
 

 

      ส่วนที่ ส่วนที่ 11  
 

 
1. ประวัติขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่ 111  ตอนที่ 53 ก.  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2537  ด้วยพื้นที่  54  ตารางกิโลเมตร 
 
2. สภาพทั่วไป 

2.1  ที่ตั้ง 
       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอ าเภอนางรอง  
ตั้งอยู่ เลขที่  217  หมู่ที่ 7  ต าบลหนองโบสถ์  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีระยะทางห่างจากอ าเภอ
นางรองไปตามถนน โชคชัย – เดชอุดม  ประมาณ  6  กิโลเมตร   
 2.2  เนื้อที่ 
                 ต าบลหนองโบสถ์มีเนื้อที่ประมาณ  54  ตารางกิโลเมตร   
 2.3  ภูมิประเทศ 

      สภาพทั่วไปของต าบลหนองโบสถ์ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก พืชไร่  ข้าว  ไม้ยืนต้น  และมีล าน้ าไหลผ่าน คือ  
ล ามาศ   โดยมีอาณาเขตติต่อ ดังต่อไปนี้ 
  

ทิศเหนือ จดต าบลล าไทรโยงและต าบลหัวถนน  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศใต้     จดเขตต าบลทุ่งแสงทองและต าบลสะเดา  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันออก   จดเขตเทศบาลนางรองและต าบลสะเดา  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก     จดเขตต าบลหัวถนน  อ าเภอนางรอง  และต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ   
                    จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
    

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 



 

 

 
 

แผนท่ีต าบลหนองโบสถ ์
 
 
 
 
 



 

 

     2.4  จ านวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 14  หมู่บ้าน  
ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น า 

ชาย หญิง รวม 
1. สระขาม 388 407 795 206 นายพรชัย   ผ่องแผ้ว 
2. สระประดู่ 143 155 298 71 นายบ ารุง  ชื่นชุมแสง 
3. หนองทองลิ่ม 268 307 575 158 นายเจริญ  ปลักกระโทก 
4. ลิ่มทอง 271 260 531 162 นายจริยา  พระงาม 
5. โคกมะค่า 29 34 63 28 นายสมพร  คะเชนทร 
6. หนองโบสถ์ 352 364 714 288 นางกัญญารัตน์  ข าเอนก 
7. หนองยาง 524 512 1,036 340 นายประกอบ  เสือชุมแสง 
8. ท่าปูน 296 328 624 161 นางเทวินทร์  ศรีสุภโยค 
9. โคกพลวง 275 266 541 153 นางสามัญ  โล่ห์ทอง 

10. หนองกันงา 396 398 794 218 นายสมชิด  มะหิงสาเดช 
ก านันต าบลหนองโบสถ ์

11. หนองตะเคียน 204 196 400 140 นายเศกสันต์  ศิริมงคล 
12. โนนศรีสุข 182 163 345 95 นายม้วน  เมืองสันเทียะ 
13. หนองโบสถ์พัฒนา 343 346 689 230 นายสุข  เสือชุมแสง 
14. ไทยทอง 180 173 353 78 นายพนม  สุขรินทร์   

รวม 3,851 3,809 7,660 2,328  
  
 
 

2.5 ประชากร 
       ประชากรทั้งสิ้น    7,660    คน  แยกเป็นชาย   3,851    คน  หญิง   3,809   คน   

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนประชากรในปีท่ีผ่านมา (ตามข้อมูล  กรมการปกครอง) 
 

เพศ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 
ชาย 3,750 3,770 3,851 
หญิง 3,832 3,857 3,809 
รวม 7,582 7,627 7,660 

 

         จ านวนประชากรที่อยู่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันส ารวจ  แยกตามช่วงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  สรุปจากข้อมูลจากทะเบียนอ าเภอนางรอง   
 



 

 

จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน  (จปฐ. 2)  ปี  2560  
 

ช่วงอายุประชากร 
จ านวนเพศชาย 

(คน) 
จ านวนเพศหญิง 

(คน) 
จ านวนรวม 

(คน) 
น้อยกว่า  1  ปีเต็ม 33 43 76 
1  ปีเต็ม  -  2  ปี 93 101 194 
3  ปีเต็ม  -  5  ปี 141 156 297 

6  ปีเต็ม  -  11  ป ี 312 308 620 
12  ปีเต็ม  -  14  ป ี 160 172 332 
15  ปีเต็ม  -  17  ป ี 194 154 348 
18  ปีเต็ม  -  49  ป ี 2,011 1,958 3,969 

50  ปีเต็ม -  60  ปีเต็ม 438 481 919 
มากกว่า  60  ปีเต็มข้ึนไป 413 511 924 

รวมทั้งหมด 3,795 3,884 7,679 
หมายเหตุ  จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียน 

 3. โครงสร้างพื้นฐาน ( ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน) 
      3.1  การคมนาคม 

              การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้น
มากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้าน
สะดวกขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ยังมีทางหลวง แผ่นดิน  สายโชคชัย – เดชอุดม (ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลย 24)  ตัดผ่าน ท าให้ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกและทางหลวงจังหวัดซึ่งสามารถ
ติดต่อกับอ าเภอใกล้เคียง ได้ดังนี้  
                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ – จังหวัดบุรีรัมย์    ระยะทาง   60  กิโลเมตร 

            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  – อ าเภอนางรอง   ระยะทาง     6  กิโลเมตร 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  – อ าเภอปะค า      ระยะทาง   22  กิโลเมตร 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  – อ าเภอหนองกี่    ระยะทาง   24  กิโลเมตร 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  – อ าเภอประโคนชัยระยะทาง   36  กิโลเมตร 

      3.2  การโทรคมนาคม 
       -  โทรศัพท์สาธารณะ  16  แห่ง 
   -  โทรศัพท์ประจ าครัวเรือน  54  ครัวเรือน 
 
      3.3  การไฟฟ้า 
   -  จ านวน  14  หมู่บ้าน  ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้  ประมาณ  100 % 

      3.4  การประปา 
   -  ประปาที่ อบต.ด าเนินการ    จ านวน  12  แห่ง 
   -  ประปาที่หมู่บ้าน ด าเนินการ  จ านวน  2   แห่ง  
 



 

 

4. สภาพทางเศรษฐกิจ 
4.1  อาชีพ 

    ประชากรในต าบลหนองโบสถ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังนี้    
-  อาชีพท านา 

   -  อาชีพท าสวน 
   -  อาชีพท าไร่ 
   -  อาชีพรับจ้างทั่วไป 
   -  อาชีพค้าขาย 
   -  อาชีพเลี้ยงสัตว์ 
   -  รับราชการ 

4.2  การพานิชยกรรมและบริการ 
     - สถานประกอบการด้านการพานิชยกรรม 

- สถานีบริการน้ ามัน  6  แห่ง 
- สถานที่ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(โรงบรรจุก๊าซ)  3  แห่ง 
- สถานประกอบการด้านบริการ 

    - ที่พักรับรอง (รีสอร์ท)    3    แห่ง 
     - ร้านอาหาร   3  แห่ง 

           4.3  การอุตสาหกรรม 

              การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ส่วนใหญ่แล้ว
เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ตารางแสดงประเภท/ขนาดโรงงานอุตสาหกรรมในเขตต าบลหนองโบสถ ์ 
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 

1.   โรงสีข้าว ขนาดเล็ก 12 
2.   โรงงานท าน้ าแข็งน้ าดื่ม 1 
3.   โรงงานบรรจุก๊าซ 3 
5.   โรงงานเย็บผ้าอุตสาหกรรม 4 
6.   โรงงานอุตสาหกรรม 1 

