
 

 



 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม                               
เทศบาลต าบลหลกัเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖3 

        
                                              ๒๕๕๐ 
                                            ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
                                                     ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

                                                                                                
      ๒๕๕                       

๑. สถานการณ ์

 ๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลหลักเขต 
ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขต  และเขตการปกครอง 
 ต าบลหลักเขต  เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ยกฐานะจากสภาต าบล  เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักเขต  เมื่อวันที่   ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙   จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลหลักเขต  เมื่อวันที่  
๒๙  กันยายน  ๒๕๕๒  เป็นต้นมา  
1.1  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
  ส านักงานเทศบาลต าบลหลักเขต  ตั้งอยู่บ้านหนองสมบูรณ์  หมู่ที่ ๑๐  ถนนหนองปรือ – สะเดา  
ต าบลหลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอเมืองบุรีรัมย์    อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  ประมาณ   ๒๒  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ   ๒๕,๑๖๕  ไร่   หรือประมาณ  ๔๐.๒๖๔  ตาราง
กิโลเมตร    
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อาณาเขตติดต่อต าบลใกล้เคียง  ดังนี้ 
  

 ด้านทิศเหนือ 
  จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนดินสายบ้านโคกเก่า–บ้านหนองสมบูรณ์ ต าบลหลักเขต    
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลสะแกซ า  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  กับต าบลหลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตท่ี  ๒  ซึ่งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนดิน  สายบ้านโคกเก่า - บ้านหนองสมบูรณ์  ต าบล
หลักเขต  บริเวณพิกัด  UB ๙๙๔๔๐๔  รวมระยะทางประมาณ  ๒.๓  กิโลเมตร 
  จากหลักเขตที่  ๒  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนดินสายบ้านโคกเก่า - บ้านหนองสมบูรณ์  ต าบล
หลักเขต  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลสะแกซ า  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  กับต าบลหลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๓  ซ่ึงต้ังอยู่ก่ึงกลางถนนดนิสายบ้านโคกเก่า-บ้านหนองสมบูรณ์ บริเวณ
พิกัด  UB ๙๙๙๔๑๖  รวมระยะทางประมาณ  ๑.๓  กิโลเมตร 
  จากหลักเขตที่  ๓  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางสายบ้านโคกเก่า-บ้านหนองสมบูรณ์  ต าบลหลักเขต  
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ต าบลสะแกซ า และต าบลสวายจีก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  กับต าบลหลักเขต  อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์  ถึงหลักเขตที่  ๔  ซ่ึงต้ังอยู่รมิทางหลวงจังหวดั หมายเลข  บร.  ๑๑๐๒๘ สายบา้นหนองปรือใหญ่-บ้าน
สะเดา  ด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด  UB  ๐๑๗๔๒๗  รวมระยะทาง  ๑.๕  กิโลเมตร   
  จากหลักเขตที่  ๔  เป็นเส้นเลียบตามริมทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  บร. ๑๑๐๒๘  สายบ้าน
หนองปรือใหญ่-บ้านสะเดา  ด้านทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลสวายจีก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  กับ
ต าบลหลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่  ๕   ซ่ึงต้ังอยู่ริมทางหลวงจังหวดั  หมายเลข  บร. 
๑๑๐๒๘  สายบ้านหนองปรือใหญ่-บ้านสะเดา  บริเวณพิกัด  UB ๐๑๗๔๓๑  รวมระยะทาง  ๐.๔๐  กิโลเมตร 
  จากหลักเขตที่  ๕  เป็นเส้นเลียบตามสวนและทุ่งนา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง    ต าบลสวายจีก  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  กับต าบลหลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  ๖  ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณ
ทุ่งนา  บริเวณพิกัด  UB ๐๓๙๔๓๓  รวมระยะทางประมาณ  ๒.๓  กิโลเมตร   
  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  ๙.๑  กิโลเมตร 
 ด้านทิศตะวันออก 
  จากหลักเขตที่  ๖  เป็นเส้นเลียบตามสวนและทุ่งนา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  เทศบาลต าบล
สองชั้น  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  กับต าบลหลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตัด
ผ่านถนนสายบ้านหนองไผ่ – บ้านไผ่สีทอง  ถึงหลักเขตที่ ๗  ซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณก่ึงกลางถนนสายบ้านตาแผ้ว  ต าบล
หลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ – บ้านติม  ต าบลสองชั้น  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  บริเวณพิกัด  UB  
๐๕๑๔๑๒  รวมระยะทางประมาณ  ๒.๕  กิโลเมตร 
  จากหลักเขตที่  ๗  เป็นเส้นเลียบตามสวนและทุ่งนา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  เทศบาลต าบล
สองชั้น  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  กับ  ต าบลหลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  ไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่  ๘  ซ่ึง
ตั้งอยู่กึ่งกลางล าห้วยลึก  บริเวณพิกัด  UB  ๐๕๑๔๐๐     รวมระยะทางประมาณ  ๑.๓  กิโลเมตร 
  จากหลักเขตที่  ๘  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางล าห้วยลึก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ต าบลสูงเนิน  
อ าเภอกระสัง กับ ต าบลหลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตท่ี  ๙  ซ่ึงต้ังอยู่
บริเวณจุดบรรจบระหว่างล าห้วยลึกและล าห้วยขว้าว  บริเวณพิกัด   UB  ๐๗๘๓๕๘  รวมระยะทางประมาณ  ๕.๐  
กิโลเมตร 
  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  ๘.๘  กิโลเมตร 
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ด้านทิศใต้ 
 
