
สวนที่ สวนที่ ๑๑  
 
 
 

๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

ท่ีตั้งของหมูบานในเขตตําบลหวยยาง     
ตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบดวย 

     หมูท่ี  ๑  บานดานชาง  
      หมูท่ี  ๒  บานดอนกระชาย  
       หมูท่ี  3  บานหวยยาง  
         หมูท่ี  4  บานขามเตี้ย  
        หมูท่ี  5  บานหวยครอ 
  หมูท่ี  6  บานดงบัง 
  หมูท่ี  7  บานเกาง้ิว 
  หมูท่ี  8  บานบุไทย 
  หมูท่ี  9  บานหนองหญาปลอง 
  หมูท่ี 10 บานสระไผ 
  หมูท่ี 11 บานดงสวาง 
  หมูท่ี 12 บานหนองไผงาม  

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
       (ปจจุบันเปนอบต.ขนาดกลาง  ณ  วันท่ี    

              ตั้งอยูท่ี  163 หมู  ๔  บานขามเตี้ย  ตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  
-  โทรศัพท  ๐๔๔ – 756262   
-  โทรสาร  อ๐๔๔ – 756262 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
ตําบลหวยยาง  มีลักษณะภูมิประเทศ  เปนท่ีราบตามลักษณะท่ีราบสูงทางภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่ัวไปสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ  140 – 250  เมตร  โดยเปนท่ีราบเอียงไมสมํ่าเสมอ  มี
ลําหวยใหญไหลผานทางตอนบนและตะวันออกของตําบล  และมีลําหวยครอ  ลําหวยยางไหลผานทางตอนใตของตําบล  
มีหนองน้ําท้ังหนองน้ําธรรมชาติ  และหนองน้ําท่ีขุดข้ึนมาใหมกระจายอยูท่ัวไป  แตยังมีปริมาณน้ําตามลําหวย  และ
หนองน้ํา  อยูในปริมาณนอย  ไมเพียงพอตอการอปุโภค บรโิภค  และเพ่ือการเกษตร   
เปนพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัยประมาณ 45%  เปนพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตร 50 %  และมีพ้ืนท่ีสวนอ่ืน 5%  มี ๓ ดูกาล  
(ฤดูรอน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแรง  แต

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความ 
 

เสียหายแก... 
 

สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน 



 
-๒- 

 
เสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน 0 จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  รอน
จัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

4ฤดูฝน 4เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด“ชวง
ฝนท้ิง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  
แตในเขตตําบลหวยยางไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

4ฤดูหนาว4 เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟา
คะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑0 % ลักษณะดินใน
พ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ํา 
  มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  จํานวน  ๕  แหง   แหลงน้ําท้ัง ๕ แหงเคยเปนแหลงน้ําท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติและอบต.ไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  
ดังนี ้

ฝาย         13     แหง 
บอน้ําตื้น              3      แหง 

                                       บอโยก                       21     แหง  (ใชงานไมไดหลายหมูบาน) 
                                       ประปาหมูบาน                       12 แหง 
      อ่ืนๆ (ระบุ) - แหง เหมือง  - แหง 

๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม 
  ในเขตตําบลหวยยางมีปาสาธารณะ มีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ   
๒. ดานการเมือง/การปกครอง  

ตําบลหวยยางไดจัดตั้งหมูบานในเขตความรับผิดชอบในเขตตําบลหวยยาง  มีท้ังหมด  12 หมูบาน  แตละ
หมูบานมีกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนของหมูบาน  ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลหวย
ยาง  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี  เชน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวย
ยาง ในป พ.ศ. ๒๕๕5  ประชาชนมาใชสิทธิเลือกต้ัง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  
4,260   คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  5,507  คน  คิดเปนรอยละ  ๗7.35  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 4,258 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 5,504 คน  คิดเปนรอยละ  ๗7.36  การ
แขงขันทางการเมืองไมรุนแรง แตมีการซ้ือสิทธิ์ขายเสียงของประชาชนในพ้ืนท่ี  มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออก
ชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะ การ
คัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ี
ถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
อบต.ก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกหมูบานในเขตตําบลหวยยาง  ในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลหวยยาง  

