
 

 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
1   ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

ลักษณะท่ีตั้ง  พื้นที่  และอาณาเขต 
 

  เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีฐานะเป็นสภาต าบล ซึ่งได้รับการยกฐานะจากสภา
ต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2540  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอคูเมือง  เลขที่ 154   
หมู่ 4 บ้านโนนมาลัย  ต าบลหินเหล็กไฟ    อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ต าบลหินเหล็กไฟ  เป็นต าบล  1  ใน  9  
ต าบลของอ าเภอคูเมือง   ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น  13 หมู่บ้าน    
โดยมอีาณาเขตและพ ื้นที่ติดต่อดังนี้     ดังนี้ 

   - ทิศเหนือ ติดเขตเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  
  - ทิศใต้  ติดเขตต าบลถลุงเหล็ก  อ าเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์ 
  - ทิศตะวันออก ติดเขตต าบลตูมใหญ่  อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  - ทิศตะวันตก ติดเขตต าบลพรส าราญ  อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

โดยต าบลหินเหล็กไฟ  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอคูเมือง  อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอคูเมือง 
มีระยะทางห่างจากอ าเภอคูเมือง  18  กิโลเมตร ระยะห่างจากอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ  28  กิโลเมตร     
มีพ้ืนที่ จ านวน 36,250 ไร่   หรือประมาณ 58  ตารางกิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่อันดับ 

4 บ้านโนนมาลัย 4 
5 บ้านหัวฝาย 5 
6 บ้านโศกนาค 7 
7 บ้านคูบัว 8 
8 บ้านการะโก 9 
9 บ้านตาหล่ า 16 

10 บ้านท่าม่วง 15 
11 บ้านหนองหัวช้าง 10 
12 บ้านหนองไผ่ 6 
13 บ้านโคกก่อง 17 
15 บ้านโศกดู่ 13 
16 บ้านสามศิลา 11 
17 บ้านตาหล่ าน้อย 12 

 

  



 

แผนที่ต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 1. นายดาวเรือง  เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 2. นายวีระ  ดูเรืองรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 3  นายอ าพล  สุทธะโส  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 4. นายวันชัย  อ่อนหนองหว้า เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
                                                   โครงสร้างคณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จ านวน   1๒  คน 

 1. นายภานุพงษ์  เพ่ิมทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 2. นายสุทัศน์  เดชารัมย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 3. นางราตรี  เอกวิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
 ๔. นายณฐพงศ์  วันนู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
 ๕. นายสมชาย  เดชารัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
 ๖. นางสาวกัญญพัชร เดยังรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ 
 ๗. นายชนะชัย  สุริพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ 
 ๘. นางธมลวรรณ วงค์งาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑ 
 ๙. นายเจตณรงค์  สีหาบุญลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1๓ 
 1๐. นายนครินทร์ หงส์ษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่1๕ 
 1๑. นายประภาศรี รตัธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1๖ 
 1๒. นายอนุชา  ฉวีรัมย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1๗ 

 

 

 

  
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 



  
 
 
  

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  ๕  ส านัก/กอง) 
(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2)  รองปลัด   อบต. 
(3)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๑.  ส านักปลัด  อบต. 

(1)  หัวหน้าส านักปลัด   
(2)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(3)  นักจัดการงานทั่วไป 
(4)  นักทรัพยากรบุคคล 
(๕)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-  ลูกจ้างประจ า   
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(๑)  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(๒)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   
(๓)  นักวิชาการเงินและบัญชี 
(๔)  นักวิชาการพัสดุ 
(๕)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
(๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   
(2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
(2)  นายช่างส ารวจ 
(๓)  นายช่างโยธา 
(๔)  เจ้าพนักงานธุรการ 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
(๑)  เจ้าหน้าที่ผลิตน้ าประปา  
(2) เจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ า   

๔.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา     
(3)  นักสันทนาการ 
(4)  ครู  จ านวน  6  ต าแหนง่ 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
(๑)  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
(2)  ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  4  ต าแหน่ง 
 

๕.  กองสวัสดิการสังคม 
(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2) นักวิชาการพัฒนาชุมชน 
(3) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จ านวน  1  ต าแหน่ง 
 

รวม จ านวน  2๙  คน จ านวน  13  คน 
    

 

 

 

 

  



 

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ประกอบด้วย  
(1) นายประดิษฐ์  เจริญพิทักษ์วงศา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(2) นายทัตธน  ศิริจันทร์        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(3) นางอิสยาภรณ์ กิตติบดินทร์      นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(1) นางณัฐกร    สุภาคะดี        หัวหน้าส านักปลัด อบต.  

