
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวดัขอนแก่น 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๑๑  

 

 

 
๑. ด้านกายภาพ 

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรอืต าบล 

ที่ตัง้ของหมูบ่้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก    

         องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ  อ าเภอพล   ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 
 บ้านหนองแกค า  ต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากอ าเภอพล ประมาณ 12 กิโลเมตร  

 

จ านวนหมูบ่้านในเขตพืน้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ม ี๑๔ หมูบ่้าน ประกอบด้วย 

     หมูท่ี่  ๑  บ้านโจดหนองแก   หมูท่ี่  ๘  บ้านเหมือดแอ่ 

      หมูท่ี่  ๒  บ้านวังขอนพาด   หมูท่ี่  ๙  บ้านสว่าง 

       หมูท่ี่  ๓  บ้านหนองแวง   หมูท่ี่  ๑๐ บ้านหัวสะพาน 

         หมูท่ี่  ๔  บ้านหนองหว้า   หมูท่ี่  ๑๑ บ้านหนองสิม  

        หมูท่ี่  ๕  บ้านเตาเหล็ก    หมูท่ี่  ๑๒ บ้านชัยพลศิลป์ 

  หมูท่ี่  ๖  บ้านประดู่    หมูท่ี่  ๑๓ บ้านศรีชมพู 

  หมูท่ี่  ๗  บ้านหนองเรอื   หมูท่ี่  ๑๔ บ้านหนองแกค า 

        

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สภาพดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ าการใชป้ระโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็น

ภาคเกษตรกรรมโดยอาศัยจากแหล่งน้ าจากธรรมชาติ มีพืน้ที่ประมาณ ๔๐.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๒๕,๓๑๒.๕   ไร่  โดยแยกเป็นดังนี้ 

  -  พ้ืนที่การเกษตร  จ านวน    15,188 ไร่ 
  -  พ้ืนที่การประมง  จ านวน    760  ไร่ 
  -  พ้ืนที่การปศุสัตว์  จ านวน    2,024 ไร่ 
  -  พ้ืนที่อยู่อาศัย   จ านวน    2,278 ไร่ 
  -  พ้ืนที่สาธารณะ  จ านวน    5,062 ไร่ 

   

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมลีักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี ้ 

ฤดูร้อน เริ่มตัง้แต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิด

ความ 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรยีกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  

ร้อนจัด  มีอุณหภูมปิระมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึน้ไป 

 

 

 

-๒- 

 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจ

เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ใน

เดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลเิมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน

ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น

หรอือาจยังมฝีนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมติ่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา 

    

๑.๔ ลักษณะของดนิ 

   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะ

ดินในพืน้ที่เป็นดินเหนยีวประมาณ ๑๐ %   
 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

  มีแหล่งน้ าที่ใชส้ าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  ๕  แห่ง   แหล่งน ้าทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ

ประชาชน  ดังนี้ 

    ล าห้วย  ๑๑ แห่ง สระน้ า  ๒ แห่ง 

    หนองน้ า ๕ แห่ง บ่อน้ าตื้น ๑๗ แห่ง 

    ล าคลอง - แห่ง บ่อบาดาล ๒๖ แห่ง 

    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า - แห่ง 

    แมน่้ า  - แห่ง ฝาย  ๒๕ แห่ง 

    อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง เหมอืง  - แห่ง 
 

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก มีป่าไม้มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔๑ ไร่ ลักษณะของไม้

เป็นไม้เต็งรัง   

 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
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ต าบลโจดหนองแก เมื่อก่อนขึ้นกับต าบลเมืองพล  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น และได้แยกออกมาเป็นต าบล
โจดหนองแก เมื่อปี พ.ศ. 2522 ก านันคนแรกของต าบล คือ นายวัน  ประไกรวัน รูปแบบการปกครองเป็น สภาต าบล 
และได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก สภาต าบลมาเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 
ตอนที่ 9 ง หน้าที่ 17 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก คนแรกคือ นายทอง
ลา  สิงห์เสนา และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก คนปัจจุบันคือ ร้อยต ารวจตรี วัฒนชัย  ประไกรวัน 

 

 

 

 

 

-๓- 

 

จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความ

คิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และ

ประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลได้

จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน  อสม. และกรรมการชุมชน  

โครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอื่นๆ และมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน

งบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนในด้านบริการ  โดยแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง   

        อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

        ทิศเหนอื ติดเขต  อบต.บ้านหัน    อ าเภอโนนศลิา  จังหวัดขอนแก่น 

        ทิศใต้ ติดเขต   อบต.โสกนกเต็น   อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

      ทิศตะวันออก ติดเขต อบต.วังหิน  อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

        ทิศตะวันตก ติดเขต ทม.เมอืงพล และอบต.หนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

องค์การบรหิารส่วนต าบล แบ่งเขตการปกครอง ม ี ๑๔ หมู่บ้าน ดังน้ี 

หมูท่ี่  ๑  บ้านโจดหนองแก   หมูท่ี่  ๘  บ้านเหมือดแอ่ 

      หมูท่ี่  ๒  บ้านวังขอนพาด   หมูท่ี่  ๙  บ้านสว่าง 

       หมูท่ี่  ๓  บ้านหนองแวง   หมูท่ี่  ๑๐ บ้านหัวสะพาน 

         หมูท่ี่  ๔  บ้านหนองหว้า   หมูท่ี่  ๑๑ บ้านหนองสิม  

        หมูท่ี่  ๕  บ้านเตาเหล็ก    หมูท่ี่  ๑๒ บ้านชัยพลศิลป์ 

  หมูท่ี่  ๖  บ้านประดู่    หมูท่ี่  ๑๓ บ้านศรีชมพู 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวดัขอนแก่น 

 

  หมูท่ี่  ๗  บ้านหนองเรอื   หมูท่ี่  ๑๔ บ้านหนองแกค า 

๒.๒ การเลือกตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิก อบต.  

ทั้งหมด เป็น ๑๔ เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 

 องค์การบรหิารส่วนต าบล แบ่งเขตการเลือกตั้ง มี  ๑๔ เขต ดังน้ี 

เขตที่  ๑  บ้านโจดหนองแก   เขตที่  ๘  บ้านเหมอืดแอ่ 

      เขตที่  ๒  บ้านวังขอนพาด   เขตที่  ๙  บ้านสว่าง 

       เขตที่  ๓  บ้านหนองแวง   เขตที่  ๑๐ บ้านหัวสะพาน 

         เขตที่  ๔  บ้านหนองหว้า   เขตที่  ๑๑ บ้านหนองสมิ  

        เขตที่  ๕  บ้านเตาเหล็ก    เขตที่  ๑๒ บ้านชัยพลศลิป์ 

  เขตที่  ๖  บ้านประดู่    เขตที่  ๑๓ บ้านศรชีมพู 

  เขตที่  ๗  บ้านหนองเรอื   เขตที่  ๑๔ บ้านหนองแกค า 

 

  

-๔- 

 

 

ประชาชนในพืน้ที่ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมอืงเสมอมา และประชาชนยังมสี่วนรว่มในการ

บริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอแนะในกิจกรรมการด าเนนิงานต่างๆ เช่น การ

ประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาชุมชนคิดเป็นรอ้ยละ ๑๔.๒๔ ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน 

ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อเดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑)   

   -  จ านวนผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง จ านวน   ๖,๘๓๘     คน 

   

 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  ประชากรทั้งสิน้ จ านวน ๘,๗๐๙ คน แยกเป็นชาย จ านวน ๔,๓๙๐ คน   เป็นหญิง  จ านวน 

๔,๓๑๙ คน มคีวามหนาแน่เฉลี่ย ๒๑๒ คน ตอ่ตารางกิโลเมตร 

   

