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ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
********************** 

เทศบาลต าบลหนองแวง  เป็นหนึ่งในเจ็ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอละหานทราย ได้รับ
การจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลหนองแวง เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2550  มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลครั้งแรกเมื่อวันที่  2  ธันวาคม 2550  มีพื้นที่ประมาณ  216 ตารางกิโลเมตร (135,000 ไร่) มีสภาพพื้นที่เป็นที่
ราบสูงสลับที่ราบและที่ลุ่มน้ าท่วมขัง   ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีภูเขาตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา คือ
เทือกเขาบรรทัด มีพื้นที่ปุาเป็นปุาไม้อุทยานแห่งชาติตาพระยา ประมาณ 10 % ของพื้นที่  โดยมีสภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐาน  ดังนี้ 

หลักเขตที่ 1  ตั้งอยู่ตรงบริเวณริมถนนสายบ้านปากช่อง – บ้านละหานทราย  ห่างจากสามแยกกรม
ทหารพรานที่  24  ทางทิศตะวันตกออกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ  0.4  กิโลเมตร ที่บริเวณพิกัด  TA 737932   

ด้านเหนือ  
 จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตาจง กับต าบลหนองแวง อ าเภอ

ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  ตัดผ่านสวนและทุ่งนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผ่ านถนนสายบ้านปากช่อง – บ้าน
หนองปรือ  ถึงหลักเขตที่  2  จดล าปะเทียบริเวณทางเกวียนด้านทิศใต้หนองคราห่างจากถนนสายบ้านปากช่อง -  บ้าน
หนองปรือทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ  500  เมตร  สิ้นสุดที่จุดบริเวณพิกัด T A 772928  รวมระยะทางด้าน
ทิศเหนือประมาณ 3.5  กิโลเมตร 

 ด้านตะวันออก  
จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตาจง กับต าบลหนองแวง อ าเภอ

ละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์   ไปทางทิศใต้ตามล าปะเทีย  ถึงหลักเขตที่ 3  ริมล าปะเทียบริเวณอ่างเก็บน้ าล าปะเทีย  ที่
จุดบริเวณพิกัด  T A 783844  ระยะทางประมาณ  11  กิโลเมตร   

จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตาจง  กับต าบลหนองแวง อ าเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเชิงเขาลอย   ถึงหลักเขตที่ 4  บริเวณเชิงเขาลอยด้าน
ทิศใต้ ที่จุดบริเวณพิกัด  TA 812834  ระยะทางประมาณ 3.5  กิโลเมตร 

จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองไม้งาม  อ าเภอบ้านกรวด กับ
ต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  โดยถือเอาสันปันน้ าเขาลอย  เขา
ปลวก  และเขาจันทร์  ซึ่งเป็นแนวเขตระหว่างอ าเภอละหานทรายกับอ าเภอบ้านกรวด   ถึงหลักเขตที่ 5  จดเทือกเขา
พนมดงรัก  บริเวณช่องห้วยสุข  ที่บริเวณพิกัด  T A 882761  ระยะทางประมาณ  11  กิโลเมตร   

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองไม้งาม  อ าเภอบ้านกรวด กับ
ต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปทางทิศใต้  ถึงเส้นแนวแบ่งเขตประเทศไทย – สาธารณรัฐกัมพูชา
ประชาธิปไตย  ถึงหลักเขตที่ 6  สิ้นสุดที่จุดบริเวณพิกัด  TA 882749  ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร 

รวมระยะทางด้านทิศตะวนัออกประมาณ 26.5  กิโลเมตร 
ด้านใต ้   
จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตชายแดนสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย  และ

ต าบลทัพไทย  อ าเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว กับต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศ
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ตะวันตกเฉียงใต้โดยถือเอาสันปันน้ าเทือกเขาพนมดงรักและเทือกเขาบรรทัดเป็นแนวธรรมชาติ  เป็นแนวแบ่งเขต  เป็น
จุดสิ้นสุดที่หลักเขตที่ 7 ที่บริเวณพิกัด  T A 743669  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 21  กิโลเมตร 

ด้านตะวันตก   
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลส าโรงใหม่ กับต าบลหนองแวง 

อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามร่องน้ าลึกคลองล าจังหัน  ถึงหลักเขตที่ 8  ที่จุด
บริเวณพิกัด  T A 715684  ระยะทางประมาณ 3.5  กิโลเมตร 