 (2) นางณัฐวดี  ภักดีแก้ว       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 (3) นายทรงศักดิ์  สุนนทะนาม       นักจัดการงานทั่วไป 
 (4) นางสาวพจน์จนา     ปาปะไพ         นักทรัพยากรบุคคล 
          (๕) นายปัญญา    ไกนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 (๖) นายมั่นคง  ดูเรืองรัมย์       เจ้าพนักงานธุรการ 
 (๗) นางสาวอารีย์รัตน์ พิศวงขวัญ       ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

(๘) นางสาวบุษบากร สมจิต          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

2. กองคลัง 
 (1 ) นางสาวจตุภรณ์ ไชยสุวรรณ        ผู้อ านวยการกองคลัง 

(2)  นางสาวมนัญชญา กู่ชัยภูมิ       นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
(๓)  นางวรรณา     กล้าแข็ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
(๔)  นางสาวถุงเงิน จักษุศิลา นักวิชาการพัสดุ 

 (๕)  นายประชาปิติ ศิริพิทยพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 (๖)  นางสาวพัชรี  โพธิ์ชัยโย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 (๗)  นางสาวกาญจนา ภูค าศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 3. กองช่าง 
(1)  นายคมเพชร บัวบาน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
(2)  นายสุพจน์  บุญท านุก นายช่างส ารวจ 
(๓)  นายปิยะ  พ่อค้า  นายช่างโยธา 

 (๔)  นางรุ่งนภา  แป้นทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
(๕)  นายกิตติพงษ์ สีรัมย์  พนักงานผลิตน้ าประปา 
(๖)  นายจรุงวิทย์  มะลิรัมย์  พนักงานจดมาตรวัดน้ า  

  4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(1)  นางสาวธรณสร ปราบหนองบัว นักวิชาการศึกษารักษาการ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(2)  นางสาวขวัญเทียน เจียวรัมย์ นักวิชาการศึกษา  
(3)  นายเจษฏา  ลิ้มสูงเนิน นักสันทนาการ 
(4) นางสาวเปรมกมล จิมพละ  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   

 (5)  นางธันยพร  มั่นคง  คร ู  
 (6)  นางสุจิตตา  ทองหล่อ คร ู   
 (7)  นางนารียา  บุตรศรีภูมิ คร ู
 (8)  นางมัญชุสา  ดูเรืองรัมย์ คร ู
 

  



 

(9) นายปริญญา  ดาวรัมย์  คร ู
 (10) นางสาวสุรณ ี ดอมไธสง คร ู
 (11) นางปรียาภรณ์ แก้วปั่น  ผู้ดูแลเด็ก 
 (12) นางสาววันนา ชัยดิษฐ์  ผู้ดูแลเด็ก  
 (13) นางสาวฐิตาภรณ์ อุบลเผื่อน ผู้ดูแลเด็ก 

  (14) นางสาวนารินทร์ มะลิ  ผู้ดูแลเด็ก 
  5. กองสวัสดิการสังคม 

(1) นายสัญญา  ภูค าศักดิ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
(2) นางบาล   บุญมณี  นักพัฒนาชุมชน 
(3) นายชัยยุทธ  เอกวิเศษ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  

 (4) นางสาวนงลักษณ์ ครุตรารักษ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก  4  กอง 
ทั้งหมด  ๕  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  2๙  คน  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  1  คน พนักงานจ้าง  
จ านวน  12  คน  รวมทั้งสิ้น  ๔๒  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

 1.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท าร่างข้อบังคับการ

จัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง  การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด  การด าเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๖  งาน  คือ 

