
                
 

บทท่ี ๑ 
 บทนํา  

 
 องคประกอบ  ประกอบดวย  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร  วัตถุประสงค  ข้ันตอนในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยนําเสนอ  ดังนี้ 
 

๑.๑  ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนด
ยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึง  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และ
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอ  และแผนชุมชน     

 

๑.๒  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 (๑)  เพ่ือเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต 
   (๒)  เพ่ือเปนเครื่องชี้นําการวางแผนการปฏิบัติงานใหไปในเปนทิศทางท่ีตองการ 
   (๓)  เพ่ือแสดงถึงเปาหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนเปนระบบ 
   (๔)  เพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 

๑.๓  ข้ันตอนในการจัดทาํแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
(๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ  เพ่ือ

แจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ินรับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจน
ความชวยเหลือทาวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสะภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

(๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอมูล  นํามาวิเคราะหเพ่ือ
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
(๔)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
 

๑.๔  ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 (๑)  ทุกภาคสวนในทองถ่ินมีจุดมุงหมายในการพัฒนาทองถ่ินไปในทิศทางเดียวกัน  อันจะนํามาซ่ึงการ 
บรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 
       (๒)  สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 
   (๓)  สามารถมองเห็นจุดมุงหมาย  ทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในอนาคตอยางชัดเจน 
 
 
 
 

 
 

  



                
 

 

บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 
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  โดยเปนท่ีราบเอียงไม
สมํ่าเสมอ  มีลําหวยใหญไหลผานทางตอนบนและตะวันออกของตําบล  และมีลําหวยครอ  ลําหวยยางไหลผาน
ทางตอนใตของตําบล  มีหนองน้ําท้ังหนองน้ําธรรมชาติ  และหนองน้ําท่ีขุดข้ึนมาใหมกระจายอยูท่ัวไป  แตยังมี
ปริมาณน้ําตามลําหวย  และหนองน้ํา  อยูในปริมาณนอย  ไมเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค  และเพื่อ
การเกษตร   

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... 

  



                
 

 
-3- 

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

4ฤดูฝน 4เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด
“ชวงฝนท้ิง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แตในเขตตําบลหวยยางไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

4ฤดูหนาว4 เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝน
ฟาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑0 % ลักษณะดิน
ในพ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ํา 
  มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  จํานวน  ๕  แหง   แหลงน้ําท้ัง ๕ แหงเคยเปนแหลงน้ําท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติและอบต.ไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน  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  ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี  เชน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง ในป พ.ศ. ๒๕๕5  ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง  4,260   คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  5,507  คน  คิดเปนรอยละ  ๗7.35  จํานวนผูมาใชสิทธิ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 4,258 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 5,504 คน  คิดเปน
รอยละ  ๗7.36  การแขงขันทางการเมืองไมรุนแรง แตมีการซ้ือสิทธิ์ขายเสียงของประชาชนในพ้ืนท่ี  มีจุดท่ีนาสังเกต
คือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกองคการบริหาร
สวนตําบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางคือ  ขอความ
รวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การ
รณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชน
ไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน อบต.ก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกหมูบานใน
เขตตําบลหวยยาง  ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลหวยยาง  

จากผลการ... 
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จากผลการประชุมทุกครั้งท่ี อบต. จัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  
สงผลให อบต.ดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาอบต. 
นอกจากนี้  อบต.ไดจัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาอบต.  พนักงานอบต.  กลุมอาชีพ 
และกรรมการหมูบาน  โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมา
พัฒนาอบต. ใหเจริญเทาเทียมกับอบต.อ่ืนๆ และอบต.มีโครงการจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ  มีอัตรากําลังพนักงานอบต.
จํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ  โดยอบต.แบงเขตการปกครอง  ดังนี้ 

 

๒.๑ เขตการปกครอง 
        องคการบริหารสวนตําบลหวยยางเปนหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง และไดรับการยก

ฐานะจากสภาตําบล  ข้ึนเปน   “องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ”bเม่ือเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2539  ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537   ครอบคลุมพ้ืนท่ี  12  หมู ตั้งอยูทางดาน
ทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา  ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  2 (นครราชสีมา – หนองคาย)  เปนระยะทาง
ประมาณ 120 กิโลเมตร โดยทางรถยนต หรือประมาณ  85 กิโลเมตร  โดยทางรถไฟ ตั้งอยูในระวางแผนท่ีอําเภอบัว
ใหญ  ระวาง5440 II  เปนจุดเชื่อมตอระหวางจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดขอนแกน  และจังหวัดชัยภูมิ 

 

             ลักษณะท่ีตั้ง 

                 ตําบลหวยยางอยูหางจากอําเภอบัวใหญไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร 
หางจากจังหวัดนครราชสีมา  120  กิโลเมตร  โดยทางรถยนต  หรือประมาณ 85 กิโลเมตร  โดยทางรถไฟ  ตัง้อยูในระวาง
แผนที่อําเภอบัวใหญ  ระวาง  5440  II  โดยอยูในพิกัด   ดังนี ้

