
 

สว่นที ่สว่นที ่๑๑  
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 

๑. ดา้นกายภาพ 
 ๑.๑  ทีต่ั้งของหมูบ่า้นหรอืชุมชนหรือต าบล 

ประวตัคิวามเปน็มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลรุง ได้ยกฐานะจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรุง ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย    ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  (ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 113  ตอนพิเศษ 
526  ลงวันที่  30  มกราคม  2539)  ตั้งอยู่ตามพิกัดแผนที่ทหาร  ที่ PA  593053  อยู่ห่างจากอ าเภอ
กันทรลักษ์     ไปทางทิศใต้ประมาณ  16  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ  64  
กิโลเมตร 
 
 

 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนทีต่ าบลรงุ    อ าเภอกนัทรลักษ ์   จงัหวดัศรสีะเกษ 
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๑.๒  ลกัษณะภมูปิระเทศ 

 พ้ืนที่ ต าบลรุงอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกันทรลักษ์ ทางทิศใต้ ประมาณ 15 กิโลเมตร 
พ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 88,873 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  55,545,625 ไร่ สภาพภูมิประเทศ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีลักษณะเป็นเนินสูงและเป็นภูเขาระหว่างเนิน ส่วนทางทิศ
เหนือมีลักษณะเป็นที่ราบท านาปลูกพืชได้เพราะมีล าห้วยขยุงไหลผ่านภายในต าบลมีแหล่งน้ าธรรมชาติ    
ซึ่งกระจายอยู่ตามหมู่บ้าน บ้านต่างๆ 
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๑.๓  ลกัษณะภมูิอากาศ 
ลักษณะทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลรุง   มี  3  ฤดู   คือ   
  -  ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์     ถึงเดือนเมษายน 
     -  ฤดูฝน      ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม     ถึงเดือนตุลาคม 
  -  ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน    ถึงเดือนมกราคม 

๑.๔ ลกัษณะของดนิ 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % 
ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %  

๑.๕  ลกัษณะของแหลง่น้ า 
ระบบประปา 

 ประชาชนในต าบลรุง ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาหมู่บ้านโดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลรุงเป็นผู้บริหารจัดการยกเว้นระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 จ านวน 1  แห่ง  จากท้ังหมด  2  แห่ง 

หมูท่ี ่ แห่ง 
ประเภท สภาพการใชง้าน 

หมายเหต ุ
แบบผวิดนิ แบบบาดาล ใช้การได ้ ช ารดุ 

บ้านรุง  ม.1 1 - 1 - 1 ประชาชนใช้บ่อบาดาล 
บ้านสมบูรณ์ ม.2 1 - 1 1 - น้ ากร่อย,น้ าเค็ม 
บ้านตาทวด ม.3 4 1 3 4 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
บ้านโดนเอาว์ ม.4 2 - 2 2 - บ่อบาดาลช ารุด 
บ้านหนองอุดม ม.5 2 1 1 1 1 ใช้ประปากรมอนามัยฯ 
บ้านห้วยทิพย์ ม.6 3 - 3 2 1 น้ าไม่เพียงพอ 
บ้านคลองทราย ม.7 2 - 2 2 -  
บ้านหนองโปร่งใหญ่ ม.8 3 - 3 3 -  
บ้านรุงตะวันออก ม.9 1 - 1 1 - ประชาชนใช้บ่อบาดาล 
บ้านโดนอาวใต้ ม.10 4 1 3 4 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

รวม 22 3 20 20 3  

แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
1.ห้วยขะยูง    ไหลผ่าน  หมู่ที่ 10,4,7,3,6,9 
2.หนองรุง               หมู่ที่ 1 
3.ห้วยตาล                     หมู่ที่ 3 
4.ห้วยสังกต          หมู่ที่ 5 
5.ห้วยด่าน   หมู่ที่ 5 
6.ห้วยสังกต        หมู่ที่ 8 
7.หนองบัวแดง  หมู่ที่ 9 

แหล่งน้ าทีส่รา้งขึน้ 
1.สระน้ าสาธารณะประโยชน์โคกหิน  จ านวน  2  บ่อ    หมู่ที่ 2 
2.หนองล าหาด           หมู่ที่ 3 
3.หนองตราว จ านวน  2  บอ่       หมู่ที่ 3 

