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สวนที่ ๑ 
 
 
 

 
 

1.1  ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล  เดิมตําบลหวยยาง แยกออกมาจากตําบลดานชาง  เปนตําบล  
1  ใน 9  ตําบลของอําเภอบัวใหญ  ซ่ึงปจจุบันแยกการปกครองออกเปน  12  หมูบาน  และไดยกฐานะจากสภา
ตําบลหวยยางเปนองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เม่ือป  พ.ศ. 2539  ตําบลหวยยาง  มีอาณาเขตพ้ืนท่ีอยู
ติดกันทองถ่ินใกลเคียง และจังหวัดใกลเคียง   ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       เขตองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 
  ทิศตะวันออก ติด       เขตองคการบริหารสวนตําบลดานชาง     
  ทิศใต  ติด       เขตเทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด และ อบต.หนองแจงใหญ    
  ทิศตะวันตก ติด เขตองคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล อ.แกงสนามนาง  
 

โดยตําบลหวยยาง  ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอบานบัวใหญ  อยูในเขตการปกครองของอําเภอบัวใหญ  
หางจากตัวอําเภอระยะทาง  15 กิโลเมตร 4 0  ตําบลหวยยาง  มีพ้ืนท่ีประมาณ  59.86 ตารางกิโลเมตร เนื้อท่ี 
30,443 ไร  โดยมีพ้ืนท่ีแยกเปนรายหมูบาน  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ประชากร 
1 ดานชาง 675 
2 ดอนกระชาย 431 
3 หวยยาง 841 
4 ขามเตี้ย 907 
5 หวยครอ 338 
6 ดงบัง 757 
7 เกาง้ิว 554 
8 บุไทย 482 
9 หนองหญาปลอง 897 

10 สระไผ 226 
11 ดงสวาง 772 
12 หนองไผงาม 627 

   

สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน 

๑.  ดานกายภาพ 
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แผนที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
อําเภอบัวใหญ  จังหวดันครราชสีมา 

 

 
 

ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

  1.  นายสมปอง  จันปญญา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  2.  นายนายวิชัย  ศรีบุตรสี  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  3.  นายบุญสวน พลศรีราช  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  4.  นายจีระศักดิ์  วงศชาลี  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   

   
 

โครงสรางคณะผูบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

1.  นางฉวี  โสดก                     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
2.  นายอุดร   จัดนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  1 
3.  นายสันต   ขอเสริมกลาง         สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง หมูท่ี  2 
4.  นายสงวน  ตรวจนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  2 
5.  นายแสงวิจิตร  ทับอาสา สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  3 
6.  นางปารมี   บุตรชานนท สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  4 
7.  นายพิสิทธิ์  กองทุงมน   สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  4 
8.  นายสุข  ราชตั้งใจ        สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  5 
9.  นายสมาน  พันธุมี  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  6 
10. นายดาว  ผางเวทย               สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  6 
11. นายชนะชัย  วฒันาพุฒ ิ สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   7 
12. นายหนูเพียร  โคกสีนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   7 
13. นายคําพา  สุวิชัย                 รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
14. นายประเสริฐ  สาอุตม           สมาชิกสภา อบต.หวยยาง  หมูท่ี 8 
15. นายเสง่ียม  หาชัยอินทร  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   9 
16. นางหอมจันทร  สงสุรีย สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   9 
17. นายอาคม  พลยางนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   10 
18. นายบุญมี  ศรีบุตรศรี      สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   10 
19. นายวิชิต  ศึกษา         สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   11 
20. นางนภาศรี  ปองลอด   สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   12 
 
 

 
              

 

โครงสรางการแบงสวนราชการ  (จํานวน  6  สํานัก/กอง) 
พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง 

๑.  สํานักงานปลัด 
(1)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(2)  หัวหนาสํานักปลัด   
(3)  นักทรัพยากรบุคคล   
(4)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
(5)  นิติกร 
(6)  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน   
(7)  เจาพนักงานธุรการ   
(8)  เจาพนักงานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
   
 

-  พนักงานจางท่ัวไป  
    (๑)  คนงานท่ัวไป(ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)   
    (๒)  คนงานท่ัวไป(พนักงานขับรถยนต)   
    (3)  คนงานท่ัวไป(แมบาน) 
    (4)  ยาม 
-จางเหมาบริการ 
    (1)  แมบาน 
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๒.  กองคลัง 
(1)  ผูอํานวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการเงินและบัญชี  
(3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได 
(4)  นักวิชาการพัสดุ  
(5)  เจาพนักงานการเงินและบัญชี   
(6)  เจาพนักงานพัสดุ   