๑.๑  งานการเจ้าหน้าที่ 
 -  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 -  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 -  งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
 -  งานบุคลากรทางการศึกษา 
 -  งานสิทธิและสวัสดิการ 
 -  งานสรรหาและเลือกสรร 
 -  งานบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
๑.๒  งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 -  งานแผนและงบประมาณ 
 -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 -  งานงบประมาณ 
 -  งานวิจัยและประเมินผล 
 -  งานนโยบายและแผน 
 -  งานงบประมาณและพัฒนารายได ้
 -  งานงบประมาณและเงินอุดหนุน 
 -  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 -  งานติดตามและประเมินผล 

 

  



 
๑.๓  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  -  งานแผนงานป้องกันฯ 
  -  งานสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสพภัย 
  -  งานศูนย์รับแจ้งเหตุ 
  -  งานรายงานผลการด าเนินงาน 
  -  งานจัดตั้งกลุ่ม อปพร. 
  -  งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
  -  งานบริการข้อมูล  สถิติ 

๑.๔   งานนิติการ 
 -  งานกฎหมาย 
 -  งานนิติกรรมสัญญา 
 -  งานคด ี
 -  งานวินัย 
 -  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
1.๕  งานบริหารทั่วไป   

   -  งานสารบรรณ 
   -  งานธุรการ 
   -  งานเลือกตั้งและทะเบียน 
   -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานประชาสัมพันธ์ 
   -  งานวิเทศสัมพันธ์ 
   -  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
   -  งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
   -  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ 
  ๑.๖  งานบริหารงานสาธารณสุข  
   -  งานบริการสาธารณสุข 

  -  งานส่งเสริมสาธารณสุข 
  -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
  -  งานป้องกันและควบคุมโรค 
  -  งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
  -  งานบริการสิ่งแวดล้อม 
  -  งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาด 
      ๑.๗  งานส่งเสริมการเกษตร 

  -  งานส่งเสริมกาเกษตร 
  -  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

 

 

  
 



  
   
 2.  กองคลัง     

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงินการ
เบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ  
การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวันการรับ  และจ่ายขาดเงิน
สะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต.     
ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บ ภาษี  
การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน คือ  

2.1 งานการเงินและบัญชี     
 -  งานการเงินและบัญชี 
 -  งานระเบียบการคลัง 
 -  งานสถิติการคลัง 
 -  งานบริหารงานคลัง 

   -  งานบ าเหน็จบ านาญ 
  2.๒  งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้    

  -  งานพัฒนารายได้ 
  -  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 

-  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  2.๓  งานพัสดุและทรัพย์สิน    

  -  งานจัดหาพัสดุ 
  -  งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 

-  งานบริหารสัญญา 
 

3.  กองช่าง   
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติ เพ่ือ 

ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง แก่อบต. 
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
  3.1  งานแบบแผนและก่อสร้าง      

-  งานออกแบบและเขียนแบบ 
  -  งานประมาณราคา 
  -  งานจัดท าราคากลาง 
  -  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 

3.2  งานควบคุมอาคาร     
  -  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
  -  งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
 

 

 

  



 
  

     3.๓  งานสาธารณูปโภค     
  -  งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณจราจร 
  -  งานเกี่ยวกับการประปา 

 4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การ

แนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการ
ส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการ
ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ  การพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทาง  
การปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  ๓  งาน  คือ 

4.1  งานส่งเสริมการกีฬาและสันทนาการ    
  -  งานส่งเสริมกฬีาและสันทนาการ 
  -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
            4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
  -  งานส่งเสริมอาชีพ 
  -  งานการศาสนา 
  -  งานบ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  -  งานกิจการเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน 
  -  งานส่งเสริมสวัสดิการ  สวสัดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา 

  ๔.๓ งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
   -  งานบริหารการศึกษา 
   -  งานพัฒนาการศึกษา 
   -  งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา 
   -  งานเครือข่ายทางการศึกษา 
   -  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
   -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   -  งานบริการข้อมูล  สถิติ 

5.  กองสวัสดิการสังคม 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห 

การส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ  ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และชุมชน
แออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น และ
กิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  มีทั้งหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 

5.1  งานสังคมสงเคราะห์       
-  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 
-  งานสถานสงเคราะห์ 
-  งานบริหารงานศูนย์การบริการผู้ด้วยโอกาส 
-  งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 

 

  



 
   