  จากหลักเขตที่  ๙  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางล าห้วยขว้าว  ล าห้วยสามโพธิ์  และที่นาและสวน  ซึ่ง
เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ต าบลโคกขม้ิน  และต าบลส าโรง  อ าเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  กับต าบลหลักเขต  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึง    หลักเขตท่ี ๑๐  ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณทุ่งนา  บริเวณพิกัด TB 
๙๙๑๓๗๘  รวมระยะทางประมาณ    ๙.๖  กิโลเมตร 
  จากหลักเขตที่  ๑๐  เป็นเส้นเลียบตามสวนและทุ่งนา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ต าบลส าโรง  
อ าเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ กับ  ต าบลหลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์       ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตัด
ผ่านถนนสายบ้านเสม็ด  ต าบลส าโรง – บ้านโคกเก่า      ต าบลหลักเขต  ถึงหลักเขตท่ี  ๑๑  ซ่ึงต้ังอยู่รมิถนนสาย
บ้านเสม็ด  ต าบลส าโรง – บ้านโคกเก่า   ต าบลหลักเขต  ฟากตะวันตก บริเวณพิกัด  TB  ๙๘๒๓๘๑  รวมระยะทาง
ประมาณ  ๑.๑  กิโลเมตร 
  จากหลักเขตที่  ๑๑  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนในหมู่บ้าน  ระหว่างบ้านเสม็ด  ต าบลส าโรง  
อ าเภอพลับพลาชัย  กับ  บ้านเสม็ด  ต าบลหลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ต าบลส าโรง  
อ าเภอพลับพลาชัย  กับ  ต าบลหลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงหลักเขตท่ี ๑๒  ซ่ึงต้ังอยู่
กึ่งกลางถนนในหมู่บ้าน บริเวณพิกัด  TB  ๙๗๓๓๘๐  รวมระยะทางประมาณ  ๐.๙  กิโลเมตร 
  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  ๑๑.๖  กิโลเมตร 
 ทิศตะวันตก 
  จากหลักเขตที่  ๑๒  เป็นเส้นเลียบตามที่สวนและทุ่งนา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง  ต าบลสะแก
ซ า  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  กับต าบลหลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  ไปทางทิศเหนือ  บรรจบกับ หลักเขตที่ ๑  รวม
ระยะทางประมาณ  ๒.๑  กิโลเมตร 
 1.2  ภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศของต าบลหลักเขต  มีลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  มีความสูง
จากระดับน้ าทะเลประมาณ  ๑๕๐-๑๘๐ เมตร  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น  อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู มี 3 ฤดู ดังนี้ 
   - ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 
   - ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนกรกฎคม ถึงเดือนตุลาคม 
   - ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปจะเป็นดินร่วนปนทราย   

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
   -  ประปาหมู่บ้าน  5  แห่ง 
   -  คลอง  4  แห่ง 
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2.1  เขตการปกครอง 
 

