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1. บทน ำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ไดก้ าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น    โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น   เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน   ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและ
บูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 

 

แผนการด าเนินงานจะเปน็เครื่องมือส าคัญในการบรหิารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน   เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
  
2.  วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนนนนงำน 
2.1  เพื่อให้การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน  ภายใต้ศักยภาพ    
      ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
2.2  เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติต าบล 
2.3  เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2.4  เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.5  เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
 
กลยุทธ์และเนทคนนคในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนนนงำน 

 ในการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  มุ่งหวังที่จะจัดท าแผน 
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการ  ปัญหาของท้องถ่ินและศักยภาพที่มีอยู่  ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงจึง
ได้ด าเนินการจัดท าแผนโดยใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีดังนี้ 
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ทั้งข้อมูลเชิง 

ประวัติศาสตร์  สังคม  การเมือง  เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม  ตลอดทั้งภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
2) รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชน  ประชาคมและในรูปแบบการบูรณาการ 

แผนแต่ละส่วน 
3)  รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นเสนอผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อก าหนดแนวนโยบาย 
4) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยการมีส่วน 

ร่วมของประชาชน  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
 
 

บทน ำ 
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3.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนนนงำน 
 

  ขั้นตอนท่ี  1   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา  โดยโครงการ 

 กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง  โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่น ที่ด าเนินการในพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าจะเกดิประโยชน์ในการประสาน
การด าเนินงานในพื้นที่ 

5) โครงการ/กิจกรรม  จากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น     

 

  ขั้นตอนท่ี  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ิน   ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   แล้วเสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น    โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น   เพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน   ลด
ความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของ
แผนงาน / โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
 

  ขั้นตอนท่ี  3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็น
แผนการด าเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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แผนผังกำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนนนนงำน 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

เสนอร่างฯ ต่อผูบ้รหิารท้องถ่ิน 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 

หน่วยงานอื่น 

ประกำศใช้ ผู้บริหารท้องถ่ิน 
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4. ระยะเนวลำในกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนนนนงำน 
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแหง่  จัดท าแผนการด าเนนิงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 

สามสบิวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
  หากคาดว่าจะด าเนินการจัดท าไม่แล้วเสรจ็ภายในก าหนดใหเ้สนอขอขยายเวลาการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานต่อผูบ้รหิารท้องถ่ิน 

2) ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้จัดท าแผนการด าเนินงานตาม ข้อ 1)  แล้วหาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีารจัดต้ังงบประมาณเพิ่มเติม  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณเพิม่เตมิ
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น 
(โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิม่เติม  ฉบับที่ 1,2,3,4,.....) 

 
  5. ประโยชน์ของกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนนนนงำน 

  5.1  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการที่ด าเนนิการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ 
       องค์การบรหิารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ 

  5.2  ท าให้องค์การบรหิารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
  5.3  ท าให้มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดให ้

      รวดเร็ว  
  5.4  ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  มีความสะดวกสามารถตรวจสอบได้ 
  5.5 ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความประหยัด ถูกต้อง และเป็นระเบียบแบบแผน 
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คณะท ำงำนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบรนหำรส่วนต ำบล 
1. นางสาวนุชนภา    อภัยนุกูล  ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชน ี กระเบากลาง  ผู้อ านวยการกองคลงั     กรรมการ 
3. นายพลอย ทวีรัตน์   ประชาคมทอ้งถ่ิน  กรรมการ 
4. นายสมเกียรติ    ปิวไธสง  ประชาคมทอ้งถ่ิน  กรรมการ 
5. นายสมควร  อาภรณ์แก้ว  ประชาคมทอ้งถ่ิน  กรรมการ 
6. นางอารมย์     ปลอดทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

1. นายวิรันด์  ปัดตาละคะ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
2. นายจรัส  สมรสุ  รองนายก อบต.ทบัสวาย  กรรมการ 
3. นายเขียน  อาภรณ์แก้ว รองนายก อบต.ทบัสวาย  กรรมการ 

  4. นายสงกา   มิโนทานัง ส.อบต.ทับสวาย   กรรมการ 
5. นายวุฒิชัย  โพธ์ิปาน  ส.อบต.ทับสวาย   กรรมการ 
6. นายกิตติคม  บุญพา  ส.อบต.ทับสวาย   กรรมการ  
7. นายประกอบ  ปัจยะเก  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
8. นายวิบูลย์  ดุลไธสง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
9. นายค าพา  แก้วนะรา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
10. นายประสทิธ์ิ  กสิประกอบ ผอ.รพ.สต.ทบัสวาย  กรรมการ 
11. นายวีรชัชช์  นิลทวี  ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านทับสวาย กรรมการ 
12. นายพิชิต  ดาวไธสง ครู กศน.ต าบลทับสวาย  กรรมการ 
13. นายเจริญ  วันไธสง  ประชาคมทอ้งถ่ิน  กรรมการ 
14. นายสมหมาย  ถ่ินดอนหวาย ประชาคมทอ้งถ่ิน  กรรมการ 
15. นางกนกพัตร  นาคทองหลาง ประชาคมทอ้งถ่ิน  กรรมการ 
16. นายจักรกริช  แสงโลโพ ประชาคมทอ้งถ่ิน  กรรมการ  
17. นายวิเชียร  โยวราช  ประชาคมทอ้งถ่ิน  กรรมการ 
18. นายด าเนิน  นนทะการ ประชาคมทอ้งถ่ิน  กรรมการ 

  19. นางสาวนุชนภา     อภัยนุกูล ปลัด อบต.ทับสวาย กรรมการและเลขานุการ 
  20. นางอารมย์   ปลอดทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมกำรตนดตำมและประเนมนนผลแผนพัฒนำ 
1. นายฌานปกรณ์  เอี่ยมรัมย ์    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ       ประธานกรรมการ 
2. นายจ าปา      พัจนา     ผู้ทรงคุณวุฒ ิ               กรรมการ 

  3. นายสมเกียรติ  ปิวไธสง    ประชาคมท้องถ่ิน          กรรมการ 
4. นายชนาธิป    โยวราช    สมาชิกสภา อบต.ทับสวาย     กรรมการ 
5. นายเฮียง    ทวีรัตน์    สมาชิกสภา อบต.ทับสวาย     กรรมการ 

  6. นายอภิสิทธ์ิ    รอดสุโข    ประชาคมท้องถ่ิน      กรรมการ 
7. นายประสิทธ์ิ   กสิประกอบ    ผอ. รพ.สต.ทบัสวาย      กรรมการ 

    8. นายพิชิต     ดาวไธสง    ครู กศน.ต าบลทับสวาย      กรรมการ 
  9. นางสาวนุชนภา  อภัยนุกูล    ปลัด อบต.ทับสวาย      กรรมการ 
  10.นายบุญมี       ภูทาวัน    สมาชิกสภา อบต.            กรรมการและเลขานุการ 