              4.สระน้ าสาธารณะประโยชน์ยายเอาว์      หมู่ที่ 4 
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5.หนองขนา      หมู่ที่ 6  
6.อ่างเก็บน้ าพลาญจ าปา    หมู่ที่ 7 
7.หนองตาชัย      หมู่ที่ 9  
8.หนองพง      หมู่ที่ 9  
9.อ่างเก็บน้ าบ้านโดนเอาว์ (หนองซูก)   หมู่ที่ 10 

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  เนื้อที ่  ต าบลรุง  มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  55,625 ไร่ 
หรือ 98.5 ตารางกิโลเมตร  เป็นต าบลค่อนข้างเล็ก ในจ านวนนี้เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขต  ส.ป.ก. 23,244  ไร่ 
เป็นพื้นที่เพ่ือการเกษตร จ านวน 18,875 ไร่  
โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้  
 

หมูท่ี ่ บา้น พื้นที่ทัง้หมด (ไร่) พื้นที่ทางการเกษตร(ไร่) 
1 รุง 1,319 1,245 
2 สมบูรณ์ 653 635 
3 ตาทวด 5,346 4,756 
4 โดนเอาว์ 2,722 1,905 
5 หนองอุดม 2,589 2,385 
6 ห้วยทิพย์ 2,505 1,835 
7 คลองทราย 2,250 1,575 
8 หนองโปร่งใหญ่ 1,882 1,317 
9 รุงตะวันออก 2,277 2,277 

10 โดนอาวใต้ 1,350 945 
                           รวม 55,625 18,875 

                    ที่มา :  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  2550 
 
๒. ดา้นการเมือง/การปกครอง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลรุง มีทั้งหมด  10 หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้ง
เป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลรุง  19 ตุลาคม 2556  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  
(รวมชาย  -  หญิง)  5,408  คน ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  4,062  คน  คิดเป็นร้อยละ   71.11  ของจ านวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออก
ช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ  ขอความร่วมมือ  
ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ การ
รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้  และท าไม่ได้
ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจาก
การประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน 
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และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัด
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานด้านต่างๆของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานส่วน
ต าบล,พนักงานจ้าง,ผู้น าชุมชน,กลุ่มอาชีพ,องค์กร และกลุ่มจัดตั้งต่างๆส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   โครงการ
อ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรุง ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลรุง อ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลรุง มี
โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   โครงการบางโครงการ
ต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลรุง จ ากัด 
ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   โดยองค์การบริหารส่วนต าบลรุง 
แบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลรุง ได้ยกฐานะจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรุง ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  (ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 113  ตอนพิเศษ 526  
ลงวันที่  30  มกราคม  2539)  ตั้งอยู่ตามพิกัดแผนที่ทหาร  ที่ PA  593053  อยู่หา่งจากอ าเภอกันทร
ลักษ์     ไปทางทิศใต้ประมาณ  16  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ  64  กิโลเมตร 

อาณาเขต 
- ทิศเหนือ จดเขต  อบต.ทุ่งใหญ่ 
- ทิศตะวันออก จดเขต  อบต.เสาธงชัย 
- ทิศตะวันตก จดเขต  อบต.ต า   
- ทิศใต้ จดเขต  สาธารณรัฐกัมพูชา 

๒.๒ การเลอืกตั้ง   
เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลรุง ได้ยกฐานะจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรุง ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  (ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 113  ตอนพิเศษ 526  
ลงวันที่  30  มกราคม  2539)  ตั้งอยู่ตามพิกัดแผนที่ทหาร  ที่ PA  593053  อยู่หา่งจากอ าเภอกันทร
ลักษ์     ไปทางทิศใต้ประมาณ  16  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ  64  กิโลเมตร 

ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรุง ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
รุง เป็น ๑0 หน่วยเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  10  หน่วย ดังนี้ 

