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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ    ประกอบด้วย ๒ ต าบล คือ 
ต าบลหินเหล็กไฟ   

     หมู่ที่  ๑  บ้านหินเหล็กไฟ  
      หมู่ที่  ๒  บ้านสาวเอ้  
       หมู่ที ่ ๓  บ้านถาวร  

หมู่ที่  ๑๒ บ้านหนองไผ่ 
  หมู่ที่  ๑๔ บ้านหนองสนวน 

  ต าบลคูเมือง 
         หมู่ที่  ๘  บ้านคูบอน  
         

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 
ชุมชนที่  ๑  ชุมชนโนนกลาง (หมู่ท่ี ๑) 
ชุมชนที่  ๒  ชุมชนโรงพัก – อนามัย (หมู่ที่ ๑)   
ชุมชนที่  ๓  ชุมชนวัด – โรงเรียน (หมู่ที่ ๑)  
ชุมชนที่  ๔  ชุมชนอีสานเขียว (หมู่ท่ี ๑)  
ชุมชนที่  ๕  ชุมชนน้อยสาละวัน (หมู่ท่ี ๑)  
ชุมชนที่  ๖  ชุมชนโนนเต่าทอง (หมู่ที่ ๒) 
ชุมชนที่  ๗  ชุมชนบ้านสาวเอ้  (หมู่ท่ี ๒) 
ชุมชนที่  ๘  ชุมชนบ้านถาวร  (หมู่ที่ ๓) 
ชุมชนที่  ๙  ชุมชนบ้านคูบอน  (หมู่ที่ ๘) (พ้ืนที่บางส่วน) 
ชุมชนที่  ๑๐ ชุมชนบ้านหนองไผ่  (หมู่ที่ ๑๒) 
ชุมชนที่  ๑๑ ชุมชนบ้านหนองสนวน (หมู่ท่ี ๑๔)                     

ส านักงานเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ เป็นเทศบาลขนาดกลาง 
              ต้ังอยู่ที่  หมู่ ๓๘๓ หมู่ ๑  ต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

-  โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๖๖๖๖๘๕   
-  โทรสาร  ๐๔๔ – ๖๖๖๖๘๕ ต่อ ๕ 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเภทของเทศบาลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มี ๓ 
ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงระยะนี้อากาศจะร้อนและแห้ง

แล้งมาก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๓๙.๐๐ องศาเซลเซียส 
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ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ไปจนถงึกลางเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน      

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  พ้ืนที่ลาดชัน  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าปลูกพืชได้ผลผลิตน้อย
กว่ามาตรฐาน 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ า จ านวน  ๙  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง ๙ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาล
ได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    หนองน้ า ๑ แห่ง  

สระน้ า  ๘ แห่ง  

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา  
ยูคาลิปตัส เป็นต้น พืชเศรษฐกิจ เช่น มันส าปะหลัง อ้อย  

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  ๖  หมู่บ้าน  ๑๑  ชุมชน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัด

จา้งของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๖  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๒,๖๒๓   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น  ๔,๐๒๑  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๒๓  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ๒,๖๒๒  คน  จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๔,๐๑๘ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๒๖  

การประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการประชุมทุก
ครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายส่งผลให้เทศบาลด าเนินงาน
ตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้   เทศบาลได้จัด
โครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  
โครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่า
เทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   
โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟเดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลมาก่อน  ซึ่งเรียกว่า 

สุขาภิบาลหินเหล็กไฟ  จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาล         
หินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันที่  ๔   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่มที่  ๘๓  หน้า  ๒๓๓๓ – ๒๓๓๔  ตอนที่  ๖๑  ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๐๙  และได้เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาล
เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒ 

เทศบาลหินเหล็กไฟ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑๒  ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของ ๒  ต าบล  
จ านวน  ๖  หมู่บ้าน  ๑๑  ชุมชน ดังนี้ 
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- ต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน  ๕  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ ๑, หมู่ที ่๒, หมู่ที ่๓, หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที๑่๔ 
- ต าบลคูเมือง  จ านวน  ๑  หมู่บ้าน (พ้ืนที่บางส่วน)  ได้แก่  หมู่ที่ ๘ 

อาณาเขตของเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
        ทิศเหนือจด  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
        ทิศใต้จด   เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
  ทิศตะวันออกจด  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
        ทิศตะวันตกจด  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง 

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
ชุมชนที่  ๑  ชุมชนโนนกลาง (หมู่ท่ี ๑) 
ชุมชนที่  ๒  ชุมชนโรงพัก – อนามัย (หมู่ที่ ๑)   
ชุมชนที่  ๓  ชุมชนวัด – โรงเรียน (หมู่ที่ ๑)  
ชุมชนที่  ๔  ชุมชนอีสานเขียว (หมู่ท่ี ๑)  
ชุมชนที่  ๕  ชุมชนน้อยสาละวัน (หมู่ท่ี ๑)  
ชุมชนที่  ๖  ชุมชนโนนเต่าทอง (หมู่ที่ ๒) 
ชุมชนที่  ๗  ชุมชนบ้านสาวเอ้  (หมู่ท่ี ๒) 
ชุมชนที่  ๘  ชุมชนบ้านถาวร  (หมู่ที่ ๓) 
ชุมชนที่  ๙  ชุมชนบ้านคูบอน  (หมู่ที่ ๘) (พ้ืนที่บางส่วน) 
ชุมชนที่  ๑๐ ชุมชนบ้านหนองไผ่  (หมู่ที่ ๑๒) 
ชุมชนที่  ๑๑ ชุมชนบ้านหนองสนวน (หมู่ท่ี ๑๔)          

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหินเหล็กไฟ และสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี  ๑  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี,  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี,  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนใน

เขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
(ข้อมูลเม่ือวันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔)   

   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   ๔,๐๒๑     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๔,๐๑๘     คน 

  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๖๔) 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๒,๖๒๓  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น   

๔,๐๒๑  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๒๓   
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ๒,๖๒๒ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๔,๐๑๘ คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๒๖ 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 1๖ 22 ๓๘ 
1 – ๒0 ปี ๕๖๘ ๕๒๓ ๑,๐๙๑ 

๒1 – ๓0 ปี 3๔๑ ๓๘๗ ๗๒๘ 
๓1 – ๔0 ปี ๓๗๙ ๓๓๐ ๗๐๙ 
๔1 – ๕0 ปี ๓๘๒ ๓๙๖ ๗๗๘ 
๕1 – ๖0 ปี ๓๔๗ ๓๙๔ ๗๔๑ 
๖๑  ปีขึ้นไป ๔๑๐ ๔๖๗ ๘๗๗ 

รวม ๒,๔๔๓ ๒,๕๑๙ ๔,๙๖๒ 
 
 

๓.๒ จ านวนประชากร 

หมู่
ที ่

ชื่อบ้าน ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน 
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านหินเหล็กไฟ นายเกรียงศักดิ์  อิงค์ศิริไพศาล ๖๓๕ ๗๖๕ ๘๐๑ ๑,๕๖๖ 
2 บ้านสาวเอ้ นายควร  ดาวไดรัมย์ ๕๔๗ ๖๘๖ ๗๑๑ ๑,๓๙๗ 
3 บ้านถาวร นายสมยศ  ทองภูธรณ์ ๑๑๓ ๑๙๑ ๒๒๑ ๔๑๒ 
๘ บ้านคูบอน นายธนัท  มาลัยโคตร ๒๖๔ ๔๘๖ ๔๓๑ ๙๑๗ 

๑๒ บ้านหนองไผ่ นายทวี  ยอดนครจง ๑๔๒ ๒๔๗ ๒๕๒ ๔๙๙ 
๑๔ บ้านหนองสนวน นายเกียรติ  ชายคง 1๑๐ ๑31 ๑๓๕ ๒๖๖ 

รวม ๑,๘๑๑ ๒,๕๐๖ ๒,๕๕๑ ๕,๐๕๗ 
 
  
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
1) การศึกษา  
  การศึกษา ในเขตเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  จ าแนกได้ ดังนี้ 