จากหลักเขตที่ 8  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลส าโรงใหม่ กับต าบลหนองแวง 
อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศเหนือตามล าจังหัน  ห้วยตากิ่ว  ถึงหลักเขตที่ 9   บริเวณสะพานข้ามล า
จังหัน  ถนนสายหนองแวง  -  โนนดินแดง (ปัจจุบันคือพื้นที่อ่าง)  ที่บริเวณพิกัด  T A 707834  ระยะทางประมาณ 18 
กิโลเมตร 

จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลส าโรงใหม่ กับต าบลหนองแวง 
อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศเหนือตามล าจังหัน  ถึงหลักเขตที่ 10 บริเวณล าจังหันจดกับถนนสาย
บ้านหงอนไก่  ที่บริเวณพิกัด T A 714843  ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร   

จากหลักเขตที่ 10  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลส าโรงใหม่ กับต าบลหนองแวง 
อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศตะวันออกตามถนนบ้านหงอนไก่  ถึงหลักเขตที่ 11   บริเวณทางแยกเข้า
บ้านหนองหว้า  ซึ่งห่างจากบ้านหนองหว้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 1.2  กิโลเมตร ที่บริเวณพิกัด  
T A 743843  ระยะทางประมาณ 2.8  กิโลเมตร 

จากหลักเขตที่ 11   เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลส าโรงใหม่ กับต าบลหนองแวง 
อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศเหนือตามถนนสายเข้าบ้านหนองหว้า  -  บ้านปากช่อง  ถึงหลักเขตที่ 12 
บริเวณสี่แยกถนนสายบ้านหนองหว้า – บ้านปากช่อง  ตัดกับถนนสายบ้านน้อยหนองหว้า – บ้านหนองแวง  ที่บริเวณ
พิกัด  T A 747869  ระยะทางประมาณ 2.8  กิโลเมตร   

จากหลักเขตที่ 12  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลส าโรงใหม่ กับต าบลหนองแวง 
อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปตามทิศตะวันตกตามถนนไปบ้านหนองหว้า  ถึงหลักเขตที่ 13 บริเวณสามแยกที่
จัดสรรทางทหาร ที่บริเวณพิกัด T A 742869  ระยะทางประมาณ 500  เมตร 

จากหลักเขตที่ 13  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลส าโรงใหม่ กับต าบลหนองแวง 
อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนที่จัดสรร  ถึงหลักเขตที่ 14   บริเวณจุดตัด
ระหว่างถนนจัดสรรกับทางเกวียนบ้านโคกเฟือง – บ้านปากช่อง  ทางทิศใต้หนองตาดอน  (หนองประสพ)  ที่บริเวณ
พิกัด  T A 732906  ระยะทางประมาณ  4.5  กิโลเมตร 

จากหลักเขตที่ 14  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลละหานทราย กับต าบลหนองแวง 
อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศเหนือ  ตามกึ่งกลางหนองตาดอน  (หนองประสพ)  และ หนองดีเป็น  
(หนองตาสุข)  จนบรรจบหลักเขตที่ 1   ระยะทางประมาณ 2.8  กิโลเมตร     

รวมระยะทางด้านทิศตะวนัตกประมาณ 36.9  กิโลเมตร    
1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 3 

 ต าบลหนองแวง  เป็นหนึ่งในหกต าบลของอ าเภอละหานทราย  ที่ท าการเทศบาลต าบล
หนองแวง  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองตาเยา หมู่  5  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากตัวอ าเภอ
ละหานทรายประมาณ  30  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ   เทศบาลต าบลตาจง  อ าเภอละหานทราย 
 ทิศใต ้   มีอาณาเขตติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ เทศบาลต าบลหนองไม้งาม   
      อ าเภอบ้านกรวด 

   ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  
อ าเภอละหานทราย 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลต าบลหนองแวง  มีพื้นที่ประมาณ  216  ตารางกิโลเมตร  ( 135,000 ไร่) มีสภาพพื้นที่เป็นที่