เขต 1 ประกอบด้วย หมู่ที่  1  
เขต 2 ประกอบด้วย หมู่ที่  2  
เขต 3 ประกอบด้วย หมู่ที่  3  
เขต 4 ประกอบด้วย หมู่ที่  4  
เขต 5 ประกอบด้วย หมู่ที่  5  
เขต 6 ประกอบด้วย หมู่ที่  6  
เขต 7 ประกอบด้วย หมู่ที่  7  
เขต 8 ประกอบด้วย หมู่ที่  8  
เขต 9 ประกอบด้วย หมู่ที่  9  
เขต 10 ประกอบด้วย หมู่ที่  10  
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรุง ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา

และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรุง ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน
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องค์การบริหารส่วนต าบลรุง เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลรุง ในการด าเนินงานต่างๆ 
เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาต่างๆ   

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรุง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
รุง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556    ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  (รวมชาย  -  หญิง)  5,408  คน ผู้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง  4,062  คน  คิดเป็นร้อยละ   71.11  ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  วันที่  19  ตุลาคม   2556)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรุง  5,408  คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรุง 5,408   คน 
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕6) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 5,408  คน ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  4,062  คน  คิดเป็นร้อย
ละ   71.11  ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

โดยมี นายอาวุธ  จริยาวัฒนชยักุล ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรุง ด ารง
ต าแหน่งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556จนถึง ปัจจุบัน 
 
๓. ประชากร 

๓.๑ ข้อมลูเกีย่วกบัจ านวนประชากร 
       จ านวนหมู่บ้าน 10 หมูบ่้าน 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
รุง 116 206 230 436 
สมบูรณ์ 68 186 157 343 
ตาทวด 277 644 572 1,216 
โดนเอาว ์ 301 409 452 861 
หนองอุดม 355 669 647 1,316 
หว้ยทิพย ์ 185 334 335 669 
คลองทราย 160 331 336 667 
หนองโปร่งใหญ่ 112 192 191 383 
รุงตะวนัออก 218 485 467 952 
โดนอาวใต ้ 271 594 559 1,153 

รวม 2063 4,050 3,946 7,996 
    ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562 

๓.๒ ชว่งอายแุละจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ มกราคม 2562) 
ชว่งอาย ุ หญิง ชาย รวม 

จ านวนประชากรอายุต่ ากว่า 18 ปี 962 756 1,718 
จ านวนประชากรอายุ 18-60 ปี 2,592 2,812 5,404 
จ านวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี 496 378 874 

รวม 4,050 3,946 ทั้งสิน้ 7,996 คน 

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙    อ่าน  
เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  
ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  70 ด้าน
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้การแก้ปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลรุง ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหาร   เสริมนม  
อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน  

สถานศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลรุง 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรุง จ านวน 3 แห่ง คือ  
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลรุง บ้านตาทวด หมู่ที่ 3 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทราย บ้านคลองทราย หมู่ที่ 7 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรุงสมบูรณ์ บ้านรุง หมู่ที่ 1 
 2. โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แห่ง คือ  
  - โรงเรียนบ้านโดนอาว  บ้านคลองทราย หมู่ที่ 7 
  - โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด  บ้านตาทวด หมู่ที่ 3 
  - โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์  บ้านรุง  หมู่ที่ 1 
 3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลรุง 
 ๔.๒ สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน      
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลรุง และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญ   ในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน แต่มีเพียงบางราย  เท่านั้น  ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน    
บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออก
ก าลังกายไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลรุง พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโดนเอาว์ จัดกิจกรรม
เพ่ือแก้ไขปัญหา   
 หนว่ยงานดา้นสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโดนเอาว์ จ านวน  ๑   แห่ง      
             เตียงคนไข้ จ านวน 2 เตียง 

๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลรุง ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลรุง ก็ได้ด าเนินการ
ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย
อย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนต าบลรุง ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด   
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จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่
ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะ
ไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน   ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่อง
ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลรุงจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่
สามารถด าเนินการได้  
            ๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร
บ้านโดนเอาว์   ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่
ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังพบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าคนในชุมชนขาด
ความร่วมมือกับทางผู้น า  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่   ก็เป็นเรื่อง
ของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสงัคมสงัเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   
๕. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนยากไร้       

