  สวนสาธารณะฯลฯ 

ให้ประชาชนมีที่ออก
กําลังกาย  

หมู่ที่  1- 8ตําบลบัวใหญ่ 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีที่ออก
กําลังกายและที่
ประกอบกิจกรรม
ฯ 

ส่วนโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตโครงการ 

งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2556 2557 2558 

13 โครงการขุดลอกลํา
ห้วย ลําน้ําแหง ขุด
สระน้ํา ขุดลอกลํา
เหมือง ขุดลอกหน้า
ฝาย ขุดลอกหนอง
น้ํา  สระน้ําประจํา
หมู่บ้าน  สร้างอ่าง
เก็บน้ํา ขยายสระน้ํา 

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอแก้ไขปญัหาขาด
แคลนน้ํา และมีน้ํา
สําหรับทําการเกษตร 
แก้ปัญหาน้ําทว่ม 

หมู่ที่ 1 -8 ตําบลบัวใหญ่หมู,่2 ห้วยปึง อ่างเก็บน้ําห้วยสวก หว้ย
บง ฝายบี้ หนองฮ้อ,หมู่ 3 หนองหิน  ห้วยน้ําจาํ ห้วยซาง ฝายเบ้า
ฯลฯ,หมู่ 4 อ่างเก็บน้ําแหง ลําเหมืองราชดําริ ฯลฯ,หมู่ 5 ห้วยมะ
ปู ฝายสามห้อย ฯลฯ,หมู่ 6 ขุดลอกลําเหมืองปากกาย ถึงทุ่งเตอ้ 
ถังลําห้วยม้า เกา่ม่วง ขดุลอกหน้าฝายราชดําริ  ฯลฯ,หมู่ 7 อ่าง
ห้วยน้ําจํา ตอนบน/ตอนล่าง สระน้ําหอประชมุประจําหมู่บ้าน 
ฯลฯ,หมู่ 8 ห้วยช้างน้อย หว้ยตน้ม่วง หนองปู่เขียวหนองหญ้าไทร 
ร่องมว่ง ฯลฯ 

15,000,00
0 

15,000,000 15,000,000 มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่
เพียงพอแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
และมีน้ํา
สําหรับทํา
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

อันดับ  

3 ของม.3 

14 โครงการก่อสร้าง
ดาดลําเหมือง ทําราง
รินส่งน้ํา ทอ่ส่งน้ํา 
เพื่อการเกษตร  

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอแก้ไขปญัหาขาด
แคลนน้ํา และมีน้ํา
สําหรับทําการเกษตร 
แก้ปัญหาน้ําทว่ม 

หมู่ที่ 1-8 ตําบลบัวใหญ่หมู่ 1 ลําเหมืองหนองปวน ฯลฯ 

หมู่ 2 ลําเหมืองบี้ นาทุ่งใหม่ ฯลฯหมู่ 3 ลําเหมืองไค้ รางรินทุง่
หว้า ฯลฯหมู่ 4 ลําเหมืองผาลาย /นาทุง่บน/ราชดําริ ฯลฯ 

หมู่ 5 ลําเหมืองไค้ ลําเหมืองซางลูกใต้ ฯลฯ หมู่6 เหมืองราชดําริ 
ลําเหมืองหว้ยม้า รางรินห้วยแต ลําเหมืองเบ้า ฯลฯ 

400,000 400,000 400,000 มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่
เพียงพอแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
และมีน้ํา
สําหรับทํา
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

(บ้านนาไค้
เป็นอันดับ 
1 ของ
หมู่บ้าน) 
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บทที่ 2 
 

สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน 
ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา ฯลฯ 
 

ท่ีต้ัง 
 องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ตั้งอยู เลขที่  98  หมูที่  2  บานใหมมงคล  ตําบลบัวใหญ  

อําเภอนานอย  จังหวดันาน  อยูหางจากจังหวัดนาน   ไปทางทิศใตเปนระยะทาง  72   กิโลเมตร  โดยเสนทาง
จากจังหวดันานถึงอําเภอนานอย  ผานอําเภอเวยีงสา  ลักษณะเสนทางลาดยางคดเลี้ยวไปตามลักษณะภูมิ
ประเทศที่เปนภูเขา    และอยูหางจากอําเภอนานอย  เปนระยะทางประมาณ 13  กิโลเมตร    
 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดตอกับตําบลน้ําตก อําเภอนานอย จังหวัดนาน 