ราบสูงสลับที่ราบและที่ลุ่มน้ าท่วมขัง เป็นดินร่วนปนทรายมีภูเขาตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา คือเทือกเขาพนมดงรัก  
มีพื้นที่ปุาเป็นปุาไม้อุทยานแห่งชาติตาพระยา ประมาณ 10 % ของพื้นที่ และพื้นที่ปุาธรรมชาติบริเวณบ้านผไทรวมพล
ประมาณ 10 ไร ่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เคยเป็นปุา ปัจจุบันได้รับการจัดสรรเป็นที่ท ากินให้แก่เกษตรเข้าท าประโยชน์  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูร้อน   กุมภาพันธ ์– พฤษภาคม  อุณหภูมิ 27-37 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน     มิถุนายน – กันยายน     อุณหภูมิ 26-36 องศาเซลเซียส 
ฤดูหนาว    ตุลาคม – มกราคม     อุณหภูมิ 16-34 องศาเซลเซียส 

1.4  ลักษณะของดิน 
สภาพดินมีคุณภาพต่ า เพราะเปน็ดินทีส่ลายตัวมาจากหินทราย การระบายน้ าดีแตไ่ม่อุ้มน้ า 

บางแห่งเหมาะแก่การปลูกข้าวและผลไม้  มีกลุ่มดิน  ดังนี้ 
-  กลุ่มดินนา  ครอบคลุมพื้นทีป่ระมาณร้อยละ 25 ของพื้นที่สว่นมากครอบคลุมบริเวณ

ตอนเหนือเป็นแนวกว้างไปทางทิศตะวันออก  และทิศตะวันตก  ส่วนทิศใต้ของต าบลมีดนิร่วนปนทราย 
-  กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพืน้ที่ประมาณร้อยละ 25  ของพื้นที่  กระจัดกระจาย  
-  กลุ่มดินผสมครอบคลุมพื้นที่รอ้ยละ 50 ของพื้นที่ส่วนใหญ่เปน็เทือกเขาพนมดงรัก 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง  ต าบลหนองแวง มีเขตการปกครองจ านวน  13  หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

1.  บ้านปากช่อง  หมู่ที่  1  (ชมุชนย่อยบา้นปากช่อง  หมู่  1)  
2.  บ้านหนองแวง  หมู่ที่  2  (ชมุชนย่อยบา้นหนองแวง  หมู่  2) 
3.  บ้านหงอนไก่  หมู่ที่  3  (ชุมชนย่อยบา้นหงอนไก่  หมู่  3)   
4.  บ้านหนองหว้า  หมู่ที่  4  (ชุมชนย่อยบ้านหนองหว้า  หมู่  4) 
5.  บ้านหนองตาเยา  หมู่ที่  5  (ชุมชนย่อยบา้นหนองตาเยา  หมู่  5)  
6.  บ้านปากช่อง  หมู่ที่  6  (ชมุชนย่อยบา้นปากช่อง  หมู่  6) 
7.  บ้านปากช่อง  หมู่ที่  7  (ชมุชนย่อยบา้นปากช่อง  หมู่  7)   
8.  บ้านศรีทายาท  หมู่ที่  8  (ชมุชนย่อยบา้นศรีทายาท  หมู่  8) 
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9.  บ้านราษฎร์รักแดน  หมู่ที่  9  (ชุมชนย่อยบ้านราษฎร์รักแดน  หมู่  9)  
10. บ้านแท่นทัพไทย  หมู่ที่  10  (ชุมชนย่อยบ้านแท่นทัพไทยหมู่  10) 
11. บ้านผไทรวมพล  หมู่ที่  11  (ชุมชนย่อยบา้นผไทรวมพล    หมู่  11)  
12. บ้านใหม่หนองแวง  หมู่ที่  12  (ชุมชนย่อยบ้านใหม่หนองแวง  หมู่  12) 
13. บ้านใหม่หนองหว้า  หมู่ที่  13  (ชุมชนย่อยบ้านใหม่หนองหว้า  หมู่  13) 

2.2  การเลือกตั้ง 
1)  หน่วยเลือกตั้งที่  1  ได้แก่หมู่ที่  1  ต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย   หรือ

บ้านเลขที่   1   ถึงบ้านเลขที่   225/1   
2)  หน่วยเลือกตั้งที่  2  ได้แก่หมู่ที่  1  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  หรือ

บ้านเลขที่  226  ถึงบา้นเลขที่  1000  
3)  หน่วยเลือกตั้งที่  3  ได้แก่หมู่ที่  2  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  หมู่ที่  2  

