
 
 

บทท่ี 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 

อ าเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา 
 
สภาพทั่วไป 

  1. ภูมิประเทศ / ที่ตั้ง 
  เดิมต ำบลห้วยยำง แยกออกมำจำกต ำบลด่ำนช้ำง เป็นต ำบล 1 ใน 9 ต ำบลของอ ำเภอบัวใหญ่              
ซึ่งปัจจุบันแยกกำรปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้ำนและได้ยกฐำนะจำกสภำต ำบลห้วยยำงเป็นองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลห้วยยำง เมื่อปี พ.ศ. 2539 ต ำบลห้วยยำง มีอำณำเขตพ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัด
ใกล้เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติด เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนทอง 
  ทิศตะวันออก ติด เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนช้ำง     
  ทิศใต ้  ติด เขตเทศบำลต ำบลหนองบัวสะอำด และ อบต.หนองแจ้งใหญ่    
  ทิศตะวันตก ติด เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงพะไล อ.แก้งสนำมนำง  
 โดยต ำบลห้วยยำง  ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของอ ำเภอบ้ำนบัวใหญ่  อยู่ในเขตกำรปกครองของอ ำเภอบัว
ใหญ่  ห่ำงจำกตัวอ ำเภอระยะทำง  15 กิโลเมตร  ต ำบลห้วยยำง  มีพ้ืนที่ประมำณ 59.86 ตำรำงกิโลเมตร 
เนื้อท่ี 30,443 ไร่ 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  เขตการปกครอง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง ประกอบด้วยหมู่บ้ำน 12 หมู่บ้ำนมี
พ้ืนที่อยู่ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมด 12 หมู่บ้ำน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้ำนด่ำนช้ำง  ผู้ปกครอง  นำยประสำสน์  เกษนอก    ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่  2  บ้ำนดอนกระชำย ผู้ปกครอง  นำยสมศักดิ์  จงผำดกลำง ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่  3  บ้ำนห้วยยำง  ผู้ปกครอง  นำยศิรวุฒิ  ศรีไสล  ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่  4  บ้ำนขำมเตี้ย  ผู้ปกครอง  นำยสุรศักดิ์  จอดนอก  ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่  5  บ้ำนห้วยคร้อ  ผู้ปกครอง  นำยกิตติ  หัสจะรวย  ผู้ใหญ่บ้ำน  
หมู่ที่  6  บ้ำนดงบัง  ผู้ปกครอง  นำยสุพิน  แสงวันดี        ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่  7  บ้ำนเก่ำง้ิว  ผู้ปกครอง  นำยสิขจินดำ  ฝ่ำยเป็น  ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่  8  บ้ำนบุไทย  ผู้ปกครอง  นำยประวัติ  บุญค ำมูล  ผู้ใหญ่บ้ำน 
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หมู่ที่  9  บ้ำนหนองหน้ำปล้อง ผู้ปกครอง  นำยสถำพร  โคตะลี  ก ำนันต.ห้วยยำง  
หมู่ที่  10  บ้ำนสระไผ่  ผู้ปกครอง  นำยชุมแพ  ทองผดุง        ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่  11  บ้ำนดงสว่ำง  ผู้ปกครอง  นำยประวิทย์  อำจจุลฬำ ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่  12  บ้ำนหนองไผ่งำม ผู้ปกครอง  นำยศิริพงษ์  ขอเสริมกลำง ผู้ใหญ่บ้ำน 