  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับตําบลนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
ทิศใต  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลสันทะ อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
 

เนื้อท่ี  
   ตําบลบัวใหญมีเนื้อที่ประมาณ  131.102    ตารางกิโลเมตร   หรือมีเนื้อที่ประมาณ   81,938.75  ไร   

 
 

สภาพภูมิประเทศ 
 พื้นที่ของตําบลบัวใหญ  อยูในเขตปาสงวนแหงชาต ิ สวนมากเปนพื้นที่ภูเขาลาดเชิงเขา  และที่ราบ  
ระดับความสูง ประมาณ 600 – 1,000 เมตร จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  เปนตนกําเนิดแมน้ําแหง โดยมีแมน้ํา
แหงไหลผาน ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลบัวใหญ สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะดังนี ้

 -พื้นที่ราบ    รอยละ    4.78   % 

 -พื้นที่ลาดเชิงเขา  รอยละ  19.03   % 

 -พื้นทีภู่เขา  รอยละ  76.19   % 
 

ภูมิอากาศ  แบงเปน 3 ฤดู 
 -ฤดูรอน   อากาศรอนอบอาว ตั้งแตเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
 -ฤดูฝน   ฝนตกชุก  ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 
 -ฤดูหนาว  อากาศหนาวเยน็  ตั้งแตพฤศจิกายน – กุมภาพนัธ 
 
 

แผนที่ตําบลบัวใหญ 
 

 
13 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15 



1.6 เขตการปกครอง จํานวนครัวเรือน และประชากร 
 ตําบลบัวใหญ มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 8 หมูบาน และมสีถานที่สําคัญภายในตําบล ไดแก โรงเรียน  

จํานวน 3 แหง ศาสนสถาน จํานวน 5 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ   จํานวน 1 แหง ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบล จํานวน 1 แหง ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ 

จํานวนประชากร  ณ    เดือน  มีนาคม   2555  จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  

บาน      หมูท่ี จํานวนครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

บานออย 1 193 348 334 682 

บานใหมมงคล 2 132 222 222 444 

บานนาแหน 3 195 309 305 614 

บานทับมาน 4 174 286 259 545 

บานนาไค 5 177 311 294 605 

บานตนมวง 6 76 104 133 237 

บานสันพยอม 7 90 128 118 246 

หนองหา 8 190 294 306 600 

รวม 1,227 2,002 1,971 3,973 

1.14 แหลงน้ําแหลงน้ําธรรมชาติในตาํบล  
 

ชื่อลําน้ํา / แหลงน้ํา 
ไหลผานหมูบาน 

สภาพแหลงน้ํา 
นอกเขต ส.ป.ก. ในเขต ส.ป.ก. 

1. หวยน้ําแหง 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 
และ 8 

ยาว 20 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดตลอดทั้งป
เนื่องจากมีแหลงตนน้ํา แตในฤดูแลงน้ํามีปริมาณนอย 

2. หวยน้ําหลม 7 1 ,2, 3, 5, 6 และ 
8 

ยาว 4 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดตลอดทั้งป  
แตในฤดูแลงน้ํามีปริมาณนอย 

3. หวยฮูด - 1, 2 และ 8 ยาว 2 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดฤดูฝน  
แตในฤดูแลงไมมีน้ํา 

4. หวยคา 7 2 ,4 และ 6 ยาว 2 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดในฤดูฝน  
แตในฤดูแลงไมมีน้ํา 

5. หวยจอย - 1 ,3 และ 8 ยาว  10 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดฤดูฝน  
แตในฤดูแลงไมมีน้ํา 

6. หวยน้ําจ้ํา - 1 และ 8 ยาว  1 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดในฤดูฝน 
 แตในฤดูแลงไมมีน้ํา 

7.  หวยปง - 6 มีน้ําตลอดป สามารถกักเก็บน้ําไวใชในการทําการเกษตร 

ขอมูลจากแผนแมบทชุมชน 
 
 

 
16 



หมูบาน ระบบน้ําอุปโภคของหมูบานระบบประปาที่ใช 
หมูท่ี  1,3,4,5 ระบบประปาของการประปานครหลวง หอถังสูง 
หมูท่ี  2 ระบบประปาของกรมทรัพยกรน้ํา  หอถังสูง 
หมูท่ี  2 ระบบประปาธรรมชาติ บอริน  
หมูท่ี 4,5,6,8 ระบบประปาภูเขา 
หมูท่ี 7 ระบบประปาผิวดิน  /  ขนาดเล็ก 
หมูท่ี 1. 4,5,6, ระบบเครื่องกรองน้ําดื่มบรรจุถังในหมูบาน (ของชุมชน) 
หมูท่ี  1,8 ผูประกอบการ 

แหลงน้ําที่สรางขึ้นแหลงน้ําสาธารณะในเขต ส.ป.ก. 