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรอืน 

บ้านโจดหนองแก ๑ ๔๖5 ๔๖๒ ๙27 ๓๑9 
บ้านวังขอนพาด ๒ ๓17 304 ๖๒๑ ๑53 
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บ้านหนองแวง ๓ ๒๗9 ๒๖5 ๕๔4 ๑3๒ 
บ้านหนองหว้า ๔ ๓30 ๓๑๓ ๖๔3 ๑6๕ 
บ้านเตาเหล็ก ๕ ๔๐5 401 ๘0๖ ๑91 
บ้านประดู่ ๖ 88 ๖๙ ๑๕7 ๔๙ 
บ้านหนองเรอื ๗ ๔๓2 ๔๐9 ๘๔1 20๑ 
บ้านเหมอืดแอ่ ๘ ๑73 ๑๖9 ๓39 ๘3 
บ้านสว่าง ๙ ๒๗2 ๓๑4 ๕86 ๑๘4 
บ้านหัวสะพาน ๑๐ ๑40 ๑3๑ ๒71 ๗9 
บ้านหนองสิม ๑๑ ๕๓3 ๕57 ๑,๐9๐ ๒๔6 
บ้านชัยพลศิลป์ ๑๒ 379 392 771 ๕83 
บ้านศรีชมพู ๑๓ 257 268 525 ๑2๑ 
บ้านหนองแกค า ๑๔ ๓20 ๒๖8 ๕88 ๑๘8 

รวม ๑๔ ๔,๓90 ๔,319 ๘,๗๐๙ ๒,๖94 
 

 

 

 

 

-๕- 

 

 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

    องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 

รายการ ชาย หญิง หมายเหตุ 

ประชากรเยาวชน ๙๙๘ ๘๑๒ อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 

ประชากร ๒,๘๕๐ ๒,๘๔๕ อายุ ๑๘ – ๖๐ ปี 

ประชากรวัยผูสู้งอายุ ๕๔๒ ๖๖๒ อายุมากกว่า ๖๐ ปี 

รวม ๔,๓90 ๔,๓๑๙    ๘,๗๐๙        คน 

 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
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จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษ

ไทยและคดิเลขอย่างงา่ยได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศกึษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรยีนต่อช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ ๔  หรอืเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศกึษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  

ปัญหาคอื  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้จัด

กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนใน

เขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
 

  ๔.๑.๑ โรงเรยีนประถมศกึษา   จ านวน  ๕  แหง่ 

   โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสมิ หมูท่ี่ ๑   

   โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง หมูท่ี่ ๒ 

   โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี  หมูท่ี่ ๔ 

   โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก   หมูท่ี่ ๕ 

   โรงเรียนบ้านหนองเรอื   หมูท่ี่ ๗ 

  ๔.๑.๒ โรงเรียนบ้านมัธยมศกึษาตอนตน้ (ขยายโอกาส) จ านวน  ๓  แหง่ 

   โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสมิ หมูท่ี่ ๑ 

   โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง หมูท่ี่ ๒ 

   โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี  หมูท่ี่ ๔ 

  ๔.๑.๓ สถาบันอาชีวศกึษา   จ านวน  ๑  แห่ง 

  ๔.๑.๔ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจ าต าบล (กศน.) จ านวน  ๓  แห่ง 
  ๔.๑.๕ ที่อา่นหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน   จ านวน  ๑๔  แห่ง 

  ๔.๑.๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  ๓  แหง่ 

   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก จ านวน ๑๒๑ คน ครูผู้ดูแล จ านวน ๙ คน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า   จ านวน   ๒๙ คน ครูผู้ดูแล จ านวน ๓ คน 

   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก    จ านวน   ๔๕ คน ครูผู้ดูแล จ านวน ๓ คน 

    

-๖- 

 

๔.๒ สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  

โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ

ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบล

และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็

ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก
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ปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผูป้กครองสามารถเลีย้งดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และ

ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ

โรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

  (๑)  หนว่ยงานด้านสาธารณสุข 

      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  ๑   แหง่      
            
     (๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ต าบลโจดหนองแก)  

ล าดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ร้อยละ) ผู้เสียชีวติ (ราย) 

๑ โรคอุจจาระร่วง ๗ - 

๒ โรคปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ ๔๔.๐๖ - 

๓ โรคไข้ ไอ เจ็บคอ ๖๐.๗๔ - 

๔ โรคกระเพาะอาหาร ๑๑.๓๔ - 

๕ โรคความดันโลหิตสูง ๓๒.๖ - 

๖ โรคเบาหวาน ๒๘.๕๖ - 

๗ โรคหอบหืด ๖.๘๙ - 

๘ โรคภูมแิพ้ ๖.๓๕ - 

๙ โรคหัวใจ ๕.๔๗ - 

๑๐ พิการทางกาย/เคลื่อนไหว ๔.๙๒ - 

     ๑๑ โรคเก๊าท์ ๒.๙๕  

     ๑๒ อื่นๆ ๓.๗๒  

 