จากผลการ... 
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จากผลการประชุมทุกครั้งท่ี อบต. จัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผล
ให อบต.ดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาอบต. นอกจากนี้  
อบต.ไดจัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาอบต.  พนักงานอบต.  กลุมอาชีพ และกรรมการ
หมูบาน  โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาอบต. ให
เจริญเทาเทียมกับอบต.อ่ืนๆ และอบต.มีโครงการจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ  มีอัตรากําลังพนักงานอบต.จํากัด ไมเพียงพอตอการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ  โดยอบต.แบงเขตการปกครอง  ดังนี้ 

 

๒.๑ เขตการปกครอง 
        องคการบริหารสวนตําบลหวยยางเปนหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง และไดรับการยกฐานะ

จากสภาตําบล  ข้ึนเปน   “องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ”bเม่ือเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2539  ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537   ครอบคลุมพ้ืนท่ี  12  หมู ตั้งอยูทางดานทิศ
เหนือของจังหวัดนครราชสีมา  ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  2 (นครราชสีมา – หนองคาย)  เปนระยะทางประมาณ 
120 กิโลเมตร โดยทางรถยนต หรือประมาณ  85 กิโลเมตร  โดยทางรถไฟ ตั้งอยูในระวางแผนท่ีอําเภอบัวใหญ  ระวาง
5440 II  เปนจุดเชื่อมตอระหวางจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดขอนแกน  และจังหวัดชัยภูมิ 

 

             ลักษณะท่ีตั้ง 

                 ตําบลหวยยางอยูหางจากอําเภอบัวใหญไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 15 
กิโลเมตร หางจากจังหวัดนครราชสีมา  120  กิโลเมตร  โดยทางรถยนต  หรือประมาณ 85 กิโลเมตร  โดยทางรถไฟ  
ตั้งอยูในระวางแผนท่ีอําเภอบัวใหญ  ระวาง  5440  II  โดยอยูในพิกัด   ดังนี้ 
                จากทิศเหนือบริเวณพิกัด   48PTC105338  ไปตามทางสาธารณประโยชน  ทางทิศตะวันออก  ถึง ทาง
หลวงแผนดินสายตะโก - โคกสี  บริเวณพิกัด  48PTTC114335  ขามทางหลวงแผนดินสายตะโก - โคกสี ไปตามทาง
สาธารณประโยชน   ถึง   ลําหวยใหญ   บริเวณพิกัด    48PTTC129324    ไปทางทิศตะวันออก    จนถึงพิกัด  
48PTC218254  จากพิกัด  48PTC218254  ไปทางทิศตะวันตกตามลําหวยยาง  ถึง  พิกัด  48PTC201254 
จากพิกัด  48PTC201254 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามลําหวยยาง  จนถึงทางหลวงแผนดิน  สายตะโก - โคกสี
บริเวณพิกัด    48PTC064286   ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผนดินสายตะโก - โคกสี   ถึงบริเวณพิกัด 
48PTC099321 แลวข้ึนไปทางทิศเหนือตามทางสาธารณประโยชน จนบรรจบกับบริเวณพิกัด  48PTC105338 

     อาณาเขต   เนื้อท่ีโดยประมาณท้ังตําบล  30,443  ไร หรือ 59.86  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต   ดังนี้ 
          ทิศเหนือ           ติดตอกับ    ตําบลขุนทอง     อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 

                ทิศใต           ติดตอกับ    ตําบลหนองบัวสะอาด   ตําบลหนองแจงใหญ   อําเภอบัวใหญ นม.                                                  
                ทิศตะวันออก  ติดตอกับ    ตําบลดานชาง      อําเภอบัวใหญ     จังหวัดนครราชสีมา 

          ทิศตะวันตก ติดตอกับ    ตําบลบึงพะไล     อําเภอแกงสนามนาง      จังหวัดนครราชสีมา                   
๒.๒ การเลือกตั้ง 