ต าบลหลักเขต  เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ยกฐานะจากสภาต าบล  เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักเขต  เมื่อวันที่   ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙   จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลหลักเขต  เมื่อวันที่  
๒๙  กันยายน  ๒๕๕๒  เป็นต้นมา โดยส านักงานเทศบาลต าบลหลักเขต  ตั้งอยู่บ้านหนองสมบูรณ์  หมู่ที่ ๑๐  ถนน
หนองปรือ – สะเดา  ต าบลหลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  
อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  ประมาณ   ๒๒  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ   ๒๕,๑๖๕  ไร่   หรือประมาณ  
๔๐.๒๖๔  ตารางกิโลเมตร  เทศบาลต าบลหลักเขต มีท้ังหมดจ านวน  14  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  
 
  หมูที่  1  บ้านปริงเปน 
  หมู่ที่  2  บ้านหลักเขต 
  หมู่ที่  3  บ้านหนองไผ่ 
  หมู่ที่  4  บ้านโคกเก่า 
  หมู่ที่  5  บ้านโคกเมือง 
  หมู่ที่  6  บ้านตาแผ้ว 
  หมู่ที่  7  บ้านเสม็ด 
  หมู่ที่  8  บ้านเขตสามัคคี 
  หมู่ที่  9  บ้านเขตพัฒนา 
  หมู่ที่  10 บ้านหนองสมบูรณ์ 
  หมู่ที่  11 บ้านสมสุข 
  หมู่ที่  12 บ้านเขตสมบูรณ์ 
  หมู่ที่  13 บ้านไผ่สีทอง 
  หมู่ที่  14 บ้านเขตประชาสรร 
 
2.2  การเลือกตั้ง 
 

  -  ฝุายนิติบัญญัติหรือสภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่ประชาชนเลือกตั้ง  จ านวน  
๑๒  คน  แบ่งออกเป็น  ๒  เขต ๆ ละ  ๖  คน  อยู่ในต าแหน่ง  คราวละ  ๔  ปี  ท าหนา้ที่เป็นผู้ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของกฎหมายตลอดจนความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตปัจจุบัน  ประกอบด้วย 
   ๑.  นายประกิจ  เกรัมย์   เป็นประธานสภาเทศบาล 
   ๒.  นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท            เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
   ๓.  นายจ าลอง  กอยรัมย์   เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
   ๔.  นายเชิด  การเพียร   เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
   ๕.  นายชัย  กระสุนรัมย์   เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
   ๖.  นายพนม  คิดชนะ   เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
   ๗.  นายนวน  จิรัมย์   เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

/8.นายปราโมทย์... 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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   ๘.  นายปราโมทย์  แปูนประโคน  เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
   ๙.  นายบุญมี  กรึกรัมย์   เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐.  นาสมาน  อาจยิน   เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๑.  นายสุพจน์  อาญาเมือง  เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒.  นายวชิราวุฒิ  วาร ี   เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
  -  ฝุายบริหารหรือคณะผู้บริหาร  ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี  จ านวน  ๑  คน  ที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงและรองนายกเทศมนตรีที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง  จ านวน  ๒  คน  มีวาระในการด ารง
ต าแหน่ง  คราวละ  ๔  ปี  และมีเลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน  ๑  คน  และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
จ านวน  ๑  คน 
  ฝุายบริหารปัจจุบันประกอบด้วย 
   ๑.  นายเสนอ  พาราษฎร์   เป็นนายกเทศมนตรี 
   ๒.  นายมนตรี  จันทร์จ ารัตร  เป็นรองนายกเทศมนตรี 
   ๓.  นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์  เป็นรองนายกเทศมนตรี 
   ๔.  นายรังสิทธิ์  เกรัมย์   เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี 
   ๕.  นายจารย์  ชาญประโคน  เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 
 
 
 (ข้อมูล จากทะเบียนราษฎร์ ณ เมษายน พ.ศ.2562) 
 

หมู่ที่ 
พื้นที่/ 
ตร.กม. 

จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ประชากรรวม 

ชาย หญิง 
หมู่ที่  ๑  บ้านปริงเปน ๓.๔๑ 214 429 441 870 
หมู่ที่  ๒  บ้านหลักเขต ๒.๒๒ 125 268 280 548 
หมู่ที่  ๓  บ้านหนองไผ่ ๑.๙๐ 89 174 168 342 
หมู่ที่  ๔  บ้านโคกเก่า ๑.๓ 141 289 307 596 
หมู่ที่  ๕  บ้านโคกเมือง ๒.๕ 86 170 170 340 
หมู่ที่  ๖  บ้านตาแผ้ว ๓.๓๘ 110 227 217 444 
หมู่ที่  ๗  บ้านเสม็ด ๔.๘๑ 97 217 224 441 
หมู่ที่  ๘  บ้านเขตสามัคคี ๒.๗๕ 71 158 160 318 
หมู่ที่  ๙  บ้านเขตพัฒนา ๓.๔๑ 146 326 345 671 
หมู่ที่  ๑๐  บ้านหนองสมบูรณ์ ๓.๙๓ 109 218 200 418 
หมู่ที่  ๑๑  บ้านสมสุข ๒.๒ 93 190 190 380 
หมู่ที่  ๑๒  บ้านเขตสมบูรณ์ ๒.๗๗ 128 320 283 603 
หมู่ที่  ๑๓  บ้านไผ่สีทอง ๒.๔  106 223 217 440 
หมู่ที่  ๑๔  บ้านเขตประชาสรร ๓.๓ 104 238 225 463 

รวม ๔๐.๒๘ 1,619 3,447 3,427 6,874 

 

/4.สภาพทาง... 

3. ประชากร 
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 การศึกษา   มีสถานศึกษา  ทั้งสิ้น  ๔  แห่ง  แบ่งเป็น 
  -  โรงเรียนขยายโอกาส  จ านวน  ๓   แห่ง  คือ 
   (๑)  โรงเรียนบ้านหลักเขต 
   (๒)  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร  
   (๓)  โรงเรียนวิมลวิทยา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  ๑  แห่ง  คือ  
   (๑)  โรงเรียนบ้านโคกเก่า 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลหลักเขต  จ านวน  2  แห่ง  คือ 
   (๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักเขต 1 
   (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักเขต 2 

สาธารณสุข 
  -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหลักเขต  จ านวน   ๑  แห่ง 
  -   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   ๑๐๐ % 
 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  ศูนย์ประจ าต าบล 
   ๑.  ศูนย์ OTOS (หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินประจ าต าบล)  จ านวน  ๑  แห่ง 
   ๒.  ศูนย์ อปพร. (อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน)  จ านวน  ๑  แห่ง 
  -  มวลชนจัดตั้ง 
   ๑.  ลูกเสือชาวบ้าน  ๒  รุ่น  จ านวน  ๓๐๐  คน 
   ๒.  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  ๑  รุ่น  จ านวน  ๑๑2  คน 
   ๓.  ต ารวจหมู่บ้าน  ๑  รุ่น  จ านวน  ๘๑  คน 
   ๔.  อาสาสมัครปกปูองสถาบัน (อสป.)  ๒  รุ่น  จ านวน  ๒,๑๖๐  คน 
   ๕.  อาสาสมัครสายตรวจชุมชน (อสส.ช.)  ๑  รุ่น  จ านวน  ๕๖  คน 
 
 
 
การคมนาคม 
  มีถนนสายหลักคือ  ถนนลาดยางสายบุรีรัมย์-พลับพลาชัย ซึ่งเป็นทางคมนาคมที่ส าคัญในการเดิน
ทางเข้าสู่ภายในอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  และเชื่อมติดต่อกับอ าเภอพลับพลาชัย  ออกไปสู่จังหวัดสุรินทร์ และ
นครราชสีมาและยังเชื่อมต่อไปยังอ าเภอประโคนชัย  อ าเภอบ้านกรวด  เพ่ือไปยังช่องสายตะกู  ประเทศกัมพูชาได้
อีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีเส้นทางสายส าคัญรองลงมา คือ ถนนลาดยางสายบ้านปริงเปน-บ้านเสม็ด  ต าบลสองชั้น  
อ าเภอกระสัง  ซึ่งสามารถใช้เดินทางเข้าสู่อ าเภอกระสังได้    
  
 
 

/การประปา... 

4. สภาพทางสังคม 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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การประปา 