   
  5.2  งานพัฒนาชุมชน     

  -  งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 
  -  งานจัดระเบียบชุมชน 
  -  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ 
  -  งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
  -  งานด้านจิตวิทยา 

  5.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานกิจการสตรีและคนชรา 
  -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

 ๖.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ที่สังคมในด้าน

งบประมาณบัญชีและพัสดุรวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การท าสัญญา การจัดซื้อ
พัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใช้  การเก็บรักษายานพาหนะให้
ประหยัด  และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

  -  งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
  -  งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี 
  -  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน 
  -  งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
  -  งานตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
  -  งานวิเคราะห์และประเมินการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ 
  -  งานประเมินการควบคุมภายใน 
  -  งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
  -  งานบริการข้อมูล  สถิติ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟมีสภาพทั่วไปของ
พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีล าห้วย  คลอง  และสระน้ ากระจายตามพ้ืนที่  จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟมีความคล้ายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยทั่วไปจ าแนกได้ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 
35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรงกว่า
ปีที่แล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง  

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 15 องศาเซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตต าบลหินเหล็กไฟจ านวน ร้อยละ 80 มีลักษณะเป็นดินเหนียว
สามารถเก็บกักน้ าได้ พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ เป็นพืชสวน  พืชไร่ และท านา  

 
 
 

  



 
2.   ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 13 หมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 1. บ้านโนนมาลัย หมู่ที่ 4  ผู้ใหญ่บ้าน  นายเกียงไกร  ไวไธสง  
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรกาจ  จอมเกาะ 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายบุญโฮม      ภูเวียง 
 2. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5  ผู้ใหญ่บ้าน   นายวิชัย  เห็มทอง 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายมนต์  เกิดก่อ 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางบัวบาล  แก้วกล้า 
 3. บ้านโศกนาค หมู่ที่ 6  ผู้ใหญ่บ้าน   นายอมรรัตน์  บุ้งทอง 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายพิทักษ์   แสงวาโท   
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางธารีรัตน์  เพ่ิมทอง 
  4. บ้านคูบัว หมู่ที่ 7  ผู้ใหญ่บ้าน   นายส าเร็จ  ชะวูรัมย์ 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายเฉลียว       สวยรูป 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายเอ๊าะ         สวยรูป 
 5. บ้านการะโก หมู่ที่ 8  ผู้ใหญ่บ้าน   นายบุญมี  ดูเรืองรัมย์ 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายสวาท  ประสงค์สกุลชัย  
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายวิชาญ        มั่นยืน 
 6. บ้านตาหล่ า หมู่ที่ 9  ก านัน    นายประสิทธิ์  ชุ่มจิ้งหรีด 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางเฉลา  วาระรัมย ์
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายเดช  ดาบรัมย์ 
 7. บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 10  ผู้ใหญ่บ้าน   นายบุญมาก  อินทา 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายอ านาจ    พิเดช 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายสุทิน         มีแยบ 
 8. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 11 ผู้ใหญ่บ้าน   นายวิเชียร  เนตรศักดิ ์
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   น.ส.สมหมาย   ปัตตะละโพธิ์  
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายอ านาจ     ราชมาจักร 
 ๙. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 13  ผู้ใหญ่บ้าน   นางสวง  ปะวะศรี 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางสมัย         กาบกลาง   
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางค าปุ่น       คุณภาพร 
 1๐. บ้านโศกดู่ หมู่ที่ 15  ผู้ใหญ่บ้าน   นายสุพจน์  เทียบแก้ว 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางน้อย   สลางสิงห์ 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายวัชรานุชิต  ลาภเจริญ 
 1๑. บ้านสามสิลา หมู่ที่ 16 ผู้ใหญ่บ้าน    นางจุรีรัตน์ วังสุดี 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นางบุญโฮม รุ่งโรจน์    
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายโรม    กึนรัมย ์
 1๒. บ้านตาหล่ าน้อย หมู่ที่ 17 ผู้ใหญ่บ้าน    นายทองคูณ ดีราชรัมย์ 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายสมพงษ ์ ทองน า 
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นางวิลัย สติภา 

 

  



 
 