การเลือกตั้ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง มีทั้งหมด 12 หมู่บ้ำน ประชำชนให้ควำม
ร่วมมือด้ำนกำรเลือกตั้งเป็นอย่ำงดี เช่น กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในปี พ.ศ. 2555  
ประชำชนมำใช้สิทธิเลือกตั้ง จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 4,260 คน จำกผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,507 คน คิดเป็นร้อยละ 77.35 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 4,260 คน จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,507 คน คิดเป็นร้อยละ 77.35 ปัญหำคือกำรแข่งขันทำง
กำรเมืองค่อนข้ำงสูง มีจุดที่น่ำสังเกตคือ มีกำรย้ำยเข้ำย้ำยออกช่วงที่จะมีกำรเลือกตั้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือก
ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกสภำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยเฉพำะ กำรคัดเลือกผู้ใหญ่บ้ำน กำรแก้ไข
ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คือ ขอควำมร่วมมือ ผู้น ำ เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง 
สอดส่องพฤติกรรมและให้รำยงำนอ ำเภอทรำบ กำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อ
กฎหมำยของกำรเลือกตั้งที่กระท ำได้และท ำไม่ได้ให้ประชำชนได้รับทรำบ ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก็ได้พยำยำมแก้ไข ให้กำรเลือกตั้งทุกประเภทมีควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 3. ลักษณะภูมิประเทศ  
 สภำพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงมีสภำพทั่วไปของพ้ืนที่เป็นที่รำบลุ่ม            
มีล ำห้วย คลอง และสระน้ ำกระจำยตำมพื้นท่ี  จึงเหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตร 
 4. ลักษณะภูมิอากาศ  
 สภำพอำกำศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต ำบลห้วยยำงมีควำมคล้ำยคลึงภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำงโดยทั่วไปจ ำแนกได้ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน อำกำศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็น
ระยะเวลำนำนควำมชื้นในอำกำศมีน้อย และมีพำยุฤดูร้อนเป็นบำงช่วงที่มีคลื่นควำมร้อนปกคลุม อุณหภูมิ
สูงสุดประมำณ 35 - 40 องศำเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่ำงเดือนพฤษภำคม - ตุลำคม อำกำศร้อนและมีพำยุลมฝนฟ้ำคะนอง
ลมแรงกว่ำปีที่แล้วและมีภำวะฝนทิ้งช่วงในบำงช่วง  
  ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน - มกรำคม อุณหภูมิต่ ำสุดประมำณ 15 องศำ
เซลเซียส 
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 5. ลักษณะของดิน  
 สภำพดินในเขตต ำบลห้วยยำงจ ำนวน ร้อยละ 70 มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรำย จึงไม่สำมำรถเก็บ
กักน้ ำได้ พ้ืนที่เพำะปลูกส่วนใหญ่ จะปลูกข้ำว อ้อย มันส ำปะหลัง ตำมล ำดับ 
 6.  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 มีแหล่งน้ ำที่ใช้ส ำหรับ อุปโภค - บริโภค จ ำนวน 41 แห่ง แหล่งน้ ำทั้ง 41 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ ำที่
เกิดขึ้นตำมธรรมชำติและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงได้ด ำเนินกำรขุดลอกแหล่งน้ ำและก่อสร้ำงฝำย
กั้นน้ ำเพ่ือเพียงพอกับกำรอุปโภคและบริโภคของประชำชน  ดังนี้ 
    ล ำห้วย  2 แห่ง  สระน้ ำ  24 แห่ง 
    หนองน้ ำ 2 แห่ง  บ่อน้ ำตื้น - แห่ง 
    ล ำคลอง  - แห่ง  บ่อบำดำล 12 แห่ง 
    บึง  - แห่ง  อ่ำงเก็บน้ ำ 1 แห่ง 
    แม่น้ ำ  - แห่ง  ฝำย  - แห่ง 
    อ่ืน ๆ (ระบุ) - แห่ง  เหมือง  - แห่ง 
 7. ลักษณะของไม้/ป่าไม้   
 ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง มีป่ำไม้สำธำรณะ จ ำนวน 3 แห่ง คือโคกดินแดง  โคก
ท ำเลป่ำช้ำ และโคกตลุกหิน มีต้นไม้ที่ชำวบ้ำนปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบและทำงรำชกำร
ปลูกในวันส ำคัญของชำติ และต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ 
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8. จ านวนประชากร 
  ประชำกรที่อำศัยอยู่จริง (จปฐ.) มีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 7,507 คน แยกเป็นชำย 3,796 คน หญิง 
3,738 คน  แยกเป็นแต่ละหมู่ ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  
1 ด่ำนช้ำง 194 320 355 
2 ดอนกระชำย 117 209 222 
3 ห้วยยำง 215 431 410 
4 ขำมเตี้ย 210 465 442 
5 ห้วยคร้อ 87 164 174 
6 ดงบัง 213 359 398 
7 เก่ำง้ิว 159 290 264 
8 บุไทย 110 226 256 
9 หนองหญ้ำปล้อง 203 447 450 
10 สระไผ่ 51 114 112 
11 ดงสว่ำง 183 394 378 
12 หนองไผ่งำม 183 319 308 

รวมทั้งสิ้น 1,925 3,738 3,769 
 

หมำยเหตุ : ข้อมูลจำกส ำนักทะเบียนอ ำเภอบัวใหญ่  ณ เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 

 9. ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากรขององค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลห ้วยยาง  (ป ี  พ .ศ .2562) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 
จ ำนวนประชำกรเยำวชน 1,200 1,450 อำยุต่ ำกว่ำ  18  ปี 
จ ำนวนประชำกร 2,505 1,805 อำยุ  18-60  ปี 
จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ 850 960 อำยุมำกกว่ำ 60 ปี 

รวม 4,100 4,215 ทั้งสิ้น  8,315  คน  
หมำยเหตุ : ข้อมูลจำกส ำนักทะเบียนอ ำเภอบัวใหญ่ ณ เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 2562 
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สภาพทางเศรษฐกิจ 

  1. การเกษตร 
 พ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม                      
โดยมีกิจกรรมกำรเกษตรที่ส ำคัญ ได้แก่  ท ำนำ รองลงมำ คือ ท ำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้ำง นอกจำกนี้ยังมี
กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งไม่สำมำรถจ ำแนกเป็นรำยหมู่บ้ำนได้  คือ ท ำสวนปลูกผัก เลี่ยงสัตว์ 
แหล่งตลำดทำงกำรเกษตรในต ำบล 

แหล่งตลาด ที่ตั้ง ระยะทาง (กิโลเมตร) 
อ้อยโรงงาน 

-  โรงงำนน้ ำตำลวังขนำย  อ ำเภอแก้งสนำมนำง  จังหวัด
นครรำชสีมำ 

10 

-  โรงงำนอุตสำหกรรมโครำช อ ำเภอพิมำย  จังหวัดนครรำชสีมำ 130 
มันส าปะหลัง 

- บ้ำนตลุกพลวง อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม จ.นครรำชสีมำ 20 
-บ้ำนหนองพลวง เทศบำลต ำบลหนองบัวสะอำด นม. 10 
-บ้ำนหนองโคบำล อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม จ.นครรำชสีมำ 8 

ข้าว 
-  ตงฮ้ัวบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ 15 
-  ร้ำนพงไฟศำล อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ 15 
-  ร้ำนมำลีค้ำข้ำว อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ 15 
-  สหกรณ์กำรเกษตรอ ำเภอบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ 15 
หมำยเหตุ : ระยะทำงจำกท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถึงแหล่งตลำด 
 

