
สภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 
ของเทศบาลตําบลดอนหวาย 

 

1. สภาพท่ัวไป 
     1.1 ท่ีตั้ง  
     เทศบาลตําบลดอนหวาย  ต้ังอยู�ทางทิศใต�ของอําเภอโนนสูง  ห�างจากท่ีว�าการอําเภอโนนสูง

ประมาณ  9  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต�อกับตําบลต�างๆ  ดังนี้ 
     ทิศเหนือ   ติดต�อกับเทศบาลตําบลใหม�  โดยมีแนวเขตเริ่มต�นจากทางหลวงหมายเลข  2067  สาย

มิตรภาพ – โนนสูง  บริเวณพิกัด  TB 072748  ไปทางทิศตะวันออกตามก่ึงกลางทางสาธารณประโยชน9ไป
สิ้นสุดท่ีก่ึงกลางทางสาธารณประโยชน9  บ�านจันดุม  หมู�ท่ี 6  เทศบาลตําบลใหม�  บริเวณพิกัด  TB 089744  
ระยะทาง  2  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  ติดต�อตําบลบิง  โดยมีแนวเขตเริ่มต�นจากก่ึงกลางทางสาธารณประโยชน9บ�านจันดุม   
หมู�ท่ี 6  เทศบาลตําบลใหม�  บริเวณพิกัด TB 089744  ไปทางทิศใต�ตามแนวทุ�งนาบ�านดอนขวาง  ตําบลบิง  
จนถึงทางสาธารณประโยชน9  บ�านดอนขวาง-บ�านดอนหวาย  บริเวณพิกัด TB 091737 ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต�  ตามแนวทุ�งนา จนถึงลําเหมืองสาธารณะ  บริเวณพิกัด TB  097736  ไปสิ้นสุดท่ีก่ึงกลางถนนมิตรภาพ
นครราชสีมา – ขอนแก�น  บริเวณพิกัด  TB 100726  ระยะทางประมาณ  2.5  กิโลเมตร 

ทิศใต�  ติดต�อตําบลโตนด  โดยมีแนวเขตเริ่มต�นจากก่ึงกลางถนนมิตรภาพนครราชสีมา – ขอนแก�น  
บริเวณพิกัด TB 100726 ไปตามก่ึงกลางถนนมิตรภาพนครราชสีมา – ขอนแก�น (ตรงข�ามทางเข�าบ�านด�าน
ทองหลาง)    บริเวณพิกัด TB 049703   ระยะทางประมาณ  6.5  กิโลเมตร 

ทิศตะวักตก  ติดต�อเทศบาลตําบลใหม�  โดยมีแนวเขตเริ่มต�นจากก่ึงกลางถนนมิตรภาพ
นครราชสีมา-ขอนแก�น  บริเวณพิกัด TB 049703  ไปทางเกวียนจนถึงโนนเกรา  บริเวณพิกัด TB 056723 ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทุ�งนาบ�านใหม� (กลอ) เทศบาลตําบลใหม�  บ�านดอนตะแบง ตําบลดอน
หวาย  บริเวณพิกัด TB 056723 ไปตามทุ�งนาจนสิ้นสุดท่ีทางหลวงหมายเลข 2067  มิตรภาพ – โนนสูง 
บริเวณพิกัด TB 072748  ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร 

1.2  เนื้อท่ี 
 เทศบาลตําบลดอนหวาย  มีขนาดพ้ืนท่ี  12,780 ไร�  หรือประมาณ  20.49  ตารางกิโลเมตร 
 1.3  ภูมิประเทศ 
 พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลดอนหวาย  เปDนท่ีราบสูง  พ้ืนท่ีสมํ่าเสมอ 

1.4  จํานวนหมู�บ�าน   และชุมชนในเขตเทศบาลตําบลดอนหวาย   
        1.4.1 จํานวนหมู�บ�าน    ประกอบด�วย  7  หมู�บ�าน  ได�แก� 

