
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

กรมการปกครองแจ้งว่า ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้ลงนามในประกาศ    
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๓๙ เพ่ือจัดตั้ง  
สภาต าบลที่มีรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ  ๒๕๓๖  ถึงปี  ๒๕๓๘ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท            เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  ๒,๑๔๓  แห่ง  และประกาศกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าว ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง ลงวันที่  ๓๐ 
มกราคม ๒๕๓๙ ท าให้การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ๒,๑๔๓แห่ง มีผลใช้บังคับใน  วันที่  ๓๐  มีนาคม  
๒๕๓๙ 

ดังนั้น สภาต าบลที่ได้รับการประกาศ จัดตั้งของกิ่งอ าเภอหนองม่วง  มี  ๖  ต าบลคือ (๑๕๒๕)  
ต าบลหนองม่วง , (๑๕๒๖) ต าบลชอนสารเดช , (๑๕๒๗) ต าบลบ่อทอง , (๑๕๒๘) ต าบลยางโทน , (๑๕๒๙) 
ต าบลชอนสมบูรณ์ , (๑๕๓ ) ต าบลดงดินแดง  จึงท าให้สภาต าบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะพ้นจากสภาพแห่งสภาต าบลตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๓๙ และสภาต าบลยางโทน ก็ได้รับการ       
ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก และตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก าหนดเขตต าบลในท้องที่อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่  ๑๓  
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๓  ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ 
และมีผลตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้ยกฐานะเป็นองค์การ-
บริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  เรื่อง การก าหนดขนาดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

ตราสัญลักษณ์ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  เป็น รูปต้นยาง 
โดยย้อนหลังกลับไปประมาณ ๕๗ ปีที่ผ่านมา สมัยก่อนพื้นที่ ณ ที่อยู่ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ 

มีต้นไม้ขึ้นหนา เกือบเป็นป่าดงดิบ มีล าห้วยเป็นพ้ืนที่ของต าบลชอนสารเดช อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
เป็นแหล่งที่ห่างไกลความเจริญ และต่อมาได้มีการพัฒนาผู้คนเริ่มเห็นความส าคัญของพ้ืนที่จึงเข้ามาจับจองโดยใช้
ต้นไม้เป็นที่แบ่งเขตจากชุมชนเล็ก ๆ จึงได้ขยายมาเรื่อย ๆ แยกจากต าบลชอนสารเดชมาเป็นหมู่บ้านยางโทน 
เพราะสมัยก่อนมีต้นยางใหญ่อยู่หนึ่งต้น เล่ากันว่ามีนายพรานคนหนึ่งชื่อ พรานจาง ได้มาเลี้ยงสัตว์ในบริเวณ
พ้ืนที่ต าบลนี้เป็นประจ า และได้พบต้นยางใหญ่เป็นต้นเดี่ยวโดด ๆ ประมาณ ๒ คนโอบ ชาวบ้านจึงเรียกว่า 
“บ้านยางโทน”  

 

 ๑.๒ที่ตั้ง 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เลขที่ ๑๑๑  หมู่ที่ ๑  ต าบลยางโทน  อ าเภอหนองม่วง  

จังหวัดลพบุรี  อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ  ๖๐  กิโลเมตร ตามถนนทางหลวงหมายเลข ๑               
(ถนนพหลโยธิน)  อยู่ห่างจากอ าเภอหนองม่วง ประมาณ ๘  กิโลเมตร และต าบลยางโทน มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ ๖๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๔๓,๑๒๕ ไร่ 

 
 



แนวเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อต าบลชอนสมบูรณ์  อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้น        