 2. การประมง 
 ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงไม่มีกำรประมง เป็นกำรจับปลำตำมธรรมชำติในบริโภคใน
ครัวเรือนตำมฤดูกำลเท่ำนั้น  
 3. การปศุสัตว์ 
 กำรปศุสัตว์ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น กำรเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เพ่ือจ ำหน่ำยและบริโภคเอง
ในครัวเรือน 
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 4. การบริการ 
 ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง ไม่มีสถำนบริกำร 
 5. การท่องเที่ยว 
 ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ี เช่น กำรจัดงำนประเพณีต่ำง ๆ และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  
 6. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  6.1) กำรพำณิชย์ 
  ธนำคำร  - แห่ง ปั้มน้ ำมันหยอดเหรียญ     2    แห่ง 
  บริษัท  - แห่ง ศูนย์กำรค้ำ/ห้ำงสรรพสินค้ำ  - แห่ง 
  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด - แห่ง ตลำดสด      - แห่ง 
  ร้ำนค้ำต่ำง ๆ 75 แห่ง โรงฆ่ำสัตว์      - แห่ง 
  ซุปเปอร์มำเก็ต -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      6 แห่ง 
  6.2) องค์กร/กลุ่มอำชีพ 
    จำกกำรจัดเวทีชุมชนและสอบถำมตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ท ำให้ได้ข้อมูลกลุ่ม
ต่ำง ๆ ในต ำบลห้วยยำง ดังนี้ กลุ่มเย็บผ้ำ กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักสำน และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตร ในจ ำนวนดังกล่ำวมีกลุ่มที่น่ำสนใจ เช่น กลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรหมู่ที่  1 เช่น กล้วย
ฉำบ ถั่วตัด ข้ำวแตน เกษตรกรจะปลูกถั่วลิสงเพื่อน ำมำแปรรูป หลังจำกปลูกถ่ัวลิสงในนำแล้วก็ท ำนำซึ่งเป็น
กำรปลูกพืชหมุนเวียนท ำให้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์และยังท ำให้ข้ำวงำมด้วย  
 

ตำรำงองค์กร/กลุ่มอำชีพในต ำบลห้วยยำง 

กลุ่ม ที่ตั้ง (หมู่ที)่ 
จ านวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุ่มทอผ้ำลำยขิด หมู่ที่ 1 12 ทอผ้ำลำยขิด 
2. กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 12 15 เลี้ยงโค 

3. กลุ่มทอเสื่อกกพ้ืนบ้ำน หมู่ที่ 4 15 
ทอสื่อจำกต้นกกเพ่ือจ ำหน่วยและใช้ใน
ครัวเรือน 

6. กลุ่มทอผ้ำไหม หมู่ที่ 1,10,11 15 ทอผ้ำไหม 
7. กลุ่มตะกร้ำเชือกฟำง หมู่ที่ 11 10 ท ำตระกล้ำเชือกฟำง 
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 7. แรงงาน 
 จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ ประชำกรที่มีอำยุ 15 - 60 ปี อยู่ในก ำลังแรงงำน ร้อยละ  95  
เมื่อเทียบกับอัตรำส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73.99 ซึ่งสูงกว่ำมำก แต่ค่ำแรงในพ้ืนที่ต่ ำกว่ำระดับจังหวัด  
โดยเฉพำะแรงงำนด้ำนกำรเกษตร ประชำกรอำยุระหว่ำง 25 -50 ปี บำงส่วนไปรับจ้ำงท ำงำนนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงำนที่ไปท ำงำนต่ำงประเทศ ปัญหำที่พบคือ ประชำกรต้องไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงำน
อุตสำหกรรม บริษัท ห้ำงร้ำนใหญ่ ๆ เพรำะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ เพรำะ
พ้ืนที่ส่วนมำกเป็นที่อยู่อำศัย ปัญหำนี้ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ 
 

สภาพทางสังคม 
   1. การศึกษา  
 ด้ำนกำรศึกษำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง มีกำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ โดยมีศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง จ ำนวน 2 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 6 แห่ง ตำมข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง พ.ศ. 2562 จ านวนนักเรียน 
หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 

1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำมเตี้ย 4 12 10 22 
2 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงบัง 6 13 3 16 

รวม 25 13 38 
  
  1.1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำมเตี้ย 
  -  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน    -  คน    
  -  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน    2    คน 
  1.2)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดงบัง   
  -  มีครูผู้ดูแลเด็ก   จ ำนวน    1  คน    
  -  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน    1   คน 
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 2. สภาเด็กและเยาวชนต าบลห้วยยาง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง ได้จัดตั้งสภำเด็กและเยำวชนขึ้น จ ำนวน 1 แห่ง  เพ่ือเป็น
องค์กรเครือข่ำยเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยำวชนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงที่มีกำรด ำเนินงำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือแสวงหำแนวทำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็กและเยำวชน
ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงภำยใต้หลักกำร “เด็กน ำผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งในปัจจุบันนี้สภำเด็กและ
เยำวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ 
พุทธศักรำช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยสภำเด็กและเยำวชนมีส ำนักงำนตั้งอยู่ที่  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ โดยได้ด ำเนินกำรแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรบริหำรสภำเด็กและเยำวชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนกำรด ำเนินกำรของสภำ
เด็กและเยำวชน   
 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา 
รวม 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. โรงเรียนบ้ำนด่ำนช้ำง 7 11 11 8 11 12 3 10 10 83 
2. โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง 5 7 8 4 8 5 10 8 5 60 
3. โรงเรียนบ้ำนขำมเตี้ย 0 27 16 10 17 13 14 9 12 118 
4.  โรงเรียนบ้ำนดงบัง 0 9 10 19 16 12 13 19 10 108 
5.  โรงเรียนบ้ำนเก่ำงิ้ว 5 5 5 6 6 8 9 7 6 57 

6.  โรงเรียนบ้ำนหนอง
หญ้ำปล้อง 

6 10 11 6 5 7 12 9 3 69 

รวมทั้งสิ้น 23 69 61 53 63 57 61 62 46 495 

หมำยเหตุ : ข้อมูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ณ พฤษภำคม 2562 
 