11. นางอารมย์    ปลอดทอง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           ผู้ช่วยเลขานุการ 
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6. สภำพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำนขององคก์ำรบรนหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
 

6.1  ประวัตนควำมเนป็นมำ 
 

ท่ีมำ / ประวัตนควำมเนป็นมำของต ำบล 
เริ่มก่อตั้งในปี  พ.ศ.2468  คนกลุ่มแรกที่มาตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนทับสวาย หมู่ 12  ต าบลงิ้ว  

อ าเภอพิมาย  คือนายเจ๊ก  ดาวไธสง  และนายจัน  วรจันทร์  ได้อพยพมาจากบ้านหนองหว้า ต าบลหนองหว้า  
อ าเภอพุทธไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  และจากบ้านเป็กด า  อ าเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งที่มาของช่ือ
หมู่บ้าน  เป็นที่ตั้งทับ  “ทับ” แปลว่า  ที่พักของนายพรานล่าสัตว์ หรือที่หยุดพักของกองคาราวานที่ค้าวัว ควาย 
ในสมัยก่อน  ส่วนใหญ่จะตั้งกองคาราวานที่หนองน้ า  มีช่ือว่า  “หนองสวาย” หนองน้ านี้มีสัตว์ป่าลงมากินน้ าเป็น
จ านวนมาก  บริเวณหนองน้ าเป็นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ุนานาชนิด ดินก็เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงมกีารจบั
จองพื้นที่กันโดยการถากถางบริเวณป่าเป็นจ านวนมาก เกิดเป็นหมู่บ้านข้ึนมาและมีการตั้งช่ือหมู่บ้านว่า “บ้านทับ
สวาย”  หมู่ 12  ต าบลงิ้ว  อ าเภอพิมาย และได้แยกมาจัดต้ังข้ึนเป็นต าบล และต่อมาก็เริ่มตั้งรกรากกันเป็นชุมชน
ใหญ่ มีจ านวนครัวเรือนเพิ่มข้ึนมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันน้ี  ประชาชนส่วนใหญ่  พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนา
พุทธ    

 
6.2  ลักษณะภูมนประเนทศ 

  ต าบลทับสวาย  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับที่ดอน  ดินเป็นดินร่วนปนทราย 
 

6.3 ลักษณะภูมนอำกำศ 
- ลักษณะภูมิอากาศแบบรอ้นช้ืนสลับร้อนแหง้แล้งหรอืฝนเมอืงร้อนเฉพาะฤดู  

                    - ปริมาณน้ าฝน  ได้รับฝนอย่างเด่นชัด 2 ทางด้วยกันคือ ฝนจากมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับ
น้อยและไมส่ม่ าเสมอ   ส่วนมากเป็นปลายลมของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และฝนจากพายุดเีปรสชันทีเ่คลื่อนที่
เข้ามาในทิศทางตะวันออก ไปทางตะวันตกปีละ 3-4 ลูก ท าให้ได้รับฝนเพิม่ขึ้น 

- ฤดูกาล   มี 3 ฤด ูคือ ฤดูฝน  ฤดูหนาวและฤดูร้อน  
                  ฤดูฝน   เริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนและไปสิ้นสุดในเดือนตลุาคม 
ฝนที่ได้รบัส่วนใหญ่เป็นฝนที่มากบัลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้และ จากพายุดเีปรสชันในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
มักเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะในปีที่ฝนเริม่เร็วฝนอาจหยุดไประยะหนึ่งซึง่จะท าให้พืชผลเสียหาย 
                 ฤดูหนาว   เริ่มประมาณกลางเดือนตลุาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เดือนตลุาคมเป็นระยะเปลี่ยน
ฤดูจากฤดูฝนมาเป็นฤดูหนาว มวลอากาศเย็นหรือ ลิม่ความกดอากาศสูงจาก ประเทศจีนเริ่มแผล่งมาปกคลมุ
โดยทั่วไป ซึ่งได้น าความเย็นและแห้งแล้งมาลงสู่พื้นทีส่่วนใหญ่ของภาค ท าให้อุณหภูมิค่อย ๆ ลดลง จงัหวัดทาง
ตอนเหนือของภาคอีสานได้รบัอิทธิพลจาก มวลอากาศเย็น หรือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอืมากทีสุ่ด   จึงมี
อุณหภูมิต่ ากว่าจังหวัดทางตอนกลาง และตอนใต้ของภาค จ.เลย เป็นจงัหวัดทีม่ีอุณหภูมิโดยทั่วไปต่ าที่สุดของ 
ภาคและของประเทศ 
                 ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ถึงเดอืนพฤษภาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มได้รบัลม
ตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และจากอ่าวไทย แต่เนื่องจากภูมิภาคนี้อยู่ห่าง ไกลทะเล อุณหภูมิจึงสงู
โดยทั่วไปและแหง้แลง้ 
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 6.4  ด้ำนกำรเนมือง/กำรปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ได้รับการยกฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย” 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่ วนต าบล พ.ศ. 2537  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่  116  ตอนที่ 9 ก ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2542  

   1)  ท่ีตั้ง/เนขตกำรปกครอง 
ต าบลทับสวาย  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือเป็น

ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร    และตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  226  (นครราชสีมา – บุรีรัมย์) ซึ่งมีระยะทางประมาณ  67 กิโลเมตร  ซึ่งเป็นจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหนองตะไก้ และบ้านสระแก้ว   ต าบลเมืองพลับพลา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านตะโก  และบ้านหนองโน  ต าบลตะโก 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านหลุมดิน  เขตเทศบาลต าบลหินดาด 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับบ้านหนองโสน  และบ้านห้วยแถลง  เขตเทศบาลต าบลห้วยแถลง 
  ทนศเนหนือ   ติดต่อกับบ้านหนองตะไก้และบ้านสระแก้ว     ต าบลเมืองพลับพลา   เริ่มจากพิกัด TB   
424729 ไปทางทิศตะวันออกตามถนน  รพช.  ถึงพิกัด TB 433630  ระยะทางประมาณ 0 + 900 กม. ไปทางทิศ
ตะวันออกตามถนน รพช. ไปบรรจบสามแยกถนนลูกรังบ้านตะไก้  ถึงพิกัด 442627 ระยะทางประมาณ 0+850 
กม. ไปตามทางเกวียนบรรจบถนน รพช. บ้านสระแก้ว ที่พิกัด TB 472650 ระยะทางประมาณ 4+200 กม. ไป
ทางทิศตะวันออกตามถนน รพช. ไปบรรจบทางเกวียน ที่พิกัด TB 470653 ระยะทางประมาณ 2+100 กม. ไป
ทางทิศตะวันออกตามถนนลูกรัง ไปบรรจบถนน รพช. ที่พิกัด TB 499643 ระยะทางประมาณ 1+100 กม. 

