
สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน

1.1 ดานกายภาพ
ท่ีตั้งและอาณาเขต

แผนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

ลักษณะท่ีตั้ง  พื้นท่ี  และอาณาเขต

เดิมองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ มีฐานะเปนสภาตําบล ซึ่งไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลเปน
องคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี 23  กุมภาพันธ  2540  ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอคูเมือง เลขท่ี 154 หมู 4 บานโนนมาลัย
ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีระยะทางหางจากอําเภอคูเมือง 18 กิโลเมตร ระยะหางจากอําเภอเมือง
บุรีรัมย ประมาณ 28 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี จํานวน 36,250 ไร หรือประมาณ
58 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตและพ ื้นท่ีติดตอดังนี้

- ทิศเหนือ ติดเขตตําบลแคนดง อําเภอแคนดง
- ทิศใต ติดเขตตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง
- ทิศตะวันออก ติดเขตตําบลตูมใหญ อําเภอคูเมือง
- ทิศตะวันตก ติดเขตตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง

ลักษณะภมิูประเทศ
สภาพพ ื้นท่ีท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟเป ็นท่ีราบแหงแลง มีปาไมเปนบางสวน ล ักษณะดิน

เปนดินรวนปนทราย พ ื้นท่ีสวนใหญใช ประโยชนดานเกษตรกรรมเปนหล ัก



ลักษณะภูมิอากาศ
อากาศในเขตองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ แบงออกได 3 ฤดู ไดแก - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต กลางเดือน

พฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ - ฤดรูอน เริ่มตั้งแต
กลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม ชวงระยะนี้อากาศจะรอนและแหงแลงมาก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 39.00 องศา
เซลเซียส - อุณหภูมิต่ําสุดอยูในชวงเดือนธันวาคม ประมาณ 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยูในชวงเดือนเมษายน ประมาณ
40 องศาเซลเซียส
1.2 ดานการเมือง/การปกครอง

- ฝายนิติบัญญัติ หรือสภาองคการบริหารสวนตําบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ ประชาชนจํานวน
13 หมูบาน หมูบานละ 2 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 26 คนอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป โดยมีประธานสภาฯ รองประธานสภา
ฯ เลขานุการสภาฯ มาจากการคัดเลือกโดยมติของสมาชิกสภาฯ สภา องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ มีหนาท่ีให
ความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปน แนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ควบคุมการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และ
ขอบังคับของทางราชการ

- ฝายบริหาร ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ของ
ประชาชน สามารถแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลอีกจํานวนไมเกิน 2 คน และเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน เพ่ือชวยเหลือการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล ตามท่ีนายกฯ
มอบหมาย นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีกําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และ รับผิดชอบในการ
บริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบล
ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียว ราชการขององคการบริหารสวนตําบล
แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ นายกองคการบริหารสวนตําบล วางระเบียบ
เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวย ความเรียบรอย รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีบัญญัติไว (พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 )คณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนท้ังหมด 29
คน แบงเปน

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตนตาล จํานวน 4 คน ประกอบดวย

1. นายรณชัย ครุตรารักษ นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
2. นายตัน เดชกุลรัมย รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
3. นายปรีชา มาอาสา รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
4. นายเฉลียว ดาวเรืองรัมย เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ



สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 25 คน

1. นายวีระ ดูเรืองรัมย ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
2. นางสวาท ดาวเรืองรัมย รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
3. นายเจริญ เนียนไธสง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 4
4. นางมะลิ ภูเวียง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 4
5. นายอําพล สุทธะโส สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 5
6. นายพิน ดูริรัมย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 5
7. นายอมรรัต บุงทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 6
8. นายทองใส สิงหบุตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 6
9. นายทรงชาติ แดนราชรัมย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 7
10. นายดาวเรือง เจริญจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 7
11. นางศิริวรรณ พลภูเมือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 8
12. นายประเสริญ เดชารัมย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 9
13. นายสุทัศน ดูเรืองรัมย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 9
14. นายองอาจ นามวิชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 10
15. นายสวง เนตรศักดิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 11
16. นายพัฒนานนท ราชมาจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 11
17. นายสําเริง พูลวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 12
18. นายหนูแดง สุเรรัมย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 12
19. นายเสมียน ชัยสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 13
20. นายบุญศรี คําทา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 13
21. นายสุพจน เทียบแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 15
22. นางเขียวหวาน ชมชื่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 15
23. นายแกว แวนจันลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 16
24. นายสมศักดิ์ บินรัมย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 17
25. นางทองมวน จิมพละ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 17