 3. สาธารณสุข     
          -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดงบัง  จ ำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้ำนดงบัง  หมู่ที่  1 
  -  ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.)  12  แห่ง  หมู่ที ่ 1 – 12 
   -  ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนโรงเรียน (ศสร.ร.)  6  แห่ง    
  -  ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนวัด (ศสมว.)  12  แห่ง   
  -  อัตรำกำรใช้ส้วมรำดน้ ำ  ร้อยละ  100 
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 4. อาชญากรรม 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงไม่มีเหตุอำชญำกรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุกำรณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชำชนและท ำลำยทรัพย์สินของรำชกำร ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงก็ได้ด ำเนินกำรป้องกันกำร
เกิดเหตุดังกล่ำว จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ ส่วนมำกครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติ ภัยอย่ำงถูกวิธี              
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหำคือจำกข้อมูลที่ส ำรวจพบว่ำมีกำรป้องกันอุบัติ เหตุ  
อำชญำกรรม วิธีกำรแก้ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง นั้นได้บรรจุโครงกำรติดตั้งกล้องวงจร
ปิด ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 2561-2565 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริกำรในช่วง
เทศกำลที่มีวันหยุดหลำยวันเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน  แต่ปัญหำที่พบเป็นประจ ำคือกำร
ทะเลำะวิวำทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพำะในสถำนที่จัดงำนดนตรี งำนมหรสพ เป็นปัญหำที่ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่ำงมำก กำรแก้ไขปัญหำ คือกำรแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลำนของตน  
ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบถึงผลกระทบ ผลเสียหำย และโทษที่ได้รับจำกกำรเกิดเหตุทะเลำะวิวำท กำรขอ
ควำมร่วมมือไปยังผู้น ำ กำรขอก ำลังจำก ต ำรวจ ผู้น ำ อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดควำมรุ่นแรง แต่จะ
ไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหำที่ปัจจุบันไม่สำมำรถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีกำรร่วมมือกันหลำยฝ่ำย เป็นเรื่องที่
ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะต้องหำวิธีที่จะแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนต่อไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้              
 5. ยาเสพติด 
 ปัญหำยำเสพติดในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง จำกกำรที่ทำงสถำนีต ำรวจภูธรบัวใหญ่             
ได้แจ้งให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงทรำบนั้นพบว่ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงมีผู้ที่
ติดยำเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่ำน้อย และยังไม่พบผู้ค้ำ เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือ
กับทำงผู้น ำ  ประชำชน  หน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ 
กำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงสำมำรถท ำได้เฉพำะตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น เช่น 
กำรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้  ถ้ำนอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  
ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงก็ได้ให้ควำมร่วมมือมำ
โดยตลอด ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงได้ด ำเนินโครงกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำพิจำรณำแก้ไขปัญหำที่
เกิดข้ึน 
 6. การสังคมสังเคราะห์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงได้ด ำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้ 
  1) ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์   
  2) รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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  3) ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
  4) ด ำเนินโครงกำรกำรจ้ำงนักเรียน/นักศึกษำท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน  
  5) ด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมทักษะอำชีพให้กับประชำชนทั่วไป 
  6) ด ำเนินโครงกำรสงเครำะห์ครองครัวผู้ยำกไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
  7) ด ำเนินโครงกำรสร้ำงและซ่อมที่อยู่อำศัยให้กับผู้ยำกไร้ รำยได้น้อย ผู้ด้อยโอกำสไร้ที่พ่ึง  
  8) อุดหนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
  9) ประสำนกำรให้ควำมช่วยเหลือของจังหวัด อ ำเภอ หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ให้กำรสนับสนุน  
  10) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ 
 