ต าบลหนองแวง  (ยกทั้งหมู่)   
4)  หน่วยเลือกตั้งที่  4  ได้แก่หมู่ที่  3  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  หรือ

บ้านเลขที่  1   ถึงบ้านเลขที่  126/1   
5)  หน่วยเลือกตั้งที่  5  ได้แก่หมู่ที่  3  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  หรือ

บ้านเลขที่  127  ถึงบา้นเลขที่   1000   
6)  หน่วยเลือกตั้งที่  6  ได้แก่หมู่ที่  6  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย   หมู่ที่  6  

ต าบลหนองแวง  (ยกทั้งหมู่)    
7)  หน่วยเลือกตั้งที่  7  ได้แก่หมู่ที่  7  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย   หมู่ที่  7  

ต าบลหนองแวง  (ยกทั้งหมู่)                   
8)  หน่วยเลือกตั้งที่  8  ได้แก่หมู่ที่  12  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  หมู่ที่  12  

ต าบลหนองแวง  (ยกทั้งหมู่)     
9)  หน่วยเลือกตั้งที่  1  ได้แก่หมู่ที่  4  ต าบลหนอแวง  อ าเภอละหานทราย  หมู่ที่  4  

ต าบลหนองแวง  (ยกทั้งหมู่)   ที่เลือกตั้งได้แก่  ศาลาประชาคม 
10)  หน่วยเลือกตั้งที่  2  ได้แก่หมู่ที่  5  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย      หรือ

บ้านเลขที่   1  ถึงบ้านเลขที่  127    ที่เลือกตั้งได้แก่    หอประชุม  โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 
11)  หน่วยเลือกตั้งที่  3  ได้แก่หมู่ที่  5  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทรายหรือ

บ้านเลขที่  128   ถึงบา้นเลขที่   1000   ที่เลือกตั้งได้แก่   อาคารเรียน  โรงเรียนบา้นหนองตาเยา 
12)  หน่วยเลือกตั้งที่  4  ได้แก่หมู่ที่  8  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทรายหมู่ที่  8  

ต าบลหนองแวง  (ยกทั้งหมู่)    ที่เลือกตั้งได้แก่ศาลากลางบ้าน 
13)  หน่วยเลือกตั้งที่  5  ได้แก่หมู่ที่  9  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทรายหมู่ที่  9   

ต าบลหนองแวง  (ยกทั้งหมู่)   ที่เลือกตั้งได้แก่  ศาลากลางบ้าน 
14)  หน่วยเลือกตั้งที่  6  ได้แก่หมู่ที่  10  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  หมู่ที่  10  

ต าบลหนองแวง  (ยกทั้งหมู่)   ที่เลือกตั้งได้แก่  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 
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15)  หน่วยเลือกตั้งที่  7  ได้แก่หมู่ที่  11  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  หมูที่  11  
ต าบลหนองแวง  (ยกทั้งหมู่)  ทีเ่ลือกตั้งได้แก่ ศาลากลางบ้าน   

16)  หน่วยเลือกตั้งที่  8  ได้แก่หมู่ที่  13  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย หมู่ที่  13  
ต าบลหนองแวง  (ยกทั้งหมู่)    ที่เลือกตั้งได้แก่  อาคารเรียน  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
 