  อบต.ไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ท้ังเขตอบต.เปน ๑ เขตเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาออกเปน  1๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  บานดานชาง 
เขตเลือกตั้งท่ี 2  บานดอนกระชาย      
เขตเลือกตั้งท่ี 3  บานหวยยาง      
เขตเลือกตั้งท่ี 4  บานขามเตี้ย 
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เขตเลือกตั้งท่ี 5  บานหวยครอ      
เขตเลือกตั้งท่ี 6  บานดงบัง 
เขตเลือกตั้งท่ี 7  บานเกาง้ิว 
เขตเลือกตั้งท่ี 8  บานบุไทย 
เขตเลือกตั้งท่ี 9  บานหนองหญาปลอง 
เขตเลือกตั้งท่ี ๑0  บานสระไผ 
เขตเลือกตั้งท่ี ๑1  บานดงสวาง 
เขตเลือกตั้งท่ี ๑2  บานหนองไผงาม      
     ประชาชนในเขตตําบลหวยยางสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต 

ตําบลหวยยางยังมีสวนรวมในการบริหารงาน  การชวยเหลืองานอบต. เสนอแนะในกิจกรรมของอบต.ในการดําเนินงาน
ตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาอบต.ประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕5)   
   จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  4,260   คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ท้ังสิ้น  5,507  คน  คิดเปนรอยละ  ๗7.35  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
4,258 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 5,504 คน  คิดเปนรอยละ  ๗7.36   
ปจจุบันนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยางและสมาชิกฯมาจากคําส่ัง คสช.  และปจจบัุนยังไมมีการเลือกตั้ง 
 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

บาน หมูท่ี ครัวเรือน 
(หลัง) 

เพศชาย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

รวมท้ังสิ้น 

ดานชาง 
ดอนกระชาย 
หวยยาง 
ขามเตี้ย 
หวยครอ 
ดงบัง 
เกาง้ิว 
บุไทย 
หนองหญาปลอง 
สระไผ 
ดงสวาง 
หนองไผงาม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

182 
116 
204 
207 
85 

208 
157 
109 
200 
48 

180 
173 

360 
222 
409 
453 
172 
383 
277 
258 
445 
106 
390 
295 

330 
213 
427 
462 
167 
355 
299 
227 
455 
115 
399 
319 

690 
435 
836 
915 
339 
738 
576 
485 
900 
221 
779 
614 

รวมท้ังส้ิน  12  หมูบาน 1,879 3,770 3,758 7,528 
 

 
๓.๒ ชวงอายุ... 
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๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

 หญิง ชาย หมายเหตุ 
จํานวนประชากรเยาวชน 1,580 1,620 อายุต่ํากวา 18 ป 
จํานวนประชากร 1,554 1,650 อายุ 18-60 ป 
จํานวนประชากรผูสูงอายุ 624 500 อายุมากกวา 60 ป 

รวม 3,758 3,770  
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป  ไดเรียนตอชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ  ๙๙  ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  ปญหาคือ  
ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาของอบต.  ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรยีนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทาง
โรงเรียน   
  การศึกษา   ขอมูล  ณ  ปจจุบัน   

สังกัด จํานวนนกัเรียน 

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวยยาง  2  แหง 
           - ศูนยบานขามเตี้ย 
           - ศูนยบานดงบัง 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีอบต. 
    ๒.๑  ระดับประถมศึกษา 6 แหง 
          -โรงเรียนบานดานชาง 
          -โรงเรียนบานหวยยาง   
          -โรงเรียนบานขามเตี้ย 
          -โรงเรียนบานดงบัง 
          -โรงเรียนบานเกาง้ิว 
          -โรงเรียนบานหนองหญาปลอง   
    ๒.๒  ระดับประถมศึกษา(ขยายโอกาส) 
          -โรงเรียนบานดานชาง 
          -โรงเรียนบานขามเตี้ย    

 
 
 
 
 
 
 