การบริการพ้ืนฐาน 

  1. การคมนาคมขนส่ง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง ไม่มี บขส. แต่จะมีรถโดยสำรประจ ำทำงของแต่ละหมู่บ้ำน และ
รถยนต์ส่วนตัวเข้ำในตัวอ ำเภอบัวใหญ่ และจะมีรถประจ ำทำงวิ่งผ่ำนโดยวิ่งจำกขนส่งอ ำเภอบัวใหญ่ ผ่ำน 
บ้ำนหนองหญ้ำปล้องหมู่ที่ 9 ปลำยทำงคือจังหวัดนครรำชสีมำ และกรุงเทพมหำนคร (เป็นเส้นทำงลัดไป
กรุงเทพฯ ซึ่งในช่วงเทศกำลจะมีรถวิ่งผ่ำนเป็นจ ำนวนมำก 
 2. เส้นทางคมนาคม 
 กำรคมนำคมของต ำบลห้วยยำง มีเส้นทำงที่สำมำรถเข้ำมำสู่ตัวต ำบลได้ 2 เส้นทำงหลัก ดังนี้ 
  - ถนนทำงหลวงสำยโคกสี-ตะโกถนนภำยในต ำบล 
  1.  ถนน คสล.  จ ำนวน  30  สำย  สภำพใช้งำนได้ดี 
  2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้ำน จ ำนวน  25  สำย สภำพใช้งำนได้ดี แต่จะล ำบำกในฤดูฝน 
                    3.  ถนนดินเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนและต ำบลใกล้เคียง  จ ำนวน  12  สำย  สภำพใช้งำนได้ดี 
แต่จะล ำบำกในฤดูฝน 
 - สะพำน    จ ำนวน   1    สะพำน 
 - กำรจัดกำรขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
 -  รถโดยสำรประจ ำทำง  สำยบัวใหญ่-จังหวัดนครรำชสีมำ 
    สำยบัวใหญ่ - จังหวัดชัยภูม ิ
 -  รถไฟ (รฟท.)   สำย (1)  บัวใหญ่ – แก่งคอย  
    (2)  หนองคำย – กทม.  
     (3)  อุดรธำนี – กทม. 
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 3. การไฟฟ้า 
 กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหำคือไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงทำงหรือที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจำกมีปัญหำในเรื่อง
งบประมำณไม่เพียงพอ กำรแก้ปัญหำคือ ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำย ๆ ฝ่ำย เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจ
กับประชำชนในพ้ืนที่ และวิธีกำรที่จะด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร และได้แจ้งประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับ
ทรำบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน  
 4. การประปา 
 กำรประปำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงไม่มีกิจกำรประปำแต่ละหมู่บ้ำนได้บริหำรจัดกำร
เอง และทุกหมู่บ้ำนสำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีปัญหำ
ในปีที่ผ่ำนมำมีบำงหมู่บ้ำนที่เกิดปัญหำภัยแล้งซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงได้แก้ไขปัญหำโดย
กำรใช้เครื่องสูบน้ ำจำกสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปำและสำมำรถแก้ไขปัญหำให้ประชำชนได้ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้น ำโครงกำรเกี่ยวกับพัฒนำแหล่งน้ ำบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือที่จะ
พิจำรณำด ำเนินกำรในปีต่อไป เมื่อมีงบประมำณและควำมจ ำเป็นก็สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ต่อเนื่อง เพ่ือ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนต่อไป แหล่งน้ ำดิบที่ใช้ผลิตน้ ำประปำได้จำก แหล่งน้ ำในแต่ละ
หมู่บ้ำน  แหล่งน้ ำผิวดิน  
         5. โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง ไม่มีโทรศัพท์สำธำรณะ เนื่องจำกประชำชนได้
นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสำมำรถติดต่อสื่อสำรได้รวดเร็ว และสำมำรถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
เช่น โทรศัพท์มือถือ ส ำหรับสถำนที่รำชกำร ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐำนในกำรติดต่อสื่อสำรใช้อยู่ 
      6. ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง ไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริกำรไปรษณีย์จำกไปรษณีย์ประจ ำอ ำเภอ  
ซึ่งมี จ ำนวน 1 แห่ง ให้บริกำร เวลำ 08.00 –  16.00 น. ในวันจันทร์ – เสำร์ (วันเสำร์ครึ่งวัน) หยุดวัน
อำทิตย์ และมีท่ำรถขนส่ง จ ำนวน 1 แห่ง อยู่ที่อ ำเภอบัวใหญ่  ให้บริกำรทุก ๆ ชั่วโมง  และทุกวัน 
 -  มีหอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำนมีครบทั้ง 12 หมู่บ้ำน 
 -  มีบริกำรให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
 -  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  แต่ก็มีบำงรำยกำรที่ยัง
คำลดแคลนเนื่องจำกมีงบประมำณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำง ๆ นั้นมีไว้ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงในกำรด ำเนินภำรกิจบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชำชนเท่ำนั้น  แต่หำกประชำชนเดือดร้อน หรือหน่วยงำนอื่นเดือนร้อน ก็สำมำรถมำยืมใช้ได้  
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ข้อมูลอื่น ๆ 
 1. การนับถือศาสนา 
 ประชำชนในต ำบลห้วยยำง  จะนับถือศำสนำพุทธ  โดยมีศำสนสถำน  6  แห่ง  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จ านวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ พระ เณร ชี รวม 
1 วัดบ้ำนด่ำนช้ำง    ด่ำนช้ำง 1 3 - - 3 
2 วัดป่ำบุญมำธรรมำวัฒน์ ดอนกระชำย 2 5 - - 5 
3 วัดบ้ำนห้วยยำง ห้วยยำง 3 8 - - 8 
4 วัดบ้ำนขำมเตี้ย ขำมเตี้ย 4 4 - - 3 
5 วัดบ้ำนห้วยคร้อ ห้วยคร้อ 5 2 - - 1 
6 วัดบ้ำนดงบัง ห้วยยำง 6 8 - - 1 
7 วัดบ้ำนเก่ำงิ้ว เก่ำง้ิว 7 6 - 1 7 
8 วัดบ้ำนบุไทย บุไทย 8 5 - - 5 
9 วัดบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง หนองหญ้ำปล้อง 9 6 - - 6 
10 วัดป่ำบ้ำนดงสว่ำง ดงสว่ำง 11 2 - - 2 
11 วัดป่ำบ้ำนหนองไผ่งำม หนองไผ่งำม 12 3 - - 3 