ทนศตะวันออก ติดต่อกับบ้านตะโก  และบ้านหนองโน ต าบลตะโก เริ่มจากพิกัด TB 499643     
ไปทางทิศใต้ตามถนน รพช. ถึงพิกัด TB 498632 ระยะทางประมาณ 1+100 กม. ไปทางทิศตะวันตกตามถนน 
รพช. ถึงพิกัด TB 494732 ระยะทางประมาณ 0+400 กม. ไปทางทิศใต้ตามถนน รพช. ถึงพิกัด TB 494721 
ระยะทางประมาณ 1+150 กม. ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนน รพช. ถึงพิกัด TB 492619 ระยะทาง
ประมาณ 0+400 กม. ไปทางทิศตะวันตกตามทางเกวียน ถึงพิกัด TB 485619 ระยะทางประมาณ 0+650 กม. ไป
ทางทิศใต้ ตามทางเกวียนถึงพิกัด TB 485614 ระยะทางประมาณ 0+500 กม. ไปทางทิศตะวันตกลงไปทางทิศใต้
ตามทางเกวียนบรรจบถนน รพช. ถึงบ้านตะโก TB 487607 ระยะทางประมาณ 2+100 กม. ต่อไปตามถนน รพช. 
ผ่านบ้านตะโก พิกัด TB 494706 ระยะทางประมาณ 0+800 กม. ไปทางทิศใต้ตามทางเกวียน ไปบรรจบทางรถไฟ 
ถึงพิกัด TB 502593 ระยะทางประมาณ  1+500 กม. 

ทนศใต ้ ติดต่อกับหนองโสน  บ้านห้วยแถลง  เขตเทศบาลต าบลห้วยแถลง  เริ่มจากพิกัด TB 
501592  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวรางรถไฟผ่านบ้านสุขสันต์ ถึง พิกัด TB 407596 ระยะทางประมาณ 9+500  
กม. 

ทนศตะวันตก  ติดต่อกับบ้านหลุมดิน  เขตเทศบาลต าบลหินดาด  บ้านโนนส าราญ ต าบลเมือง
พลับพลา เริ่มจากทางเกวียนที่บรรจบรางรถไฟที่พิกดั  TB 502593 ไปทางทิศตะวันตกตามรางรถไฟไปถึงพิกัด TB 
40896 ระยะทางประมาณ 9+300 กม. ไปทางทิศเหนือ ตามทางเกวียนบรรจบถนน รพช.ที่พิกัด TB 426599 
ระยะทางประมาณ 0+300 กม. ไปทางทิศตระวันออกเฉียงเหนือตามถนนลูกรัง ถึงบ้านสระทอง ที่พิกัด TB 
427617  ระยะทางประมาณ  3+000 กม. จากบ้านสระทองตามถนนลกูรังไปทางทิศเหนือบรรจบถนน รพช. บ้าน
โนนส าราญ ที่พิกัด TB 425629 
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   ศักยภำพขององค์กำรบรนหำรส่วนต ำบล 
   1)  ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จ านวน 5  คน  ประกอบด้วย 
 

ล ำดับท่ี ชื่อ  –   สกุล ต ำแหน่ง 

1. นายวิรันด์          ปดัตาละคะ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลทับสวาย 

2. นายจรสั            สมรุส รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย 

3. นายเขียน           อาภรณ์แก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย 

4. นายปานศิริ         เวียนนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

5. นายฐาปกรณ์       กอประพันธ์ ที่ปรกึษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย 
  

   2)  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จ านวน  14  คน  ประกอบด้วย 
 

ล ำดับท่ี ชื่อ    -   สกุล ต ำแหน่ง 
1. นางสาวธัญณภัทร์เมธี    เช้ือวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
2. นางสาวนารี        ดาษไธสง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
3 นายบุญมี           ภูทาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  1 
4. นายวุฒิชัย          โพธ์ิปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  2 
5. นายประสิทธ์ิ        แสงบัณฑิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  3 
6. นายเฮียง            ทวีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  3 
7. นายกิตติคม         บุญพา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  4 
8. นายชนาธิป          โยวราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  5 
9. นางสุนันท์           ทรัพย์นา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  5 
10. นายสงกา            มิโนทานัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  6 
11. นายสนั่น            ลีวงศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  7 
12. นายสมศักดิ์         มาลาศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  7 
13. นางหวาน            เภาศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  8 
14. นายประดิษฐ์        อดิสสร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  8 
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    3)  จ านวนบุคลากรพนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปัจจุบันมี จ านวน  19  
คน และส่วนราชการจ านวน  5  ส่วน  ดังนี้ 

 

 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลทับสวำย   จ ำนวน  4  คน 
 

ล ำดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง 

1. นางสาวนุชนภา       อภัยนุกูล 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทอ้งถ่ิน ระดับกลาง) 

2. นางอารมย์           ปลอดทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

3. นางสาวสุภาวิดา    วิลัยรัก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 

4. จ่าเอกบุญเยี่ยม      ศรีประสิทธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
  
 
 กองคลัง     จ ำนวน   2  คน 
 

ล ำดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง 

1. นางรัชนี              อนุศิริ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเกบ็รายได ้

2. นางสาวพิกลุ        ศิริปร ุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
  
  

กองช่ำง   จ ำนวน  3  คน 
ล ำดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง 

1. นายฉัตรพงษ์          เฉยไสย ผู้อ านวยการกองช่าง(นกับริหารงานช่าง) 

2. นายพรหมทอง        ทับเที่ยง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

3. นางยุพดี               แถวไธสง คนงานทั่วไป 
 
 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  จ ำนวน   5  คน 

ล ำดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง 

1. นายวีระยุทธ      กฤษหมื่นไวย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

2. นางปราณี         วันไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก 

3. นางปัทมา         ปัจจัยโคถา ครูผู้ดูแลเด็ก 

4. นางวิจิตตรา       แสนมี ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

5. นางสาวสมฤดี     ปราณีตพลารกัษ์ ผู้ดูแลเดก็เล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย 
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ส่วนสวัสดนกำรสังคม  จ ำนวน   3  คน 

ล ำดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง 

1. นางสาวชุติกาญจน์      ภูฉัตร์พัชรมาศ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม  
(นักบริหารงานสวัสดิการสงัคม ระดับต้น) 

2. นางศรีอ าพร          เลาหวนิช เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนปฏิบัติงาน 

3. นางสาวอรทัย         ธิติพิศุทธ์ิกุล นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจ า) 
   
 

4) ระดับการศึกษาของบุคลากร   จ านวน  17 คน 
   มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา  จ านวน   2 คน 
   ปริญญาตรี   จ านวน   8  คน 
   ปริญญาโท   จ านวน   7  คน 

 
2)  เนน้ือท่ี  

 ต าบลทับสวาย มีพื้นที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ทั้งหมดประมาณ  30  ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ  18,750 ไร่  เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายโดยจ านวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ต าบลทับ
สวาย  มีจ านวนเต็ม  7  หมู่บ้าน  และหมู่ที่ 8 มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลต าบลห้วยแถลง 