 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ
ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไม
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ อบต.และหนวยงานรพ.สต.บานดงบัง กลุม อสม. ไดจัด 
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กิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  
แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
เกณฑมาตรฐาน  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการ
เจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหา
เหลานี้อบต.พยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับ รพ.สต.บานดงบัง กลุม อสม. จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   
  (๑)  หนวยงานดานสาธารณสุข 
      -  รพ.สต.บานดงบัง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  ๑   แหง      
     (๒)  สถานการณ/ปญหาสุขภาพ (อําเภอบัวใหญ)  

ลําดับท่ี 
โรค 

ท่ีตองเฝาระวังทางดานระบาดวิทยา 
ผูปวย (ราย) ผูเสียชีวิต (ราย) 

๑ โรคอุจจาระรวง ๑๖ - 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเปนพิษ ๓ - 
๓ โรคไขเลือดออก ๑ - 
๔ โรคปอดบวม ๑ - 
๕ โรคตาแดง ๑ - 
๖ โรคคางทูม - - 
๗ โรคสงสัยหูดับ - - 
๘ โรคหนองใน - - 
๙ โรคไขไมทราบสาเหตุ - - 

๑๐ โรคมือเทาปาก - - 
๑๑ โรคอีสุกอีใส - - 

 
๔.๓ อาชญากรรม 

  ตําบลหวยยางไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึนบอยนัก  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  และ
ทําลายทรัพยสินของราชการ  ซ่ึงอบต.ก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  
สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุด
บริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยาง
มาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผล
เสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  
อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมี
การรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางอบต.จะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ี
สามารถดําเนินการได              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในตําบลหวยยาง  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรบัวใหญไดแจงใหกับอบต.ทราบนั้น

พบวาในเขตตําบลหวยยาง มีผูเสพยาเสพติด และมีผูคารายยอย อยูจํานวนหนึ่ง แตทาง อบต.ก็ไดรณรงคและมีการตรวจ
กรองผูเสพอยูเสมอ และเม่ือพบผูปวยก็ไดนําไปบําบัด และมีการฝกอาชีพใหกับผูปวยอีก การแกไขปญหาของอบต.
สามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมให
ความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ อบต.ก็ไดใหความรวมมือมา
โดยตลอด   
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ตามท่ี ตําบลหวยยาง ไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขต ตําบลหวยยาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแกชุมชน  
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  อบต.ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

(๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
4. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง    
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน   
     

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในเขต อบต.มีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี ้

๕.๒ การไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวาง

ทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดต้ังไฟฟา
สองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  อบต.จึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความ
รวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  
อบต.ก็ไดต้ังงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับชุมชน  ปจจุบันในเขตอบต.มีไฟฟาใช  ดังนี้ 

(๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา  1,897   หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟาสาธารณะ   จํานวน   ๗๕  จุด   ไมครอบคลุมถนนทุกสายในเขตอบต. 

๕.๓ การประปา 
การประปา  อบต.ดําเนินการกอสรางระบบประปาหมูบานไดครบ 12 หมูบาน โดยใหแตละหมูบาน

บริหารจัดการกันเอง สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีบางหมูบานท่ี
น้ําประปาไมเพียงพอตอการใชจายของประชาชน คือหมู 6 และ หมูท่ี 11  การแกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแกไข
ตามจุดท่ีเกิดปญหาในทันที  อบต.ก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป  เม่ือมี
งบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป  
ปจจุบันประชาชนมีประปาใช  ดังนี้ 

(๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชน้ําประปา    ๑,897   หลังคาเรือน 
(2)  ปริมาณการใชน้ําประปาเฉลี่ย    ๕๐๐ – ๕๕๐   ลบ.ม.  ตอวัน 
(๔)  แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาไดจากแหลงน้ําในหมูบาน,ใตดิน 

๕.๔ โทรศัพท 
(๑)  จํานวนโทรศัพทสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี    จํานวน   -    หมายเลข 
(2)  หอกระจายขาวในพ้ืนท่ีใหบริการไดครอบคลุมรอยละ  12 หมูบาน 