๔.๓ อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน

ประชาชน  และท าลายมทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ

ส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  

 

-๗- 

 

ทางองค์การบริหารส่วนต าบล มีการตดิตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทาง

ร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความ
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สะดวกใหก้ับประชาชน  แตป่ัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน

ดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้

ผูป้กครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิด

เหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร. อส.ตร.  เพื่อระงับเหตุ

ไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แตจ่ะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกัน

หลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตาม

อ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              

๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชน  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรพล ได้แจ้งให้ทราบนั้นพบว่าในเขต

พื้นที่รับผิดชอบมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่า

ได้รับความรว่มมอืกับทางผู้น า  ประชาชน  ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  

การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ก็ได้

ให้ความร่วมมอืมาโดยตลอด   

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้ด าเนินโครงการส ารวจขอ้มูลพืน้ฐานในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึน้ให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจพบว่าประชาชนในเขตพบว่า ยังมปีระชากรที่สูบบุหรี่และดื่มสุราอยู่ 

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห ์ดังนี้ 

(๑) ด าเนนิการจา่ยเบีย้ยังชีพใหก้ับผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  และผูป้่วยเอดส์   

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 

๓. ประสานการท าบัตรผูพ้ิการ 

๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผูย้ากจน  ยากไร้  รายได้นอ้ย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    

๕. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

๕. ระบบบรกิารพื้นฐาน 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังน้ี 

 ๕.๑ การคมนาคม 

การคมนาคมติดต่อกับอ าเภอ ใช้ถนนเส้นต่าง ๆ เป็นถนนลูกรังภายในและถนนลาดยางบาง
สายในต าบลออกมาเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ) 

-   ทางหลวงท้องถิ่น  ที่ ขก. ถ 92-001  จากสามแยกมิตรภาพหมายเลข 2 ถึง บ้านโสก
ขามน้อย ต.โสกนกเต็น  ระยะทาง 5.850 กิโลเมตร (ลาดยาง) 

-  ทางหลวงท้องถิ่น  ที่ ขก. ถ 92-002  จากแยกทางหลวงท้องถิ่น ที่ ขก. ถ 92-001  
ถึงบ้านชัยพลศิลป์  ระยะทาง 12.350 กิโลเมตร   
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-๘- 
-  ถนนแยกทางหลวงท้องถิ่น  ที่ ขก. ถ 92-001  ถึงบ้านโคกล่าม ระยะทางยาว  6  
กิโลเมตร (ลาดยาง) 

๕.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมไีฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคอืไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรอืที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้

ติดตัง้ไฟฟ้าสอ่งสว่างนัน้ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบล จงึไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับ

ถนน การแก้ปัญหาคอื  ประสานความรว่มมอืกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และ

วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขต

พืน้ที่ 

๕.๓ การประปา 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน มีระบบประปาเป็นของตัวเอง สามารถให้บริการได้

ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่อง

น้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า ประปาบางหมู่บ้านสามารถที่

จะผลติเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ปัจจุบันได้มกีารขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเตมิเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และให้

เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  การพิจารณาโครงการต่างๆ   เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนต่อไป   

     ๕.๔ โทรศัพท์ 

(๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพืน้ที่    จ านวน    -    หมายเลข 

(๒)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน     -     แห่ง 

(๓)  หอกระจายข่าวในพืน้ที่ให้บริการ  จ านวน    ๑๔  หมู่บ้าน 

๕.๕ ไปรณยี์หรอืการสื่อสารหรอืการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  (๑)  มีไปรษณีย์ประจ าต าบล     จ านวน  ๑  แห่ง   

  (๒)  มีท่ารถขนส่งนครชัย  จ านวน  -  แหง่  ให้บริการทุกๆ ช่ัวโมง  และทุกวัน. 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขต รอ้ยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลติทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  

ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม   ร้อยละ      ๗๕ ของจ านวนประชากรทั้งหมด         

-  อาชีพท าสวน ท าไร่ เลี้ยงสัตว์  ร้อยละ      ๑๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพ รับราชการ รับจ้าง  ร้อยละ       ๗ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพค้าขาย    ร้อยละ       ๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
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                               - ๙ –  