- ระดับเตรียมความพร้อม     อนุบาล จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
ตั้งอยู่ในเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  
- ระดับประถมศึกษาประกอบด้วยจ านวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑   ๓. โรงเรียนบ้านสระปะค าถาวร  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ 
2. โรงเรียนบ้านสาวเอ้     ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ๔. โรงเรียนบ้านคูบอน         ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ 
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-๕- 
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 2 แห่ง  ประกอบด้วย  

1. โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  
2. โรงเรียนบ้านสาวเอ้  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่ ม เสี่ ยง โรคที่ มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน  ได้แก่  โรคความดัน เบาหวาน  โรคไข้ เลือดออก                   
มือปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล   

ปัญหาคือ  ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ 
เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญและหันมาดูแล
และรักษาใส่ใจสุขภาพตนเองเพ่ิมข้ึน 

 
(๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

      - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  ๑  แห่ง 
   - บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
    นักบริหารงานสาธารณสุข  จ านวน  ๑  คน 
    นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน  ๑  คน 
    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จ านวน  ๑  คน 
    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน  ๑  คน 
    แพทย์แผนไทย   จ านวน  ๑  คน 
    พยาบาลวิชาชีพ   จ านวน  ๒  คน 

๔.๓ อาชญากรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักเล็กขโมยน้อยบ้างเป็นบางส่วน มีการตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบ
เป็นบ่อย คือ การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นในช่วงการจัดงานฉลองเจ้าพ่อหลวงอุดม  ช่วงที่มีการร้องเพลง งานมหรสพ 
การแก้ไขปัญหา คือ ทางเทศบาลมี อปพร.และเจ้าหน้าที่ต ารวจของสถานีต ารวจภูธรหินเหล็กไฟ มาควบคุมดูแลรักษา
ความสงบ ความปลอดภัยของประชาชน  ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรหินเหล็กไฟ ได้แจ้งให้กับเทศบาล

ทราบนั้นพบว่า ในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
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-๖- 
 

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

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

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ ไฟฟ้าส่องสว่าง

ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี   

 (๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จ านวน   ๒๕๐  หลังคาเรือน 
   (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ            จ านวน      ๒๕๐  จุด 

๕.๓ การประปา 
การประปา  เทศบาลมีโรงสูบน้ า  จ านวน  ๒  แห่ง  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  จ านวน  ๑,๒๐๐  

ราย  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน  มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  การประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะ
ผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  เนื่องจากต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการด าเนินการ   

๕.๔ โทรศัพท์ 
(๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน    ๗   ตู้ 
(๒)  จ านวนเครื่องอินเตอร์เน็ตต าบล   จ านวน    ๑    เครื่อง 
(๓)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน    ๒    แห่ง 
(๔)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่เทศบาล 
ปัจจุบัน ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ประชาชนในชุมชนไม่นิยมใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ 

ทันสมัย เช่น สมาร์ทโฟน ระบบอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าถึงโลกโซเชียลได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีที่ท าการไปรษณีย์  จ านวน  ๒  แห่ง  ที่คอยให้บริการ เพื่อรับส่งต่อไปยังที่ท าการไปรษณีย์ของอ าเภอ
คูเมือง  และมีของบริษัทเอกชน J&T ในเขตเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ ยังไม่มีท่ารถให้บริการการขนส่ง  แต่มีรถโดยสาร
สองแถวหรือรถโดยสารประจ าทางของหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงที่คอยให้บริการในการเดินทางสัญจรส าหรับคนที่ไม่มี
รถยนต์ส่วนบุคคลใช้  
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-๗- 