ฝาย ความสูงและความกวา(เมตร) หมายเหตุท่ีต้ังรายละเอียด สภาพแหลงน้ํา 
1. ฝายไค 1.5 x 10 เมตร บานนาไค 

 

สามารถใชงานกักเก็บน้ําได 

2. ฝายบี้ 3 x 25 เมตร บานตนมวง 
3. ฝายเบา 1.5 x 15 เมตร บานนาแหน 
4. ฝายแต 1.5 x 10 เมตร บานทัพมาน 

5. ฝายปูตุย 1.5 x 10 เมตร  
6. ฝายราชดําริ 3 x 20 เมตร บานทัพมาน 

7. ฝายผาลาย 3 x 20 เมตร บานทัพมาน 
8. ฝายซาง 1.5 x 15 เมตร บานนาไค 
9. ฝายสามฮอย 1.5 x 25 เมตร บานตนมวง 

10.ฝายผีหอ 1x18  เมตร  

11.ฝายลุงหวิน 1x16  เมตร บานทัพมาน 

12.ฝายแมสีทา 1.5x20 เมตร บานทัพมาน 

13.ฝายปูธิ 1.5x24  เมตร บานทัพมาน 

13.ฝายหวยปง 1.2x40  เมตร บานตนมวง 

สระน้ําสาธารณะ ขนาด  สภาพแหลงน้ํา 
1.สระหนองปวน/หมูที่ 1 10 ไร ลึก 3 เมตร บานออย 

สามารถใชงานกักเก็บ 

น้ําได แตฤดูแลงมีปริมาณน้ํา
นอย ไมเพียงพอตอการ
เกษตรกรรม 

 
 

 

2.สระหนองจําปอ  หมูที่  1 1ไร  ลึก 2.50  เมตร บานออย 

3.สระหนองผีหอ หมูที่  2 1 ไร ลึก  2  เมตร บานใหมมงคล 
4.สระหนองมวงคํา  หมู 2 1 ไร ลึก 1.5 เมตร  
5.สระหวยน้ําจํา หมูที่ 3 2 ไร ลึก 3 เมตร สําหรับผลิตประปาหมูบาน 
6.หนองหิน  หมูที่ 3 3ไร ลึก 1 เมตร  
7. สระหนองมะปู หมูที่ 5 12 ไร ลึกประมาณ  2.5 เมตร มีน้ําตลอดป 
8. สระหนองจ้ํา  หมูที่  6 1 ไร ลึก  2 เมตร  

9.สระชางนอย หมูที่ 8 7 ไร ลึก  7 เมตร  

10.สระหนองปูเขียว  หมูที่ 8 7ไร ลึก  3 เมตร  
11.หนองจ้ํา  หมูที่ 8 1 ไร ลึก 3 เมตร  มีน้ําตลอดป 
12.สระหอประชุม ที่ 7 1 งาน ลึก 2 เมตร   
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คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่ 
  ท่ี 545 /2555 

เรื่อง    จัดต้ังคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัหนาวและภัยแล้ง 
***************************************** 

 

ด้วยลักษณะอากาศของประเทศไทย  ต้ังแต่เดือนธันวาคม  ถึงเดือนพฤษภาคม  ของทุกปี  ลักษณะ
อากาศทั่วไป  จะมีความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงเป็นผลให้อากาศร้อนอบอ้าว  และมีอากาศร้อนจัดในบาง
พ้ืนที่  ประกอบในปี  2555  มีปริมาณน้ําฝนอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปกติ  ทําให้บางพื้นที่ของประเทศไทยต้อง
ประสบปัญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ํา  เพื่อการอุปโภคบริโภค  รวมทั้งนําเพื่อการเกษตร 