      
 2.2 การเลือกตั้ง   

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีทั้งหมด  13  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี    ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมือง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการ
เลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน 

3.   ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  จ  านวนประชากรในองค์การบริหารส ่วนต าบลหิน เ ห ล็ก ไ ฟ  ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564      
มีจ านวน ทั้งสิ้น 6,562  คน เป็นชาย 3,263 คน เป็นหญิง 3,299 คน จ านวนหล ังคาเรือนทั้งสิ้น 1,769
หล ังคาเรือน 

ตารางที ่ ๑ สร ุปจ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือน 

 

 
 

  

ล าดับ หมู่/ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน 

ผู้น าหมู่บ้าน 

ผู้ใหญบ่้าน/ก านัน ชาย หญิง รวม 

1 หมูที่ 4    บ้านโนนมาลยั 456 48๙ 94๕ 2๘๖ นายเกรียงไกร ไวไธสง(ผู้ใหญ่บา้น) 

2 หมูที่ 5    หัวฝาย 39๙ 40๙ 80๕ 19๘ นายวชิัย      เห็มทอง(ผู้ใหญ่บ้าน) 

3 หมูที่ 6    โศกนาค 23๘ 23๑ 4๖๙ 11๕ นายอมรรัตน์ บุง้ทอง(ผู้ใหญ่บา้น) 

4 หมูที่ 7    คูบัว 3๘๔ 3๘๐ 76๔ 16๙ นายส าเร็จ    ชะวูรัมย(์ผู้ใหญ่บา้น) 

5 หมูที่ 8    การะโก 3๕๕ 3๕๐ ๗๐๕ 17๘ นายบุญมี     ดูเรืองรัมย์(ผู้ใหญ่บ้าน) 

6 หมูที่ 9    ตาหล่ า ๓๐๘ 3๔๑ 6๔๙ 1๕๐ นายประสิทธิ์  ชุ่มจิ้งหรีด(ก านัน) 

7 หมูที่ 10  ท่าม่วง 22๖ 22๑ 4๔๗ 11๕ นายบุญมาก   อินทา(ผู้ใหญ่บา้น) 

8 หมูที่ 11  หนองหัวช้าง 131 108 239 68 นายวิเชียร     เนตรศักดิ์(ผู้ใหญ่บ้าน) 

9 หมูที่ 12  หนองไผ่ 1๔ 1๐ 2๔ 1๖ - 

10 หมูที่ 13  โคกก่อง 12๘ 1๓๙ 26๔ ๘๑ นางสวง       ประวะศรี (ผู้ใหญบ่้าน) 

11 หมูที่ 15  โศกดู่ 216 215 431 146 นายสพุจน์    เทียบแก้ว(ผู้ใหญบ่้าน) 

12 หมูที่ 16  สามศิลา 245 234 479 165 นางจุรีรัตน์      วังสุด(ีผู้ใหญ่บ้าน) 

13 หมูที่ 17  ตาหล่ าน้อย 166 172 338 82 นายทองคูณ    ดีราชรัมย์(ผู้ใหญ่บ้าน) 

รวม 3,26๓ 3,2๙9 6,5๖๒ 1,7๖๙  



 
 

4.   สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา  

                             สถานศกึษาในเขตองคก์ารบริหารส ่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีโรงเรียนประถมศ ึกษา  จ านวน 5  แห่ง  คือ 

1.  โรงเรียนบ้านโนนมาลัยหัวฝาย    ต้ังอยู่  หมู่ที ่ 4  บ้านโนนมาลัย 
2.  โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง      ต้ังอยู่  หมู่ที ่ 10  บ้านท่าม่วง 
3.  โรงเรียนบ้านหนองรัก              ตั้งอยู่   หมู่ที่  8   บ้านการะโก 
4.  โรงเรียนบ้านตาหล่ า              ตั้งอยู่   หมู่ที่  9   บ้านตาหล่ า 
5.  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎรพัฒนา)    ตั้งอยู่   หมู่ที่  11  บ้านหนองหัวช้าง 
 
        สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส ่วนต าบลหินเหล็กไฟ โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา          
จ านวน 1 แห่ง คือ    โรงเรียนบ้านคูบัว  ตั้งอยู่  หมู่ที ่ 7   บ้านคูบัว 
 