 

หมู#ท่ี ช่ือหมู#บ�าน ช่ือผู�นํา ตําแหน#ง 
1 บ�านดอนหวาย นายฉลอง         เนียมกลาง ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 1 
2 บ�านดอนหวาย นางวิไลวรรณ   แย�มกสิกร ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 2 
3 บ�านหนองหวาย นายบัญญัติ       บุตรวงศ9นรา กํานันตําบลดอนหวาย 
4 บ�านหนองตะครอง นายถนอม         สินปรุ ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 4 
5 บ�านโนนมะกอก นายสถาพร       น�อมกลาง ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 5 
6 บ�านหนองบง นายณรงค9         นิ่มกลาง ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 6 
7 บ�านดอนตะแบง นายสุรศักด์ิ       ฉันทะกลาง ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 7 



 อยู�ในเขตเทศบาลตําบลดอนหวายเต็มทุกหมู�บ�าน 
       1.4.2  จํานวนชุมชนในเขตเทศบาล   ประกอบด�วย  8  ชุมชน   ได�แก� 
 

หมู#ท่ี ช่ือหมู#บ�าน ช่ือผู�นํา ตําแหน#ง 
1 ชุมชนดอนหวายหมู� 1 สามัคคี นางเยาวรัตน9      ตันกลาง ประธานชุมชน ฯ 
2 ชุมชนหนองจบกพัฒนา นางสาวประภาพร  พยุงกลาง ประธานชุมชน ฯ 

3 ชุมชนบุ�งตะแบงพัฒนา นางประเทืองทิพย9  กมลกลาง ประธานชุมชน ฯ 

4 ชุมชนหนองหวายสามัคคี นางพิกุล             กําบังกาย ประธานชุมชน ฯ 

5 ชุมชนหนองตะครองสันติสุข นายมณี              ชูดี ประธานชุมชน ฯ 

6 ชุมชนโนนมะกอกร�วมใจพัฒนา นางชนาภา         น�อมกลาง ประธานชุมชน ฯ 

7 ชุมชนหนองบงสามัคคี นายไพศาล         ตับกลาง ประธานชุมชน ฯ 

8 ชุมชนดอนตะแบงพัฒนา นางธันยพร         ตมกลาง ประธานชุมชน ฯ 
 

อยู�ในเขตเทศบาลตําบลดอนหวายเต็มทุกหมู�บ�าน 

 1.5 ประชากร     
  

หมู#บ�าน ช่ือบ�าน 
จํานวน 

ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ�านดอนหวาย 332 305 361 666 
2 บ�านดอนหวาย 159 268 296 564 
3 บ�านหนองหวาย 142 256 254 510 
4 บ�านหนองตะครอง 108 182 218 400 
5 บ�านโนนมะกอก 162 273 295 568 
6 บ�านหนองบง 119 187 237 424 
7 บ�านดอนตะแบง 105 206 206 412 

รวม 1,127 1,677 1,867 3,544 
 

 *   ข�อมูลประจําเดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2557 
 มีความหนาแน�นเฉลี่ย    173    คน  /  ตารางกิโลเมตร 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1 อาชีพ 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดอนหวาย    ประกอบอาชีพด�านการเกษตร   ค�าขาย  
รับจ�าง   โดยเรียงตามลําดับดังนี้ 
 1. เกษตรกรรม   367  ครัวเรือน  คิดเปDนร�อยละ 35.15 
 2. ธุรกิจส�วนตัว/ค�าขาย  253  ครัวเรือน  คิดเปDนร�อยละ 24.23 

3. รับจ�างท่ัวไป   295  ครัวเรือน  คิดเปDนร�อยละ 28.25 
4. ข�าราชการ/รัฐวิสาหกิจ    32  ครัวเรือน  คิดเปDนร�อยละ   3.06 
5. พนักงานเอกชน    38  ครัวเรือน  คิดเปDนร�อยละ   3.63 
6. อ่ืนๆ      59  ครัวเรือน  คิดเปDนร�อยละ   5.68 