๖.๒ การประมง 

  มีการขุดบ่อเลีย้งปลา เพื่อบริโภคและจ าหน่ายทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน มีพื้นที่ จ านวน ๗๖๐ ไร่  

๖.๓ การปศุศัตว์ 

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรอืนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   

๖.๔ การบรกิาร 

โรงแรม   - แห่ง 

ร้านอาหาร  ๑๐ แห่ง 

โรงภาพยนตร์  - แห่ง 

สถานีขนสง่  - แห่ง  

ร้านเกมส์  -     แหง่ 

๖.๕ การท่องเที่ยว 

  ในเขตไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงาน

ประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผอ่นย่อนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 

-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   ๑๐   แห่ง 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณชิย์ 

ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามันขนาดเล็ก ๑๒     แห่ง 

บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   - แห่ง 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด - แห่ง ตลาดนัด   ๑ แห่ง 

ร้านค้าต่างๆ  ๓๖ แห่ง โรงฆ่าสัตว์   - แห่ง 

ซุปเปอร์มาเก็ต  ๒      แห่ง 

๖.๘ แรงงาน 

  จากการส ารวจขอ้มูลพืน้ฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  

๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  

โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพื้นที่  

รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน

อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงาน เยอะ เพราะ

พืน้ที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

  อาชีพรับจ้าง/บริการ คิดเป็นรอ้ยละ ๒๘.๘๗ รองลงมาอาชีพท านา คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๗ 
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                                                   - ๑๐  

๗. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 

๗.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูท้ี่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๑๐๐  

     วัด      ๗    แห่ง         

       ส านักสงฆ์ ๒    แห่ง 

-  ผูท้ี่นับถือศาสนาอื่นๆ  - 

      ๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  งานวันเด็กแหง่ชาติ   ประมาณเดือน  มกราคม 

-  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจกิายน 

-  งานกีฬาต้านยาเสพติด  ประมาณเดือน  มีนาคม 

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจกิายน 

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในพืน้ที่ได้อนุรักษณ์ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจัก

สารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลีย้งไหมและการทอผา้ไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลา

ธรรมชาติ   

  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน    

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  ประชาชนในพืน้ที่ได้ผลิตของใช้พื้นเมอืงขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลอืเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อ

ที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝา่ยและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ และท าแจ่วป่อง      

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน น้ าดิบจากสระน้ า และบ่อบาดาล ซึ่งจะต้อง

น ามาผา่นกระบวนการของระบบประปา เพื่อให้เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน 

๘.๒ ป่าไม้  ในพืน้ที่เป็นป่าเด็งรัง 

๘.๓ ภูเขา  ในเขตพืน้ที่ไม่มีภูเขา 

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  

และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพืน้ที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่

มีมลพิษ ปัญหาคอื และน้ าฝนน้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มแีหลง่น้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยัง

ไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้าน

ขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา ได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป

ตามความต้องการของประชาชน  เชน่ โครงการคัดแยกขยะในพืน้ที่  โครงการปลูกต้นไมใ้นวันส าคัญต่างๆ  
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                                                                                  - ๑๑ - 

ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของชุมชนให้ร่มรื่นสวยงาม ให้

เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผอ่นหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

๙. อื่นๆ  

๙.๑  สรุปผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้ด าเนินการส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจพบว่า

ประชาชนในพืน้ที่นั้น ไม่ผ่านเกณฑก์ารส ารวจ  ดังนี้ 

  ๑)  ประชาชนกรอายุตั้งแต่  ๓๕  ขึน้ไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าปี  จ านวน  ๒๙๑  คน 

  ๒)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จ านวน  ๔๓๘  คน 

  ๓)  ประชากรที่ดื่มสุรา  จ านวน      ๙  คน 

  ๔)  ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ ากว่า  ๓๐,๐๐๐  บาท   จ านวน  -  ครัวเรือน    

  ผลการส ารวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งดว่นที่จะต้องแก้ไข     

  การแก้ไขปัญหา  

  ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนใหป้ระชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 

  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพื่อใหป้ระชาชน

เกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   

  ๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน

ในชุมชน  

 

           

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