๕.๕ ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  (๑)  ไมมีไปรษณีย   

๕.๖  เสนทางคมนาคม 
ในเขตอบต.มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีอบต.ท่ีเปนถนนลูกดินรอยละ 40 ถนนลูกรังรอยละ 50 ถนน 

คสล.รอยละ 10 เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสราง
ถนน 

คอนกรีต... 
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คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ อบต.ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากงบประมาณมีไมเพียงพอ การคมนาคม  
ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
               การติดตอระหวางอําเภอและตําบลใกลเคียง ใชเสนทางประทาย-ชัยภูมิ และถนนลาดยาง รพช. สวน
ถนนเชื่อมระหวางหมูบาน  ตําบล สวนใหญเปนถนนลูกรัง ซ่ึงสรางดวยงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล กรม
โยธาธิการอบจ.นม.และโครงการพัฒนาจังหวัดตามขอเสนอของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
    ๑.๑)  ทางหลวงแผนดิน    
    -  หมายเลข    
    -  หมายเลข  
   ๑.๒)  สะพาน    จํานวน   -    สะพาน 
   ๑.๓)  การจัดการขนสงมวลชน  ประกอบดวย 
    -  รถโดยสารประจําทาง  รถตูจุดรับสงบานหนองหญาปลองสายบัวใหญ-นครราชสีมา 
และสายบัวใหญ-กรุงเทพมหานคร 

๑.๔)  ถนน 
                ถนนในความรับผดิชอบของอบจ.    จํานวน    1     สาย 

      ถนนคอนกรีต   จํานวน     70  สาย  ระยะทาง - กม. 
ถนนลาดยาง จํานวน     2 สาย  ระยะทาง  11,10 กม. 
ถนนลูกรัง จํานวน     20   สาย  ระยะทาง - กม. 
ถนนดิน  จํานวน     10 สาย ระยะทาง กม. 
ถนนหินคลุก จํานวน      5 สาย ระยะทาง กม.              

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตอบต. รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ  ไดแก  
ขาว  มันสําปะหลัง  ออย  ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม รอยละ      ๗๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ      ๑๓ ของจํานวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพรับจาง  รอยละ       ๘ ของจํานวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพคาขาย  รอยละ       ๙ ของจํานวนประชากรท้ังหมด       

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตอบต.ไมมีการประมง)  

๖.๓ การปศุสัตว 
-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  

เปด  โค  สุกร  กระบือ  จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ  ดังนี้ 
โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว  สุกร  ๖๐ ตัว 
เปด   ๕๒๑  ตัว   ไก    ๑๑๕   ตัว  อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว  
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๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แหง 
รานอาหาร  - แหง 
โรงภาพยนตร  - แหง 
สถานีขนสง  - แหง (ทารถ ๑  แหง) 
รานเกมส  - แหง 

๖.๕ การทองเท่ียว 
  ในเขตอบต.ไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในชุมชน  เชน  การจัดงาน
ประเพณีตางๆ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงปุย)   จํานวน   ๑   แหง 

                  (มีคนงานต่ํากวา  ๑๐  คน  หรือมีทรัพยสินถาวรท่ีเกิน  ๑  ลานบาท) 
๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

การพาณชิย 
ธนาคาร   - แหง สถานีบริการน้ํามัน 1     แหง 
บริษัท   - แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
หางหุนสวนจํากัด  - แหง ตลาดสด  - แหง 
รานคาตางๆ  ๔๗ แหง โรงฆาสัตว  - แหง 
ซุปเปอรมาเก็ต  -         แหง โรงสีขนาดเล็ก   แหง 
กลุมอาชีพ 
มีกลุมอาชีพ  จํานวน  4  กลุม 

   ๑. กลุมทอผาลายขิด 
   ๒. กลุมสานตระกรา 
   3. กลุมทอผาไหม 
   4. กลุมเลี้ยงโค 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  ๙๕  
เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไป
ทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางราน
ใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยัง
ไมสามารถแกไขได 
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๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร 
 (๑)  บานดานชาง หมูท่ี 1   

