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 ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 

  ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งขึ้นตามพระราช 
บัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม  
๒๕๓๙ หน้าที่ ๙๗ ล าดับที่ ๙๖๖ มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด จ านวน ๖ หมู่บ้าน ที่ตั้งของที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสระธาร ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอโชคชัย ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยทางรถยนต์จากที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านเกวียนไปอ าเภอโชคชัย ๓๐ นาที ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร โดยใช้
ระยะเวลาเดินทางโดยทางรถยนต์ จากที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนไปจังหวัดนครราชสีมา  
๓๐ นาท ีอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด 

 อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองบัวศาลา และต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางถนนทางหลวงสายนครราชสีมา - โชคชัย บริเวณพิกัด SB ๙๗๒๒๒๔๖๘ 
ไปทางทิศตะวันออกใช้แนวกึ่งกลางทางเกวียน ที่อยู่ระหว่างบ้านหนองบอนและบ้านใหม่เป็นแนวเขตไปจนถึง
จุดสิ้นสุดกึ่งกลางแม่น้ ามูลบริเวณพิกัด TB ๐๐๖๔๘๖ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลท่าจะหลุง และต าบลละลมใหม่พัฒน อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางแม่น้ ามูล บริเวณพิกัด TB ๐๐๖๔๘๖ ไปทางทิศใต้ตามแนว
กึ่งกลางแม่น้ ามูล ถึงคลองจมูกฉีก บริเวณพิกัด SB ๙๙๘๔๕๗ ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองจมูกฉีก     
ถึงจุดกึ่งกลางสะพาน ข้ามคลองจมูกฉีกไปตามแนวกึ่งกลางทางเกวียนสายบ้านละลมใหม่ - บ้านด่านเกวียน  
ถึงหลักเขต ๑ บริเวณพิกัด TB ๐๐๗๔๒๕ ใช้แนวริมฝั่งกุดละลมเป็นแนวเขตสิ้นสุดบริเวณพิกัด TB ๐๐๖๔๑๖ 
รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๑๒.๒ กิโลเมตร 

  ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลท่าอ่าง และต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากริมฝั่งกุดละลม บริเวณพิกัด TB ๐๐๖๔๑๖ โดยมีหลักเขตด่านเกวียนหลักที่ ๑ – ๖       
เป็นแนวเขตถึงจุดกึ่งกลางคลองชลประทาน บริเวณพิกัด SB ๙๗๕๖๔๒๑ ใช้หลักเขตด่านเกวียนหลักที่ ๗ - ๑๘
เป็นแนวเขตถึงบริเวณทิศตะวันตกของมาบผ้าลอก บริเวณพิกัด SB ๙๒๐๔๔๖ รวมระยะทางด้านทิศใต้
ประมาณ ๙.๔ กิโลเมตร 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากบริเวณทิศตะวันตกของมาบผ้าลอกบริเวณพิกัด SB ๙๒๐๔๔๖ ไปตามแนวกึ่งกลางทางเกวียนทางทิศใต้  
ของบ้านหนองแหนเป็นแนวแบ่งเขต ไปถึงจุดสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงสายนครราชสีมา - โชคชัย บริเวณพิกัด  
SB ๙๗๒๔๖๘ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๕.๒ กิโลเมตร 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

 ๑. ด้านกายภาพ 
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 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนมีขนาดพ้ืนที่ ๑๑,๑๑๖ ไร่ โดยแยกเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร  
๑๐,๑๒๓ ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย ๙๙๓ ไร่ หรือประมาณ ๒๑.๖ ตารางกิโลเมตร 

 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ประกอบด้วยพ้ืนที่ราบสูง
และบริเวณที่ราบลุ่มทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีล าน้ าส าคัญไหลผ่านตลอดท้องที่
อันได้แก ่ล าน้ ามูล ซึ่งเป็นล าน้ าสายหลักของชาวบ้านในต าบลด่านเกวียน พ้ืนที่โดยทั่วไปของต าบลด่านเกวียน  
มีความสูงจากระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๗๕ - ๒๙๕ เมตร ลักษณะพ้ืนที่เอียงลาดจากบริเวณเนินเขา
ทางด้านทิศใต้ลงสู่ทิศเหนือ พ้ืนที่ราบลุ่มทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดังกล่าว    
ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ท านา ส่วนพ้ืนที่ราบสูงตอนกลางโดยทั่วไปใช้ประโยชน์เป็นที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่  
อันได้แก ่มันส าปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  ต าบลด่านเกวียนเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในราว
เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดจาก
มหาสมุทรอินเดีย ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ได้รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวพัดมาจากประเทศจีน ท าให้มีอากาศหนาวเย็น ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด 