 2.2 หน�วยธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลดอนหวาย 
 ธนาคาร    1 แห�ง   ( หน�วยประสานงาน ธกส.) 
 โรงแรม    -  แห�ง 
 ปPQมน้ํามัน   3 แห�ง 
 โรงงานอุตสาหกรรม  - แห�ง 
 โรงสีใหญ�   1 แห�ง 
 โรงฆ�าสัตว9   3 แห�ง 
 
3. สภาพทางสังคม 
 3.1 การศึกษา 

ศูนย9พัฒนาเด็กก�อนวัยเรียน 1  แห�ง  (วัดดอนหวาย)   จํานวนครู  3  คน  นักเรียน      66   คน 
โรงเรียนอนุบาล         -   แห�ง จํานวนครู    -   คน             นักเรียน       -     คน 
โรงเรียนประถมศึกษา        3  แห�ง จํานวนครู    -     คน      นักเรียน     607   คน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น     -  แห�ง  จํานวนครู   -     คน       นักเรียน       -     คน 
โรงเรียนสําหรับพระสงฆ9-สามเณร           1    แห�ง 
ท่ีอ�านหนังสือพิมพ9ประจําหมู�บ�าน    3    แห�ง 
โรงเรียนอาชีวศึกษา   -    แห�ง 
ศูนย9การศึกษานอกโรงเรียน  1    แห�ง 
3.2  สถาบันและองค9กรทางศาสนา 
วัด   2  แห�ง 
มัสยิด   -  แห�ง 
ศาลเจ�า   - แห�ง 
โบสถ9   - แห�ง 
3.3 สาธารณสุข 
โรงพยาบาล  -  แห�ง 
สถานีอนามัย  1 แห�ง จํานวนบุคลากร    จํานวน    8    คน 
สถานพยาบาลเอกชน -  แห�ง 
ร�านขายยาแผนปPจจุบัน 1 แห�ง 
อัตราการมีและใช�ส�วมราดน้ํา ร�อยละ 100 
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สิน 
สถานีตํารวจ  - แห�ง 
สถานีดับเพลิง  - แห�ง 

4.  การบริการพ้ืนฐาน 
 4.1 การคมนาคม  
 การคมนาคมในเทศบาลตําบลดอนหวายมีเส�นทางหลักดังนี้ 
 1. เส�นทางสายมิตรภาพ   (นครราชสีมา – ขอนแก�น)  สามารถติดต�อตําบลโตนด   ตําบลบิง             
อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 2. เส�นทางสายมิตรภาพ – โนนสูง  สามารถติดต�อตําบลใหม�  อําเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา 



 3. ถนนภายในหมู�บ�านเปDนถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก  ถนนลูกรัง ถนนดิน  เปDนทาง
สัญจร 
 4.2 การโทรคมนาคม 
 ท่ีทําการไปรษณีย9โทรเลข   - แห�ง 
 สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  - แห�ง 
 4.3 การไฟฟTา 
 เทศบาลตําบลดอนหวาย   มีไฟฟTาใช�ครบทุกหมู�บ�าน  ท้ัง  7  หมู�บ�าน  มีไฟฟTาครบทุกหลังคาเรือน   
แต�จําเปDนต�องขยายเขตไฟฟTาให�ครอบคลุมถึงในส�วนของไร�นาของเกษตรกร 
 4.4 แหล�งน้ําธรรมชาติ 
 ห�วย/หนอง/คลอง/บึง   2  แห�ง 
 4.5 แหล�งน้ําท่ีสร�างข้ึน 
 บ�อน้ําต้ืน/สระน้ํา             6 แห�ง 
 ประปา     2 แห�ง 
5. ข�อมูลอ่ืนๆ 
 5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  มีท่ีสาธารณะ      จํานวน   10  ไร� 
 5.2 มวลชนจัดต้ัง   ไทยอาสาปTองกันชาติ   1 รุ�น จํานวน  60  คน 
 5.3 อปพร.  2  รุ�น    จํานวน  80   คน 
 5.4 จํานวน  อสม.            จํานวน  78   คน 
6. ศักยภาพในตําบล 