เพื่อให้การเตรียมพร้อมการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้งในเขต
พ้ืนที่  ตําบลบัวใหญ่ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  รวมทั้งการเตรียมการป้องกันและ
ประสานงานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างแท้จริง  จึงจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง  ปี 2556  ขึ้น  ณ  ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่ เลขที่  98  หมู่  2  ตําบลบัวใหญ่    อําเภอนาน้อย    จังหวัดน่าน  โทรศัพท์ 
054 - 854002  และแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้งประจําศูนย์ 
ประกอบด้วย 

1.นายอรุณ      พรมภิระ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่       ประธานกรรมการ 
2.นายสมชาย ศรีต๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่   รองประธานคนที่ 1 
3.นายมนัส น้องรัก รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่   รองประธานคนที่ 2 
4.นายสุรพงษ์    ปิยศทิพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่ กรรมการ 
5.นางณิชาภัทร  ทรงรัชชานนท์    ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่  กรรมการ 

 6.นายชาญนริศฐ์ อินต๊ะวิชัย หัวหน้าสํานักงานปลัด    กรรมการ 
7.นางสาวพวงเพชร   สมฤทธ์ิ   หัวหน้าส่วนการคลัง    กรรมการ 
8.นางสาวกัลญา  ทนันไชย นักวิชาการเกษตร    กรรมการ 
9.นางปรานอม   พรมภิระจนท.การเงินและบัญชีรักษาราชการแทนจพง.พัสดุ กรรมการ 

 10.นายพงศกร  โนชัยต๊ะสอน นายช่างโยธารักษาราชการแทนหัวหน้าสว่นโยธา กรรมการ 
 11.นายวิทูร  อินธิจักร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
 12.นายพงษ์ศกรณ์ กองสอน เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ 
 13.นายสกล  กองตุ้ย  พนักงานขับรถ     กรรมการ 
 14.นายปรีชา  คํานวณ  นักการภารโรง     กรรมการ 
 15.นายรัตติพงษ์ อุดยะเขื่อน ผู้ช่วยช่างโยธา     กรรมการ 
 16.นายชัยนาม  ธิตา  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า     กรรมการ 

17.นายรัชภูมิ  ไชยทะมาตร ผช.จนท.ป้องกันฯ   กรรมการเลขานุการ 
 
 

/ ให้คณะกรรมการ...  
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ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ 

1.สํารวจข้อมูลผู้ประสบภัยพ้ืนที่ที่ประสบภัย เป็นศูนย์กลางในการติดต่อข่าวสารและ
สถานการณ ์ รวมทั้งการ 

ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง 
          2.รับรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วที่สดุเพื่อเสนอให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ ่/ ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง   จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลายกลับสูภ่าวะปกติ 
          3.เป็นศูนย์รับบริจาคการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ํา  เพื่อการ
อุปโภคบริโภค  รวมทั้งน้ําเพื่อการเกษตร 
          4.พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา  เมื่อเกิดสถานการณ์โดย
ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
          5.รายงานสถานการณ์ให้นายอําเภอนาน้อย / ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ภัยแล้งอําเภอนาน้อย  ปี 2556    ทราบ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ 
          6.ประกาศประชาสัมพันธ์และแนะนําให้ประชาชน ให้ระมัดระวงัดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพ
อากาศแห้งแลง้ และให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย จากความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ํา 

7.ให้เจ้าพนักงานพัสดุหรือผู้รักษาราชการแทนและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันควบคุมการเบิกจ่ายกระสอบ
ทรายและอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง 
          8.ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สนิตลอดจนฟื้นฟูสภาพจิตใจรวมทั้งด้าน
การปศุสัตว์  ด้านการเกษตรและ / หรือการประกอบอาชีพอย่างอื่น ๆ การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูอาชีพ
ราษฎรตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการกําหนดด้านการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือ
ระยะยาว 
 

ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  28   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

  (นายอรุณ  พรมภิระ) 

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ ่
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เอกสารอางอิง 
 

 แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่ พ.ศ.2556-2558 (องค์การบริหารส่วน 
 ตําบลบัวใหญ่) 
 
 แผนแม่บทการพัฒนาตําบลบัวใหญ ่ (สภาองค์กรชุมชน) 
 

หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน 0037.3/ว 5049 ลงวันที่ 14  ธันวาคม 2555 เรือ่ง การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภยัหนาวและภัยแล้ง 
 
 