3.  ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการ

คาดการณ์ในอนาคต) 
หมู่บ้าน ย้อนหลัง 5  ปี ปัจจุบัน คาดการณ์ในอนาคต 

 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
หมู่ที่ 0 หนองแวง 4 4 4 6 6 6 8 8 8 
หมู่ที่ 1  ปากช่อง 1,528 1,528 1,532 1,525 1,540 1,536 1,538 1,539 1,541 
หมู่ที่  2  หนองแวง 1,032 1,030 1,034 1,050 1,051 1,063 1,069 1,076 1,082 
หมู่ที่  3  หงอนไก่ 2,052 2,075 2,092 2,107 2,096 2,107 2,118 2,129 2,141 
หมู่ที่  4  หนองหว้า 949 967 977 973 974 978 984 990 996 
หมู่ที่  5  หนองตาเยา 1,891 1,899 1,923 1,935 1,949 1,956 1,969 1,983 1,996 
หมู่ที่  6  ปากช่อง 1,248 1,246 1,248 1,251 1,248 1,254 1,255 1,256 1,258 
หมู่ที่  7  ปากช่อง 847 854 851 860 852 853 854 855 857 
หมู่ที่  8  ศรีทายาท 1,221 1,238 1,252 1,266 1,270 1,266 1,275 1,285 1,294 
หมู่ที่  9  ราษฎร์รักแดน 1,105 1,122 1,126 1,146 1,162 1,164 1,176 1,189 1,201 
หมู่ที่  10  แท่นทัพไทย 1,029 1,036 1,048 1,062 1,060 1,060 1,066 1,073 1,079 
หมู่ที่  11  ผไทรวมพล 1,181 1,183 1,186 1,183 1,191 1,189 1,191 1,192 1,194 
หมู่ที่  12  ใหม่หนองแวง 1,109 1,117 1,117 1,107 1,123 1,120 1,122 1,125 1,127 
หมู่ที่  13  ใหม่หนองหว้า 1,067 1,077 1,091 1,111 1,116 1,113 1,122 1,132 1,142 

รวม 16,263 16,376 16,481 16,582 16,638 16,665 16,747 16,829 16,911 
3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ.2562) 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี - 18 ป ี 2,383 2,163 4,546 
19 ปี - 59 ป ี 5,121 5,104 10,225 
60 ปี - มากกว่า 100 ปี 901 976 1,877 

รวม 8,405 8,243 16,648 
4.  สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 
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เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองแวง เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ตามแนวเขตชายแดนไทย – 
กัมพูชา  และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตามโครงการพระราชด าริ  จึงได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา โดยมีสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นที่ต าบลหนองแวงทั้งสิ้น  10  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  9  แห่ง  ดังนี้ 

4.1.1  โรงเรียนในสังกัดของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  3   มี
จ านวนทั้งสิ้น  9  แห่ง  มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งสิน้จ านวน  1,632  คน  ดังนี้ 

ล าดับ
ที่ 

โรงเรียน 
จ านวนเด็กนักเรียน (คน) 

อนุบาล
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

1.  บ้านปากช่อง 78 43 39 46 48 47 46 347 
2.  บ้านหนองแวง 61 20 34 28 18 21 26 208 
3.  บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 47 35 17 20 21 22 12 174 
4.  บ้านหนองหว้า 50 32 29 32 20 29 25 217 
5.  บ้านหนองตาเยา 49 26 26 26 32 22 28 209 
6.  บ้านบาระแนะ 36 22 14 11 14 17 14 128 
7.  บ้านราษฎร์รักแดน 33 12 20 8 10 22 20 125 
8.  บ้านแท่นทัพไทย 27 20 15 16 13 15 14 120 
9.  บ้านผไทรวมพล  29 11 16 13 8 13 7 97 

รวม 410 221 210 200 184 208 192 1,625 
4.1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสงักัดของเทศบาลต าบลหนองแวง มีจ านวนทั้งสิ้น  9  แห่ง  

โดยเป็นศนูย์ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน(เดิม) จ านวน  7  แห่ง และจัดตัง้เอง จ านวน  2  แห่ง  มีเด็ก
นักเรียนทั้งสิน้  จ านวน  372  คน  ดังนี ้
ล าดับ

ที่ 
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวนเด็ก(คน) 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 32 16 48 จัดตั้งเอง 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหงอนไก ่ 22 30 52 จัดตั้งเอง 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากช่อง 32 25 57 รับถ่ายโอน 
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า 22 30 52 รับถ่ายโอน 
5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเยา 17 19 36 รับถ่ายโอน 
6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีทายาท 23 14 37 รับถ่ายโอน 
7.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์รักแดน 19 17 36 รับถ่ายโอน 
8.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแท่นทัพไทย 9 14 23 รับถ่ายโอน 
9.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผไทรวมพล  14 17 31 รับถ่ายโอน 

รวม 190 182 372  
4.1.3  ศูนย์การศึกษาชุมชน  ในสังกัดของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอละหานทราย  

จ านวน   3  แห่ง  เป็นสอนระดบัประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปทีี่  6   
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4.2  สาธารณสุข 
เนื่องจากต าบลหนองแวง  เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวอ าเภอละหานทราย  ประกอบกับ