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (1)  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   
-  พนักงานจางท่ัวไป 
   (1)  คนงานท่ัวไป(ผช.จนท.การเงินและบัญชี) 
-  จางเหมาบริการ 
   (1) ผช.เจาหนาท่ีพัสดุ 
 

๓. กองชาง 
(1)  ผูอํานวยการกองชาง     
(2)  นายชางโยธา    

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูชวยชางไฟฟา 
-  จางเหมาบริการ   
   (๑)  ผูชวยชางโยธา   

๔.  กองการศึกษา 
(1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา  
(3)  เจาพนักงานธุรการ    
(4)  ครู  จํานวน  1  ตําแหนง 

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  3  ตําแหนง 
-  พนักงานจางท่ัวไป 
   (1)  คนงานท่ัวไป(ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ) 
 

5.  กองสงเสริมการเกษตร 
(1)  ผูอํานวยการองสงเสริมการเกษตร 
(2)  เจาพนักงานการเกษตร 

-  พนักงานจางท่ัวไป 

    (1)  คนงานท่ัวไป 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
(1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2) นักพัฒนาชุมชน   
 

 

รวม จํานวน  24  คน จํานวน  ๑5  คน 
  

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง แบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 1 สํานัก กับอีก  5  กอง 
ท้ังหมด  6  สวนราชการ  พนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน  24  คน  พนักงานจาง  จํานวน  ๑5  คน  รวมท้ังสิ้น  
39  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  สํานักงานปลัด 
มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทําแผนพัฒนาตําบลการจัดทํารางขอบังคับการ

จัดทําทะเบียนคณะผูบริหาร  สมาชิก อบต. การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให
คําปรึกษางานในหนาท่ีและความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ท้ังหมด  การดําเนินการ  เก่ียวกับการอนุญาตตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ  แบงสวนราชการภายในออกเปน  ๑๐  งาน  คือ 
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1.1  งานบริหารท่ัวไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว  
   -  งานอ่ืนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด 
   -  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานขอบัญญัติ  อบต. 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
1.3  งานกฎหมายและคดี   

  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
  -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
1.4  งานตรวจสอบภายใน 

  -  งานตรวจสอบภาย 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนการสาธารณสุขและขอบังคับตําบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ท่ีเก่ียวของกับสาธารณสุขงานเฝาการระวังโรคการเผยแพรฝกอบรมการใหสุขศึกษาการ
จัดทํางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานดานสิ่งแวดลอม  ใหบริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆาสัตว  
จําหนายเนื้อสัตวและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของคือ 

1.๕  งานอนามัยและส่ิงแวดลอม     
  -  งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.๖  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 
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  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 

       -  งานปองกันยาเสพติด 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.๗  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล 
  -  งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๑.๘  งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  -  งานสงเสริมและเผยแพร 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

                           -  งานติดตามตรวจสอบ 
   -  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๑.๙  งานควบคุมโรค    

  -  งานการเฝาระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 

      -  งานโรคเอดส 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

   ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2.  กองคลัง     
มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเก่ียวกับการเงินการ

เบิกจายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนําสงเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได ประเภทตางๆ  
การเบิกตัดปการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณการหักภาษีและนําสงเงินคงเหลือประจําวันการรับ และจายขาด
เงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสินของอบต.    
ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดินการเรงรัดใบสําคัญและเงินยืมคางชําระ การจัดเก็บ ภาษี  
การประเมินภาษี  การเรงรัดจัดเก็บรายได  การพัฒนารายได  การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตางๆ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน คือ 
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2.1 งานการเงิน     
   -  งานรับเงิน – เบิกจายเงิน 
   -  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
2.2  งานบัญชี    

   -  งานการบัญชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได    

  -  งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา 
  -  งานพัฒนารายได 
  -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ    

  -  งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
3.  กองชาง   

มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการ ใชจายเงินของ อบต.การอนุมัติ 
เพ่ือ ดําเนินการตามโครงการท่ีตั้งจายจากเงินรายไดของ อบต. งานบํารุงซอม และจัดทําทะเบียน  สิ่งกอสราง ท่ี
อยูในความรับผิดชอบของ อบต.การใหคําแนะนําปรึกษา เก่ียวกับการจัดทําโครงการ และการออกแบบ กอสราง 
แกอบต. และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซอมแซม วัสดุครุภัณฑ   และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน  คือ 
  3.1  งานกอสราง       