การปกครอง / หมูบานในพื้นท่ีรับผิดชอบขององคการบรหิารสวนตําบลหินเหล็กไฟ มีดังตอไปนี้

1. บานโนนมาลัย หมูท่ี 4 ผูใหญบาน นายสมหวัง เนียนไธสง
ผูชวยผูใหญบาน นายสมิง บุญตรี
ผูชวยผูใหญบาน นายสุริยา        แสงแดง

2. บานหัวฝาย หมูท่ี 5 ผูใหญบาน นายวิชัย เห็มทอง
ผูชวยผูใหญบาน นายมนต เกิดกอ



ผูชวยผูใหญบาน นางบัวบาล แกวกลา
3. บานโศกนาค หมูท่ี 6 ผูใหญบาน นายพล มุงงาม

ผูชวยผูใหญบาน นายสมบูรณ ปะโปตินัง
ผูชวยผูใหญบาน นายประสิทธิ์ สุขเกษม

4. บานคูบัว หมูท่ี 7 ผูใหญบาน นายสําเร็จ ชวูรัมย
ผูชวยผูใหญบาน นายเฉลียว     สวยรูป
ผูชวยผูใหญบาน นายเอาะ       สวยรูป

5. บานการะโก หมูท่ี 8 ผูใหญบาน นายบุญมี ดูเรืองรัมย
ผูชวยผูใหญบาน นางทองดี        จุลสม
ผูชวยผูใหญบาน นางบุบผา จันดากุล

6. บานตาหล่ํา หมูท่ี 9 ผูใหญบาน นายประสิทธิ์ ชุมจิ้งหรีด
ผูชวยผูใหญบาน นางเฉลา วาระรัมย
ผูชวยผูใหญบาน นายเดช ดาบรัมย

7. บานทามวง หมูท่ี 10 ผูใหญบาน นายบุญมาก อินทา
ผูชวยผูใหญบาน นายอํานาจ พิเดช
ผูชวยผูใหญบาน นายสิงห        วิเศษ

8. บานหนองหัวชาง หมูท่ี 11 ผูใหญบาน นายวิเชียร เนตรศักดิ์
ผูชวยผูใหญบาน น.ส.สมหมาย ปตตะละโพธิ์
ผูชวยผูใหญบาน นายอํานาจ    ราชมาจักร

๙. บานโคกกอง หมูท่ี 13 กํานัน นายจันทา ปาปะไพ
ผูชวยผูใหญบาน นางอุษา ม่ังมูล
ผูชวยผูใหญบาน นายกําจัด จําเริญสุข

1๐. บานโศกดู หมูท่ี 15 ผูใหญบาน นางนวลจันทร จงเจริญ
ผูชวยผูใหญบาน นางนอย สลางสิงห
ผูชวยผูใหญบาน นางธนวรรณ เดชกุลรัมย

1๑. บานสามสิลา หมูท่ี 16 ผูใหญบาน นางจุรีรัตน วังสุดี
ผูชวยผูใหญบาน นายสมบัติ สีแสง
ผูชวยผูใหญบาน นางบังอร กึนรัมย

1๒. บานตาหล่ํานอย หมูท่ี 17 ผูใหญบาน นายทองคูณ ดีราชรัมย
ผูชวยผูใหญบาน นายสมพงษ ทองนํา
ผูชวยผูใหญบาน นางวิลัย สติภา



1.3 ประชากร
ประชากร/ครัวเรือน

จ ํานวนประชากรในองคการบริหารส วนตําบลหิน เหล็ ก ไฟ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 255๙ มีจํานวน
ท้ังสิ้น 6,423 คน เปนชาย 3,240 คน เปนหญิง 3,183 คน จํานวนหล ังคาเรือนท้ังสิ้น 1,600 หล ังคาเรือน

ตารางท่ี ๑ สร ุปจํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือน

ลําดับ หมู/ชื่อหมูบาน จํานวนประชากร จํานวน
ครัวเรือน

ผูนําหมูบาน

ผูใหญบาน/กํานันชาย หญิง รวม

1 หมูที่ 4 บานโนนมาลัย 472 463 935 262 นายสมหวัง   เนียนไธสง(ผูใหญบาน)