การคมนาคม  การจราจร 
ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาล  ดังนี้ 
(๑)  ถนนทางหลวงชนบท   จ านวน    ๓๑    สาย    ระยะทาง  ๑๓.๘๓๓  กิโลเมตร   
(๒)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จ านวน    ๓๖    สาย ระยะทาง  ๑๔.๔๒๖  กิโลเมตร 
(๓)  ถนนลงหินคลุก   จ านวน      ๑    สาย ระยะทาง    ๐.๗๗๐  กิโลเมตร 
(๔)  ถนนลาดยาง   จ านวน      ๔  สาย ระยะทาง    ๓.๑๖๙  กิโลเมตร 
(๕)  ถนนลูกรัง    จ านวน      ๒    สาย ระยะทาง    ๑.๒๖๗  กิโลเมตร 
(๖)  ถนนดิน    จ านวน  -ไม่มี- 

 สภาพถนนในเขตเทศบาล  ปัจจุบันส่วนมากอยู่ในสภาพดี  การเดินทางติดต่อกับจังหวัด  โดยใช้ถนนลาดยาง  
การติดต่อกับอ าเภอใกล้เคียงถือได้ว่าสะดวกสบายพอสมควร 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ยางพารา  ยูคาลิปตัส  เป็นต้น 
๖.๒ การประมง 

  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว ์
ส าหรับการปศุสัตว์ ในเขตเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ มีประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพท าฟาร์มเลี้ยง

สุกร และบางส่วนเลี้ยงโค เป็ด และไก่ 

๖.๔ การบริการ 
  ลักษณะการค้าและบริการของพ้ืนที่เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ เป็นการค้าและบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับชุมชนและบริเวณโดยรอบได้แก่ ร้านค้าปลีกประเภทร้านขายของช า ของใช้เบ็ดเตล็ด ร้านขายอาหาร และ
เครื่องดื่ม กิจการร้านค้าเฉพาะด้าน เช่น ร้านล้างรถ ร้านเสริมสวย ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ มีรถหายเร่ รถจักรยานยนต์  มา
จ าหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชน 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดงานประเพณีตีหินเหล็กไฟ 

ฉลองเจ้าพ่อหลวงอุดม การปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อและบริเวณสระน้ า เพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและการออกก าลัง
กายพักผ่อนหย่อนใจส าหรับคนในชุมชน  

๖.๖ อุตสาหกรรม 
                    ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ โดยส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมขนาด 

ย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่  
   - โรงสีข้าว                             จ านวน     ๕    แห่ง 

- โรงงานน้ าตาล              จ านวน     ๑    แห่ง 
- โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า  จ านวน     ๓    แห่ง 
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-๘- 

 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 

ธนาคาร   จ านวน  ๑ แห่ง  
สถานีบริการน้ ามัน จ านวน  ๑     แห่ง 
บริษัท   จ านวน  ๒ แห่ง  
ตลาดสด  จ านวน  ๑ แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  จ านวน  ๑ แห่ง  
ร้านค้าทั่วไป  จ านวน  ๘๙ แห่ง  

มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน    ๑   กลุ่ม  คือ  กลุ่มทอผ้าไหม ตั้งอยู่บ้านคูบอน  
    

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  เด็กเยาวชนช่วงอายุ  ๑๒ – ๑๖ ปีบางส่วน  เรียนไม่จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  มีครอบครัวก่อนวัยอันควร  บางส่วนไปท างานรับจ้างทั่วไป  เยาวชนช่วงอายุ  ๑๘  ขึ้นไปรับจ้าง
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ  เด็กเยาวชนที่มีอายุช่วง  
๑๒ – ๑๖ ปี  บางกลุ่มตกงาน  เที่ยวเตร่  เกเร  บางครั้งมีสิ่งเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง  เป็นสิ่งที่ยังยากแก่การแก้ไขปัญหา  
ถึงแม้ว่าทางเทศบาลจะมีมาตรการในการควบคุมดูแล  โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือมี
การจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษอยู่เรื่อย ๆ ก็ตาม  
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-๙- 
 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙.๙๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
มีวัดจ านวน ๔  แห่ง ได้แก่ วัดศิลาเรืองบ้านหินเหล็กไฟ, วัดบ้านคูบอน, วัดบ้านสาวเอ้, วัดบ้านหนองไผ่,      

ส านักสงฆ์บวรธรรมศิริ บ้านถาวร ผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ ๐.๐๒  ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบล      
หินเหล็กไฟ      

๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญของชุมชนในเขตเทศบาลหินเหล็กไฟ  ดังนี้ 
(1) ประเพณี  ลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
กิจกรรมพอสังเขป มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดขบวนแห่  ประกวดนางนพมาศจัดท า
กระทงประกวดแข่งขันกันแต่ละชุมชน  ฯลฯ 
(2) ประเพณีจัดงานประเพณีตีหินเหล็กไฟฉลองเจ้าพ่อหลวงอุดม  ช่วงติดต่อกับงานประเพณีลอย
กระทง  มีกิจกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม 

  (3) ประเพณีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  เดือนมกราคม      
มีการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรบริเวณหน้าส านักงานเทศบาล 
(4) ประเพณีสงกรานต์  เดือน เมษายน  

      กิจกรรมพอสังเขป  มีการรดน้ าด าหัว มอบของขวัญผู้สูงอายุ สรงน้ าพระ ก่อเจดีย์ทราย  
(5) ประเพณีงานเข้าพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม                                     

      กิจกรรมพอสังเขป  การจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา มีขบวนแห่เทียนพรรษา 
(6) ประเพณีงานวันออกพรรษา  ประมาณเดือน ตุลาคม 
กิจกรรมพอสังเขป  จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว แข่งขันกีฬาประเพณี มีการละเล่นต่าง ๆ  

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การเลี้ยงไหมและ
การทอผ้าไหม  การทอผ้าฝ้ายตีนแดง   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน    

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง ได้แก่  ผ้า
ที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม   

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๘.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน  น้ าบาดาล  แหล่งเก็บน้ าที่มีในเขตเทศบาล จะต้อง

น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา  น ามาบริโภคเลยไม่ได้  และแหล่งกักเก็บน้ าที่จะน ามาผลิตในระบบน้ าประปามี
จ านวนจ ากัด 

๘.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 

๘.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
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-๑๐- 
 

๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศ
ที่ไม่มีมลพิษ น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรที่เพียงพอ  ต่อความต้องการของประชาชน  

๙. อื่นๆ  
 เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟได้จัดกิจกรรมรวมถึงอบรมให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน  ดังนี้ 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการจัดกิจกรรมก่อตั้ง  ชมรมปั่น 
จักรยาน  ชมรมเต้นแอโรบิค  เป็นต้น  เพื่อให้ทุกคนในเขตเทศบาลมีสุขภาพที่ดี 

๒) จัดอบรมให้เด็กเยาวชนในวัยเรียนได้รู้จักป้องกันการติดเชื้อเอดส์หรือ  HIV   
๓) จัดอบรมเด็กเยาวชน  และวัยท างานให้รู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากการจมน้ า  เพ่ือช่วยเหลือตัวเองใน 

เบื้องต้น 
  ๔)  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพ่ือป้องกันสิ่งเสพติดให้เยาวชน  และวัยท างานมีสุขภาพที่แข็งแรง  เช่น  
กีฬาเทโวเกมส์ จะมีแข่งขันกีฬา  วอลเล่ย์บอล  เตะฟุตบอล  เป็นต้น 
  ๕)  จัดกิจกรรมรณรงค์  ติดตาม  สอดส่อง  อบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษ  ส าหรับผู้ที่ติดสิ่งเสพ
ติดทางเทศบาลน าไปบ าบัดรักษา เพ่ือให้เขาเข้ากับสังคมและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ๖)  จัดกิจกรรมเพ่ือผู้สูงอายุ  ให้รู้จักดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน  รวมถึงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
ในวันสงกรานต์  เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใย  ประเพณีวัฒนธรรม  ของลูกหลานที่มีต่อผู้สูงอายุ 

๗) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  จัดอบรม  ให้ความรู้  โดยมีวิทยาการมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจนเป็น 
อาชีพ  เป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี  เช่น  การฝึกอบรมนวดแผนไทยโบราณ  การเรียนรู้การ
ท าขนมหวาน  อบรมการทอผ้า  เป็นต้น  
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