ศูนย์เด็กก ่อนเกณฑ์ จ านวน  5 แห่ง คือ 

 1.  ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนมาลัย  ต้ังอยู่   หมู่ที ่  4   บ้านโนนมาลัย 
 2.  ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน           ตั้งอยู่  หมู่ที ่  5   บ้านหัวฝาย 
 3.  ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโศกนาค     ตั้งอยู่  หมู่ที ่  6   บ้านโศกนาค 

4.  ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาราม         ตั้งอยู่  หมู่ที ่  8   บ้านการะโก  
 5.  ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหล่ า           ตั้งอยู่ หมู่ที ่   9   บ้านตาหล่ า 

ตารางท่ี ๒ แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนในเขตองค์การบริหารส ่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 
ตารางท่ี   3 แสดงขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตองค์การบริหารส ่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 
    

  

 

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 รวมทั้งส ิ้น 
โรงเรียนบ้านโนนมาลัยหัวฝาย ๔๑ 1๘ 12 15 17 20 13 - - - 136 

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 13 8 10 12 9 6 14 - - - 72 

โรงเรียนบ้านคูบัว 13 10 13 12 11 10 8 8 18 23 126 

โรงเรียนบ้านหนองรัก 13 5 8 7 4 6 6 - - - 49 

โรงเรียนบ้านตาหล่ า 19 8 7 12 12 19 12 - - - 89 

โรงเรียนหนองดุมหัวช้าง 9 8 4 7
3 

9 5 7 - - - 49 

รวม 108 57 54 65 62 66 60 8 18 23 521 



 

ที่มา : ข้อมูลกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เดือน  กรกฎาคม  256๔ 
ตารางท่ี  4  แสดงข้อมูลศูนย ์พ ัฒนาเด็กเล็ก 
 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนเด็กก่อนเกณฑ์ จ านวนบุคลากร 

ชาย หญิง รวมท้ังสิ้น ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
รวม

ทั้งสิ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนมาลัย 4 7 11 1 1 2 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโศกนาค 11 ๙ 20 1 1 2 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ๘ 1๕ 23 1 1 2 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตาหล่ า ๗ 1๓ 20 2 - 2 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาราม 10 7 17 1 1 2 

รวม 50 51 91 6 4 10 

ที่มา : ข้อมูลกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เดือน  มิถุนายน  256๔ 

4.2 สาธารณสุข  
พ ื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ มีศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 1   แห่ง ดังนี้ 
1.  โรงพยาบาลส ่งเสร ิมสุขภาพบ้านโนนมาลัย   ต้ังอยู่  หมู่ที่  4  บ้านโนนมาลัย 
4.3  อาชญากรรม  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชนเล็กน้อย  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว โดยการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือให้เกิดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอ
ก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน
ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ท่ีสามารถด าเนินการได้ 

 

  

 

 

ช ื่อสถานศึกษา 
จำนวน 

บุคลากรคร ู
พน ักงาน 
ราชการ 

 

คร ูอตัราจ้าง 
จำนวน 

ลูกจ ้างประจำ 
 

รวม 
ทัง้สิ้น ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

โรงเรียนบ้านโนนมาลัยหัวฝาย  3 5 - 3 - - 1 - 12 

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง  5 1 1 - 1 1 1 - 10 

โรงเรียนบ้านคูบัว  7 7 - 1 - - 1 - 16 

โรงเรียนบ้านหนองรัก  2 3 1 - - 2 - - 8 

โรงเรียนบ้านตาหล่ า  2 5 - 1 - 3 1 - 12 

โรงเรียนหนองดุมหัวช้าง  2 2 2 2 - 1 - - 9 

รวม  23 23 4 7 1 7 4 - 69 



 
       ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๕)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส 
(๖)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง(๗)  

ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน (๘)   

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
     5.1 การคมนาคม  
  การคมนาคมขนส่ง ในเขตองคก์ารบริหารส ่วนต าบลหินเหล็กไฟ    มีเส้นทางในการคมนาคมค ือ ทาง