 ๑.  การประปาสถานีอนามัย  หมู่ที่  ๑  บ้านปริงเปน  ต าบลหลักเขต  ด าเนินการโดยกลุ่มผู้ใช้น้ าประปา
บ้านปริงเปน  ครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  จ านวน   ๑๑๖  ครวัเรือน  
 ๒.  การประปาบ้านหนองไผ่  หมู่ที่  ๓  บ้านหนองไผ่  ต าบลหลักเขต  ด าเนินการโดยเทศบาลต าบลหลัก
เขต  ครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  จ านวน  ๑๓๙  ครัวเรือน 
 ๓.  การประปาบ้านโคกเมือง  หมู่ที ่ ๕  บ้านโคกเมือง  ต าบลหลักเขต  ด าเนินการโดยกลุ่มผู้ใช้น้ าประปา
บ้านโคกเมือง  ครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  จ านวน  ๖๗  ครัวเรือน 
 ๔.  การประปาบ้านบ้านตาแผ้ว  หมู่ที่  ๖  บ้านตาแผ้ว  ต าบลหลักเขต  ด าเนินการโดยกลุ่มผู้ใช้น้ าประปา
บ้านตาแผ้ว  ครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  จ านวน   ๘๗  ครัวเรือน 
 ๕.  การประปาบ้านหนองสมบูรณ์  หมู่ที่  ๑๐  บ้านหนองสมบูรณ์  ต าบลหลักเขต  ด าเนินการโดย  
ครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  จ านวน   ๘๗  ครัวเรือน 
การไฟฟูา 
 -  อัตราการมีไฟฟูาใช้  100 % 
การสื่อสาร 
 -  เสาสัญญาณโทรศัพท์ แอดวานซ์  2 แห่ง  เหมาะแก่การใช้โทรศัพท์มือถือ ระบบแอดวานซ์ 

 
 
การเกษตรกรรม 
  ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาลต าบลหลักเขต  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท านา  รองลงมาคือ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป 
  - การเพาะปลูก  ในเขตเทศบาลต าบลหลักเขต  มีการเพาะปลูกพืชที่ส าคัญ  คือ การเพาะปลูกข้าว 
ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น  พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพดินเป็นดินชุดร้อยเอ็ด เกิดจากตะกอนล าน้ าเป็นดินลึก
มากมีการระบายน้ าเหลว  ความสามารถในการให้น้ าซึมผ่านได้ช้าถึงปานกลาง  เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย  หรือดิน
ร่วนเหนียว  จึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกยางพารา ปลูกผลไม้ และพืชผักอีกด้วย 
 การพานิชยกรรมและบริการ 
  -  โรงสีขนาดเล็ก  16  แห่ง 
  -  ร้านค้าทั่วไป  101  แห่ง 
  -  ร้านค้าฃนมจีน  ๑  แห่ง 
  -  ร้านซ่อมรถทั่วไป  6  แห่ง 
  -  เสาสัญญาณโทรศัพท์  แอดวานซ์  2  แห่ง 
  -  ร้านเกมส์  2  แห่ง 
  -  ห้องเช่า  1  แห่ง   
๒. สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม 

  สภาพภูมิประเทศของต าบลหลักเขตมีลักษณะเป็นที่ราบ  พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหลักเขตอยู่สูง
กว่าระดับน้ าทะเลประมาณ  ๑๕๐ – ๑๘๐  เมตร  ประชากรมีอาชีพ  ท านา  ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  ดินส่วนใหญ่เป็นดิน
ร่วนปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่  จึงมีแนวโน้มเสี่ยงต่อโคลนถล่ม  เนื่องจากเป็นราบ และ
ท าให้ประสบปัญหาอุทกภัย วาตภัย ขึ้นทุกปี 

/3.วัตถุ... 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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๓. วัตถุประสงค ์

  - เพ่ือควบคุมปูองกัน ระงับมิให้ภัยจากน้ าท่วม วาตภัย และดินถล่ม เกิดอันตรายร้ายแรง 
  - เพ่ือให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ขั้นต้นแก่ประชาชนที่ประสบภัยอย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
  - เพ่ือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ การฟ้ืนฟูสภาพของประชาชน ผู้ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติ
โดยเร็ว 
๔. การปฏิบัติ 

  แนวความคิดในการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น  จ าเป็นที่จะต้องเตรียมการไว้ให้พร้อม
ก่อนเกิดภัย  แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย  และภัยผ่านพ้น   ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปูองกันอุทกภัย มีดังนี ้

  ๑. ผ่ายอ านวยการ 
  ๒. ฝุายติดตามสถานการณ์ 
  ๓. ฝุายประชาสัมพันธ์ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  - ก่อนเกิดอุทกภัย หัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยจะต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ใน 
การปูองกันอุทกภัยและวาตภัย และอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติการ 
  - ขณะเกิดเหตุอุทกภัย เจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ก าหนดไว้โดยเร็ว  และให้ดีที่สุด
เท่าท่ีสามารถจะกระท าได้ 
  - เมื่ออุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยให้เรียบร้อย
และคอยช่วยเหลือหน่วยอื่น ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่เสร็จ 