-  งานกอสรางและบูรณะถนน 
  -  งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
  -  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  -  งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
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  -  งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
  -  งานออกแบบ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     

  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ํา 
  -  งานจัดตกแตงสถานท่ี 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง    

  -  งานสํารวจและแผนท่ี 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการสงเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา สงเสริมการวิจัยการ
วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลสถิติการศึกษาเพ่ือนําไปประกอบ  การพิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพรการศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แบงสวน
ราชการภายในออกเปน  ๓  งาน  คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
              -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  4.2  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ  และเครือขายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
4.3  งานฝายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
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  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 5.  กองสงเริมการเกษตร 
  มีภาระหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการเกษตร และงานสงเสริมปศุสัตว และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
ดังนี้ 

5.1 งานสงเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการทางการเกษตรและเทคโนโลยี 
- งานสงเสริม  ปรับปรุง  ขยายพันธุพืช 
- งานปองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
- งานเพาะชําและปุยเคมี 
- งานบรรจุภัณฑและรานคาสาธิต 
5.2 งานสงเสริมปศุสัตว 
- งานวิชาการปศุสัตวและเทคโนโลย ี
- งานสงเสริม  ปรับปรุง  ขยายพันธุสัตว 
- งานเพาะพันธุและอนุบาลสัตว 
- งานปองกัน  ควบคุมโรคติดตอ และกักสัตว 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
มีภาระหนาท่ีเก่ียวการงานสวัสดิการสังคม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห 

การสงเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผูสูอายุ  ผูพิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และ
ชุมชนแออัด  และการใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียว 
ของมีท้ังหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 
  6.1  งานสังคมสงเคราะห       

-  งานสังคมสงเคราะห 
-  งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  6.2  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-    งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  6.3  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานสงเสริมอาชีพ 
  -  งานพัฒนาสตร ี

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีสภาพท่ัวไปของ
พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม มีลําหวย  คลอง  และสระน้ํากระจายตามพ้ืนท่ี  จึงเหมาะแกการทําการเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศท่ัวไปของเขตพ้ืนท่ีตําบลหวยยางมีความคลายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางโดยท่ัวไปจําแนกไดดังนี้ 
  ฤดูรอน เริ่มตนระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน อากาศรอนจัดและแลงจัดติดตอเปนระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีนอย และมีพายุฤดูรอนเปนบางชวงท่ีมีคลื่นความรอนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มตนระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศรอนและมีพายุลมฝนฟาคะนองลมแรง
กวาปท่ีแลวและมีภาวะฝนท้ิงชวงในบางชวง  

ฤดูหนาว เริ่มตนระหวางเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 15 องศา
เซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตตําบลหวยยางจํานวน รอยละ 70 มีลักษณะเปนดินรวนปน
ทราย จึงไมสามารถเก็บกักน้ําได พ้ืนท่ีเพาะปลูกสวนใหญ จะปลูกขาว ออย มันสําปะหลัง ตามลําดับ 

1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา  มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค - บริโภค  จํานวน  41  แหง   แหลงน้ํา
ท้ัง 41 แหงเคยเปนแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินการขุดลอก
แหลงน้ําและกอสรางฝายก้ันน้ําเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี ้
    ลําหวย  2 แหง  สระน้ํา  24 แหง 
    หนองน้ํา 2 แหง  บอน้ําตื้น - แหง 
    ลําคลอง  - แหง  บอบาดาล 12 แหง 
    บึง  - แหง  อางเก็บน้ํา 1 แหง 
    แมน้ํา  - แหง  ฝาย  - แหง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แหง  เหมือง  - แหง 

1.6  ลักษณะของไม/ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีปาไมสาธารณะ จํานวน 3 
แหง คือโคกดินแดง  โคกทําเลปาชา และโคกตลุกหิน มีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ 
และทางราชการปลูกในวันสําคัญของชาติ และตนไมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

 
 
 

 2.1 เขตการปกครอง  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ประกอบดวยหมูบาน 12 หมูบานมีพ้ืนท่ีอยู
ในองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด 12 หมูบาน ดังนี้ 