 
 3)  กำรเนลือกต้ัง 

 จ ำนวนหมู่บ้ำน องค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย มีหมู่บา้นทั้งหมด จ านวน   8  หมู่บ้าน 
 

 หมู่ที่  1  บ้านทับสวาย      นายฌานปกรณ์   เอี่ยมรัมย์ 
 หมู่ที่  2  บ้านทับสวายพัฒนา  นายเจริญ        วันไธสง 
 หมู่ที่  3  บ้านสะพานสาม   นายจักรกริช     แสงโลโพ 

หมู่ที่  4  บ้านเจริญผล   นางกนกพัตร    นาคทองหลาง 
 หมู่ที่  5  บ้านหนองหว้า   นายวิเชียร       โยวราช 
 หมู่ที่  6  บ้านบุตะเภา   นายสมหมาย   ถ่ินดอนหวาย  
 หมู่ที่  7  บ้านสระทอง   นายด าเนิน      นนทะการ 
 หมู่ที่  8  บ้านสุขสันต์    นายปพิษร       เงาะสนาม 
 

* จ านวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ต าบลทับสวาย มีจ านวน  8  หมู่บ้าน   หมู่ที่ 8 มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลต าบลห้วยแถลง  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
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4) ประชำกร 
          ข้อมูลจ านวนประชากร  ทั้ง  8 หมู่บ้าน (ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี) 
          

ประชากรทั้งสิ้น 4,074  คน แยกเป็นชาย  2,016   คน 
      แยกเป็นหญิง  2,058   คน 
      มีความหนาแน่นเฉลี่ย    136 คน/ตร.กม. 
      มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด    1,322  ครัวเรือน 

 
 

รำยงำนจ ำนวนสถนตนประชำกรและบ้ำน 
ประจ ำปี พ.ศ.2564 

 

ต าบล หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
ต าบลทับสวาย  ทับสวาย 628 648 1,276 434 
ต าบลทับสวาย  ทับสวายพัฒนา 506 560 1,066 321 
ต าบลทับสวาย  สะพานสาม 97 99 196 72 
ต าบลทับสวาย  เจริญผล 255 260 515 167 
ต าบลทับสวาย  หนองหว้า 103 82 185 62 
ต าบลทับสวาย  บุตะเภา 147 128 275 103 
ต าบลทับสวาย  สระทอง 261 256 517 136 
ต าบลทับสวาย  สุขสันต์ 19 25 44 14 

  2,016 2,058 4,074 1,322 
ที่มา  สถิติประชากร ประจ าปี พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 14  มิถุนายน  2564) 

 
 

รำยงำนจ ำนวนสถนตนประชำกรและบ้ำน 
ประจ ำปี พ.ศ.2563 

 

ต าบล หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
ต าบลทับสวาย  ทับสวาย 629 652 1,281 434 
ต าบลทับสวาย  ทับสวายพัฒนา 408 566 1,075 321 
ต าบลทับสวาย  สะพานสาม 96 100 196 72 
ต าบลทับสวาย  เจริญผล 260 260 520 167 
ต าบลทับสวาย  หนองหว้า 104 81 185 62 
ต าบลทับสวาย  บุตะเภา 147 128 275 103 
ต าบลทับสวาย  สระทอง 258 257 515 136 
ต าบลทับสวาย  สุขสันต์ 17 23 40 14 

  2,020 2,067 4,087 1,309 
ที่มา  สถิติประชากร ประจ าปี พ.ศ.2563 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
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รำยงำนจ ำนวนสถนตนประชำกรและบ้ำน 
ประจ ำปี พ.ศ.2562 

 

ต าบล หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
ต าบลทับสวาย  ทับสวาย 629 650 1,279 433 
ต าบลทับสวาย  ทับสวายพัฒนา 513 570 1,083 317 
ต าบลทับสวาย  สะพานสาม 95 101 196 71 
ต าบลทับสวาย  เจริญผล 263 260 523 167 
ต าบลทับสวาย  หนองหว้า 104 82 186 61 
ต าบลทับสวาย  บุตะเภา 147 127 274 101 
ต าบลทับสวาย  สระทอง 260 257 517 136 
ต าบลทับสวาย  สุขสันต์ 16 22 38 14 

  2,027 2,069 4,096 1,300 
ที่มา  สถิติประชากร ประจ าปี พ.ศ.2562 

 
 

 
 

ท่ีมา   http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 
 

  6.5 สภำพทำงสังคม 
   1)  ด้ำนกำรศึกษำ 
  ข้อมูลด้านการศึกษา  (ข้อมูล ณ 30  สนงหำคม 2564) 

(1) โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 1  แห่ง  (โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1) 
 โดยมี  นายวีรชัชช์    นิลทวี  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน    จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 168 คน  แบ่งเป็น 
        -  เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 2  มีจ านวนนักเรียน   ชาย 1 คน  หญิง 4 คน  รวม  5 คน   
        -  เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 3  มีจ านวนนักเรียน    ชาย 2 คน  หญิง 8 คน รวม  10 คน 
      -  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีจ านวนนักเรียน ชาย 6 คน  หญิง 3 คนรวม  9 คน   
      -  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีจ านวนนักเรียน  ชาย 7 คน  หญิง 4 คน รวม 11 คน   
      -  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวนนักเรียน ชาย 6 คน  หญิง 7 คน รวม 13 คน   

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/
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      -  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีจ านวนนักเรียน ชาย 5 คน หญิง  4 คน รวม 9 คน   
      -  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  มีจ านวนนักเรียน ชาย 13 คน หญิง 4 คน รวม 17 คน   
      -  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวนนักเรียน  ชาย 13 คน หญิง 13 คน รวม 26 คน   
      -  เด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีจ านวนนักเรียน ชาย 22 คน หญิง 22 คน รวม 45 คน 
   (2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลทับสวาย จ านวน  1  แห่ง  

   -  มีจ านวนนักเรียน 80 คน  โดยมีนายพิชิต  ดาวไธสง เป็นครูประจ าศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลทับสวาย   

 (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จ านวน  1  แห่ง 
โดยมี  นายวีระยุทธ  กฤษหมื่นไวย  ต าแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา  มีจ านวนเด็กเล็กรวมทั้งสิ้น 30 คน แบ่งเป็น 

- อายุ  2 ขวบ   ชาย  6  คน หญิง  6 คน  รวม  12 คน 
- อายุ  3-4 ขวบ ชาย   คน หญิง  6 คน  รวม  13 คน 
* ข้อมูล ณ วันที่   กรกฎาคม  2564 

   (4)  โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จ านวน  1  แห่ง 
โดยมี  นายประเทือง  พาโคกทม   ต าแหน่งครูใหญ่  มีจ านวน  2 รุ่น 

- รุ่นที่ 1  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  40  คน 
- รุ่นที่ 2  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  27 คน 