๕. ระบบบริการพืน้ฐาน 
 ในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลมรีะบบบริการพืน้ฐาน  ดังนี้ 

๕.๑ การไฟฟา้ 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ

ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มี
ความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้
ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้
ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 2,063   หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

๕.๒ การประปา 
การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ

ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันมีระบบประปาหมู่บ้านรวมทั้งหมด 
22 แห่ง    
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๕.๓  เสน้ทางคมนาคม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่

เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดย
ผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ   จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล  มีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    การคมนาคมของต าบลรุง เส้นทางสายหลักมี 2 สาย ลาดยางตลอด จากเส้นทางหลวง
หมายเลข 2126  แยกท่ีบ้านผือใหม่ต าบลทุ่งใหญ่ถึงบ้านโดนเอาว์ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และ
เส้นทางหลวงหมายเลข 3135 แยกบ้านภูมิซรอลถึงบ้านโดนเอาว์ ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ทั้งนี้
เส้นทางลัดนี้ผ่านหมู่บ้านถึง 6 หมู่บ้าน และเป็นถนนลูกรังแยกจากเส้นทางหลักไปถึงหมู่บ้านจ านวน 3 
สาย คือทางเข้าบ้านสมบูรณ์ บ้านห้วยทิพย์ และบ้านหนองโปร่งใหญ่   
ถนนภายในหมูบ่้านในต าบล 
  (1)  ถนน คสล.      จ านวน    35 สาย สภาพใช้งานได้ดี 
  (2)  ถนน ยางแอสฟัลติก      จ านวน      4 สาย สภาพใช้งานได้ดี 
  (3)  ถนนลูกรัง           จ านวน    42 สาย สภาพใช้งานได้ดี 
  (4)  ท่อระบายน้ า        จ านวน      5  สาย สภาพใช้งานได้ดี 
  (5)  ถนนลาดยาง  จ านวน      2    สาย สภาพใช้งานได้ดี 
 
๖. ระบบเศรษฐกจิ 

๖.๑ การเกษตร  
พืชเศรษฐกจิทีป่ลูกในพืน้ที่ 

1.ข้าว    พ้ืนที่ปลูก   3,739   ไร่ 
2.ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์   พ้ืนที่ปลูก   68     ไร่ 
3.มันส าปะหลัง   พ้ืนที่ปลูก   2,188    ไร่ 
4.ปอแก้ว    พ้ืนที่ปลูก   79          ไร่ 
5.ปาล์มน้ ามัน   พ้ืนที่ปลูก   34          ไร่ 
6.ยางพารา    พ้ืนที่ปลูก   3,869     ไร่ 
7.เงาะ    พ้ืนที่ปลูก   13         ไร่ 

๖.๒ การประมง 
  ประชาชนต าบลรุง  ประกอบอาชีพประมงน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 5 
 ๖.๓ การปศสุัตว ์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  
การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   

๖.๔ การบรกิาร 
โรงแรม/รีสอร์ท   - แห่ง 
บ้านเช่า/ห้องเช่า   10 แห่ง 
ร้านอาหาร   6 แห่ง 
ร้านค้า    45 แห่ง 
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โรงภาพยนตร์   - แห่ง 
สถานีขนส่ง   - แห่ง  
ร้านอินเตอร์เนต/เกมส์  1      แห่ง 
ปั๊มน้ ามัน และปั๊มก๊าซ    10   แห่ง    

๖.๕ การท่องเทีย่ว 
1.พลาญจ าปา  หมู่ที่ 4 ,7 ,10  
2.พลาญโดนเตีย  หมู่ที่ 4 ,7 ,10 
3.น้ าตกสีดา  หมู่ที่ 7  
4.แก่งตะวัน  หมู่ที่ 9 ต าบลรุงรอยต่อต าบลบึงมะลู หมู่ที่ 1 
5.ตาดหิน  หมู่ที่ 6 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   ๑1   แห่ง 