การปฏิบัติการได้แยกหน่วยปฏิบัติการไว้  ๓  ฝ่าย แต่ละฝ่ายมีหน้าทีป่ฏิบัติการ ดังนี้ 

 ๑. ฝ่ายอ านวยการ 
  ก. ก่อนเกิดอุทกภัย 
  ๑. จัดตั้งศูนย์อ านวยการปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่ม 
  ๒. แต่งตั้งสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ประจ าศูนย์ฯ เพ่ือเฝูาระวังปัญหา  อุทกภัย
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที 

๓. ออกค าสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ตามแผนการให้ถูกต้องกับความเป็นจริงอยู่เสมอ 
  ๔. จัดท าบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ตามแผนการนี้ของทุกหน่วยงานไว้ให้ถูกต้อง โดยให้อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
  ๕. จัดให้มีสมุดตรวจตราส าหรับเจ้าหน้าที่และสั่งการไว้ให้พร้อม 
  ๖. ติดต่อขอความช่วยเหลือร่วมมือกับหน่วยงานที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปูองกันและบรรเทา
อันตรายจากอุทกภัย เช่น หน่วยทหาร จังหวัดหรืออ าเภอ หรือจากสมาคม    มูลนิธิ ให้จังหวัดทราบตามระเบียบ 

๗. หน้าที่อ่ืนใดที่จ าเป็นแก่การปูองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย 
  ๘. รายงานความเสียหายแก่ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง พาหนะ และจ านวนผู้ประสบภัย ให้จังหวัดทราบ
ตามระเบียบ 
  ข. ขณะเกิดอุทกภัย 
  ๑. อ านวยการให้เป็นไปตามแผนการนี้ 

/2.พิจารณา... 
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  ๒. พิจารณาหาทางปูองกันภัยต่าง ๆ จากอุทกภัย 
  ๓. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
  ๔. พิจารณาแก้ไขเหตุขัดข้องต่าง ๆ  

  ค. เม่ืออุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว 
  ๑. สั่งการและควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ส ารวจความเสียหายของทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง พาหนะและจ านวน
ผู้ประสบภัยโดยเร็วและถูกต้อง 
  ๒. ควบคุมและดูแลเจ้าหน้าที่ให้การสงเคราะห์บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยให้เรียบร้อย   โดย
ทั่วถึง เช่น จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรคและอ่ืน ๆ เท่าที่จะหาได้ เพ่ือน าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โดยด่วน 
  ๓. ขนย้ายผู้ประสบอุทกภัยกลับภูมิล าเนาเดิม 
  ๔. สร้างอาคารที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ประสบอุทกภัยเป็นการชั่วคราวเท่าท่ีท าได้ 

๒. ฝ่ายติดตามสถานการณ์ 
  ๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ก. ก่อนเกิดอุทกภัย 
  ๑. ให้ส ารวจเส้นทาง และพ้ืนที่ในการขนย้าย บุคคล ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง พาหนะ ไปยังสถานที่
ดังต่อไปนี้ 

 -   หากเกิดอุทกภัยในเขตริมแม่น้ าเมืองบุรีรัมย์ ให้ขนย้ายไปพักบรเิวณโรงเรียนวัดหาดส าราญ 
  ๒. ก าหนดตัวเจ้าหน้าที่ขนย้ายและผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาไว้ให้เรียบร้อย 
  ๓. ก าหนดวิธีการเก็บ รักษา ทรัพย์สินของผู้ประสบอุทกภัยและการขอรับคืนให้เรียบร้อย 

ข. ขณะเกิดอุทกภัย 
  ๑. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไปถึงสถานที่เกิดอุทกภัยโดยเร็ว และเข้าปฏิบัติหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ทันท ี
  ๒. ก าหนดบริเวณห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้า – ออก สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ประสบ
อุทกภัย 

 ๓. ควบคุม ดูแล ทรัพย์สิน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
 ๔. พิจารณาหาทางขจัดข้อขัดข้อง และอุปสรรคต่าง ๆ ในการขนย้ายทรัพย์สินของผู้ ประสบ