2 หมูที่ 5 หัวฝาย 405 395 800 187 นายวชิัย      เห็มทอง(ผูใหญบาน)

3 หมูที่ 6 โศกนาค 232 229 461 108 นายพล        มุงงาม(ผูใหญบาน)

4 หมูที่ 7 คูบัว 388 382 770 162 นายสาํเร็จ    ชวูรัมย(ผูใหญบาน)

5 หมูที่ 8 การะโก 351 337 688 164 นายบุญมี     ดูเรืองรัมย(ผูใหญบาน)

6 หมูที่ 9 ตาหล่ํา 288 316 604 144 นายประสิทธิ์  ชุมจิ้งหรีด(ผูใหญบาน)

7 หมูที่ 10 ทามวง 230 218 448 107 นายบุญมาก   อินทา(ผูใหญบาน)

8 หมูที่ 11 หนองหัวชาง 128 111 239 65 นายวิเชียร     เนตรศักดิ์(ผูใหญบาน)

9 หมูที่ 12 หนองไผ 15 11 26 9 นายหนูแดง    สุรัมย (อบต.)

10 หมูที่ 13 โคกกอง 126 142 268 74 นายจนัทา     ปาปะไพ (กํานัน)

11 หมูที่ 15 โศกดู 221 192 413 123 นางนวลจนัทร  จงเจริญ(ผูใหญบาน)

12 หมูที่ 16 สามศิลา 235 224 459 145 นางจุรีรัตน      วังสุด(ีผูใหญบาน)

13 หมูที่ 17 ตาหล่ํานอย 171 170 341 78 นายคูณ ดีราชรัมย(ผูใหญบาน)

รวม 3,262 3,190 6,452 1,628



1.4 สภาพทางสังคม

การศึกษา
สถานศึกษาในเขตองคการบริหารส วนตําบลหินเหล็กไฟ มีโรงเรียนประถมศ ึกษา จํานวน 5 แหง คือ

1. โรงเรียนวัดบานโนนมาลัย     ตั้งอยู หมูท่ี 4 บานโนนมาลัย
2. โรงเรียนบานโศกนาคทามวง ตั้งอยู หมูท่ี 10 บานทามวง
3. โรงเรียนบานหนองรัก ตั้งอยู   หมูท่ี 8 บานการะโก
4. โรงเรียนบานตาหล่ํา ตั้งอยู   หมูท่ี 9 บานตาหล่ํา
5. โรงเรียนบานหนองดุม ตั้งอยู   หมูท่ี 11 บานหนองหัวชาง

สถานศึกษาในเขตองคการบริหารส วนตําบลหินเหล็กไฟ โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา
จํานวน 1 แหง คือ    โรงเรียนบานคูบัว ตั้งอยู หมูท่ี 7 บานคูบัว

ศูนยเด็กก อนเกณฑ จํานวน 5 แหง คือ

1. ศูนยพ ัฒนาเด็กเล็กวัดบานโนนมาลัย ตั้งอยู หมูท่ี 4 บานโนนมาลัย
2. ศูนยพ ัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ตั้งอยู  หมูท่ี 5 บานหัวฝาย
3. ศูนยพ ัฒนาเด็กเล็กวัดบานโศกนาค ตั้งอยู  หมูท่ี 6 บานโศกนาค
4. ศูนยพ ัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาราม ตั้งอยู  หมูท่ี 8 บานการะโก
5. ศูนยพ ัฒนาเด็กเล็กบานตาหล่ํา ตั้งอยู หมูท่ี 9 บานตาหล่ํา

ตารางท่ี ๒ แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนในเขตองคการบริหารส วนตําบลหินเหล็กไฟ

ช ื่อสถานศึกษา
จำนวนน ักเร ียน

อน ุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวมท้ังส ิ้น
โรงเรียนบานโนนมาลัยหัวฝาย 31 13 11 9 14 23 13 - - - 114
โรงเรียนบานโศกนาคทามวง 1๑ 12 4 6 13 16 11 - - - 73
โรงเรียนบานคูบัว 19 8 4 13 17 7 9 21 17 26 141
โรงเรียนบานหนองรัก 11 6 3 6 12 11 11 - - - 60
โรงเรียนบานตาหล่ํา 31 11 6 11 18 16 19 - - - 112