หมูท่ี  1  บานดานชาง  ผูปกครอง  นายประสาสน  เกษนอก    ผูใหญบาน 
หมูท่ี  2  บานดอนกระชาย ผูปกครอง  นายสมศักดิ์  จงผาดกลาง ผูใหญบาน 
หมูท่ี  3  บานหวยยาง  ผูปกครอง  นายศิรวุฒิ  ศรีไสล  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  4  บานขามเตี้ย  ผูปกครอง  นายสุรศักดิ์  จอดนอก  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  5  บานหวยครอ  ผูปกครอง  นายกิตติ  หัสจะรวย  ผูใหญบาน  
หมูท่ี  6  บานดงบัง  ผูปกครอง  นายสุพิน  แสงวันดี        ผูใหญบาน 
หมูท่ี  7  บานเกาง้ิว  ผูปกครอง  นายสิขจินดา  ฝายเปน  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  8  บานบุไทย  ผูปกครอง  นายประวัติ  บุญคํามูล  ผูใหญบาน 

๒.  ดานการเมือง/การปกครอง 
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หมูท่ี  9  บานหนองหนาปลอง ผูปกครอง  นายสถาพร  โคตะล ี  กํานันต.หวยยาง  
หมูท่ี  10  บานสระไผ  ผูปกครอง  นายชุมแพ  ทองผดุง        ผูใหญบาน 
หมูท่ี  11  บานดงสวาง  ผูปกครอง  นายประวิทย  อาจจุลฬา ผูใหญบาน 
หมูท่ี  12  บานหนองไผงาม ผูปกครอง  นายศิริพงษ  ขอเสริมกลาง ผูใหญบาน 

 

 2.2 การเลือกตั้ง   
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีท้ังหมด  12  หมูบาน  ประชาชนใหความรวมมือดานการ

เลือกตั้งเปนอยางดี  เชน  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ. ๒๕๕5  ประชาชนมาใช
สิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  4,260 คน  จากผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังสิ้น  
5,507   คน  คิดเปนรอยละ  77.35  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 4,260 
คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  5,507   คน  คิดเปนรอยละ  77.35  ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขาง
สูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  
นายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวน
ตําบล คือ ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงาน
อําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําได
และทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายามแกไข ใหการ
เลือกตั้งทุกประเภทมีความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  

 

3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร   
 

จํานวน  12  หมูบาน  (ป พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

๑ ดานชาง 194 320 355 

๒ ดอนกระชาย 117 209 222 

๓ หวยยาง 215 431 410 

๔ ขามเตี้ย 210 465 442 

๕ หวยครอ 87 164 174 

๖ ดงบัง 213 359 398 

7 เกาง้ิว 159 290 264 

8 บุไทย 110 226 256 

9 หนองหญาปลอง 203 447 450 

10 สระไผ 51 114 112 

11 ดงสวาง 183 394 378 

12 หนองไผงาม 183 319 308 

รวมท้ังส้ิน 1,925 3,738 3,796 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอบัวใหญ  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  (ป พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ชวงอายุ 

จํานวนประชากรเยาวชน 1,200 1,450 อายุต่ํากวา  ๑๘  ป 

จํานวนประชากร 2,505 1,805 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป 

จํานวนประชากรผูสูงอายุ 850 960 อายุมากกวา  ๖๐ ป 

รวม 4,100 4,215 ท้ังส้ิน  8,๓15  คน 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอบัวใหญ ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 

      
   
  4.1  การศึกษา  
  ดานการศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  มีการจัดการดานการศึกษา  โดยมี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จํานวน  ๒ แหง มีโรงเรียนสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน  6  แหง  ตามขอมูล  ดังนี้   
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ท่ี ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ท่ีตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จํานวนนักเรียน 

หมูท่ี ชาย หญิง รวม 
1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามเตี้ย 4 12 10 22 
2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงบัง 6 13 3 16 

รวม 25 13 38 
  

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามเตี้ย 
-  มีครูผูดูแลเด็ก  จํานวน    -  คน    
-  มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน    2    คน 

    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงบัง   
-  มีครูผูดูแลเด็ก   จํานวน    1  คน    
-  มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน    1   คน 

 
 
 
 
 
 