จากจุดเชื่อมระหว่างต าบลหนองม่วงกับต าบลชอนสมบูรณ์ บริเวณพิกัด P S ๘๓๔๙๐๒ ไปตามเขตที่ดินตัดกับ
ถนนสายหนองม่วง-โคกเจริญ  บริเวณพิกัด  P S ๙๖๑๙๐๘ ระยะทางประมาณ  ๒.๘  กิโลเมตร ไปตามเขต
ที่ดินตัดกับถนนสายหนองตาแดง - กระดานเลื่อนบริเวณพิกัด P S ๘๕๙๘๘๖ ระยะทางประมาณ  ๒.๓ 
กิโลเมตร แยกไปตามเขตที่ดิน ผ่านกึ่งกลางคลองตามินถึงถนนสายหนองม่วง -สระโบสถ์ บริเวณพิกัด               
P S ๘๘๘๘๔๕ ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร ไปตามถนน สิ้นสุดแนวเขตที่จุดกึ่งกลางสะพาน คสล.        
คลองตะเคียน บริเวณพิกัด P S ๘๙๖๘๔๔ ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศเหนือ
ประมาณ ๑๙.๑ กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลสระโบสถ์ และต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางสะพานคลองตะเคียน บริเวณพิกัด P S ๘๙๖๘๔๙ ไปตามกึ่งกลางคลอง
ตะเคียน  แยกไปตามคลองล าราง  สิ้นสุดแนวเขตที่บริเวณพิกัด P S ๘๘๓๘๒๒ ระยะทางประมาณ ๒.๘ 
กิโลเมตร      รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร 

ทิศใต้ ติดต่อต าบลชอนสารเดช  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุด
กึ่งกลางคลองล าราง  บริเวณพิกัด P S ๘๘๓๘๒๒ ไปตามกึ่งกลางคลองล ารางตัดกับถนนเข้าบ้านหนองมะกรูด 
บริเวณพิกัด P S ๘๓๓๘๑๔ ระยะทางประมาณ ๕.๒ กิโลเมตร ไปตามเขตที่ดิน สิ้นสุดแนวเขตที่กึ่งกลางถนน
สาย      หนองแดง-หนองไก่ห้าว  บริเวณพิกัด P S ๘๑๒๘๒๑  ระยะทางประมาณ  ๒ กิโลเมตร  รวมระยะ
ทางด้าน      ทิศใต้ประมาณ ๗.๒ กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลหนองม่วง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก   
จุดกึ่งกลางถนนสายหนองแดง-หนองไก่ห้าว  บริเวณพิกัด  P S ๘๑๒๘๒๑ ไปตามถนนตัดกับถนนสายเข้า     
บ้านหนองไก่ห้าว  บริเวณพิกัด  P S ๘๑๘๘๓๕ ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร  ไปตามถนนเข้าบ้านหนองไก่ห้าว
ถึงแยกถนนสายหนองม่วง-โคกเจริญ บริเวณพิกัด  P S ๘๑๖๘๓๙  ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร  ไปตามถนน 
แยกจากถนนสายหนองม่วง-โคกเจริญ  บริเวณพิกัด P S ๘๒๐๘๔๖ ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร  ไปตาม
เขตที่ดินตัดกับล าห้วยยางโทน  บริเวณพิกัด  P S ๘๑๐๘๕๗ ระยะทางประมาณ ๑.๙ กิโลเมตร ไปตามเขต
ที่ดิน   จดถนนสายหนองไทร – กลุ่มสุพรรณ ไปตามถนนสิ้นสุดแนวเขตที่ถนนสายกลุ่มสุพรรณ-หนองกะอัน         
บริเวณพิกัด P S ๘๓๔๙๐๒  ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ            
๗ กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 



แผนที่ต าบลยางโทน  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 

 
 
 ๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบ ลาดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ถนนที่ส าคัญตัดผ่านต าบล      
ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑๙  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒๖ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๓๐๐๑  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔๘ 
 ๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  และอากาศค่อนข้างร้อน  มี ๓ ฤดู  คือ 
   ฤดูร้อน  ตั้งแต่   เดือนมีนาคม ถึง  เดือนเมษายน 
   ฤดูฝน  ตั้งแต ่ เดือนพฤษภาคม ถึง  เดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว ตั้งแต ่ เดือนพฤศจิกายน ถึง  เดือนกุมภาพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 



๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 ๒.๑ เขตการปกครอง 

 เขตการปกครอง(จ านวนหมู่บ้าน)  
ต าบลยางโทน  มีทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนเต็มพ้ืนที่               