โรงเรียนหนองดุมหัวชาง 11 8 9 73 13 9 9 - - - 66

รวม 114 58 37 52 87 82 72 21 17 26 566



ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตองคการบริหารส วนตําบลหินเหล็กไฟ

ท่ีมา : ขอมูลสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณเดอืนกันยายน 2559

ช ื่อสถานศึกษา
จำนวน

บุคลากรครู
พน ักงาน
ราชการ คร ูอตัราจาง

จำนวน
ลูกจ างประจำ รวม

ท้ังสิ้นชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
โรงเรียนบานโนนมาลัยหัวฝาย 3 5 - 1 - - 1 - 10

โรงเรียนบานโศกนาคทามวง 7 1 - - - - 1 - 9
โรงเรียนบานคูบัว 6 7 - - - - 1 - 14
โรงเรียนบานหนองรัก 2 3 - - - - 1 - 5
โรงเรียนบานตาหล่ํา 4 4 - - - - 1 - 9
โรงเรียนหนองดุมหัวชาง 5 1 - - - - 1 - 7

รวม 27 21 - 1 - - 6 - 54



ตารางท่ี 4 แสดงขอมูลศูนย พ ัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อสถานศึกษา
จํานวนเด็กกอนเกณฑ จํานวนบุคลากร

ชาย หญิง รวมท้ังสิ้น ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก รวมท้ังสิ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานโนนมาลัย 7 7 14 1 1 2
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานโศกนาค 9 9 18 1 1 2
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 18 12 30 1 1 2
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานตาหล่าํ 12 13 25 2 - 2
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาราม 10 13 23 1 1 2

รวม 56 54 110 6 4 10

ท่ีมา : ขอมูลสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ เดอืนกันยายน 2559
สาธารณสุข

พ ื้นท่ีตําบลหินเหล็กไฟ มีศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 1 แหง ดังนี้
1. โรงพยาบาลส งเสร ิมสุขภาพบานโนนมาลัย ตั้งอยู หมูท่ี 4 บานโนนมาลัย

การปองกันและบรรเทาสาธารณภ ัย
องค การบริหารส วนต ําบลหินเหล็กไฟ อย ู ในเขตร ับผ ิดชอบของสถาน ีต ํารวจภูธรหินเหล็กไฟ

ม ีต ูยามตํารวจช ุมชน และม ีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบร ิการประชาชนในเรื่องความปลอดภัยในช ีว ิตและ
ทรัพยสิน ดังนี้

1. รถฉุกเฉิน ( 1669 ) จํานวน 2 คัน
2. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
3. ตํารวจบาน/ชุมชน

งานสว ัสดิการสังคม
- จัดสว ัสดิการและสงเคราะหเด็ก / สตรี / คนชรา / คนพ ิการ
- จัดสว ัสดิการและสังเคราะหครอบครัวผูยากไร / คนไรท่ีพ ึ่ง
- จัดสว ัสดิการและสงเคราะหผ ูประสบภ ัย
- จัดสว ัสดิการและสงเคราะหผ ูติดเช ื้อเอดส / ผูเจ ็บปวยเรื้อรัง

1.5 ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
การคมนาคมขนสง ในเขตองคการบริหารส วนตําบลหินเหล็กไฟ มีเสนทางในการคมนาคมค ือ

ทางหลวงจังหว ัดสายบุรีรัมย – พุทไธสง และสายหนองขวาง – ปอหู ทําใหการติดตอทําไดสะดวกข้ึน สามารถ ติดตอ
กับอําเภอใกลเคียงไดสะดวก ดังนี้



องคการบริหารส วนตําบลหินเหล็กไฟ – อําเภอคูเมือง จังหว ัดบุรีร ัมย ระยะทาง 18 กม.
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ – อําเภอพุทไธสง จังหว ัดบุรีร ัมย ระยะทาง 46 กม.
องคการบริหารส วนตําบลหินเหล็กไฟ– อําเภอเม ืองบุรีรัมย จ ังหว ัดบุรีร ัมย ระยะทาง 28 กม.
องคการบริหารส วนตําบลหินเหล็กไฟ – อําเภอสตึก        จงัหว ัดบุรีร ัมย ระยะทาง 35 กม.