 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
 มีดินเหนียวที่ใช้ในการท าเครื่องปั้นดินเผา สภาพดินโดยส่วนใหญ่ เป็นดินปนทราย มีธาตุอาหาร 

ที่พืชต้องการน้อย 
 
 
 
 

 2.1 เขตการปกครอง 
  จ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน มีจ านวน ๖ หมู่บ้าน โดยแยกได้
ดังต่อไปนี้ 
   ๑. จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต.ด่านเกวียน เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจ านวน ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ 
    ๑.๑ หมู่ที ่๙ บ้านหนองไผ่ 
  ๒. จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต.ด่านเกวียน เป็นบางส่วน มีจ านวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ 
    ๒.๑ หมู่ที ่๑ บ้านด่านเกวียน 
  ๒.๒ หมู่ที ่๔ บ้านโนนม่วง 
  ๒.๓ หมู่ที ่๕ บ้านตูม 
  ๒.๔ หมู่ที ่๖ บ้านหนองบอน 
  ๒.๕ หมู่ที ่๑๐ บ้านหนองสระธาร 
 
 
 
 

 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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  ๓. ท้องถิ่นอ่ืนในต าบล จ านวนเทศบาล ๑ แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลด่านเกวียน โดยแบ่งเนื้อที่
ออกเป็น 

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที ่(ไร่) อันดับ 
๑ บ้านด่านเกวียน ๑,๖๕๖ ๔ 
๔ บ้านโนนม่วง ๖๙๔ ๖ 
๕ บ้านตูม ๑,๘๗๒ ๓ 
๖ บ้านหนองบอน ๒,๓๘๔ ๒ 
๙ บ้านหนองไผ่ ๙๖๓ ๕ 

๑๐ บ้านหนองสระธาร ๓,๕๔๗ ๑ 
รวม ๑๑,๑๑๖  

 
ก านัน ๑ คน  คือ         นายเสมียน  ชิดกระโทก 

  สารวัตรก านัน  ๒  คน  คือ    นายไพโรจน์  คะแนนสิน 
      นางกันต์ฤทัย  ปรูกระโทก 

แพทย์ประจ าต าบล  ๑  คน  คือ  นางสาวจณิสตา  ชัยนคร 
 หมู่ ๑  ผู้ใหญ่บ้าน        นายช านาญ  บวชกระโทก 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง   นายสมเกียรติ  เผนโคกสูง 

                  นายเนาว์  กองมะเริง 
 หมู่ ๔  ผู้ใหญ่บ้าน        นางสาวปาริชาติ  ปีบกระโทก 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง   นางสาวมณีนุช  เบี้ยกระโทก 
               นายสม  เวียนสันเทียะ 
 หมู่ ๕  ผู้ใหญ่บ้าน        นางสงวน  อินทะเล 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง   นางสิทธิตา  ปิ่นสุวรรณ 
               นางสาวบัวลอย  ปลั่งกระโทก 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษาความสงบ นายแสงสว่าง  ป้้ากระโทก 
 หมู่ ๖  ผู้ใหญ่บ้าน        นายค ารบ  เพราะกระโทก 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง   นางปรานอม  เบี้ยกระโทก 
               นางสาวนันทิยา  พจนะโกสีย์ 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษาความสงบ นายฉัตรชัย  เปลกระโทก 
 หมู่ ๙  ผู้ใหญ่บ้าน        นายสมัย  บวชกระโทก 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง   นายวัชระ  เบี้ยกระโทก 
               นายส าราญ  ไขทะเล 
 หมู่ ๑๐ ก านัน          นายเสมียน  ชิดกระโทก 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง   นางสิน  ไทยวงค ์
               นางสาวอุทัย  ไทยวงค์ 
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2.1 เขตการเลือกตั้ง 
  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
   ๑. นายบ ารุง  อาจิณกิจ     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
   ๒. นางประยงค์  หลายโคตร    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๓. นางอรดี  ด้านวังขวา     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๔. นายศราวุฒิ  เปลกระโทก   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๕. นายอดิศักดิ์  ศรีมะเริง    ประธานสภา 
   ๖. นายทะวัน  แววนา     รองประธานสภา 
   ๗. นางนรินทร์  บาดกระโทก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
   8. นายสุชาติ  แตงอยู่     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
   9. นายชูชาติ  ดีนวลพะเนาว์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
   ๑0. นายเอกชัย  ภัทรสุปรีดิ์    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
 

