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๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

๑. ด้านกายภาพ 
๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 

 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ตั้งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอด่านขุนทด  เป็นระยะทาง  
 10  กิโลเมตร  ไปตามถนนสาย  ด่านขุนทด – หนองแวง 
 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลส านักตะคร้อ  กิ่งอ าเภอเทพารักษ์  และต าบลพันชนะ 
    อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลหินดาด  และต าบลตะเคียน  อ าเภอด่านขุนทด 
    จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลด่านขุนทด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลหนองแวง  กิ่งอ าเภอ เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

  ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ โดยทั่ วไปเป็นลูกคลื่นลอนลาด  ความลาดชันของพ้ืนที่   ๒  – ๖  

เปอร์เซ็นต์มีที่ราบบริเวณพ้ืนที่ทางตะวันออกและมีคลองล าชียงไกลไหลผ่านทางตอนใต้และตะวันออก  และล า
ห้วยชันโพรงทางตะวันตก 

ต าบลบ้านเก่า  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๘๘.๒๙  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
๕๕,๑๘๐  ไร่  แบ่งการใช้ประโยชน์ออกเป็น 
  - พ้ืนที่ชุมชนและท่ีอยู่อาศัย ประมาณ             ๗๑๔   ไร่ ร้อยละ     ๑.๓ 
  - พ้ืนที่เกษตรกรรม  ประมาณ        ๑๐,๓๒๒   ไร่ ร้อยละ     ๑๘.๗ 
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  - พ้ืนที่สาธารณประโยชน์  ประมาณ            ๕๑๖    ไร่ ร้อยละ     ๑.๐๒ 
  - พ้ืนที่ป่าสงวน   ประมาณ       ๔๓,๑๘๓    ไร่ ร้อยละ     ๗๘.๙๘ 

  ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลบ้านเก่ามีความสูงจากระดับน้ าทะเลอยู่ระหว่าง 200 - 250 เมตร สภาพ

ภูมิอากาศของต าบลบ้านเก่าจัดอยู่ ในประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน มีลมมรสุมหลักพัดผ่านคือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีอากาศชุ่มชื้น
และมีฝนตกชุก โดยทั่วไปสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม มีฝนตกชุก ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณน้ าฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม ฤดูหนาว 
สภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวและแห้งพัดจากประเทศจีน และฤดูร้อน เริ่ม
ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลบ้านเก่าเป็นพ้ืนที่ราบสูง มีป่าและทิวเขาสูงก้ันเขต
แดนเป็นแนวยาว อากาศจึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และในฤดูหนาวก็ค่อนข้างหนาวเย็นโดยอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 27.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
33 อาศาเซลเซียส มีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปี 71 % ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 89% ความชื้น
สัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย 49 % 

  ๑.๔  ลักษณะของดิน 
สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  บางแห่งเป็นพ้ืนที่ภูเขาจะเป็นดินลูกรัง 

 

  ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ 

    - แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น          

  ๑.๖  ลักษณะของไม้และป่า 
ต าบลบ้านเก่ามีพ้ืนที่ป่าไม้ประกอบด้วย  ไม้มะค่า  ไม้ขี้เหล็ก ไม้ยางนา  สะเดา  

ไม้แดง ฯลฯอยู่เพียงเล็กน้อย เนื่องจากถูกราษฎรบุกรุกท าเป็นที่เพาะปลูก เช่น ท าไร่มันส าปะหลัง ปลูกอ้อย 
ข้าวโพด ปลูกพริก เป็นต้น   
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

           แบ่งเขตการปกครองทั้งหมดออกเป็น    13   หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

หมู่ที่ 
ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเก่า 172 281 333 614 นายสุรชาติ    ค าสิงห์นอก 
2 บ้านโนนสะเดา 61 102 110 212 นายบุญชู   กามขุนทด 
3 บ้านมะเริง 163 325 325 646 นายสายน้อย   ชาขุนทด 
4 บ้านกลาง 135 261 290 551 นายพงษ์เทพ  ประเสริฐศรี 
5 บ้านสระพัง 203 387 428 815 นายจารึก   กงขุนทด 
6 บ้านวังโป่ง 181 310 296 606 นายบุญยัง    สีทอง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
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7 บ้านน้อย 180 276 288 564 นายเกษม    กวดขุนทด 
8 บ้านกุดโดก 105 197 207 404 นายสมชาย  เบ้าจันทึก 
9 บ้านชัยพัน 137 209 239 448 นายประมวล  กานขุนทด 