เป็นพื้นที่ชายแดน  แบบปุาดิบชื้น ท าให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆ  ดังนั้นจึงมีการก่อตั้งหน่วย
บริการด้านสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) ในพื้นที่ต าบลหนองแวง  6   แห่ง   โดยในปี  พ.ศ.2551  
ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยตามมติคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  2  
แห่ง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ล าดับที ่ ชื่อสถานีอนามัย พื้นที่บริการ หมายเหตุ 

1.  สถานีอนามัยบา้นหนองหวา้ หมู่  4 ,13 ถ่ายโอน 
2.  สถานีอนามัยบา้นหนองตาเยา หมู่  5 ถ่ายโอน 
3.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง หมู่  1,2,6,7,12  
4.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหงอนไก ่ หมู่  3  
5.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีทายาท หมู่  8,11  
6.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลราษฎร์รักแดน หมู่  9,10  

4.3  อาชญากรรม 
 การทะเลาะวิวาทในต าบลหนองแวง  เกิดจากการคึกคะนองของวัยรุ่น  ซึ่งวัยรุ่นที่มี

ปัญหาการทะเลาะวิวาทส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในชุมชน  ไม่มีอาชีพหลัก  และไม่ได้ศึกษาต่อ 
 การทะเลาะวิวาทจะเกิดในลักษณะของวัยรุ่นต่างชุมชน ระหว่างหมู่บ้าน  ซึ่งจะเกิดขึ้น

ประจ าในการจัดกิจกรรมของชุมชน หรือต าบล  ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของทุกหมู่บ้าน  
 ในการควบคุมดูแลการทะเลาะวิวาท  จะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ อปพร.  ต ารวจบ้าน และ

กองร้อยทหารพราน 2603  ท าหน้าที่ในการควบคุมดูแลปัญหาดังกล่าว   
4.4  ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในต าบลหนองแวง  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรละหานทรายได้แจ้ง
ให้กับเทศบาลต าบลหนองแวงทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลต าบลหนองแวงมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น
ถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาล
ต าบลหนองแวงที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลหนองแวงสามารถท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลต าบลหนองแวง  ได้ให้ความร่วมมือมาโดย
ตลอด     

4.5  การสังคมสงเคราะห์ (ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม  2562) 
บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด 

หมู่ที่  1 ปากช่อง 174 37 4 5 
หมู่ที่  2  หนองแวง 137 40 5 4 
หมู่ที่  3  หงอนไก่ 268 66 4 2 
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บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด 
หมู่ที่  4  หนองหว้า 123 29 6 5 
หมู่ที่  5  หนองตาเยา 232 60 4 3 
หมู่ที่  6  ปากช่อง 173 42 1 3 
หมู่ที่  7  ปากช่อง 117 26 6 3 
หมู่ที่  8  ศรีทายาท 117 39 3 5 
หมู่ที่  9  ราษฎร์รักแดน 99 33 1 2 
หมู่ที่  10  แท่นทัพไทย 105 18 1 2 
หมู่ที่  11  ผไทรวมพล 113 29 0 4 
หมู่ที่  12  ใหม่หนองแวง 153 38 4 5 
หมู่ที่  13  ใหม่หนองหว้า 142 29 5 5 

รวมทั้งสิ้น 1,953 486 44 48 
 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 

5.1.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) 
จ านวนถนนลูกรัง 310 สาย 
จ านวนถนนลาดยาง 10 สาย 
จ านวนถนนคอนกรีต 67 สาย 
จ านวนสะดานคอนกรีต 6 แห่ง 
จ านวนสะพานอื่นๆ 4 แห่ง 

5.2  การไฟฟ้า 
ไฟฟูาที่ผลิตโดยการไฟฟูานครหลวงหรือการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 

 
99 

 
ของครัวเรือน 

จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 3,848 ของครัวเรือน 
จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ 25 ของครัวเรือน 

5.3  การประปา 
จ านวนครัวเรือนที่มีประปาใช้ 3,848 ของครัวเรือน 
จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีประปาใช้ 25 ของครัวเรือน 

5.4  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
มีไปรษณีย์  จ านวน  2  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ 

(วันเสาร์ครึ่งวนั)  หยุดวันอาทิตย์    
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 9 