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๓๓๒  ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน   17   ครัวเรือน 

  87         ไร    300    กก./ไร     350     บาท/ไร    350     บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย    4   ครัวเรือน 

   23        ไร    1,000   กก./ไร    5,000    บาท/ไร    8,000   บาท/ไร 
  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
  ไรมันสําปะหลัง    2   ครัวเรือน 

   3.5       ไร    3,000  กก./ไร    3,500    บาท/ไร     6,000   บาท/ไร 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
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 (๒)  บานดอนกระชาย หมูท่ี 2   

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๓๓๐  ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    31  ครัวเรือน 

   242       ไร    300    กก./ไร     350     บาท/ไร    350     บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย    1   ครัวเรือน 

   10        ไร    1,000   กก./ไร    5,000    บาท/ไร    8,000   บาท/ไร 
  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
  ไรมันสาํปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
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 (๓)  บานหวยยาง หมูท่ี 3 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๓๔๕  ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    8   ครัวเรือน 

   63        ไร    300    กก./ไร     350     บาท/ไร    350     บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย    5   ครัวเรือน 

   5         ไร    1,000   กก./ไร    5,000    บาท/ไร    8,000   บาท/ไร 
  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 ไรมันสําปะหลัง    1   ครัวเรือน 

   8         ไร    3,000  กก./ไร    3,500    บาท/ไร     6,000   บาท/ไร 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 ตําแย, กระชายดํา, แกน
ตะวัน         . 

   1   ครัวเรือน 
   1.5        ไร 

   200    กก./ไร    500      บาท/ไร    20,000   บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔)  ชุมชน... 
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 (๔)  บานขามเตี้ย หมูท่ี 4 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๓๕๘  ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
  ไรมันสําปะหลัง    1   ครัวเรือน 

   3         ไร    3,000  กก./ไร    3,500    บาท/ไร    6,000    บาท/ไร 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕)  ชุมชน... 
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 (๕)  บานหวยครอ หมูท่ี 5 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๓๔๖  ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    3   ครัวเรือน 

   13        ไร    300    กก./ไร     350     บาท/ไร     350    บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย    1   ครัวเรือน 

   1         ไร    1,000   กก./ไร    5,000    บาท/ไร    8,000    บาท/ไร 
  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
  ไรมันสาํปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๖)  ชุมชน... 
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 (๖)  บานดงบัง หมูท่ี 6 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๓๒๐  ทําการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    4   ครัวเรือน 

   42        ไร    300    กก./ไร     350     บาท/ไร     350    บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย    1   ครัวเรือน 

   6         ไร    1,000   กก./ไร    5,000    บาท/ไร    8,000    บาท/ไร 
  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
  ไรมันสาํปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๓ ขอมูลดาน... 
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๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

(7)  บานเกาง้ิว หมูท่ี 7   
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๓๓๒  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึงฯ 
3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       

 2. หวย/ลําธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง 1     1 % 

 5. นํ้าตก       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 

(๒)  ชุมชน... 
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(8)  บานบุไทย หมูท่ี 8   

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๓๓๐  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้  
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน   900  มิลลิลติร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึงฯ 
3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       

 2. หวย/ลําธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง       

 5. นํ้าตก       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     3 % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 

(๓)  ชุมชน... 
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 (9)  บานหนองหญาปลอง หมูท่ี 9 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๓๒๐  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึงฯ 
3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       

 2. หวย/ลําธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง       

 5. นํ้าตก       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)       บอ       . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 
1 

  
 

  
 

 
2 % 

 
 
 
 
 
 
 

(๔)  ชุมชน... 
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 (10)  บานสระไผ หมูท่ี 10 
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๓๕๘  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึงฯ 
3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       

 2. หวย/ลําธาร       

 3. คลอง 1     50 % 

 4. หนองนํ้า/บึง       

 5. นํ้าตก       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     1 % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 