10 บ้านสระพังเหนือ 166 333 336 669 นายสงกรานต์   สีถาน 
11 บ้านวังโป่งเหนือ 257 486 459 945 นายมนิต    กาศขุนทด 
12 บ้านใหม่รุ่งเรือง 128 222 239 461 นายสุริยัน  รัตนวงศ์ 
13 บ้านวังโป่งบูรพา 132 274 268 542 นายประมุข    หมอกขุนทด 

รวมทั้งสิ้น 2,020 3,659 3,818 7,477  
 

2.2  การเลือกตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๑) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

(๒) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ามีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมา
จากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง  การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 
3. ประชากร 

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร  รวมทั้งสิ้น  7,467  คน  แยกเป็นชาย  3,679  คน  หญิง  
3,788 คน 

 
4. สภาพทางสังคม 

 

       4.1  การศึกษา 
      -  โรงเรียนประถมศึกษา            4 แห่ง 
   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา              1 แห่ง   
   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน     7      แห่ง 

       4.2  สาธารณสุข 
   -   สถานีอนามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน     1 แห่ง 
   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   ร้อยละ   98.2 
  4.3  อาชญากรรม 
   -  ปัญหารายได้ของประชาชนไม่พอกับรายจ่าย ก่อให้เกิดอาชญากรรมลักเล็กขโมย
น้อย 

-  ปัญหาขาดงบประมาณในการดูแล  ป้องกันภัยภายในหมู่บ้าน 
-  ปัญหาประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ร่วมมือในการเฝ้าระวัง  และป้องกันภัยภายใน

หมู่บ้าน  
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  4.4  ยาเสพติด 
-  สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ในปัจจุบัน

สถานการณ์  การแพร่ระบาดยาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ามีกลุ่มที่ใช้ยาเสพติด ๒ กลุ่มคือ 
กลุ่มวัยรุ่น  ซึ่งมีพฤติกรรมเรียนแบบการเสพยา เนื่องมาจากความอยากลอง  หรือท าตามเพ่ือนและกลุ่มวัย
ท างานเสพยาเสพติดโดยมีความเชื่อว่าสามารถท างานได้นานขึ้น  

 
  4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

- ด้านการสงเคราะห์และคุณภาพชีวิต ผู้ติดเชื้อ H.I.V. ผู้ติดเชื้อ H.I.V. ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  มีจ านวน  2  คน  

- ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มี
จ านวน   1,537    คน  

-  ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้พิการทพุพลภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพมี จ านวน    229   คน 

   
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

       5.1  การคมนาคม 
    -  การติดต่อกับอ าเภอด่านขุนทด ใช้เส้นทางรถยนต์ได้แก่ ถนนสายด่านขุนทด - 
หนองแวง  
 เชื่อมต่อมาจากต าบลหนองแวงผ่านกลางต าบลบ้านเก่าไปยังเทศบาลด่านขุนทด เป็นถนนลาดยางสภาพไมดี่ 
   -  การติดต่อภายในต าบลและต าบลใกล้เคียง  ถนนสายด่านขุนทด – หนองแวง 
เชื่อมต่อ 
จากต าบลหนองแวง  ผ่านหมู่ที่   1,12,7,6,11,13  ต่อไปยังเทศบาลด่านขุนทด  เป็นถนนลาดยาง  สภาพไม่
ดี 
   -  ถนนสายบ้านสระพัง – บ้านหนองพังโพด เชื่อมระหว่างถนนสายด่านขุนทด - 
หนองแวง  ผ่าน หมู่ที่ 5 (บ้านสระพัง) กับทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2164    ในต าบลตะเคียน    เป็นถนน
ลูกรังสภาพไม่ดีนัก 
   -  ถนนสายบ้านกลาง – กุดม่วง  ต าบลตะเคียน  เชื่อมระหว่างถนนสายด่านขุนทด - 
หนองแวง ในหมู่ที่  4  (บ้านกลาง)  เป็นถนนลูกรัง  สภาพไม่ดี 