๖.๗ การพาณชิย์และกลุม่อาชีพ 
การพาณชิย ์
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน/ก๊าซ    10    แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    - แห่ง ตลาดสด   - แห่ง     โรงฆ่าสัตว์   - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ   ๔7 แห่ง ซุปเปอร์มาเก็ต  -      แห่ง 
กลุม่อาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๒  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มผลิตปุ๋ย   ๒. กลุ่มขนมทองม้วน 
๖.๘ แรงงาน 

  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน 
ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่า
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่
ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
7.๑ การนบัถือศาสนา 

  ประชาชนในต าบลรุง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 6 แห่ง คือ 
 1.  วัดบ้านรุง (หมู่1,9)    ตั้งอยู่ที่ บ้านรุง     หมู่ที่ 1 

2.  วัดบ้านสมบูรณ์  ตั้งอยู่ที่  บ้านสมบูรณ์   หมู่ที่ 2 
3.  วัดตาทวด       ตั้งอยู่ที่  บ้านตาทวด     หมู่ที่ 3 
4.  วัดบ้านหนองอุดม  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองอุดม  หมู่ที่ 5 
5.  วัดบ้านห้วยทิพย์  ตั้งอยู่ที่  บ้านห้วยทิพย์  หมู่ที่ 6 
4.  วัดบ้านโดนเอาว์         ตั้งอยู่ที่  บ้านคลองทราย   หมู่ที่ 7  

 5.  วัดหนองโปร่งใหญ่ (ธ)   ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองโปร่งใหญ่   หมู่ที่ 8 
 6.  วัดชัยมงคล(หมู่ที่ 4,10) ตั้งอยู่ที่  บ้านโดนเอาว์   หมู่ที่ 4 
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 7.  ส านักสงฆ์  5  แห่ง 
7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
ประเพณวีฒันธรรมท้องถิ่น 

1. ประเพณีท าบุญโดนตา กระท าช่วง เดือน  10  ของทุกปี 
2. ประเพณีท าบุญศาลปู่ตา  กระท าช่วง เดือน 6  ของทุกปี 
3. ประเพณีบุญบั้งไฟ          กระท าช่วง เดือน 6  ของทุกปี 
4. การเล่นแม่มด 
5. การร าผีฟ้า (ร าแถน) 

7.๓ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือนวิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมวิธีการทอเสื่อจากต้น
กก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น ประชากรพ้ืนเมืองพูดภาษาไทยอีสาน ร้อยละ 90 และภาษาส่วยร้อยละ10  

7.๔ สนิค้าพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและ
เหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท า
จากไม้ไผ่   
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ า  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าจากระบบประปาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

8.๒ ปา่ไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เนื้อท่ี ต าบลรุงมีพ้ืนที่ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยประมาณ 55,625 ไร่ หรือ 98.5 ตารางกิโลเมตร เป็นต าบลค่อนข้างเล็ก ในจ าวนนี้
เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ในเขต ส.ป.ก. จ านวน 23,244 ไร่เป็นพื้นที่เพ่ือการเกษตร จ านวน 18,875 ไร่ โดยมีเนื้อที่
แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ 

หมูท่ี ่ บา้น พื้นที่ทัง้หมด(ไร่) พื้นที่ทางการเกษตร(ไร่) 
1 รุง 1,319 1,245 
2 สมบูรณ์ 653 635 
3 ตาทวด 5,346 4,756 
4 โดนเอาว ์ 2,722 1,905 
5 หนองอุดม 2,589 2,385 
6 หว้ยทิพย ์ 2,505 1,835 
7 คลองทราย 2,250 1,575 
8 หนองโปร่งใหญ่ 1,882 1,317 
9 รุงตะวนัออก 2,277 2,277 
10 โดนอาวใต ้ 1,350 945 

รวม 55,625 18,875 
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8.3 คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  

ร้ านค้ า   สถานประกอบการ  ต ามล าดั บ   และมี พ้ื นที่ เพี ย งเล็ กน้ อยที่ เป็ น พ้ื นที่ ส าธารณ ะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน 
มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ได้จัดท าแผนเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  
แต่ยังขาดงบประมาณในการด าเนินการ เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ การ
จัดซื้อรถเก็บขนขยะ และพ้ืนที่ก าจัดขยะ  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่
สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน  ฯลฯ   
       
    ************************************ 
 

86 