๑๐ หมู่บ้าน และแบ่งเขตการปกครองดังต่อไปนี้ 
หมู่ที่  ๑   บ้านยางโทน     
หมู่ที่  ๒   บ้านเตาถ่าน   
หมู่ที่  ๓   บ้านหนองตะแบก  
หมู่ที่  ๔   บ้านหนองตาแดง  
หมู่ที่  ๕   บ้านทรัพย์ดีปรี  
หมู่ที่  ๖   บ้านหนองไก่ห้าว  
หมู่ที่  ๗   บ้านบ่อตาปัง  
หมู่ที่  ๘   บ้านอุตสาหกรรม  
หมู่ที่  ๙   บ้านดอนเจริญ  
หมู่ที่  ๑๐ บ้านหนองมะกรูด 
 

รายช่ือฝ่ายปกครองท้องท่ีในองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ    -   สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง 
๑ นายอมรเดช  อ่ิมชื่น ๑ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ 
๒ นายด ารงศักดิ์ มังวงษ์ ๒ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ 
๓ นายสมยศ สีสด ๓ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ 
๔ นายวิศิษฐ์  พานเงิน ๔ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ 
๕ นายบุญน า ม่วงรอง ๕ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ 
๖ นายสมเจตน์ สัมโมทย ์ ๖ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๖ 
๗ นางเกษร สมเรือง ๗ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ 
๘ นางสาวณัฐยา บริบูรณ์บันเทิง ๘ ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ 
๙ นางประเทือง แก้วค า ๙ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๙ 

๑๐ นายสุวรรณ พวงเปลี้ย ๑๐ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๐ 
 

 ๒.๒ การเลือกตั้ง 

(๑) คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน (ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งในขณะนี้) 
(๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  มีจ านวน   ๒๐ คน และเลขานุการสภาองค์การบริหาร- 
ส่วนต าบลยางโทน  จ านวน ๑ คน ดังนี้ 

๑. นายบุญช ู สงวนทรัพย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  (ส.อบต. หมู่ที่ ๗) 
 ๒. นายสมยศ ตโมพุทศิริ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  (ส.อบต.หมู่ที่ ๒) 



๓. นายวรรณศักดิ์  แก่นทรัพย์  เลขานุการสภาฯ  (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน) 
๔. นายมานพ อ่ิมชื่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่  ๑ 
๕. นางสมใจ จันทรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๑ 
๖. นายธัญเกียรติ์  กล่อมวงษ์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๒ 
๗. นายนพฤทธิ์  ปั้นประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๓ 
๘. นายธวชั  ทองอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๓ 
๙. นายรุ่งโรจน ์  ทับปรีดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๔ 
๑๐.นายเจน  โพธิ์วัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๔ 
๑๑.นางจีราภรณ์    หล่อทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๕ 
๑๒.นายไพโรจน์   โพธิ์ทิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๕ 
๑๓.นายคมจักร   สัมโมทย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๖ 
๑๔.นางเฉลียว   โม้หมุน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๖ 
๑๕.นางศศิธร   เพชรหิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๗ 
๑๖.น.ส.ดลฤทัย   จั่นรักษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๘ 
๑๗.น.ส.จ าปา  อ่อนละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๘ 
๑๘.นายบัญญัติ  คงมี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๙ 
๑๙.นายไพศาล  โพธิ์ปรก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๙ 
๒๐.นายสมพิศ  ผลหมู่   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๑๐ 
๒๑. นายเฉลิม  มุ่งชนะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   หมู่ที่  ๑๐ 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

 ๑) หมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

 ๒) จ านวนครัวเรือนทั้งหมดของต าบลยางโทน  ๑,๖๘๔ ครัวเรือน 

 ๓) จ านวนประชากรทั้งหมดของต าบลยางโทน ๔,๔๘๓ คน  
 ๔) จ านวนประชากร แยกเป็นชาย ๒,๑๗๔ คน หญิง ๒,๓๐๙ คน 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนประชากรย้อนหลัง ๓ ปี 

ปี พ.ศ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๒๕๕๙ ๒,๑๙๒ ๒,๓๑๑ ๔,๕๐๓ 

๒๕๖๐ ๒,๑๙๐ ๒,๓๒๕ ๔,๕๑๕ 

๒๕๖๑ ๒,๑๗๙ ๒,๓๑๗ ๔,๔๙๖ 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 



๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรของต าบลยางโทน ณ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร(คน) 

ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านยางโทน ๓๓๗ ๓๓๙ ๔๐๒ ๗๔๑ 

๒ บ้านเตาถ่าน ๒๓๒ ๒๖๖ ๒๙๕ ๕๖๑ 

๓ บ้านหนองตะแบก ๑๗๙ ๒๖๖ ๒๗๔ ๕๔๐ 

๔ บ้านหนองตาแดง ๑๗๖ ๒๖๒ ๒๖๖ ๕๒๘ 

๕ บ้านทรัพย์ดีปรี ๑๘๗ ๒๔๒ ๒๖๑ ๕๐๓ 

๖ บ้านหนองไก่ห้าว ๒๖๑ ๔๑๖ ๓๙๔ ๘๑๐ 

๗ บ้านบ่อตาปัง ๙๔ ๑๑๙ ๑๓๘ ๒๕๗ 

๘ บ้านอุตสาหกรรม ๘๕ ๖๖ ๖๘ ๑๓๔ 

๙ บ้านดอนเจริญ ๗๑ ๙๘ ๑๐๘ ๒๐๖ 

๑๐ บ้านหนองมะกรูด ๖๒ ๑๐๐ ๑๐๓ ๒๐๓ 

รวม ๑,๖๘๔ ๒,๑๗๔ ๒,๓๐๙ ๔,๔๘๓ 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  

๔. สภาพทางสังคม 

 ๔.๑ การศึกษา 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๑ แห่ง 

  ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 โรงเรียน จ านวน ๔ แห่ง 

  ๑) โรงเรียนบ้านยางโทน 

  ๒) โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 

  ๓) โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 

  ๔) โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน ๑ แห่ง 
  ๑) กศน.ต าบลยางโทน 
 
 
 
 
 
 



 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน ๑๐ แห่ง 

 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๘๐  อ่าน เขียนภาษไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปีได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๐ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน      
ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
 ๔.๒ สาธารณสุข  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๑ แห่ง 

๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางโทน  

 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์                      
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหา คือ หน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง 
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี จากการส ารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  
การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การ -
บริหารส่วนต าบลยางโทนพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข  จัดกิจกรรม    
เพ่ือแก้ไขปัญหา   

 ๔.๓ อาชญากรรม 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ที่สามารถด าเนินการได้
ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวัน     เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาท
ของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอ
ก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลยาง
โทนจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              



 ๔.๔ ยาเสพติด 

 ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร    
หนองม่วงได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยาง
โทน มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทาง
ผู้น า ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนสามารถกระท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเท่านั้น  เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้                    
หากนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  จะเป็นความรับผิดชอบของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การ-
บริหารส่วนต าบลยางโทน ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง (ทางบก ทางน้ า ทางราง ฯลฯ) 

 การคมนาคมภายในต าบลยางโทนค่อนข้างมีความสะดวก เนื่องจากมีถนนสายหลักหลายสาย   ที่ใช้
งานได้ตลอดปี ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑๙ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒๖              
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๐๑ และถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๔ แต่ถนนภายในชุมชน             
ยังคงมีปัญหา เนื่องจากถนนบางสายมีสภาพเป็นถนนลูกรัง และถนนเดินดิน ในฤดูฝนจะเกิดปัญหาในการ
สัญจร ช่วงฤดูร้อนจะเกิดปัญหาด้านฝุ่นละออง โดยการคมนาคมภายในต าบลยางโทนประกอบด้วย  

  ๑. ถนนลาดยาง    จ านวน  ๒  สาย 
  ๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  จ านวน          ๓๖  สาย              

  ๓. ถนนลูกรัง    จ านวน          ๒๔  สาย  

  - เส้นทางระหว่างต าบลยางโทน ถึงอ าเภอหนองม่วง  ๘ กิโลเมตร 

 ๕.๒ การไฟฟ้า 

  มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้านในต าบลยางโทน 

 ๕.๓ การประปา 

  มีประปาทุกหมู่บ้านในต าบลยางโทน 
  

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

 ๖.๑ การเกษตร/การปศุสัตว์ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐  เช่น ข้าวโพด อ้อย  

มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  สัตว์เลี้ยง ประชากรบางส่วนมีรายได้จาก
การรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน บางชุมชนส่วนมากมี
อาชีพค้าขาย ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของชาวต าบลยางโทนไม่เท่าเทียม
กัน สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมี
พ้ืนที ่ ในการทางเกษตร  บางส่วนในที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่   ในการท าการเกษตร            