การประปา
เดิมเปนประปาหมูบานบริหารจัดการกันเองตอมาเกิดปญหาเงินคาน้ําประปาไมเพียงพอตอ

การบริหารจัดการ  จึงไดใหองคการบริหารสวนตําบล เปนผูบริหารจัดการ โดยองคการบริหารสวนตําบลหิน
เหล็กไฟ มีจํานวนครัวเรือนท่ีใช น้ําประปา ประมาณ 1,252 ครัวเร ือน ประปาหมูบานมี ๔ แหง

การไฟฟา
สําหรับการใหบริการประชาชนดานการไฟฟาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟเปน

หนาท่ีและความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอคูเมือง  สวนองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
รับผิดชอบในการบํารุงซอมแซม และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการซื้ออุปกรณเฉพาะไฟฟาสาธารณะเพ่ือให
แสงสวางตามถนน ตรอก ซอย

จํานวนผูใชไฟฟาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 1,600 หลังคาเรือน
คิดเปนรอยละ 100 ของพ้ืนท่ี

การโทรคมนาคม
การสื่อสารในตําบลหินเหล็กไฟเป ็นการสื่อสารทางทางไปรษณียและโทรศัพท โดยใชบริการจาก

ท่ีทําการไปรษณียอ ําเภอคูเมือง ตั้งอยูอําเภอคูเมือง ใหบร ิการไปรษณียโทรเลขจําหนายไปรษณียอากร บริการ
ธนาณัติ พ ัสดุ และตัว๋แลกเงินไปรษณียแก ประชาชนท่ัวไป สวนการใชโทรศัพทภายในตําบลมีการใช โทรศัพท
สวนบุคคลเปนส วนใหญ ทําใหการติดตอสื่อสารสะดวกยิ่งข ึ้น

1.6 ระบบเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม ความตองการของเกษตรกร

ความตองการดานการประกอบอาช ีพ
(1) สงเสริมและแนะนําดานการปรับปรุงบํารุงดิน
(2)  จัดหาและสรางแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร
(3)  จัดสรรท่ีดินและเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน

นอกจากนี้ยังมีความตองการใหส งเสร ิมและแนะนําเก่ียวกับการอนุรักษดินและน้ําจัดหาปจจ ัย
การผล ิตในราคายุติธรรม จัดหาตลาดผลผล ิต สร างคลอง ระบายน้ําเขาพ ื้นท่ีทําการเกษตรและขุดลอก แหลง
น้ําธรรมชาติ จัดหาแหลงทุนและสนับสน ุนอุปกรณการผลิตทางการเกษตรเพ ิ่มปริมาณผลผลิตพืชและ สัตว 
แบบยั่งยืน ความรูและการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต เปนตน

ความตองการดานการครองชีพ



เกษตรกรมีความตองการใหสงเสริมและจัดหาอาชีพเสริม นอกจากนี้ยังมีความตองการใหซอม
และสรางเส นทางคมนาคม ขยายเขตไฟฟ า ประปาและติดตั้งโทรศัพท ใหเพ ิ่มข ึ้น ส งเสร ิมการ รวมกลุมหน ึ่งตําบล
หนึ่งผล ิตภ ัณฑ รานคาช ุมชนใหเขมแข ็งและยั่งยืนใหผูมีรายไดนอยมีบัตรประกันสุขภาพทุก ครัวเร ือนและสงเคราะห
ผ ูสูงอายุ ดแูลสุขภาพและใหความรูดานการศึกษาและอนามัยตอเนื่อง เปนตน

ลักษณะการประกอบอาช ีพเกษตรกรรมในเขตองคการบริหารส วนตําบลหินเหล็กไฟ มีดังนี้
1. การเพาะปล ูก ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  คือ มีการเพาะปล ูกพ ืชท่ีสําคัญ

คือการเพาะปล ูกข าว ซึ่งมีการเพราะปลูกมากกวาพืชชนิดอ่ืน พ้ืนท ี่สวนใหญจะเปนท่ีราบ จ ึงเหมาะแก การปลูกข าว
นอกจากการปล ูกข าวแลว ยังมีการปลูกออย ปลูกมันสําปะหลัง ปลูกยางพารา และพ ืชผักบางสวนนอกฤดูท ํานา

2. การปศุสัตว ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ มีการเล ี้ยงสัตว เพ ื่อการจําหนาย
เช น โค กระบือ สุกร ไก เปด เปนตน