4.  สภาพทางสงัคม 
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สภาเด็กและเยาวชนตําบลหวยยาง 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนข้ึน จํานวน  ๑  แหง  เพ่ือเปน
องคกรเครือขายเชื่อมโยงกลุมเด็กและเยาวชนในองคการบริหารสวนตําบลหวยยางท่ีมีการดําเนินงานในดานตางๆ 
เขาดวยกันอยางเปนระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองคการบริหาร
สวนตําบลหวยยางภายใตหลักการ “เด็กนําผูใหญหนุน”  ซ่ึงในปจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเปนองคกรนิติบุคคล 
ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พุทธศักราช 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีสํานักงานตั้งอยูท่ี  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัว
ใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  โดยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุน และประสานงานการดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
 

ขอมูลโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

ช่ือสถานศึกษา 

จํานวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา 
รวม 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบานดานชาง 7 11 11 8 11 12 3 10 10 83 

 ๒. โรงเรียนบานหวยยาง 5 7 8 4 8 5 10 8 5 60 

 ๓. โรงเรียนบานขามเตี้ย 0 27 16 10 17 13 14 9 12 118 

4.  โรงเรียนบานดงบงั 0 9 10 19 16 12 13 19 10 108 

5.  โรงเรียนบานเกาง้ิว 5 5 5 6 6 8 9 7 6 57 

6.  โรงเรียนบานหนองหญาปลอง 6 10 11 6 5 7 12 9 3 69 

รวมท้ังส้ิน 23 69 61 53 63 57 61 62 46 495 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ณ  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

4.2  สาธารณสุข     
               -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดงบัง  จํานวน  1  แหง  ตั้งอยูบานดงบัง  หมูท่ี  1 

  -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  12  แหง  หมูท่ี  1 – 12 
   -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน (ศสร.ร.)  6  แหง    
  -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.)  12  แหง   
  -  อัตราการใชสวมราดน้ํา  รอยละ  100 

๔.๓  อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน
ประชาชน  และทําลายทรัพยสินของราชการ  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหวยยางก็ไดดําเนินการปองกันการเกิด
เหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือจากขอมูลท่ีสํารวจพบวามีการปองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง นั้นไดบรรจุโครงการติดต้ังกลองวงจรปด ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2561-2565 เรียบรอยแลว รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะใน
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สถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจง
เตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุ
ไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกัน
หลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              

๔.๔  ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรบัวใหญ ได

แจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลหวยยางทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีผูท่ีติดยาเสพ
ติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  
ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหา
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน การณรงค  การ
ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอ
หรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลหวยยางก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยางประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

(๑)  ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทําบัตรผูพิการ 
(๔)  ดําเนินโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน  
(๕)  ดําเนินการโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนท่ัวไป 
(๖)  ดําเนินโครงการสงเคราะหครองครัวผูยากไรท่ีตกเกณฑ จปฐ.    
(๗)  ดําเนินโครงการสรางและซอมท่ีอยูอาศัยใหกับผูยากไร  รายไดนอย  ผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อําเภอ หนวยงานตางๆ ท่ีใหการสนับสนุน  
(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 

 
 
 

            5.1 การคมนาคมขนสง 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไมมี บขส. แตจะมีรถโดยสารประจําทางของแตละหมูบาน 

และรถยนตสวนตัวเขาในตัวอําเภอบัวใหญ  และจะมีรถประจําทางวิ่งผานโดยวิ่งจากขนสงอําเภอบัวใหญ ผาน 
บานหนองหญาปลองหมูท่ี 9  ปลายทางคือจังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร (เปนเสนทางลัดไป
กรุงเทพฯ  ซ่ึงในชวงเทศกาลจะมีรถวิ่งผานเปนจํานวนมาก) 

 ๕.2  เสนทางคมนาคม 
การคมนาคมของตําบลหวยยาง มีเสนทางท่ีสามารถเขามาสูตัวตําบลได  2  เสนทางหลัก  ดังนี้ 

      ถนนทางหลวงสายโคกสี-ตะโก 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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 ถนนภายในตําบล 
  1.  ถนน คสล.  จํานวน  ๓๐  สาย  สภาพใชงานไดดี 

2.  ถนนลูกรังในหมูบาน จํานวน  2๕  สาย สภาพใชงานไดดี แตจะลําบากในฤดูฝน 
                    3.  ถนนดินเชื่อมระหวางหมูบานและตําบลใกลเคียง  จํานวน  1๒  สาย  สภาพใชงาน
ไดดี แตจะลําบากในฤดูฝน 

  สะพาน    จํานวน   ๑    สะพาน 
  การจัดการขนสงมวลชน  ประกอบดวย 
   -  รถโดยสารประจําทาง  สายบัวใหญ-จังหวัดนครราชสีมา 

สายบัวใหญ - จังหวัดชัยภูมิ 
   -  รถไฟ (รฟท.)   สาย (๑)  บัวใหญ – แกงคอย  

(๒)  หนองคาย – กทม.  
       (๓)  อุดรธานี – กทม. 