รวม 43 - 1 44 
 

  2. ประเพณีและงานประจ าปี 
  -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประมำณเดือน มกรำคม 
  -  ประเพณีท ำบุญกลำงบ้ำน ประมำณเดือน พฤษภำคม 
  -  ประเพณีวันสงกรำนต์   ประมำณเดือน เมษำยน 
  -  ประเพณีบุญทอดเทียน  ประมำณเดือน สิงหำคม 
  -  ประเพณีลอยกระทง  ประมำณเดือน พฤศจิกำยน 
  -  ประเพณีวันเข้ำพรรษำ  ออกพรรษำ ประมำณเดือน  กรกฎำคม  ตุลำคม   
  3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชำชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีกำรทอเสื่อจำกต้น
กก สำนแห 
  ภำษำถ่ิน ประชำชนส่วนใหญ่พูดภำษอีสำน 
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  4. สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชำชนในต ำบลห้วยยำงได้มีสินค้ำพ้ืนเมืองและของฝำกส่วนใหญ่จะเป็น ผ้ำไหม เสื่อกกมำกขึ้น
และไม้กวำดทำงมะพร้ำวของกลุ่มผู้สูงอำยุและผู้พิกำรในต ำบล 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1) น้ ำ ที่ใช่ในกำรอุปโภค-บริโภค เป็นน้ ำที่ได้จำกน้ ำฝน และน้ ำดิบจำกแม่น้ ำชี (อยู่นอก
เขต) ซึ่งจะต้องน ำมำผ่ำนกระบวนกำรของระบบประปำ ส ำหรับน้ ำใต้ดินมีปริมำณน้อย ไม่สำมำรถน ำขึ้นมำ
ใช้ให้พอเพียงได้ และบำงแห่งเค็ม ไม่สำมำรถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
  2) ป่ำไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงมีป่ำไม้สำธำรณโคกดินแดง โคก
ป่ำช้ำ และโคกตลุกหิน  
  3) ภูเขำ ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงไม่มีภูเขำ 
  4) คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ  ในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง
ส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูก เป็นที่นำ ไร่ สวน ที่อยู่อำศัย ร้ำนค้ำ สถำนประกอบกำร ตำมล ำดับ 
และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สำธำรณะ ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่ ดิน น้ ำ ต้นไม้ อำกำศที่
ไม่มีมลพิษ ปัญหำคือ เนื่องจำกว่ำพ้ืนที่บำงส่วนเป็นดินเค็ม น้ ำใต้ดินก็เค็มหรือไม่ก็เป็นน้ ำกร่อย ไม่สำมำรถ
ที่จะน ำน้ ำจำกใต้ดินมำใช้ในกำรอุปโภค - บริโภคได้ ต้องอำศัยน้ ำดิบจำกแหล่งอ่ืน และน้ ำฝน  น้ ำใน
กำรเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ ำใช้ในกำรเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหำคือยังไม่สำมำรถหำแหล่งน้ ำส ำหรับ
กำรเกษตรได้เพ่ิมขึ้น เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นของประชำชน เอกชน โครงกำรปลูกต้นไม้ในวันส ำคัญต่ำง ๆ 
ในพ้ืนที่ของสำธำรณะรวมทั้งปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงำม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชำชน 
ฯลฯ   
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  
 1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
  1. นำยสมปอง  จันปัญญำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
  2. นำยนำยวิชัย  ศรีบุตรส ี รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
  3. นำยบุญสวน พลศรีรำช  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
  4. นำยจีระศักดิ์  วงศ์ชำลี  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
  1. นำงฉวี  โสดก                     ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
  2.  นำยอุดร   จัดนอก  สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่  1 
  3.  นำยสันต์   ขอเสริมกลำง        สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง หมู่ที่  2 
  4.  นำยสงวน  ตรวจนอก  สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่  2 
  5.  นำยแสงวิจิตร  ทับอำสำ สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่  3 
  6.  นำงปำรมี   บุตรชำนนท์ สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่  4 
  7.  นำยพิสิทธิ์  กองทุ่งมน   สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่  4 
  8.  นำยสุข  รำชตั้งใจ        สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่  5 
  9.  นำยสมำน  พันธุ์มี  สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่  6 
  10. นำยดำว  ผำงเวทย์               สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่  6 
  11. นำยชนะชัย  วัฒนำพุฒิ สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่   7 
  12. นำยหนูเพียร  โคกสีนอก  สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่   7 
  13. นำยค ำพำ  สุวิชัย               รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
  14. นำยประเสริฐ  สำอุตม์           สมำชิกสภำ อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่ 8 
  15. นำยเสงี่ยม  หำชัยอินทร์  สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่   9 
  16. นำงหอมจันทร์  สงสุรีย์ สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่   9 
  17. นำยอำคม  พลยำงนอก  สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่   10 
  18. นำยบุญมี  ศรีบุตรศรี      สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่   10 
  19. นำยวิชิต  ศึกษำ         สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่   11 
  20. นำงนภำศรี  ป้องลอด   สมำชิกสภำ  อบต.ห้วยยำง  หมู่ที่   12 
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3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ ำนวน 6 ส ำนัก/กอง) 
 1.  ส ำนักงำนปลัด 
  1)  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
  2)  หัวหน้ำส ำนักปลัด   
  3)  นักทรัพยำกรบุคคล   
  4)  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   
  5)  นิติกร 
  6)  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน   
  7)  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   
  8)  เจ้ำพนักงำนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  9) พนักงำนจ้ำงทั่วไป  
       9.1)  คนงำนทั่วไป(ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร)   
      9.2)  คนงำนทั่วไป(พนักงำนขับรถยนต์)   
       9.3)  คนงำนทั่วไป(แม่บ้ำน) 
      9.4)  ยำม 
  10) จ้ำงเหมำบริกำร 
       10.1)  แม่บ้ำน 
 2. กองคลัง 
  1)  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   
  2)  นักวิชำกำรเงินและบัญชี  
  3)  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 
  4)  นักวิชำกำรพัสดุ  
  5)  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี   
  6)  เจ้ำพนักงำนพัสดุ    
  7) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   
      7.1)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   
  8) พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
     9)  คนงำนทั่วไป(ผช.จนท.กำรเงินและบัญชี) 
   9.1) จ้ำงเหมำบริกำร 
   10) ผช.เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
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 3. กองช่ำง 
  1)  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง     
  2)  นำยช่ำงโยธำ     
  3) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   
      3.1)  ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ 
  4) จ้ำงเหมำบริกำร   
      4.1)  ผู้ช่วยช่ำงโยธำ   
 4. กองกำรศึกษำ 
  1)  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ     
  2)  นักวิชำกำรศึกษำ  
  3)  เจ้ำพนักงำนธุรกำร    
  4)  ครู  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง  
  5)  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   
     5.1)  ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน  3  ต ำแหน่ง 
  6) พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
     6.1)  คนงำนทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร) 
 5. กองส่งเสริมกำรเกษตร 
  1)  ผู้อ ำนวยกำรองส่งเสริมกำรเกษตร 
  2)  เจ้ำพนักงำนกำรเกษตร  
  3) พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
   3.1)  คนงำนทั่วไป 
 6. กองสวัสดิกำรสังคม 
  1) ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม   
  2) นักพัฒนำชุมชน   
 รวม จ ำนวน  24  คน จ ำนวน  15  คน 
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 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็น 1 ส ำนัก กับอีก  5  
กอง ทั้งหมด 6 ส่วนรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 24 คน พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 15 คน รวม
ทั้งสิ้น 39 คน โดยมีภำรกิจกำรบริหำรงำนดังนี้ 