ก. ศักยภาพของเทศบาลตําบลดอนหวาย 
(1) จํานวนบุคลากร ๔๘      คน 

1. ว�าท่ีร�อยเอกสกล    พละเสน  ปลัดเทศบาล 
2. นายสุระ        สิงหาราโท  รองปลัดเทศบาล 

งานตรวจสอบภายใน 
1. นางพิมพ9วรัตม9  ปTอมเสมาพิทักษ9  เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบภายใน 

 ตําแหน�งในสํานักปลัดเทศบาล  
1. นายศุภวิชญ9  ร�มกลาง        หัวหน�าสํานักปลัด 

  2. นายวิจิตร  ตอสกุล   เจ�าพนักงานเทศกิจ 
3. นางเบ็ญจา    วาจ�าง   นักพัฒนาชุมชน 

  4. นางสาวปวิตรา    เพชรวิเศษ  บุคลากร 
  5. นางปวริศา  เพชรสุข   เจ�าหน�าท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร 

6. จ.ส.อ.หญิงสุกัญญา ยวงทอง   เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
  7. นางสาวกาญจนา       ชุนเกาะ        เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห9นโยบายและแผน 
  8. นายอานนท9  สารโคกสูง  เจ�าพนักงานปTองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
  9. นางสาวสมฤทัย สายโน   นิติกร  
  10. ว�าท่ี ร.ต.หญิง จุฑามาส   วงค9เค่ียม  ผู�ช�วยเจ�าพนักงานทะเบียน 
  11. นายวิษณุ  ดิษยภรณ9  ผู�ช�วยเจ�าหน�าท่ีปTองและบรรเทาสาธารณภัย 
  12. นายสุวิทย9  จุ�มกลาง   ผู�ช�วยเจ�าหน�าท่ีปTองและบรรเทาสาธารณภัย 
  13. นายพงษ9ศักด์ิ กมลกลาง  ผู�ช�วยเจ�าหน�าท่ีปTองและบรรเทาสาธารณภัย 



  14.นางสาวภาฝPน          อินขามปTอม  ผู�ช�วยเจ�าหน�าท่ีธุรการ 
  15.นางสาวรัชฎากร บาดกลาง  คนงานท่ัวไป   

16. นางสายทอง  จูงกลาง   คนงานท่ัวไป 
17. นายธีรวัฒน9  ชอบทองหลาง  พนักงานขับรถยนต9 

 ตําแหน�งในกองคลัง 
  1. นางมลิวรรณ  ส�มสาย   ผู�อํานวยการกองคลัง 
  2. นางสุเมทสา     พิสุตปPญญาทร      นักวิชาการเงินและบัญชี 
  3. นางสาวลัดดาวัลย9 ดอกกลาง  เจ�าพนักงานพัสดุ 
  4. นางวิไลพร  วิไลกลาง  เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
  5. นางสาวกมลรส เงินโพธิ์   นักวิชาการจัดเก็บรายได� 

6. นางสาวสุทิน  ด�วงกลาง  คนงานท่ัวไป 
 ตําแหน�งในกองช�าง 
  1. นายเกรียงชัย  สนงูเหลือม  ผู�อํานวยการกองช�าง 
  2. นายธนวัฒน9  ปราณีตพลกรัง  เจ�าพนักงานธุรการ 
  3. นายมนูญ  ทิพย9รมณ9  เจ�าพนักงานการประปา 
  4. นายธีรพล  พินิจพงศ9  ผู�ช�วยนายช�างไฟฟTา 
  5. นายสุรพงษ9  พรหมเจียม  ผู�ช�วยนายช�างโยธา 
  6. นางสาวปนิดา  โคตรชาลี  พนักงานจดมาตรวัดน้ํา 
  7. นายพันศักด์ิ  นาคมีตระกูล  พนักงานผลิตน้ําประปา 
  8. นายไพโรจน9  คมเหล็ก   พนักงานผลิตน้ําประปา 
  9. นางสาวนภาภรณ9 บาทกลาง  พนักงานผลิตน้ําประปา 
  10. นายชม  ตับกลาง   พนักงานผลิตน้ําประปา 
  11. นายพันศักด์ิ        นาคมีตระกูล   พนักงานผลิตน้ําประปา 
  