 อาชีพหลักในพื้นที่ต าบลหนองแวง  คือ  เกษตรกรรม  เช่น  ท านา ท าไร่  ท าสวน  
โดยส่วนใหญ่ของประชากรในพื้นที่จะประกอบอาชีพท านา  ในส่วนของการท าไร่  จะประกอบด้วย  ไร่มัน  ไร่อ้อย    
และในส่วนของการท าสวน  คือ  การท าสวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส 

 อาชีพรองในพื้นที่ต าบลหนองแวง  คือ  การรับจ้าง  ซึ่งอาชีพการรับจ้างส่วนใหญ่
ของประชากรในพื้นที่คือ  การรับจ้างนอกฤดูเก็บเกี่ยว  หรือหลังจากเสร็จสิ้นการท าเกษตรกรรม   

 นอกจากอาชีพดังกล่าวแล้ว  ในพื้นที่ต าบลหนองแวง  ยังมีอาชีพอื่นๆ  อีก  แต่มี
จ านวนน้อย  คือ  รับราชการ  ค้าขาย  เป็นต้น 

6.2  การประมง 
 ในเขตเทศบาลต าบลหนองแวงไม่มีการประกอบอาชีพประมงที่เป็นรูปธรรม    เป็น

เพียงการจับปลาตามธรรมชาติเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 
6.3  การปศุสัตว์ 

 การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง  เป็นการประกอบการในลักษณะการ
เลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพื่อจ าหน่ายและบริโภคเอง
ในครัวเรือน 

6.4  การบริการ 
 รีสอร์ท  1  แห่ง 
 ร้านอาหาร/คาราโอเกะ/ร้านเกมส์  5  แห่ง 

6.5  การท่องเที่ยว 
 ในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบลหนองแวงไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัดตามประเพณีท้องถิ่น 
6.6  การอุตสาหกรรม 

 ในเขตเทศบาลต าบลหนองแวงไม่มีอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   
เพื่อให้บริการในชุมชน 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 เทศบาลต าบลหนองแวง ไดส้่งเสริมการรวมกลุ่มของราษฎรในเขตพื้นที่  เพื่อ

ประโยชน์ในการประกอบอาชพี  และการส่งเสริมสวสัดิการของชุมชน  โดยมีกลุ่มทีส่ าคัญ ที่เทศบาลต าบลหนองแวง
สนับสนนุการด าเนนิกิจกรรมกลุ่ม  ดังนี้ 
ล าดับ แหล่งเรียนรู ้ สถานที่ แกนน า 

1 กองทุนโรงพยาบาลต าบล โรงพยาบาลต าบลหนองแวง  
ม.3  บ้านหงอนไก ่

นายสมพงษ์  ศรีจันทร์ ประธานกองทุน 
นายสมหวัง  ตอนรัมย ์รองประธานกองทุน 

2 กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอผ้าไหมบา้นราษฎร์รัก
แดนม.9 
กลุ่มทอผ้าไหมบา้นผไทรวม
พลม.11 

นางสมหมาย  ริดชะกล้า 
ประธานกลุ่มทอผา้ไหมบา้นราษฎร์รักแดน 
นางน้อย  พลีรัมย ์
ประธานกลุ่มทอผา้ไหมม.11 

3 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตม.10 -  ร้านค้าชุมชน นายวีระพล  ศรีสังข์บุญ  ประธานกลุ่มฯ 
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ล าดับ แหล่งเรียนรู ้ สถานที่ แกนน า 
-  ปั๊มน้ ามนัชุมชน  ม.  10 

4 ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ผูสู้งอายุ เทศบาลต าบลหนองแวง/กอง
สวัสดิการสงัคม 

นายสมพงษ์  ศรีจันทร์  ประธานชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองแวง 

5 กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บา้น ฌาปนกิจหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
6 กลุ่มร้านค้าชุมชนบา้นหนองตาเยา บ้านหนองตาเยา  หมู่  5 นายใบ  ท านานอก 