5.2  การไฟฟ้า 
   ปัจจุบันมีการบริการไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน 

5.3  การประปา 
   ปัจจุบันมีการบริการประปาทุกหมู่บ้าน 

5.4  โทรศัพท์ 
   ประชากรส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  จะมีบุรุษไปรษณีย์ส่งตามบ้าน 

 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

        

   6.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
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   ประชาชนส่วนใหญ่ท าการเกษตร ได้แก่  การท านา  การท าไร่ข้าวโพด ไร่มันส าประ
หลังและการปลูกผักต่างๆ  เช่น  คะน้า   ผ้ากาด  ผักช ี ถั่วฝักยาว  การปลูกไม้ผลต่าง  เช่น  มะม่วง  ขนุน  
มะละกอ  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือจ าหน่วยเป็น รายได้อีกด้วย  สัตว์ที่เลี้ยงกันมากได้แก่  สุกร  เป็ด  
ไก่  วัว  และกระบือ 

  6.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตรและประมง 
(๑) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

     -  ล าน้ า  ,  ล าห้วย              ๓ สาย 
     -  บึง , หนองและอ่ืน ๆ         ๓ แห่ง 

(๒) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
          -  ฝาย  อ่างเก็บน้ า  สระน้ า                    ๒๐ แห่ง 

     -  บ่อน้ าตื้น                                              ๕ แห่ง 
     -  บ่อโยก  บ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน         ๘ แห่ง 
     -  ถังเก็บน้ าฝน                                         ๕ แห่ง 

6.3  ข้อมูลการพาณิชย์และกลุมอาชีพ 
   -  ปั๊มหลอดแก้วหมุนมือ                  5 แห่ง 
   -  โรงสี                                       9 แห่ง 

-  ร้านค้าในหมู่บ้าน                  66 แห่ง 
 

 6.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
  มีระบบประปาใช้ทุกหมู่บ้าน 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลบ้านเก่าส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ  นิกายเถรวาท 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - ประเพณีสงกรานต์ 
  - ประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหก  สรงน้ าพระใหญ่ 
  - สรงน้ าพระพุทธรูปโบราณบ้านสระพัง 
  - เทศมหาชาติ 
  - ประเพณีเข้าพรรษา 
  - ประเพณีลอยกระทง 

  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
   - ลูกประคบสมุนไพร 
   - ภาษาถ่ินที่ใช้มีทั้งภาษาอีสานและภาษาโคราช 
  7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
   - กลุ่มป่านศรนารายณ์ 
 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 



๖ 
 

     -  ล าน้ า  ,  ล าห้วย              ๓ สาย 
     -  บึง , หนองและอ่ืน ๆ         ๓ แห่ง 
 8.2 ป่าไม้ 
  มีป่าสงวน 1 แห่ง คือ  ป่าไผ่หัวนาดง  598  ไร่ 
 8.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  อยู่ในสภาพปานกลางค่อนข้างเสื่อมโทรมเนื่องจากเคยถูกบุกรุกถางท ากิน 
9. อื่นๆ 
 9.1 มวลชนจัดตั้ง 

-  ลูกเสือชาวบ้าน       3         รุ่น 
-   กลุ่มแม่บ้าน      11 กลุ่ม 
-  อสม.       11 กลุ่ม 
-  เยาวชน      11 กลุ่ม 
9.2 ศักยภาพในต าบล 

   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
9.2.1 จ านวนบุคลากร     มีจ านวนทั้งสิ้น       48    คน    แยกเป็น   
-  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า      1 คน 
-  ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   7 คน 
-  ต าแหน่งในส่วนการคลัง      4 คน 
-  ต าแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     8 คน 
-  ต าแหน่งในส่วนโยธา        3 คน 
-  ต าแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม       2 คน 
-  ลูกจ้างตามภารกิจ      14 คน 
-  ลูกจ้างทั่วไป        8 คน 

        9.2.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 25    คน   แยกเป็น 
                      -  คณะผู้บริหาร          -     คน 
                      -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            25      คน 
 
 
 
 
 