 ตําแหน�งในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล$อม 
  1. นางเสาวลักษณ9 แก�วมะดัน  เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
  2. นายวีระ  คุ�มกลาง   พนักงานขับรถยนต9 

3. นายมณี  ธูปกลาง   คนงานประจํารถขยะ 
  4. นายสมศักด์ิ  เผยกลาง  คนงานประจํารถขยะ 
  5. นายอุทิศ  ตันกลาง   คนงานประจํารถขยะ 
   

ตําแหน�งในกองการศึกษา 
  1. นางศริญภัคธ9  พิลาแดง   นักวิชาการศึกษา 
  2. นายรังสรรค9  แก�วมะดัน  ผู�ช�วยนักวิชาการศึกษา 
  3. นางสุพัตรา  ชูดี   ครู คส. 1 
  4. นางสมศรี  ฟองจําเริญ  ผู�ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
  5. นางรัชนี  เมืองกลาง  ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก 
 



 ตําแหน�งในกองส�งเสริมการเกษตร 
  1. นางสาวสิรีลักษณ9 เดือนใหม�  เจ�าพนักงานธุรการ 
 

(2) จํานวนของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลและคณะผู�บริหารเทศบาลตําบลดอนหวาย 

คณะผู�บริหารเทศบาลตําบลดอนหวาย 
  1. นายสุพรรณ9  บุตรวงศ9นรา นายกเทศมนตรีตําบลดอนหวาย 
  2. นายชัยเจริญ  คุ�มกลาง  รองนายกเทศมนตรี 
  3. นายทวน  แข็งขัน  รองนายกเทศมนตรี 
  4. นายโกวาศ   พวงประยงค9 เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  5. นายเชิด    มนปาน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลดอนหวาย 

1. นายคง  เผยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   (ประธานสภา) 
2. นายธงชัย  วงค9เค่ียม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   (รองประธานสภา) 
3. นายอุดมเดช  หมายสมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1    
4. นายประยูร  เกิดขจรวิไล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1    
5. นางสมบูรณ9  พลกลาง  สมาชิก สภาเทศบาล เขต 1    
6. นายปรีชา  พยุงกลาง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1    
7. นายประสงค9  จงพ่ึงกลาง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2    
8. นายบุญสม  แปรงกลาง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2    
9. นายนัด  ถํ้ากลาง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2    
10.นายธวัช  ชํานาญกลาง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2    
11.นายสุระ  เผยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2    
12.นายทับ  ตมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2    

 (4) รายได�ของเทศบาลตําบลดอนหวาย 
 ประจําปZงบประมาณ  2556          จํานวน           23,754,342.15  บาท 
 รายได�ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง    จํานวน              2,207,907.80  บาท  
 รายได�ท่ีส�วนราชการต�างๆ จัดเก็บให� จํานวน            11,955,081.35 บาท 
 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   จํานวน             9,591,353.00 บาท  
 
7. ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี  
 การรวมกลุ�มของประชาชน 
 1. ประชาคมหมู�บ�านทุกหมู�บ�าน 
 2. ประชาคมตําบล 
 3. กลุ�มแม�บ�าน 
 4. กลุ�มอาชีพต�างๆ 
 5. กลุ�มลูกเสือชาวบ�าน 
 6. กลุ�มออมทรัพย9เพ่ือการผลิต 
 7. กลุ�มยุวชน 