1.  ส ำนักงำนปลัด 
มีภำระหน้ำที่เกี่ยวกับงำนธุรกำรสำรบรรณกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบลกำรจัดท ำร่ำงข้อบังคับ

กำรจัดท ำทะเบียนคณะผู้บริหำร  สมำชิก อบต. กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจกำรให้ค ำปรึกษำงำนในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปกครอง  บังคับบัญชำ  พนักงำนส่วน
ต ำบล และพนักงำนจ้ำง กำรบริหำรงำนบุคคลของ อบต. ทั้งหมด กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำต
ต่ำง ๆ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  10 งำน  คือ 

 1.1  งำนบริหำรทั่วไป   
  -  งำนสำรบรรณ 
  -  งำนอ ำนวยกำรและข้อมูลข่ำวสำร 
  -  งำนบริหำรงำนบุคคล 
  -  งำนเลือกตั้ง 
  -  งำนวิชำกำรเกษตร 
  -  งำนกิจกำรสภำ 
  -  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  -  งำนควบคุมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  
  -  งำนอ่ืนที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบส่วนใด 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 1.2  งำนนโยบำยและแผน   
  -  งำนนโยบำยและแผนพัฒนำ 
  -  งำนวิชำกำร 
  -  งำนสำรสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  -  งำนงบประมำณ 
  -  งำนข้อบัญญัติ  อบต. 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 1.3  งำนกฎหมำยและคดี   
  -  งำนกฎหมำยและนิติกรรม 
  -  งำนกำรด ำเนินกำรทำงคดีและศำลปกครอง 
  -  งำนร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งำนระเบียบกำรคลัง 
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   -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 1.4  งำนตรวจสอบภำยใน 
  -  งำนตรวจสอบภำย 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

   แผนกำรสำธำรณสุขและข้อบังคับต ำบลกำรวำง แผนกำรสำธำรณสุขและกำร
ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสำธำรณสุขงำนเฝ้ำกำรระวังโรคกำรเผยแพร่
ฝึกอบรมกำรให้สุขศึกษำกำรจัดท ำงบประมำณตำมแผนงำนสำธำรณสุขงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม ให้บริกำร
สำธำรณสุข  กำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องคือ 

 1.5  งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม     
  -  งำนสุขำภิบำลทั่วไป 
  -  งำนสุขำภิบำลโรงงำน 
  -  งำนสุขำภิบำลอำหำรและสถำนประกอบกำร 
       -  งำนอำชีวอนำมัย 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 1.6  งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข    
  -  งำนอนำมัยชุมชน 
  -  งำนสำธำรณสุขมูลฐำน 
  -  งำนควบคุมมำตรฐำนอำหำรและน้ ำ 
        -  งำนป้องกันยำเสพติด 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 1.7  งำนรักษำควำมสะอำด    
  -  งำนควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งำนรักษำควำมสะอำดและขนถ่ำยสิ่งปฏิกูล 
  -  งำนก ำจัดมูลฝอยและน้ ำเสีย 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 1.8 งำนควบคุมและจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม     
  -  งำนส่งเสริมและเผยแพร่ 
  -  งำนควบคุมมลพิษ 
  -  งำนศึกษำและวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                    -  งำนติดตำมตรวจสอบ 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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 1.9  งำนควบคุมโรค    
  -  งำนกำรเฝ้ำระวัง 
  -  งำนระบำดวิทยำ 
  -  งำนโรคติดต่อและสัตว์น ำโรค 
      -  งำนโรคเอดส์ 
  -  งำนอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 
 1.10  งำนบริกำรสำธำรณสุข 
  -  งำนรักษำและพยำบำล 
  -  งำนชันสูตรสำธำรณสุข 
  -  งำนสัตว์แพทย์และกิจกำรโรงฆ่ำสัตว์ 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
2.  กองคลัง     

 มีภำระหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชีและทะเบียนรับ-รำยเงินทุกประเภทงำนเกี่ยวกับกำรเงิน
กำรเบิกจ่ำยเงินกำรเก็บรักษำเงิน  กำรน ำส่งเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ 
ประเภทต่ำง ๆ  กำรเบิกตัดปีกำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยงบประมำณกำรหักภำษีและน ำส่งเงินคงเหลือ
ประจ ำวันกำรรับ และจ่ำยขำดเงินสะสมของ อบต.  กำรยืมเงินทดรองรำชกำร  กำรจัดหำผลประโยชน์
จำกสิ่งก่อสร้ำงและทรัพย์สินของอบต. ตรวจสอบงำนของจังหวัดและส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินกำร
เร่งรัดใบส ำคัญและเงินยืมค้ำงช ำระ กำรจัดเก็บ ภำษี  กำรประเมินภำษี  กำรเร่งรัดจัดเก็บรำยได้  กำร
พัฒนำรำยได้  กำรออกใบอนุญำตและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วน
รำชกำรภำยในออกเป็น  4  งำน คือ 