ไม่เพียงพอ  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  การแก้ปัญหาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางโทน ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อและรางระบายน้ า       
ในชุมชนเพ่ือการระบายน้ าดี อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริม
อาชีพ เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการ   ขาดความรู้ด้าน
การตลาด และขาดการมีส่วนร่วม 
 ๖.๒ แรงงาน 

 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน  ร้อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้ง
แรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เนื่องจากในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเป็น
จ านวนมาก เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้จึงยังไมไ่ด้รับการแก้ไข 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 ๗.๑ การนับถือศาสนา 

     ประชาชนต าบลยางโทนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นศาสนา
ประจ าชาติ  และอยู่ เคียงคู่กับชาติไทยมาโดยตลอด พระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญต่อสังคมไทย  
พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการด าเนินชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยน าหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นศูนย์รวมจิตใจ เนื่องจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้เกิดความรักความสามัคคีกัน 
มีความเมตตากรุณาต่อกัน พระพุทธศาสนาเป็นที่มาของวัฒนธรรมไทย ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับ
พระพุทธศาสนา จึงเป็นกรอบในการปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาต่าง ๆ เช่น การบวช        
การแต่งงาน การท าบุญ เป็นต้น 

 วัดและส านักสงฆ์ในต าบลยางโทนมีจ านวน ๖  แห่ง ได้แก่ 
  ๑. วัดยางโทนสามัคคี  หมู่ที่ ๑ 
  ๒. วัดหนองตะแบก  หมู่ที่ ๓ 
  ๓. วัดหนองตาแดง  หมู่ที่ ๔ 
  ๔. วัดบ่อเสมา   หมู่ที่ ๕ 
  ๕. วัดหนองไก่ห้าว  หมู่ที่ ๖ 
  ๖. วัดหนองมะกรูด  หมู่ที่ ๑๐ 

 ๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
 (๑) ศิลปะการแสดงกลองยาว 

(๒) ประเพณีท าบุญตักบาตรปีใหม่ 
(๓) วันเด็ก 
(๔) ประเพณีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 



(๕) ประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุเดือนห้า 
(๖) ประเพณีท าบุญกลางบ้าน 
(๗) ประเพณีเวียนเทียนเดือนสาม เดือนหก 
(๘) แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
(๙) ประเพณีท าบุญและแห่เทียนเข้าพรรษา 
(๑๐) ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ 
(๑๑) ประเพณีลอยกระทง 

๘. ทรัพยากรธรรมาชาติ 
 ๘.๑ น้ า 

 แหล่งน้ าธรรมชาติหรือล าห้วย ภายในต าบลยางโทน มีจ านวน ๒ สาย 

  ๑)ล าห้วยยางโทน จากหมู่ท่ี ๑ บ้านยางโทน ถึงเขตติดต่อต าบลยางโทน - ต าบลสระโบสถ์ 
  ๒) ล าห้วยคลองซาง จากหมู่ที่ ๕ บ้านทรัพย์ดีปรี ถึงหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองมะกรูด ต าบลยางโทน 
 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเอง 
 

หมู่ที่ ประปา 
(แห่ง) 

ฝาย 
(แห่ง) 

บ่อบาดาล 
(แห่ง) 

บ่อน้ าตื้น 
(แห่ง) 

ธนาคารน้ าใต้ดิน 
(แห่ง) 

๑ ๒ ๕ ๒ - - 
๒ ๑ - ๓ - - 
๓ ๒ - ๒ - - 
๔ ๓ - ๘ - ๑ 
๕ ๓ ๓ ๖ - - 
๖ ๔ ๑ ๒ - - 
๗ ๑ ๓ ๓ ๑ - 
๘ ๑ - - ๑ - 
๙ ๑ ๑ ๗ ๑ - 

๑๐ ๒ ๒ - - - 
รวม ๒๐ ๑๕ ๓๓ ๓ ๑ 

 
 ๘.๒ ป่าไม้ 

  ป่าชุมชน มีเนื้อท่ีประมาณ ๗๕ ไร่ ตั้งอยู่ที่ดินสาธารณะประโยชน์พลเมืองใช้ร่วมกัน หมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองไก่ห้าว ต าบลยางโทน  
 

 