(5)  สภาเด็กและเยาวชนต าบลทับสวาย   จ านวน  21  คน 
โดยมี  นางสาวปริศนา    สวยงาม  ต าแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลทับสวาย 

(6) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
      -  มีจ านวน  8 หมู่  ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 
 

2)  ด้ำนสำธำรณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลทับสวาย จ านวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่บ้านทับสวาย หมู่ที่ 1) 

โดยมี  นายประสิทธ์ิ    กสิประกอบ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

3)  กำรสังคมสังเนครำะห์ 
  องค์การบรหิารส่วนต าบลทับสวายได้ด าเนินการด้านสงคมสงัเคราะห์ ดังนี ้

(1)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กบัผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  และผูป้่วยเอดส์  เป็นประจ าทุกเดือน 
(2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 
(3)  ประสานการท าบัตรผู้พกิาร 
(4)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทกัษะอาชีพให้กบัประชาชนทั่วไป 
(5)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไรท้ี่ตกเกณฑ ์จปฐ. 
(6)  ด าเนินโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยให้กบัผูย้ากไร้   ผู้ด้อยโอกาส 
(7) ประสานงานกับจังหวัด  อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนบัสนุน และให้ความช่วยเหลือ 
(8) จัดต้ังโรงเรียนผู้สงูอายุ 
 
 

4)   กลุ่มพลังมวลชนท่ีมีผลต่อกำรเนปลี่ยนแปลงหรือกำรพัฒนำพ้ืนท่ี 
 (1)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลทับสวาย (อปพร.)  จ านวน  70  คน  

(2)  ลูกเสือชาวบ้านต าบลทับสวาย  จ านวน  1  รุ่น   จ านวน  80  คน 
 (3)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)  จ านวน  85  คน 
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5) ระบบบรนกำรพื้นฐำน 
(1)  กำรคมนำคมขนส่ง 
การคมนาคมของต าบลทับสวาย  มีถนนสายหลกัคือ 
- ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 226    นครราชสีมา – อุบลราชธานี   ตัดผ่าน   ระยะทางจากตัว 

จังหวัดนครราชสมีา  ถึงต าบลทบัสวาย   ประมาณ   67  กิโลเมตร 
- ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสมีา– อุบลราชธานี   ผ่านสถานีรถไฟห้วยแถลง        

จ านวน  1  แห่ง   บริเวณบ้านสุขสันต์  หมูท่ี่  8  ต าบลทับสวาย 
  - ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   มีดังนี้ 

 

 
 
6)  กำรไฟฟ้ำ 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง

ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

7)  กำรประปำ 
การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง 

และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมแต่ยังไม่ครบถ้วนทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์  แต่จะ
มีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายได้แก้ไขปัญหา
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โดยการใช้เครื่องสูบน้ าจากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อที่จะพิจารณา
ด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นกส็ามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนต่อไป    

8)  โทรศัพท์ 
   -  มีโทรศัพท์พื้นฐานประจ าบ้านไม่ครบทุกครัวเรือน 
   -  มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ครบทุกครัวเรือน 
 
 

6.6 ระบบเนศรษฐกนจ 
  1)  กำรเนกษตร 

  พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่   

  1) ปลูกข้าว (พันธ์ุหอมมะลิ 105)  จ านวน   401   ราย พื้นที่   3,890  ไร่ 
  2) ปลูกพืชไร่ (มันส าปะหลัง)  จ านวน    77   ราย พื้นที่     669  ไร่ 
  3) ปลูกพืชไร่ (อ้อย)   จ านวน    95   ราย พื้นที่   1,221  ไร่ 

4) ปลูกพืชสวน (ผัก, ไม้ผล, หม่อน) จ านวน     9   ราย พื้นที่      23  ไร่ 
  5) ปลูกยางพารา     จ านวน     1   ราย พื้นที่        7  ไร่  
                 ที่มา : ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63 
 
  2)  กำรประมง 

  พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้ง  ไม่มีแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่มีปริมาณน้ ามากพอที่จะท าการประมงเป็นอาชีพหลัก  มีเพียงจับสัตว์น้ าตามธรรมชาติเป็นครั้งคราว
เท่านั้น  หรือเป็นการหารายได้ให้ชุมชนที่มีแหล่งน้ าเพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปจับสัตว์น้ าเป็นฤดูกาลเฉพาะ
เท่านั้น    แต่มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ขึ้นทะเบียนไว้  จ านวน  4  ราย  ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบรับจ้าง  ผู้ว่า
จ้างเป็นผู้หาตลาดเท่านั้น    มิได้มีการลงทุนเลี้ยงเพื่อจ าหน่ายเองหรือหาตลาดเองแต่อย่างใด    

 
ข้อมูลแหล่งน้ ำภำยในต ำบลทับสวำย    มีท้ังสน้น 25 แห่ง        

  หมู่ท่ี 1  บ้ำนทับสวำย    
1)  สระหลุ่งไผ่     

   2)  สระแดง หรือสระใหม่   
   3)  สระวัดโคกโภคา 
   4)  สระน้ าโรงเรียนชุมชนบ้านทบัสวาย 
  หมู่ท่ี 2  บ้ำนทับสวำยพัฒนำ 
   5)  สระประมง (ฟู้ดแบ้งค์)      
   6)  สระบ้านทับสวาย     
   7)  สระฝายใต้      
   8)  ห้วยคาลิ้น 



 - 18 -  

 

   9)  ห้วยงิ้วผึ่ง  
   หมู่ท่ี 3  บ้ำนสะพำนสำม 

10)  สระน้ าบ่อใน    
   11)  สระน้ าบ่อนอก  (สระน้ าต้นตาล)    
  หมู่ท่ี 4  บ้ำนเนจรนญผล 
   12)  สระผู้ใหญ่สอน  (สระหลวง)   
   13)  สระแดง 
   14)  คลองอีสานเขียว (บริเวณท้ายหมู่บ้านทิศตะวันออก) 
   15)  ล าห้วยตะโก (บริเวรร้านอนันตภัณฑ์)      
  หมู่ท่ี  5  บ้ำนหนองหว้ำ 

16)  สระสาธารณะประโยชน์ (ประปา)     
17) คลองอีสานเขียว  

  หมู่ท่ี  6  บ้ำนบุตะเนภำ 
   18)  สระเก็บน้ าขนาดเล็กเพื่อการเกษตรผสมผสาน  (สระตะแบง)    
   19)  สระหนองหว้า   
   20)  คลองอีสานเขียว 
  หมู่ท่ี  7  บ้ำนสระทอง 

21)  อ่างเก็บน้ าโคกหนองแดง    
   22)  สระน้ าสาธารณะบ้านสระทอง   
   23)  ล าห้วยยะหยาน 
   24)  คลองอีสานเขียว  
  หมู่ท่ี  8  บ้ำนสุขสันต์ 
   25) ล าห้วยตะโก (เช่ือมบ้านเจริญผล) 

หมายเหตุ  :  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ  16 ตุลาคม  2563 
 