อุทกภัยให้หมดไป 

ค. เม่ืออุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว 
  ๑. ให้เจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สินที่เก็บรักษาส่งคืนให้กับเจ้าของโดยสะดวกและรวดเร็ว 
  ๒. ควบคุม ดูแล ทรัพย์สิน ของผู้ประสบอุทกภัย ให้อยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าเจ้าของจะมารับคืน 
  ๓. ท าหลักฐานการรับคืนให้เรียบร้อย 

๒.๒ งานสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ 
  ก. ก่อนเกิดอุทกภัย 
  ๑. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการรักษาพยาบาล ตลอดจนเครื่องเวชภัณฑ์ 
  ๒. ส ารวจสถานที่ท่ีส าหรับใช้สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ เมื่อเกิดอุทกภัยว่าเขตไหนจะใช้สถานที่ใด 
  ๓. ก าหนดวิธีหาเสบียงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้มาแจกจ่ายไปให้ และต้อง
สามารถตรวจสอบได้เสมอ          

 /4.จัดท า... 
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  ๔. จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอุปโภค บริโภคที่ใช้สงเคราะห์และ
บรรเทาทุกข์ 

 ๕. ก าหนดวิธีสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ไว้โดยยึดถือระเบียบของทางราชการเป็นหลัก 

  ข. ขณะเกิดอุทกภัย 
  ๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรีบไปยังท่ีเกิดเหตุอุทกภัย พร้อมเครื่องมือ เครื่องใช้ในการรักษาพยาบาลและ
เวชภัณฑ์ 
  ๒. ท าการรักษาพยาบาล ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุทกภัย ถ้าหากเหลือความสามารถให้รีบน าส่ง
โรงพยาบาลประจ าจังหวัดต่อไป 

  ค. เม่ืออุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว 
  ๑. ส ารวจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุทกภัย 
  ๒. จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและประสบอุทกภัย 
  ๓. แจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ 

๔. จัดให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่สามารถหาที่พักอาศัยเองได้ ให้เข้าพักในสถานที่ท่ีจัดให้พักชั่วคราว 
 ๕. ช่วยเหลือ แก้ไข ความขัดข้อง ของผู้ประสบอุทกภัยเท่าที่สามารถจะช่วยได้ 

๒.๓ งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ก. ก่อนเกิดอุทกภัย 
  ๑. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการจราจรไว้ให้พร้อม 
  ๒. ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยให้รู้หน้าที่อยู่เสมอ 

ข. ขณะเกิดอุทุกภัย 
๑. ให้เจ้าหน้าที่ปิดกั้นจราจรมิให้บุคคลอื่น ยกเว้นเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณเกิดอุทกภัย 

 ๒. ตรวจตรา ดูแล มิให้เกิดการโจรกรรมในบริเวณท่ีเกิดอุทกภัย 
 ๓. จัดสายตรวจ หรือเวรยาม อยู่รักษา บริเวณท่ีเกิดอุทกภัย 

  ค. เม่ืออุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว 
  ๑. เก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปิดกั้นจราจร เพ่ือให้การจราจรเป็นไปตามปกติ 
  ๒. ควบคุม ดูแล มิให้บุคคลซึ่งมิใช่เจ้าของทรัพย์สินไปขุดค้นในบริเวณท่ีเกิดอุทกภัย 

๔. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  ก. ก่อนเกิดอุทกภัย 
  ๑. จัดเตรียมเครื่องมือสื่อสาร เครื่องให้สัญญาณ และก าหนดวิธีการติดต่อกับหน่วยต่าง ๆ  
ไว้ให้พร้อม 
  ๒. จัดหาเครื่องมือให้สัญญาณเพ่ือแจ้งเหตุอุทกภัยและก าหนดวิธีการให้สัญญาณจะเกิดอุทกภัยให้
ประชาชนทราบ 
  ๓. โฆษณาให้ประชาชนทราบถึงอันตรายจากอุทกภัย แนะน าวิธีการปูองกันบรรเทาภัย   การ
ช่วยเหลือตนเองทางเสียงตามสาย หอกระจายข่าว สถานีวิทยุ อสมท.เมืองบุรีรัมย์ และสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่หรือ
วิธีอ่ืนใดให้ประชาชนทราบ 
  ๔. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้รู้จักใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้สัญญาณให้ถูกต้อง 
  ๕. เตือนหรือแจ้งภัยที่จะเกิดขึ้นให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
  ๖. รักษา ซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

/ข.ขณะเกิด... 
 



 

 

 
 

 



 