การพาณิชยและบริการองคการบริหารสวนตําบล
สถานประกอบการด านพาณ ิชยกรรม มีดังนี้

1. รานคาท่ัวไป 66 แหง
2. สถานประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

ตารางท่ี 5 แสดงประเภทสถานท่ีประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

ประเภท จำนวน(แหง)
1. โรงสีขาว
2. รานเสริมสวย,รานตัดผม
3. รานซอมรถ
4. โรงเรือนเลี้ยงส ัตว
5. โรงงาน
6. โรงขนมจีน

26
4
4
4
1
1รวมท้ังสิ้น 40

ท ี่มา : งานจัดเก็บรายได อบต. หินเหล็กไฟ ณ เดือน กันยายน 2559

อ ุตสาหกรรม

การประกอบการอ ุตสาหกรรมในเขตองคการบริหารส วนตําบลหินเหล็กไฟ ยังไมมีโรงงาน
อุตสาหกรรม แตมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ   คือ
บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีประชาชนบางสวนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล หินเหล็ก
ไฟเขาไปทํางานในโรงงานดังกลาว

การทองเท่ียว
ต ําบลหินเหล็กไฟมี งานประเพณีของตําบล คือ งานประเพณีรดน้ําดําหัวผูส ูงอายุ งานแห

เทียนเขาพรรษา ซึ่งจัดเปนงานเล ็กๆ ภายในตําบล แตองคการบริหารส วนตําบลหินเหล็กไฟไดใหการ



สนับสนุนดานงบประมาณแก หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนในการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการท องเท่ียว
มาโดยตลอด

แรงงาน
ประชาชนส วนใหญประกอบอาช ีพทํานา แรงงานสวนมากขาดความรูและทักษะ ท้ังไมมีการ

รวมกลุมในการประกอบอาช ีพเสร ิม ดั้งนั้นจึงทําใหเกิดปญหาแรงงานอพยพเข าไปทํางานในตางจังหว ัด เช น
กรุงเทพฯ เปนจ ํานวนมาก ทําใหตําบลไมม ีความเขมแข ็งทางดานเศรษฐกิจ
1.7 เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)

ตารางท่ี ๖ ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน
ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน/ชุมชน

อบต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย
ชื่อหมูบาน ชาย (คน) หญิง (คน) ครัวเรือน(ครัวเรือน) พ้ืนท่ี (ไร)

บานการะโก 294 274 116 2,187.50
บานคูบัว 344 332 128 1,869.00
บานตาหล่าํ 224 266 68 1,028.75
บานตาหล่าํนอย 142 135 57 551
บานทามวง 153 148 68 1,074.25
บานสามศลิา 214 185 88 376.75
บานหนองหัวชาง 101 100 44 490
บานหนองไผ 8 7 6 58.25
บานหัวฝาย 190 176 75 1,338.00
บานโคกกอง 94 111 41 571.25
บานโนนมาลัย 216 222 94 947.5
บานโศกดู 63 53 24 377.5
บานโศกนาค 158 151 61 1,282.00
สรุปรวม 2,201 2,160 870 12,152

ขอมูลดานการเกษตร
ตารางท่ี ๗ ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา)



ชื่อหมูบาน

ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา)
อบต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย

นอกเขตชลประทาน
จํานวนครัวเรือน

(ครัวเรือน)
จํานวนไร

(ไร)
ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร)
ตนทุนเฉลี่ย
(บาท./ไร)

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท./ไร)

บานการะโก 92 1,200 420 3,245.00 4,200.00
บานคูบัว 97 1,154 420 3,245.00 4,200.00
บานตาหล่าํ 60 500 420 3,245.00 4,200.00
บานตาหล่าํนอย 38 332 420 3,245.00 4,200.00
บานทามวง 61 595 420 3,245.00 4,200.00
บานสามศลิา 8 79 420 3,245.00 4,200.00
บานหนองหัวชาง 20 170 420 3,245.00 4,200.00
บานหนองไผ 5 22 420 3,245.00 4,200.00
บานหัวฝาย 67 899 420 3,245.00 4,200.00
บานโคกกอง 27 250 420 3,245.00 4,200.00
บานโนนมาลัย 82 567 420 3,245.00 4,200.00
บานโศกดู 10 68 420 3,245.00 4,200.00
บานโศกนาค 74 715 420 3,245.00 4,200.00
สรุปรวม 641 6,551 420 3,245.00 4,200.00


