
                                                                แนวทางการปรับปรุงข้อมูลทั่วทั่วไป                                         สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
ให้สอดคลอ้งกับการจ าแนกข้อมูลของตัวชี้วัดระดับโลก 

ตามกรอบการด าเนินงานของเซนไดเพือ่การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๓ 
การจ าแนกข้อมูลเดิมตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 
ปรับปรุงการจ าแนกข้อมูลเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 
บทที่ ๑ ทั่วไป 

   ๑.๑ สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
         องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 339 หมู่ที่ 5 

บ้านหนองแวง ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ   มีพ้ืนที่ประมาณ 56 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,500 ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลต าบลโคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
        ทิศใต ้ ติดต่อกับเทศบาลต าบลทุ่งทอง อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทต. ต าบลชีลอง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลต าบลตลาดแร้ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
1.1.2 เขตการปกครอง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 

9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
1. บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1   
2. บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 
3. บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3  
4. บ้านเจริญผล  หมู่ที่ ๔ 

  

บทที่ ๑ ทั่วไป  
1.1 สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
         องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 339 หมู่ที่ 5 

บ้านหนองแวง ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ   มีพ้ืนที่ประมาณ 56 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,500 ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลต าบลโคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
        ทิศใต ้ ติดต่อกับเทศบาลต าบลทุ่งทอง อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลต าบลชีลอง อ.บ้านเขว้าจ.ชัยภูมิ 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลต าบลตลาดแร้ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
1.1.2 เขตการปกครอง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 

9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
๑. บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1   
๒. บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 
๓. บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3  
๔. บ้านเจริญผล  หมู่ที่ ๔ 

 
 



 
การจ าแนกข้อมูลเดิมตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 
ปรับปรุงการจ าแนกข้อมูลเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 
5. บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 5   
6. บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 

    7.   บ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7   
    8.  บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 
    9.  บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 9 
1.1.3 ประชากร ศาสนา 

         องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  4,620คน 
จ าแนกเป็นเพศชาย    2,265   คน  เพศหญิง  2,355   คน 
จ านวนครัวเรือน  1,892   ครัวเรือน    จ านวนประชากรแฝง 

ประมาณ -  คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา.พุทธ  ร้อยละ  99.50 
ข้อมูล ณ วันที่  11 เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2561              

    (ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  ) 
1.1.4 การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ประมาณร้อยละ 75ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ เลี้ยงสัตว์  ประมาณ
ร้อยละ 2   เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์  เฉลี่ยรายได้
ประชากรต่อหัว /ต่อปต  ประมาณ  30,000  บาท  
     

 

                         ๕.   บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 5   
                         ๖.  บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 

    7.   บ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7   
    8.  บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 
    9.  บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 9 
1.1.3 ประชากร ศาสนา 

          องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 4,626คน 
จ าแนกเป็นเพศชาย    2,26๑   คน  เพศหญิง  2,3๖5   คน 
จ านวนเด็ก(อายุ 0-10 ปต) เด็กชาย.256..คน เด็กหญิง.220คน 
จ านวนผู้สูงอายุ(60ปึขึ้นไป) เพศชาย565คนเพศหญิง376คน 
จ านวนผู้พิการ เพศชาย..164.คน เพศหญิง...236..คน 
จ านวนสตรีมีครรภ์......8.................คน 
จ านวนผู้ป่วยติดเตียง.....26.........คน 
จ านวนครัวเรือน  1,๘๒๗   ครัวเรือน     
จ านวนประชากรแฝง ประมาณ -  คน 
เพศชาย....-.....คน เพศหญิง.....-.....คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา.พุทธ  ร้อยละ  99.50 
ข้อมูล ณ วันที่  1๖ เดือน มกราคม   พ.ศ. 256๒              

    (ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอบ้านเขว้า โรงพยาบาล  
                                บ้านเขว้า และ อบต.โนนแดง  อ.บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ) 
                         

 



 
การจ าแนกข้อมูลเดิมตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 
ปรับปรุงการจ าแนกข้อมูลเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 
11.1.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า 

ทางอากาศ) 
         องค์หารบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด

ชัยภูมิ (มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง เทศบาลต าบลบ้าน
เขว้า, ใกล้เคียง) และอ าเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บน
ถนนทางหลวงหมายเลข 225  
  1.1.6 แหล่งแม่น้ าล าคลอง 

         องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   มีลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นพื้นที ่ ราบลุ่ม มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ 

        ล าห้วยชีลอง ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี  1  และหมู่ที ่ 4 
        ล าห้วยยาง ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน หมู่ที ่ 1  
        ล าห้วยยางแร้งไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี. 3 และหมู่ที่. 5 
       ส าห้วยสงแก  ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้านหมู่ที่. 3   

        ที่มา : อบต.โนนแดง ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 

1.1.4 การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ประมาณร้อยละ 75ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ เลี้ยงสัตว์  ประมาณ
ร้อยละ 2   เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์  เฉลี่ยรายได้
ประชากรต่อหัว /ต่อปต  ประมาณ  30,000  บาท  

      ที่มา : อบต.โนนแดง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
1.1.5 สถานที่ส าคัญ (ระบุพิกัดทางภุมิศาสตร์) 
         สถานที่ราชการ        4     แห่ง 
         สถานที่บริการสาธารณสุข    -     แห่ง 
         สถาบันการศึกษา   1  แห่ง 
         สถานที่ตั้งทางศาสนา   ๔  แห่ง 
         พ้ืนที่ทิ้งขยะ    1  แห่ง 
1.1.6 สาธารณูปโภค (พิกัดทางภุมิศาสตร์) 
          ไฟฟ้า     -    แห่ง 
          ประปา    ๒    แห่ง 
          ถนน      2    สาย 
          รถโดยสาร  -  สาย 
          การสื่อสารโทรคมนาคม   -  แห่ง  
 

 
 



 
การจ าแนกข้อมูลเดิมตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 
ปรับปรุงการจ าแนกข้อมูลเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 

 1.1.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทาง
อากาศ) 

         องค์หารบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ (มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง เทศบาลต าบลบ้าน
เขว้า, ใกล้เคียง) และอ าเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บน
ถนนทางหลวงหมายเลข 225  
  1.1.6 แหล่งแม่น้ าล าคลอง 

   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นพื้นที ่ ราบลุ่ม มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ 

      ล าห้วยชีลอง ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี  1   และหมู่ที ่ 4 
      ล าห้วยยาง ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน หมู่ที ่ 1  
      ล าห้วยยางแร้งไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี. 3  และหมู่ที่. 5 
      ส าห้วยสงแก ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้านหมู่ที่. 3   

         ที่มา : อบต.โนนแดง ข้อมูล ณ วันที่ 1๖ มกราคม 256๒ 
 

 
 
 
 
 