6.8  แรงงาน 

 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ใน
ก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงใน
พ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไป
รับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอก
พ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จึงท าให้สภาพแรงงานเป็น
เพียงการจ้างแรงงานทางด้านเกษตรกรรม  เท่านั้น 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นบัถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   99  วัด  15    แห่ง         
-  ผู้ที่นบัถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ  1  ส านักคริสต์    1   แห่ง 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
มกราคม ท าบุญตักบาตรวนัขึ้นปีใหม่  ผา้ปุาสามัคคี  แห่รวมที่วัด 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม    เทศมหาชาต ิ
เมษายน แห่พระทรงน้ าพระ  รดน้ าด าหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ก่อเจดีย์ทราย 
พฤษภาคม ท าบุญเบิกบ้าน  เซ่นไหว้ตาปูุ  ขึ้น  6  ค่ าเดือน  6 
มิถุนายน – กรกฎาคม แห่เทียนเข้าพรรษา 
สิงหาคม ท าบุญตักบาตรวนัแม่แห่งชาติ  พัฒนาหมู่บ้าน 
กันยายน ทอดกฐินสามัคคี   
ตุลาคม ท าบุญเดือนสิบ ประเพณีโดนตา  สารทลาว   
พฤศจิกายน ออกพรรษา ท าบุญตักบาตรเทโว  ลอยกระทรง  ทอดกฐิน 
ธันวาคม ท าบุญวนัพ่อแห่งชาติ  พัฒนาหมู่บ้าน  ปลูกตน้ไม้ 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการ

ท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก   
ภาษาถิ่น   ร้อยละ  45   ภาษาเขมร ร้อยละ  55   ภาษาอีสาน    

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วย

บ้าง ได้แก่  ผ้าไหม  เสื่อกก  เคร่ืองจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่  
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8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1  น้ า 

 แหล่งน้ าธรรมชาติ     มีล าน้ า  ล าห้วย    6   สาย   ดังนี้ 
ล าปะเทีย เร่ิมจากบ้านราษฎร์รักแดน ไหลผ่านบ้านศรีทายาท สิ้นสุดที่บา้น

หงอนไก ่ เป็นล าน้ า ที่ราษฎรใช้ในการเกษตรได้ตลอดปี 
ห้วยดินทราย เร่ิมจากบ้านแทน่ทัพไทย ไหลผา่นบา้นศรีทายาท บรรจบกับล า

ปะเทีย 
ห้วยหินขาด              เร่ิมจากบ้านหนองหว้า  บรรจบกับห้วยกระจ้อน ที่บ้านหงอนไก่ 
ห้วยกระจ้อน แยกจากห้วยหินขาด  ไหลผา่นบ้านปากช่อง  และบ้านหนองแวง 
ห้วยเปี่ยมพยิว เร่ิมจากเขตอนุรักษ์ปุา ไหลผ่านบ้านราษฎร์รักแดนสิ้นสุดบา้น

หนองตาเยา  บรรจบล าจงัหัน 
ห้วยล าจังหัน ไหลผ่านเขตบ้านหนองหว้าและไหลลงสู่เข่ือนล าจังหันในเขต

พื้นที่รอยต่อระหว่างต าบลหนองแวงและต าบลส าโรงใหม่ 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-    อ่างเก็บน้ าล าจังหัน  ขนาด  2,500 ไร ่ 
-    อ่างต้นน้ าล าปะเทีย   ขนาด  200 ไร ่
- อ่างเก็บน้ าห้วยหินขาด  ขนาด 400  ไร ่
- อ่างเก็บน้ าห้วยนาเหนือ ขนาด  400  ไร ่
- อ่างเก็บน้ าห้วยดนิทราย ขนาด 300  ไร ่
- อ่างเก็บน้ าร่องน้ าซับ  ขนาด 150  ไร ่
- อ่างเก็บน้ าล าปะเทีย  ขนาด 500  ไร ่
- อ่างเก็บน้ าเปี่ยมพยิว  ขนาด 180  ไร ่
- สระน้ าในไร่นา  248   แห่ง 

8.2  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
-   เนื่องจากสภาพพื้นที่มีอาณาเขตตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา  สภาพไม้และปุา

ไม้  ยังมีความอุดมสมบูรณ์  แต่ก็ยังพบเห็นการลักลอบตัดไม้ส าคัญ  ซึ่งกรมการปกครองได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
ปูองกันการลักลอบตัดไม้ต่าง   

8.3  ภูเขา 
-   สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงเชิงเขา  แนวเทือกเขาพนมดงรัก  ติดเขตประเทศกัมพูชา 

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองแวง  ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  
ไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วน
เป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค - บริโภค
ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่
เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของ



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้
ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ 