                จากทิศเหนือบริเวณพิกัด   48PTC105338  ไปตามทางสาธารณประโยชน  ทางทิศตะวันออก  ถึง ทางหลวง
แผนดินสายตะโก - โคกสี  บริเวณพิกัด  48PTTC114335  ขามทางหลวงแผนดินสายตะโก - โคกสี ไปตามทาง
สาธารณประโยชน   ถึง   ลําหวยใหญ   บริเวณพิกัด    48PTTC129324    ไปทางทิศตะวันออก    จนถึงพิกัด  48PTC218254  

จากพิกัด  48PTC218254  ไปทางทิศตะวนัตกตามลําหวยยาง  ถึง  พิกัด  48PTC201254 จากพิกัด  48PTC201254 ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามลาํหวยยาง  จนถึงทางหลวงแผนดิน  สายตะโก - โคกสีบริเวณพิกัด    48PTC064286   ไปทางทิศ
เหนือตามทางหลวงแผนดนิสายตะโก - โคกสี   ถึงบริเวณพิกัด 48PTC099321 แลวข้ึนไปทางทศิเหนือตามทาง
สาธารณประโยชน จนบรรจบกับบริเวณพิกัด  48PTC105338 

บทความ I.      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.ในการ
ดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาอบต.ประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕5)   
   จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  4,260   คน  จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น  5,507  คน  คิดเปนรอยละ  ๗7.35  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 4,258 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 5,504 คน  คิดเปนรอยละ  ๗7.36   
ปจจุบันนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยางและสมาชิกฯมาจากคําส่ัง คสช.  และปจจุบันยังไมมีการเลือกตั้ง 
 

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  เขียนภาษ
ไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป  ไดเรียนตอชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ  ๙๙  ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  ปญหาคือ  
ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาของอบต.  ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 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  ปญหาคือประชาชนบางราย

  



                
 

ไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ อบต.และหนวยงานรพ.สต.บานดงบัง กลุม อสม. 
ไดจัด 
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กิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปน
อยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  ผูปกครองสามารถ
เลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยา
เพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจ
สุขภาพ  ปญหาเหลานี้อบต.พยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับ รพ.สต.บานดงบัง กลุม อสม. จัดกิจกรรมเพ่ือ
แกไขปญหา   
  (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 - - 
8 โรคไขไมทราบสาเหตุ - - 
9 โรคมือเทาปาก - - 

๑0 โรคอีสุกอีใส - - 
 

๔.๓ อาชญากรรม 
  ตําบลหวยยางไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึนบอยนัก  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  
และทําลายทรัพยสินของราชการ  ซ่ึงอบต.ก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน
พบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการตั้งจุดตรวจ 
จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปน
ประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับ
ผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธให
ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การ
ขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบัน
ไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางอบต.จะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในตําบลหวยยาง  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรบัวใหญไดแจงใหกับอบต.ทราบนั้น

พบวาในเขตตําบลหวยยาง มีผูเสพยาเสพติด และมีผูคารายยอย อยูจํานวนหนึ่ง แตทาง อบต.ก็ไดรณรงคและมีการ
ตรวจกรองผูเสพอยูเสมอ และเม่ือพบผูปวยก็ไดนําไปบําบัด และมีการฝกอาชีพใหกับผูปวยอีก การแกไขปญหาของ
อบต.สามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การ

  



                
 

ฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ อบต.ก็ไดให
ความรวมมือมาโดยตลอด   
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ตามท่ี ตําบลหวยยาง ไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขต ตาํบลหวยยาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแกชุมชน  
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  อบต.ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

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

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในเขต อบต.มีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี ้

๕.๒ การไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสอง

สวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  อบต.จึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  
ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการ
แกไขอยางไร  ท้ังนี้  อบต.ก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึง
เหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  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 การลงพ้ืนท่ีดําเนินการ
แกไขตามจุดท่ีเกิดปญหาในทันที  อบต.ก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป  เม่ือ
มีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ตอไป  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  โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการ
กอสรางถนน 

คอนกรีต... 
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คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ อบต.ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากงบประมาณมีไมเพียงพอ การคมนาคม  
ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
               การติดตอระหวางอําเภอและตําบลใกลเคียง ใชเสนทางประทาย-ชัยภูมิ และถนนลาดยาง รพช. สวนถนน
เชื่อมระหวางหมูบาน  ตําบล สวนใหญเปนถนนลูกรัง ซึ่งสรางดวยงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล กรมโยธาธิการ
อบจ.นม.และโครงการพฒันาจังหวัดตามขอเสนอของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

    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   จาํนวน     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 

การพาณิชย 
ธนาคาร   - แหง สถานบีริการน้ํามัน 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  
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ัง
แรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยู
อาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 
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