 2.1 งำนกำรเงิน     
  -  งำนรับเงิน – เบิกจ่ำยเงิน 
  -  งำนจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 
  -  งำนเก็บรักษำเงิน 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 2.2  งำนบัญชี    
  -  งำนกำรบัญชี 
  -  งำนทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำย 
  -  งำนกำรเงินและงบทดลอง 
  -  งำนงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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 2.3  งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้    
  -  งำนภำษีอำกร  ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ 
  -  งำนพัฒนำรำยได้ 
  -  งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ 
  -  งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้ 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 2.4  งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    
  -  งำนทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภำษี 
  -  งำนพัสดุ 
  -  งำนทะเบียนเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์และยำนพำหนะ 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
3.  กองช่ำง   

 มีภำระหน้ำที่เกี่ยวกับกำรส ำรวจออกแบบและจัดท ำโครงกำร ใช้จ่ำยเงินของ อบต.กำรอนุมัติ 
เพ่ือ ด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ของ อบต. งำนบ ำรุงซ่อม และจัดท ำทะเบียน  
สิ่งก่อสร้ำง ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ อบต.กำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำ เกี่ยวกับกำรจัดท ำโครงกำร และ
กำรออกแบบ ก่อสร้ำง แก่อบต. และหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งำนควบคุมอำคำร กำรดูแล ควบคุม 
ปรึกษำ ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  4  
งำน  คือ 

 3.1  งำนก่อสร้ำง       
  -  งำนก่อสร้ำงและบูรณะถนน 
  -  งำนก่อสร้ำงและบูรณะสภำพและโครงกำรพิเศษ 
  -  งำนระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทำงคมนำคม 
  -  งำนบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและยำนพำหนะ 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 3.2  งำนออกแบบและควบคุมอำคำร     
  -  งำนสถำปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  -  งำนวิศวกรรม 
  -  งำนประเมินรำคำ 
  -  งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร 
  -  งำนบริกำรข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
  -  งำนออกแบบ 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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 3.3  งำนประสำนสำธำรณูปโภค     
  -  งำนประสำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรประปำ 
  -  งำนขนส่งและวิศวกรรมจรำจร 
  -  งำนระบำยน้ ำ 
  -  งำนจัดตกแต่งสถำนที่ 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 3.4  งำนผังเมือง    
  -  งำนส ำรวจและแผนที่ 
  -  งำนวำงผังพัฒนำเมือง 
  -  งำนควบคุมทำงผังเมือง 
       -  งำนจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 4.  กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
  มีภำระหน้ำที่เกี่ยวกับ กำรปฏิบัติงำนทำงกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์วิจัยและพัฒนำ
หลักสูตร กำรแนะแนว กำรวัดผลประเมินผลกำรพัฒนำต ำรำเรียน กำรวำงแผนกำรศึกษำของมำตรฐำน
สถำนศึกษำ กำรจัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรเสนอแนะเก่ียวกับ
กำรศึกษำ ส่งเสริมกำรวิจัยกำรวำงโครงกำรส ำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติกำรศึกษำเพ่ือน ำไปประกอบ  
กำรพิจำรณำ ก ำหนดนโยบำย แผนงำนและแนวทำงกำรปฏิบัติ ในกำรจัดกำรศึกษำ กำรเผยแพร่
กำรศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  ๓  งำน  คือ 

 4.1  งำนบริหำรงำนกำรศึกษำ    
  -  งำนบริหำรวิชำกำร 
  -  งำนนิเทศกำรศึกษำ 
             -  งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  -  งำนลูกเสือและยุวกำชำด 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 4.2  งำนส่งเสริมกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม    
  -  งำนห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ 
  -  งำนกิจกำรศำสนำ 
  -  งำนส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งำนกิจกำรเด็กและเยำวชน 
  -  งำนกีฬำและนันทนำกำร 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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 4.3  งำนฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน 
  -  งำนจัดกำรศึกษำ 
  -  งำนพลศึกษำ 
  -  งำนทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลกำรเรียน 
  -  งำนบริกำรและบ ำรุงสถำนศึกษำ 
  -  งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 5. กองส่งเริมกำรเกษตร 
มีภำระหน้ำที่ที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรเกษตร และงำนส่งเสริมปศุสัตว์ และงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 5.1 งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
  - งำนวิชำกำรทำงกำรเกษตรและเทคโนโลยี 
  - งำนส่งเสริม  ปรับปรุง  ขยำยพันธุ์พืช 
  - งำนป้องกันและรักษำโรคและศัตรูพืช 
  - งำนเพำะช ำและปุ๋ยเคมี 
  - งำนบรรจุภัณฑ์และร้ำนค้ำสำธิต 
 5.2 งำนส่งเสริมปศุสัตว์ 
  - งำนวิชำกำรปศุสัตว์และเทคโนโลยี 
  - งำนส่งเสริม  ปรับปรุง  ขยำยพันธุ์สัตว์ 
  - งำนเพำะพันธุ์และอนุบำลสัตว์ 

   - งำนป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อ และกักสัตว์ 
6.  กองสวัสดิกำรสังคม 
มีภำระหน้ำที่เกี่ยวกำรงำนสวัสดิกำรสังคม ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสังคม

สงเครำะห์ กำรส่งเสริมสวัสดิ์ภำพเด็กและเยำวชนผู้สูอำยุ  ผู้พิกำร กำรพัฒนำชุมชน กำรจัดระเบียบ
ชุมชนหนำแน่น และชุมชนแออัด  และกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงำนสวัสดิกำร
สังคม และปฏิบัติหนำที่อ่ืนที่เกี่ยว ของมีทั้งหมด  ๓  งำน  ดังนี้ 

 6.1  งำนสังคมสงเครำะห์       
  -  งำนสังคมสงเครำะห์ 
  -  งำนสงเครำะห์เด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 6.2  งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน     
  -  งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
  -  งำนสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน 
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-    งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 6.3  งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี     
  -  งำนส่งเสริมอำชีพ 
  -  งำนพัฒนำสตรี 
  -  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 