3)  กำรปศุสัตว์ 
การเลี้ยงสัตว์ภายในต าบลทับสวาย  ได้แก่  โคเนื้อ  จ านวน  949  ตัว,  กระบือ  13  ตัว,  สุกร  7,578  

ตัว,  ไก่  23,111  ตัว,  เป็ด  729  ตัว   ซึ่งกิจการที่เลี้ยงเป็นฟาร์มสุกร จ านวน 20 แห่ง ไก่  1 แห่ง   (ปี62 :
ข้อมูลจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอห้วยแถลง ) 
 

4) กำรบรนกำร 
ต าบลทับสวาย  มีสถานีบริการน้ ามัน  ขนาดใหญ่   จ านวน  2  แห่ง  ขนาดกลางจ านวน  2  แห่ง  และ

ขนาดเล็ก  ปั้มน้ ามันหลอดจ านวน   7 แห่ง,  รีสอร์ท ห้องเช่า  จ านวน  12  แห่ง   
 
5)   กำรท่องเนท่ียว 

  แหล่งท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  มีจ านวน  3  แห่ง ดังนี้ 
    (1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  หมู่ที่ 1  และ หมู่ที่ 2   เป็นสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิง
เกษตร  ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษา เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2   ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่พบ
ความสุขที่แท้จริงบนความพอเพียง พออยู่พอกิน อยู่ดีกินดี มั่งมีศรีสุข และวัดความสุขมวลรวมด้วยชุมชนเอง   
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   2. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนทับสวาย  หมู่ที่ 1  เป็นแหล่งศึกษาดูงานที่มีระบบการ
บริหารจัดการเรื่องการเงิน  การออมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  และยั่งยืน  การบริหารงานที่มีความเข้มแข็ง
และมีความซื่อสัตย์   
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     (3) กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านทับสวาย  หมู่ที่ 1    เป็นแหล่งท่องเที่ยวจ าหน่ายสินค้าผ้าทอมือ
ที่มีคุณภาพและงดงาม  รวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงเกษตร  ต้อนรับผู้มาศึกษา เรียนรู้ การผลิต
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย  ผ้าด้ายทอมือมีความงดงามจากสีธรรมชาติ  ที่ประณีตและบรรจง   
   (4) ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญต่ าบลทับสวาย  เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของ
เกษตรกรและประชาชนต าบลทับสวาย ตามประเพณีของชาวอีสาน เป็นความเช่ือว่าการจัดประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่เป็นสิริมงคลต่อตนเอง  และครอบครัว  เกิดความผาสุกร่มเย็น  ซึ่งปัจจุบันได้ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน
จัดท าปราสาทรวงข้าวที่มีความงดงาม  ประดับประดาตกแต่งสถานที่เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมของต าบลทับสวาย      
 

6)  อุตสำหกรรม 
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลทับสวาย  เป็นชุมชน/หมู่บ้านขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  ไม่มีแหล่งน้ า

ขนาดใหญ่ที่จะสามารถเป็นกลไกในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  หรือก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ 
 

7)  กำรพำณนชย์และกลุ่มอำชีพ 
1)  ร้านค้าชุมชน  มีจ านวน  1  ร้าน  คือร้านค้าชุมชนบ้านทับสวาย หมู่ที่  1   

   2)  ร้านค้าทั่วไป    มีจ านวน  39  ร้าน 
   3)  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย ไม่ได้รวมกลุ่มกัน แต่จะท าเป็น 
  ธุรกิจครอบครัวแบบเดี่ยว  เนื่องจากความถนัดและช านาญต่างกัน 
 

  บ้ำนทับสวำย  หมู่ท่ี 1  ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังน้ี 
 -  กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลทับสวาย  -  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 -  กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพ   -  ธนาคารอาหารเพื่อชุมชน 
 -  กลุ่มปลูกหม่อน    -  กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 -  กลุ่มปลูกงาพันธ์ุดี  หมู่ 1 – 2   -  กองทุนบริหารจัดการขยะ 
 -  กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม    -  สถาบันการจัดการทุนชุมชน 
 -  ศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน   -  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์ทับสวาย 
 -  ฌาปนกิจสงเคราะห์ต าบลทับสวาย  -  กองทุนขยายเมล็ดพันธ์ุพืช(นาแปลงใหญ่) 
 -  กลุ่มเยาวชน  หมู่ 1 – 2   -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
 -  กองทุนยา     -  กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก   
 -  อปพร. ต าบลทับสวาย    -  ชมรมผู้สูงอายุต าบลทับสวาย 
 -  กข.คจ.     -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  
 -  กองทุนหมู่บ้าน(เงินล้าน)   -  ธนาคารข้าว  หมู่  1 - 2 
 -  ศูนย์สาธิตการตลาด    -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน 
 -  โรงสีชุมชน     -  กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน    
   
  บ้ำนทับสวำยพัฒนำ หมู่ท่ี  2  ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังน้ี 
 -  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์    - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต -  โรงสีชุมชน  
 -  กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก  -  กลุ่มทอผ้าไหม   -  กขคจ. 
 -  กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันและพลาสติก  -  ศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน 
 -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน    -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน 
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  บ้ำนสะพำนสำม   หมู่ท่ี  3   ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังน้ี 
 -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   -  กลุ่มธนาคารข้าว 
 -  โรงสีชุมชน     -  กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม    
 -  กขคจ.     -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน 
  บ้ำนเนจรนญผล   หมู่ท่ี  4   ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังน้ี 
 -  กขคจ.     -  กลุ่มเกษตรกรท านา 
 -  กลุ่มธนาคารข้าว    -  กลุ่มขายไก่ย่าง   
 -  กลุ่มออมทรัพย์    -  กลุ่มใบตองประดิษฐ์ 
 -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
 -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
  บ้ำนหนองหว้ำ   หมู่ท่ี  5   ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังน้ี 
 -  กลุ่มออมทรัพย์    -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน 
 -  โรงสีชุมชน     -  กขคจ. 
 -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
  บ้ำนบุตะเนภำ   หมู่ท่ี  6   ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังน้ี 
 -  กลุ่มออมทรัพย์    -  กลุ่มธนาคารข้าว 
 -  โรงสีชุมชน     -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน 
 -  ศูนย์สาธิตการตลาด    -  กขคจ. 
 -  กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่   ไก่พื้นเมือง   เป็ดพันธ์ุไข่ -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
 -  กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์    
  บ้ำนสระทอง   หมู่ท่ี  7   ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังน้ี 
 -  กลุ่มออมทรัพย์    - ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน 
 -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน    - กลุ่มธนาคารข้าว 
 -  โรงสีชุมชน     - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 -  กขคจ.      
  บ้ำนสุขสันต์   หมู่ท่ี  8   ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังน้ี 
 -  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ   -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  
 -  กลุ่มปลูกข้าวพันธ์ุดี    -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 