 4.4  การท่องเที่ยว 

            4.4.1  ต าบลหนองโบสถ์มีศูนย์พัฒนาผสมผสาน อ าเภอนางรอง   ตั้งอยู่ริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 24  สายโชคชัย-เดชอุดม  บริเวณหมู่ที่ 6 ต าบลหนองโบสถ์  อ าเภอนางรอง  จังหวัด
บุรีรัมย์  ห่างจากส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ประมาณ  800  เมตร  เป็นศูนย์พัฒนา
ผสมผสานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นจุดแวะพักริมทางก่อนถึงปราสาทหินเขาพนมรุ้ง  มีร้านอาหารให้บริหาร 
พักผ่อนริมน้ า  ปลูกต้นไม้โดยรอบ  ร่มรื่นสวยงาม  

    4.4.2  พิพิธภัณฑ์น้ า  ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ าในภาคการเกษตร  โดยชุมชนได้มีศูนย์
การเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่  และมีการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ 

 
 



 

 

            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์นั้น เป็นต าบลที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
เช่น ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ า เป็นต้น และเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว  
นักท่องเที่ยวจะหยุดพักซื้อของ  รับประทานอาหาร ก่อนที่จะไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้น  จึงท าให้
เศรษฐกิจในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ดีข้ึน  

 
5. สภาพสังคม 

5.1  ชุมชน 

             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน  14  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านสระขาม    
หมู่ที่ 2 บ้านสระประดู่    
หมู่ที่ 3 บ้านหนองทองลิ่ม    
หมู่ที่ 4 บ้านลิ่มทอง    
หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะค่า    
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์    
หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาง    
หมู่ที่ 8 บ้านท่าปูน    
หมู่ที่ 9 บ้านโคกพลวง    
หมู่ที่ 10 บ้านหนองกันงา    
หมู่ที่ 11 บ้านหนองตะเคียน    
หมู่ที่ 12 บ้านโนนศรีสุข    
หมู่ที่ 13 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา    
หมู่ที่ 14 บ้านไทยทอง    

          5.2  ศาสนา 

             ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์นับถือศาสนาพุทธ  
มีวัด  จ านวน  2  แห่ง  คือ วัดบ้านหนองโบสถ์ และ วัดสุวรรณาราม 
ส านักสงฆ์  จ านวน  2  แห่ง  คือ  ส านักสงฆ์บ้านหนองยาง และ ส านักสงฆ์บ้านหนองกันงา 
 

          5.3  วัฒนธรรม 

             ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  มีภาษาถ่ินหลากหลายที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน   ภาษาถ่ินไทยนางรอง (ไทยเบิ้ง)  ซึ่งมีส าเนียงคล้ายภาษาถ่ินไทยโคราช  นอกนั้นเป็นภาษาถิ่น 
ไทยอีสาน  เขมร  ส่วย  ปนอยู่บ้างเล็กน้อย  แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอ่ืนๆ  ดังนี้ 

       ก.  ประเพณีสงกรานต์  วันที่ 12-13 เมษายน ของทุกปี จะมีการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่   
       ข.  ประเพณีเข้าพรรษา  
       ค.  ประเพณลีอยกระทง  วันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  12  จัดงานประเพณีลอยกระทง     

ประกวดขบวนแห่นาง-นพมาศ ประกวดนางนพมาศ  ประกวดกระทง 
 



 

 

5.4  การศึกษา 

             สถานศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  มีโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่ 
จ านวน 3 แห่ง   ดังนี้ 

                -  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 
                -  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 
                -  โรงเรียนบ้านสระประดู่-หนองมะค่า 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  2  แห่ง  ดังนี้ 
                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโบสถ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทองลิ่ม  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

       5.5  สาธารณสุข 

   ศูนย์บริการสาธารณสุข  จ านวน   2  แห่ง  ดังนี้ 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยาง   
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองทองลิ่ม   
    เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   จ านวน    5   คน  คือ 
     -  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  จ านวน    2   คน   
     -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน    3   คน 