 5.2 การไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟา

สองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากมีปญหาในเรื่อง
งบประมาณไมเพียงพอ  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึง
เหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
การประปาขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีกิจการประปาแตละหมูบานไดบริหาร

จัดการเอง และทุกหมูบานสามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  แตจะมี
ปญหาในปท่ีผานมามีบางหมูบานท่ีเกิดปญหาภัยแลงซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดแกไขปญหาโดย
การใชเครื่องสูบน้ําจากสระหนึ่งไปยังอีกสระท่ีใชระบบประปาและสามารถแกไขปญหาใหประชาชนได องคการ
บริหารสวนตําบลก็ไดนําโครงการเก่ียวกับพัฒนาแหลงน้ําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการ
ในปตอไป  เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนตอไป  แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาไดจาก แหลงน้ําในแตละหมูบาน  แหลงน้ําผิวดิน  

         5.4 โทรศัพท 
ปจจุบันในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไมมีโทรศัพทสาธารณะ เนื่องจากประชาชน

ไดนิยมใชโทรศัพทสวนบุคคลแทน ซ่ึงสามารถติดตอสื่อสารไดรวดเร็ว และสามารถใชระบบอินเตอรเน็ตได เชน  
โทรศัพทมือถือ  สําหรับสถานท่ีราชการ  ยังคงใชระบบโทรศัพทพ้ืนฐานในการติดตอสื่อสาร  ใชอยู 

      5.5  ไปรษณีย/การสื่อสาร/การขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไมมีไปรษณีย  แตมีบริการไปรษณียจากไปรษณียประจํา
อําเภอ  ซ่ึงมี  จํานวน  1  แหง  ใหบริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวนัจันทร – เสาร (วันเสารครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย  และมีทารถขนสง  จํานวน  ๑  แหง  อยูท่ีอําเภอบัวใหญ  ใหบริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน
  -  มีหอกระจายขาวประจําหมูบานมีครบท้ัง 12 หมูบาน 
  -  มีบริการใหใชอินเตอรเน็ตฟรี  ท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  -  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  มีวัสดุ ครุภัณฑในการปฏิบัติหนาท่ี  แตก็มีบางรายการ
ท่ียังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑตางๆ นั้นมีไวสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของ
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เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางในการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน
เทานั้น  แตหากประชาชนเดือดรอน หรือหนวยงานอ่ืนเดือนรอน ก็สามารถมายืมใชได 

  

 
 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรท่ีสําคัญ  ไดแก  ทํานา  รองลงมา  คือ ทําไร  เลี้ยงสัตว  รับจาง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ 
ซ่ึงไมสามารถจําแนกเปนรายหมูบานได  คือ ทําสวนปลูกผัก เลี่ยงสัตว 

แหลงตลาดทางการเกษตรในตําบล 
      แหลงตลาด ท่ีตั้ง ระยะทาง (กิโลเมตร) 

ออยโรงงาน 
-  โรงงานน้ําตาลวังขนาย  อําเภอแกงสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 10 
-  โรงงานอุตสาหกรรมโคราช อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 130 
มันสําปะหลัง 
- บานตลุกพลวง อําเภอบานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 20 
-บานหนองพลวง เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด นม. 10 
-บานหนองโคบาล อําเภอบานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 8 
ขาว 
-  ตงฮ้ัวบัวใหญ อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 
-  รานพงไฟศาล อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 
-  รานมาลีคาขาว อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 
-  สหกรณการเกษตรอําเภอบัวใหญ อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 

หมายเหตุ  :  ระยะทางจากท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลถึงแหลงตลาด 
 

6.2  การประมง 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีการประมง  เปนการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเทานั้น  

 6.3  การปศุสัตว 
การปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน

ครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจําหนายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 

 6.4  การบริการ 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไมมีสถานบริการ 