-  เลี้ยงปลาในบ่อนาข้าว    -  กขคจ. 
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  8)  แรงงำน 
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-  รายได้เฉลี่ยครัวเรือน   ประจ าปี 2562    
 

 
 

- รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน   ประจ าปี 2562    
 

           
 

ที่มา :  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับต าบล  2562 
 



 - 24 -  

 

6.7  ศำสนำ ประเนพณี วัฒนธรรม 
1)  กำรนับถือศำสนำ 

  -  วัด จ านวน  3  แห่ง  (วัดโคกโภคา ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 , วัดสระทอง  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 
 และวัดประชาคมาราม ตั้งอยู่   ณ หมู่ที่ 8)   

  -  ส ำนักสงฆ์   จ านวน  1  แห่ง  (ตั้งอยู่ ณ  บ้านบุตะเภา  หมู่ที่ 6) 
 

2)  ประเนพณีและงำนประจ ำปี 
-  ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวต าบลทับสวาย  เพื่อให้พุทธศาสนิกชน

ได้มาท าบุญโดยพร้อมเพรียงกัน   จัดข้ึน  ณ  วัดโคกโภคา   ประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ได้จัดให้มีการท าบุญทั้ง  4 
ประเพณีมารวมกัน   คือ ประเพณีกุ้มข้าวใหญ่   บุญข้าวจี่  บุญคูนลาน และบุญมหาชาติ   ซึ่งจะจัดข้ึนเป็น
ประจ าทุกปี  ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ –  มีนาคม 

 

       
 

-  ประเพณีบุญเบิกบ้าน   นิยมจัดข้ึนในเดือนเจ็ด ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม  เรียกอีกอย่างว่า  
“บุญซ าฮะ”  คือบุญช าระล้างสิ่งที่เป็นเสนียดจัญไร  อันจะท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง  ท าให้
บ้านเมืองไม่อยู่เย็นเป็นสุข   หรือหมู่บ้านใดที่มีผีประจ าหมู่บ้าน  ซึ่งเรียกว่า “ผีปู่ตา”  หรือ “ตาปู่”  หรือ “เจ้า
บ้าน”  ก็ท าพิธีเลี้ยงในเดือนเจ็ดและท าการเสี่ยงทายด้วยการจุดบั้งไฟเสี่ยงทายการตกของฝน  และน าข้าวปลา
อาหารพร้อมสิ่งอื่น ๆ  ไปเลี้ยงศาล “ตาปู่”  ด้วย 
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-  ประเพณีวันเข้าพรรษา     
   

      
    
 

- งานบวงสรวงย่าโม     เป็นการจัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณและร าถวายพระพรแด่   
“ท้าวสุรนารี”  หรือ “ย่าโม”  เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี และเป็นการฉลองชัยวันแห่งชัยชนะ    ของ
ท่าน  “ท้าวสุรนารี”   เป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม 

 

        
 
 

- ประเพณีวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ  ซึ่งมีกิจกรรมการแห่พระรอบหมู่บ้าน  สรงน้ าพระ  รดน้ า 
ด าหัวผู้สูงอายุ   กิจกรรมการแสดงออกของผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป   

           
 

      ที่มา :   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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 3)  ภูมนปัญญำท้องถน่น  ภำษำถน่น 
   1)  ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลทับสวาย    

- ด้านสมุนไพรไทย     โดย นายค าภา  วันไธสง      
- ด้านท าพานบายศรี  โดย  นางพิลา     สมรุส 
- ด้านงานจักสาน   โดย นายบุญรอด   จัตุรัส 
- ด้านจักสานไม้ไผ่  โดย   นายบุญเรือง    ยินดี 
- ด้านหมอพราหมณ์งานพิธี โดย นายวิบูลย์  ดุลย์ไธสง,   นายค าภา  แก้วนะรา     
     นายเขียน   อาภรณ์แล้ว  
- ด้านทอผ้า   โดย   นางวิไล    จิตสม 
- ด้านทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย โดย นางบัวผัน    ทรพีสิงห์ 
- ด้านทอเสื่อกก   โดย   นางหนม  วันไธสง 
- ด้านท าปลาร้า   โดย  นางค าพัด   น้อมกระโทก 
- ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ โดย นางนงเยาว์    วันไธสง 
- ด้านการแปรรูปอาหาร  โดย   นางนงเยาว์    วันไธสง 
- ด้านดนตรีพื้นบ้าน   โดย นายอภิสิทธ์ิ    รอดสุโข 
- ด้านงานช่างเหล็ก  โดย นายวิทวัส     ปัจจัยโคถา 
- ด้านการสานตะกร้า  โดย นางศรีนวล   การปลูก 
- ด้านการนวดแผนไทย  โดย นางพรศิริ    บาลไธสง 
- ด้านท าขนมจีน   โดย นางเสงี่ยม   วรวิเศษ 
 
2) ภาษาถ่ิน  ใช้ภาษาอีสาน   ภาษาโคราช 

 
 

4)  สนนค้ำพ้ืนเนมืองและของท่ีระลึก (โอท็อป) 
  - สินค้าโอท็อป ได้แก่ ผ้าไหมทอมือ จากกลุ่มแม่บ้าน  บ้านทับสวาย  และทับสวายพัฒนา 
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- สินค้าภายในต าบลที่มีช่ือเสียง อื่น ๆ   ได้แก่  ไก่ย่างบ้านเจริญผล หมู่ 4,  ลูกประคบสมุนไพร,   
กล้วยฉาบ,  ข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอรี่,  ฯลฯ 

                 
 

     
5)  รำยได้และรำยจ่ำยขององค์กำรบรนหำรส่วนต ำบล 

 

 
รำยรับ 

รับจรนง 
ปี  2559 

รับจรนง 
ปี  2560 

รับจรนง 
ปี  2561 

รับจรนง 
ปี  2562 

ก. รำยได้ภำษีอำกร 
1. หมวดภาษีอากร 
   1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
   1.2  ภาษีบ ารุงท้องที่ 
   1.3  ภาษีป้าย 
   1.4  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ก าหนดแผน 
   1.5  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 
   1.6  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
   1.7  ภาษีสุรา 
   1.8  ภาษีสรรพสามิต 
   1.9  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ 
   1.10 ค่าภาคหลวงแร่ 
   1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
   1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 
         และนิติกรรมที่ดิน 
   1.13 ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 
   1.14 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 

 
 

155,175.75 
19,415.68 
79,475.00 

8,161,647.05 
1,637,562.02 

106,505.84 
748,820.19 

1,593,517.21 
1,002.00 

38,820.90 
24,798.35 

490,670.00 
 

349,698.43 
- 

 
 

177,390.50 
19,441.49 
86,159.00 

8,437,318.65 
1,753,442.38 

85,835.35 
833,924.07 

2,009,852.00 
3,006.00 

51,418.03 
19,243.03 

316,494.67 
 

439,996.09 
1,532.60 

 
 