(๕)  ชุมชน... 
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 (11)  บานดงสวาง หมูท่ี 11 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๓๔๖  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึงฯ 
3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       

 2. หวย/ลําธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง       

 5. นํ้าตก       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 

(๖)  ชุมชน... 
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 (12)  บานหนองไผงาม หมูท่ี 12 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  ๓๒๐  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหลงนํ้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป 

การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง 
รอยละของครัวเรือน

ท่ีเขาถึงฯ 
3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       

 2. หวย/ลําธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง       

 5. นํ้าตก       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บอ        . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 
1 

 
 

 
 

  
 

 
2 % 
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๘. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๙๘  
     วัด      11    แหง         
       สํานักสงฆ -    แหง 

-  ผูท่ีนับถือศาสนาคริตส  รอยละ  ๒ 
        สํานักคริตส    ๑   แหง 

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญทอดเทียน   ประมาณเดือน  มกราคม 
-  แหชางสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีทําบุญกลางบาน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตอบต.ไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทําเครื่องจักสาร
ใชสําหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผาไหม  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน    

๘.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตอบต.ไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหนวยบาง ไดแก  เสื่อท่ี
ทอจากตนกก  ผาท่ีทอจากผาฝายและผาไหม  เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ      
 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบจากแมน้ําชี (อยูนอกเขต) ซ่ึงจะตองนํามา
ผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได และบางแหงเค็ม 
ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 

๙.๒ ปาไม  ในเขตอบต.ไมมีปาไม 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตอบต.ไมมีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนท่ีของอบต.สวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  สถานประกอบการ  
ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศ
ท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนํา
น้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน 
มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ี
สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา อบต.ไดจัดทํา
โครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน  เชน โครงการอบรมคัดแยกขยะ 
โครงการกอสรางเตาเผาขยะ  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญ  
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๑๐. อ่ืนๆ  

๑๐.๑  สรุปผลการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขตอบต.  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
  ตามท่ี ตําบลหวยยาง ไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขต ตําบลหวยยาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแกหมูบาน ผลการสํารวจพบวาประชาชนในเขต
อบต.นั้น ไมผานเกณฑการสํารวจ  ดังนี ้
  ๑)  ประชาชนกรอายุตั้งแต  ๓๕  ข้ึนไป  รอยละ50 ไมไดตรวจสุขภาพประจําป   
  ๒)  ประชากรท่ีสูบบุหรี่  รอยละ 30 
  ๓)  ประชากรท่ีดื่มสุรา   รอยละ 30 
  ๔)  ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอปต่ํากวา  ๓๐,๐๐๐  บาท   จาํนวน  -  ครัวเรือน    
  ผลการสํารวจดังกลาว  ถือวาเปนปญหาเรงดวนท่ีจะตองแกไข  
  การแกไขปญหา  
  ๑)  สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนสนใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหเห็น
ถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  ๒)  รณรงค สงเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือใหประชาชนเกิดความ
ตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
  ๓)  สงเสริมการประกอบอาชีพตางๆ ใหกับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได แกไขปญหาความยากจนในชุมชน  
 ๑๐.2  การแกไขปญหา 

๑)  สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  โดยรวมมือกับทุกภาคสวน  ไมวาจะเปน  อําเภอ  ตํารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผูนําชุมชน  รวมทํากิจกรรมตางๆ กับชุมชน  ใหประชาชนเกิดความไววางใจและไดรับความ
คุมครองทางสังคม  มีความเปนกลาง  รับทราบปญหาและเรงแกไข 

๒)  อํานวยความสะดวก ประสานงาน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน  
  ๓)  รวมมือกับอําเภอ  เกษตรอําเภอ  สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการใชประโยชนจากดินและน้ําให
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส  
  ๔)  รวมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  สงเสริม  รณรง ปองกัน  สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน  สงเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  สงเสริม  สนับสนุน  เปดโอกาสใหเด็กไดรับการศึกษา  จัดกิจกรรมใหความรูตางๆ     
 
 
 
 
      
    ************************************ 
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