หลวงจังหว ัดสายบุรีรัมย์  – พุทไธสง และสายหนองขวาง – ปอหู ท าให้การติดต่อท าได้สะดวกขึ้น สามารถ ติดต่อกับ
อ าเภอใกล้เคียงได้สะดวก  ดังนี้ 
                     องคก์ารบริหารส ่วนต าบลหินเหล็กไฟ – อ าเภอคูเมือง   จังหว ัดบุรีร ัมย ์     ระยะทาง  18  กม.      
                     องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ – อ าเภอพุทไธสง  จังหว ัดบุรีร ัมย์      ระยะทาง 46 กม.          
                     องคก์ารบริหารส ่วนต าบลหินเหล็กไฟ– อ าเภอเม ืองบุรีรัมย์ จ ังหว ัดบุรีร ัมย์   ระยะทาง 28  กม. 
                     องคก์ารบริหารส ่วนต าบลหินเหล็กไฟ – อ าเภอสตึก           จังหว ัดบุรีร ัมย์  ระยะทาง  35  กม. 

 5.2 การประปา  
การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   เดิมเป็นประปาหมู่บ้านซึ่งแต่ละหมู่บริหารจัดการเอง  ต่อมา
เกิดปัญหาบริหารจัดการไม่ได้  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟจึง  น ามาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ซ่ึงมีจ านวนครัวเรือนที่ใช ้น้ าประปา ประมาณ 1,298 ครัวเร ือน ประปาหมู่บ้านมี 7 
แห่ง   สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน     คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบาง
หมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ าจากสระ
หนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าโครงการ
เกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความ
จ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  แหล่งน้ าดิบที่ใช้
ผลิตน้ าประปาได้จาก  แหล่งน้ าผิวดิน  และบ่อบาดาล 
  5.3 การไฟฟ้า  

ส าหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟเป็น 
หน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอคูเมือง ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ      

          5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์
ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น  โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับ
สถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 

 

  



      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจ า
อ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุด
วันอาทิตย์   

 -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟมีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  มีบางรายการที่ยัง
ขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่
หากประชาชนเดือดร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 

 6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 

  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ดังนี้ 

1.   การเพาะปล ูก ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  คือ มีการเพาะปล ูกพ ืชที่ส าคัญ 
คือการเพาะปล ูกข ้าว ซึ่งมีการเพราะปลูกมากกว่าพืชชนิดอ่ืน พ้ืนท ี่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบ จ ึงเหมาะแก ่การปลูกข ้าว 
นอกจากการปล ูกข ้าวแล้ว ยังมีการปลูกอ้อย ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกยางพารา และพ ืชผักบางส่วนนอกฤดทู  านา 

 แหล่งตลาดทางการเกษตร 

เกษตรกรที่ปลูกอ้อยไปขายที่โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ในเขตหินเหล็กไฟ เกษตรกรที่ปลูกมัน 
ส าปะหลังน าผลผลิตไปขายที่แหล่งรับซื้อในเขตต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เกษตรกรที่ปลูกข้าว
น าผลผลิตไปขายที่ร้านรับซื้อ  สหกรณ์การเกษตร และโรงสี ในอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มี
พ่อค้ามารับซื้อ หรือบางส่วนน าไปจ าหน่ายที่ตลาดนัด   

6.2  การประมง 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  
 6.3  การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
6.4  การบริการ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟไม่มีรีสอร์ทให้บริการ   มีเป็นห้องเช่ารายเดือน   
ส่วนร้านอาหารก็เป็นร้านค้าในหมู่บ้านเปิดเป็นอาหารตามสั่งทั่วไป   
 6.5  การท่องเที่ยว 

  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  
 

 

  



 
 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟไม่มีอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   
จ านวน  20  แห่ง   

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน    1     แห่ง 
บริษัท   1 แห่ง ร้านเสริมสวย     4  แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง โรงเรือนเลี้ยงสัตว์    9 แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ   แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
โรงขนมจีน  1     แห่ง ร้านซ่อมรถ      2 แห่ง 
องค์กร/กลุ่มอาชีพ 

    จากการสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ในต าบลหินเหล็กไฟ 
ดังนี้ กลุ่มเย็บผ้า  กลุ่มทอเสื่อกก  กลุ่มจักสาน  และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

6.8 แรงงาน 

  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในวัยแรงงาน แต่ค่าแรงใน
พ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่
มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

7. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
๗.1  การนับถือศาสนา 

  ประชาชนในต าบลหินเหล็กไฟ  นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  11  แห่ง  ดังนี้ 
1.  ว ัดบ้านโนนมาลัย        ต้ังอยู่  หมู่ที ่ 4  บ้านโนนมาลัย 
2.  ว ัดอัมพวัน   ต้ังอยู่  หมู่ที ่ 5  บ้านหัวฝาย 
3.  ว ัดบ้านโศกนาค         ตั้งอยู่  หมู่ที ่ 6 บ้านโศกนาค 
4.  วัดบัวภิรมย์    ตั้งอยู่  หมู่ที่  7   บ้านคูบัว 
5.  วัดสุทธาราม               ตั้งอยู่  หมู่ที่  8   บ้านการะโก 
6.  วัดบ้านตาหล่ า  ตั้งอยู่  หมู่ที่  9  บ้านตาหล่ า 
7.  วัดบ้านนาหลวง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  10  บ้านท่าม่วง 
8.  วัดบ้านหนองหัวช้าง    ตั้งอยู่  หมู่ที่  11  บ้านหนองหัวช้าง 
9.  วัดบ้านโคกก่อง           ตั้งอยู่  หมู่ที่  13  บ้านโคกก่อง 
10. วัดป่าหนองขาย่าง           ตั้งอยู่ หมู่ที่  13 บ้านโคกก่อง 
11. วัดบ้านโศกดู่           ตั้งอยู่  หมู่ที่  15 บ้านโศกดู่ 

 ม ีส านักสงฆ์ ในเขต องค์การบริหารส ่วนต าบลหินเหล็กไฟ จ  านวน 3  แห่ง คือ 
1. ส านักสงฆ์โนนขมิ้น  ตั้งอยู่ระหว่าง  หมู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย และหมู่ที่ 11 บ้านหนองหัวช้าง 
2. ส านักสงฆ์สามศิลา  ตั้งอยู่  หมู่ที่  16  บ้านสามศิลา 
3. ส านักสงฆ์ธรรมมงคล  ตั้งอยู่  หมู่ที่  17  บ้านตาหล่ าน้อย 

                       

     



7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม 
-  ประเพณีแซนโดนตา    ประมาณเดือน  ตุลาคม 

7.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การร าโต๊รด   
ทอเสื่อกก  เลี้ยงไหม 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญพู่ดภาษาอิสาน (ลาว) รองลงมาเป็นภาษาเขมร 
 

7.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลหินเหล็กไฟ มีสินค้าพ้ืนเมืองจะเป็น ผ้าฝ้ายตีนแดง  ผ้าไหม  เสื่อกก จักสาน
ตะกร้า  ไข่เค็ม ของกลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนที่ 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแหล่งน้ าธรรมชาติล าห้วย/คลอง 
ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้างบางพ้ืนที่   

8.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟมีป่าชุมชนใช้ร่วมกันและป่าไม้ที่ประชาชนปลูก
ไว้ใช้สอยเอง  

     ตารางที่ ๑๔ ป่าชุมชนหรือป่าธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

ล าดับที่ ชื่อป่าชุมชน เนื้อที ่(ไร่) ตั้งอยู่ที่ หมายเหตุ 
1 โคกโนนขมิ้นสาธารณประโยชน์ 173 โนนมาลัย  หมู่ที่ 4  
2 ป่าช้าบ้านตาหล่ าสาธารณประโยชน์ 4 บ้านตาหล่ า  หมู่ที่ 9  
3 โคกป่าช้าบ้านหัวฝายสาธารณประโยชน์ 136 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5  
4 โคกป่าข้าบ้านคูบัวสาธารณะประโยชน์ 10 บ้านคูบัว หมู่ที่ 7  
5 หนองม่วงสาธารณประโยชน์ 260 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่  11  
6 โคกหนองขาย่าง 1,640 บ้านโคกก่อง หมู่ที่  13  

 
 
๘.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟไม่มีภูเขา 
๘.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟมีป่าชุมชน

และล าห้วยลึก ที่อนุรักษ์ไว้ให้ประชาชนใช้สอยร่วมกันหลายหมู่บ้าน   
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