176,139.50 
19,503.39 
99,600.00 

8,556,889.06 
1,905,292.27 

91,688.25 
- 

3,237,554.03 
2,004.00 

47,534.56 
25,219.88 

563,984.00 
 

484,992.97 
1,649.00 

 
 

277,723.26 
21,077.27 

121,129.00 
8,695,618.07 
1,761,369.77 

95,877.12 
- 

3,542,331.36 
2,004.00 

49,810.53 
31,175.88 

1,035,286.00 
 

500,050.30 
- 
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รำยรับ 
รับจรนง 

ปี  2559 
รับจรนง 

ปี  2560 
รับจรนง 

ปี  2561 
รับจรนง 

ปี  2562 
ข. รำยได้ท่ีมนใช่ภำษีอำกร 
1. หมวดค่ำธรรมเนนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 
   1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 
   1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  
   1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    
   1.4 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
แจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือในพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 
200 ตารางเมตร 
   1.5 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา  
   1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
   1.7 ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดิน-ถมดิน 
  1.8 ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 
  1.9 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 
  1.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเช้ือเพลิง 
   1.11 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก        
   1.12  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบงัคับ
ท้องถ่ิน        
   1.13 ค่าปรับการผิดสญัญา 
   1.14 ค่าใบอนุญาตรบัท าการเก็บ ขน หรือก าจัด
สิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 
   1.15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
   1.16 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรบักิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   1.17 ค่าปรับอื่นๆ 
   1.18 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รอืทาง
สาธารณะ 
   1.19 ค่าใบอนุญาตอื่น 
   1.20 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
   1.21 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

 
 
- 
- 

6,759.00 
- 
 
 
 

50.00 
 
- 
 

11,800.00 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

400.00 
5,000.00 

 
713.70 

26,240.00 
 

153.70 
250.00 

 
1,720.00 

420.00 
100.00 

 
 
- 
- 

6,479.16 
- 
 
 
 

20.00 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

600.00 
25,690.00 

 
- 

50.00 
 

1,720.00 
690.00 
50.00 

 
 
- 

20.00 
5,852.50 

- 
 
 
 

40.00 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

1,492.50 
- 
 

520.00 
24,570.00 

 
- 

50.00 
 

1,720.00 
50.00 
50.00 

 
 
- 
- 

10,233.44 
- 
 
 
 

50.00 
 
- 
 
- 

220.00 
1,700.00 

800.00 
 
- 
- 
 

60,222.50 
- 
 

520.00 
23,030.00 

 
- 
- 
 

240.00 
170.00 

- 
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รำยรับ 
รับจรนง 

ปี  2559 
รับจรนง 

ปี  2560 
รับจรนง 

ปี  2561 
รับจรนง 

ปี  2562 
2. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สนน 
    2.1 ค่าเช่าที่ดิน 
    2.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที ่
    2.3 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
3.หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค 
และกำรพำณนชย ์
    3.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการ  
         พาณิชย์ 
4.หมวดรำยได้เนบ็ดเนตล็ด 
    4.1  ค่าขายแบบแปลน 
    4.2  ค่าเขียนแบบแปลน 
    4.3  ค่าจ าหน่ายแบบพมิพ์และค าร้อง 
    4.4  ค่ารับรองส าเนาและค่าถ่ายเอกสาร 
    4.5  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
ค. รำยได้จำกทุน 
    ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ง. เนงนนช่วยเนหลือ 
  - เงินอุดหนุนทั่วไป 
 (ตามภารกิจถ่ายโอนเลอืกท า) 
  - เงินอุดหนุนทั่วไป  
(การบรหิารจัดการ อปท.) 
   - เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ (Maching Fund) 
  - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
- 
- 

71,279.39 
 
 
- 
 
 
- 
- 

100.00 
80.00 

- 
 
- 
 

10,373,900.00 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 

63,750.89 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

172.50 
10.00 

 
- 
 

10,333,663.00 
 
- 

974,650.00 
- 
 

 
- 
- 

67,330.78 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

10.00 
640.00 

 
- 
 

10,392,895.00 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 

74,943.67 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

126.00 
100.00 

 
- 
 

10,861,772.00 
 
- 
- 

29,900.00 

รวม 23,906,164.21 25,642,600.31 25,707,291.69 27,197,480.17 
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รำยจ่ำยจ ำแนกตำมแผนงำน 

 

 
รำยจำ่ยตำมหมวดรำยจำ่ย 

 
หมวด 

จ่ำยจรนง 
ปี 2559 

จ่ำยจรนง 
ปี 2560 

จ่ำยจรนง          
ปี 2561 

จ่ำยจรนง 
ปี  2562 

     
1. รายจ่ายงบกลาง 536,385.00 5,557,808.80 5,892,506.68 6,316,900.31 
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 6,025,942.00 5,577,629.00 5,876,968.00 6,085,705.00 
3. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 1,210,555.00 1,376,160.00 960,488.00 1,258,105.00 
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 4,796,592.75 6,332,016.08 5,032,182.33 5,217,447.63 
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 212,128.93 218,671.25 232,698.50 270,877.18 
6. หมวดเงินอุดหนุน 1,064722.00 840,834.79 977,356.08 883,000.00 
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,508,990.00 4,212,065.42 4,197,815.01 5,907,847.87 
8. หมวดรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 - - 

 
 

 
ด้ำน/แผนงำน 

จ่ำยจรนง          
ปี 2559 

จ่ำยจรนง           
ปี 2560 

จ่ำยจรนง  
ปี 2561 

จ่ำยจรนง 
ปี  2562 

     
ก.ด้านบรหิารทั่วไป     
  1. แผนงานบริหารทั่วไป 6,368,828.72 6,302,948.17 6,330,293.89 7,134,118.84 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 56,789.00 49,002.00 13,425.00 75,817.00 
ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม     
  1. แผนงานการศึกษา 2,559,289.96 3,230,772.98 3,080,635.10 3,066,120.78 
  2. แผนงานสาธารณสุข 16,625.00 5,200.00 247,017.00 199,614.00 
  3. แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 707,416.50 1,230,432.00 1,033,278.40 1,206,326.00 
  4. แผนงานเคหะและชุมชน 2,782,445.50 2,592,839.39 1,803557.93 2,438,987.42 
  5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   
     นันทนาการ 

309,828.00 
534,789.00 

839,004.00 
829,995.00 

758,250.00 
540,633.00 

135,360.00 
699,060.00 

ค.ด้ำนกำรเนศรษฐกนจ     
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,415,000.00 3,466,650.00 3,380,400.00 5,107,300.00 
  2. แผนงานการเกษตร 85,710.00 30,533.00 90,000.00 96,670.00 
  3. แผนงานการพาณิชย์ - - - - 
ง. ด้ำนกำรด ำเนนนนงำนอ่ืน     
  1. แผนงานงบกลาง 525,385.00 5,557,808.80 5,892,506.68 6,316,900.31 

รวม 16,375,115.68 24,135,185.34 23,170,015.00 26,476,274.35 