        5.6  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (อปพร.)  จ านวน   149  คน 
-  ถังดับเพลิง   ขนาด  15  ปอนด์   จ านวน  28  ถัง   

   5.7  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

          ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  มีเจ้าหน้าที่สายตรวจประจ าต าบลที่คอย
ให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน  

         6. ข้อมูลอื่น ๆ  
           6.1  แหล่งน้ า 

               -  ล ามาศ   เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่ไหลผ่านตลอดปี 
           -  สระขาม  หนองยาง  หนองไม้แดง  หนองกันงา  เป็นแหล่งน้ าที่ประชาชนจะใช้เพื่อการ 

อุปโภคได้ ตลอดปี  
           7. ด้านการเมืองการบริหาร 
           7.1  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริการของ  อบต. หนองโบสถ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่ 111  
ตอนที่ 53 ก.  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2537 
       การบริหาร  เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบการ
บริหารของคณะผู้บริหาร ซึ่งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  มีโครงสร้างดังนี้  

     1)  ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิก 
สภาจ านวน  28  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์    



 

 

และอยู่ในต าแหน่งคราวละ  4  ปี 
       2)  ฝ่ายบริหารหรือคณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  คน  มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมรับผิดชอบการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลและผู้รับผิดชอบงานนโยบายหรืองานต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
หน้าที่โดยเฉพาะของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เป็น 
ผู้บังคับบัญชาและมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รับนโยบายมาปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารด้านต่างๆ
ได้แก่  ด้านการบริหาร  งานนโยบาย   ด้านบุคคล  และอยู่ในต าแหน่งคราวละ  4  ปี 
 

7.2  อัตราก าลัง 

ประเภท 

การศึกษา 

รวม ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนักงานส่วนต าบล - - 1 1 3 13 1 3 22 
พนักงานจ้างตามภารกิจ - - 3 2 1 5 - - 11 
พนักงานจ้างทั่วไป - 2 2 1    1 3 - - 9 

รวม - 2 6 4 5 21 1 3 42 
 

    
        7.3  ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

รายการ 
รายได้(บาท) 

รับจริง  
ปี 2560 

รับจริง  
ปี 2561 

รับจริง  
ปี 2562 

ปี 2562 
(ประมาณการ) 

รายได้จากภาษีอากร 502,662.15 653,451.45 685,232.34 676,000 
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี
อากร 

532,217.78 560,692.16 1,260,505.77 1,006,000 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,600,506 10,599,723 11,088,004 12,400,000 
รวม 11,635,385.93 11,813,566.61 13,033,742.11 14,082,000 

ที่มา :  สรุปจากข้อมูล ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

รองปลัด อบต.หนองโบสถ ์
  (นักบริหารงาน อบต.) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

นายก อบต.หนองโบสถ์ 
 
 

รองนายก อบต.หนองโบสถ์                        รองนายก อบต.หนองโบสถ์ 
 
  

ปลัด อบต.หนองโบสถ์ 
(นกับริหารงาน อบต.) 

 
 

   
 
 
 
 
  ส านักปลัดฯ      กองคลัง       กองช่าง                 กองการศึกษาฯ  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         ส่วนสวัสดิการสังคม 
 
-งานบริหารทั่วไป  -งานการเงิน  -งานก่อสร้าง      -งานบริหารการศึกษา     -งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม         -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-งานนโยบายและแผน  -งานบัญช ี   -งานออกแบบและควบคุม     -งานส่งเสริมการศึกษา     -งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    -งานสังคมสงเคราะห์ 
-งานกฎหมายและคด ี  -งานจัดเก็บรายได้  -งานสาธารณูปโภค     - ศาสนาและวัฒนธรรม    -งานบริการสาธารณสุข    
-งานป้องกันและบรรเทา -งานทะเบียนทรัพย์สิน   -งานผังเมือง                        -งานควบคุมโรค  
  สาธารณภัย    และพัสด ุ          
-งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
-งานส่งเสริมการเกษตร                 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
 
 
 
 
 

 