 6.5  การทองเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวให
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ  และสงเสริมกิจกรรมของวัด  
 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีอุตสาหกรรม  แตมีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   
จํานวน    แหง   

 6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
ธนาคาร   - แหง ปมน้ํามันหยอดเหรียญ     2    แหง 
บริษัท   - แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
หางหุนสวนจํากัด  - แหง ตลาดสด      - แหง 
รานคาตางๆ  75 แหง โรงฆาสัตว      - แหง 
ซุปเปอรมาเก็ต  -       แหง อูซอมรถ      6 แหง 

องคกร/กลุมอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุมและองคกรในชุมชน ทําใหไดขอมูลกลุมตางๆ ใน

ตําบลหวยยาง ดังนี้ กลุมเย็บผา กลุมทอเสื่อกก กลุมจักสาน  และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในจํานวน
ดังกลาวมีกลุมท่ีนาสนใจ เชน กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหมูท่ี 1 เชน กลวยฉาบ ถ่ัวตัด ขาวแตน เกษตรกร
จะปลูกถ่ัวลิสงเพ่ือนํามาแปรรูป หลังจากปลูกถ่ัวลิสงในนาแลวก็ทํานาซ่ึงเปนการปลูกพืชหมุนเวียนทําใหดินมีความ
อุดมสมบูรณและยังทําใหขาวงามดวย  

ตาราง  องคกร/กลุมอาชีพในตําบลหวยยาง 
 

กลุม 
ท่ีตั้ง 

(หมูท่ี) 
จํานวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุมทอผาลายขิด  หมูท่ี 1 12 ทอผาลายขิด 
2. กลุมเลี้ยงโค หมูท่ี 12 15 เลี้ยงโค 
3. กลุมทอเสื่อกกพ้ืนบาน หมูท่ี 4 15 ทอสื่อจากตนกกเพ่ือจําหนวยและใชใน

ครัวเรือน 
6. กลุมทอผาไหม หมูท่ี 

1,10,11 
15 ทอผาไหม 

7. กลุมตะกราเชือกฟาง หมูท่ี 11 10 ทําตระกลาเชือกฟาง 
 

6.8 แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  
๙๕  เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีตํ่ากวาระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ี
สวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 
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๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในตําบลหวยยาง  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  6  แหง  ดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือศาสนสถาน 
สถานท่ีตั้ง จํานวนพระสงฆ 

บาน หมูท่ี พระ เณร ชี รวม 
1 วัดบานดานชาง    ดานชาง 1 3 - - 3 
2 วัดปาบุญมาธรรมาวัฒน ดอนกระชาย 2 5 - - 5 
3 วัดบานหวยยาง หวยยาง 3 8 - - 8 
4 วัดบานขามเตี้ย ขามเตี้ย 4 4 - - 3 
5 วัดบานหวยครอ หวยครอ 5 2 - - 1 
6 วัดบานดงบัง หวยยาง 6 8 - - 1 
7 วัดบานเกาง้ิว เกาง้ิว 7 6 - 1 7 
8 วัดบานบุไทย บุไทย 8 5 - - 5 
9 วัดบานหนองหญาปลอง หนองหญาปลอง 9 6 - - 6 

10 วัดปาบานดงสวาง ดงสวาง 11 2 - - 2 
11 วัดปาบานหนองไผงาม หนองไผงาม 12 3 - - 3 

รวม 43 - 1 44 
 

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

8.๓  ภูมปิญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทอเสื่อจาก
ตนกก  สานแห 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนสวนใหญพูดภาษอีสาน 
 

8.๔  สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในตําบลหวยยางไดมีสินคาพ้ืนเมืองและของฝากสวนใหญจะเปน ผาไหม เสื่อกกมาก
ข้ึนและไมกวาดทางมะพราวของกลุมผูสูงอายุและผูพิการในตําบล  
 
 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 



~ 20 ~ 
 
 
 

9.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบจากแมน้ําชี (อยูนอกเขต) ซ่ึง
จะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียง
ได และบางแหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 

9.๒ ปาไม  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีปาไมสาธารณโคกดินแดง โคกปาชา และ
โคกตลุกหิน  

9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีภูเขา 

9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก  เปนท่ีนา  ไร  

สวน  ท่ีอยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวน
เปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค - บริโภคได 
ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  
ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  
โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม เปนท่ี
พักผอนหยอนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
      
    

************************************ 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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