 จ านวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
  จ านวนพนักงานส่วนต าบล ๑5 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓ คน พนักงานจ้างทั่วไป 4 คน 
รวมทั้งสิ้น ๒2 คน ดังนี้ 
  ต าแหน่งในส านักปลัด จ านวน 9 คน 
  ๑. จ่าสิบโทเดือน  ทิพย์ขุนทด    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒. นายณัฐพงษ์  ประจิมนอก    หัวหน้าส านักปลัด 
  ๓. นางสาวผุสดี   บวชกระโทก    นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ 
  4. นางดอกแจง  ธนากลาง     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  5. นางสุนีย์  อันมัย       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  6. นางสาวรัตจนา  บุญกระโทก   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
  7. นายสงัด  ปืนกระโทก     พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ) 
  8. นายทวีศักดิ์  อาจิณกิจ     พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานประจ ารถขยะ) 
  9. นายรัตนโชติ  อาจิณกิจ    พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานประจ ารถขยะ) 
 ต าแหน่งในกองคลัง จ านวน 5 คน 
  ๑. นางสุดารัตน์  เถินมงคล     ผู้อ านวยการกองคลัง 
  2. นางสาวชิดาวรรณ  กลอกกระโทก  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
  3. นางเฉลิมศรี  แก้วมณี     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
  ๔. นายบุญเกิด  ประกอบจรรยา   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
  ๕. นางสาวปราณี  เข็มเพ็ชร    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 ต าแหน่งในกองช่าง จ านวน ๓ คน 
  ๑. นายปราโมทย์  มอบกระโทก   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๒. นายธิติวัฒน์  เที่ยงอินทร์    นายช่างโยธาช านาญงาน 
  ๓. นางสาวสุประวีณ์  ดีนวลพะเนาว์  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ) 
 
 
 



๕ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 ต าแหน่งในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 2 คน 
  1. นางสาวนพวรรณ  พิรักษา    พนักงานจ้างทั่วไป  (ผู้ดูแลเด็ก) 
    2. นางสาวฉัตฑริกา  รัตนรัก    พนักงานจ้างทั่วไป  (ผู้ดูแลเด็ก) 
 ต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม จ านวน ๓ คน 
  1. นางสาวเมธาวรรณ  ลุนพรม   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  2. นางสาวชัชนันท์  อ่อนดอน    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
  3. นางสาวนที  พิรักษา     พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน) 
 

แผนที่แสดงขอบเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการคาดการณ์ใน
อนาคต) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน มีจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งสิ้น ๓,301 คน เป็น
ชาย ๑,๕99 คน เป็นหญิง ๑,702 คน จ านวน ๑,๒92 ครัวเรือน 
 
ตารางแสดงจ านวนประชากร 
จ าแนกตามหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน พ.ศ. ๒๕61 
 

หมู่บ้าน จ านวน (คน) 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่  ๑  บ้านด่านเกวียน ๑๒๑ ๖๘ ๕๓ ๔๕ 
หมู่  ๔  บ้านโนนม่วง ๓๗๕ ๑๘๔ ๑๙๑ ๑๑๒ 
หมู่  ๕  บ้านตูม ๘๑๔ ๓๙๙ ๔๑๕ ๓๑๘ 
หมู่  ๖  บ้านหนองบอน ๘๑๔ ๓๘๗ ๔๒๗ ๒๗๔ 
หมู่  ๙  บ้านหนองไผ่ ๓๖๔ ๑๘๑ ๑๘๓ ๑๒๕ 
หมู่  ๑๐  บ้านหนองสระธาร ๖๐๔ ๒๘๒ ๓๒๒ ๒๕๘ 

รวม ๓,๐๙๒ ๑,๕๐๑ ๑,๕๙๑ ๑,๑๓๒ 

 
 
ตารางแสดงจ านวนประชากร 
จ าแนกตามหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน พ.ศ. ๒๕62 
 

หมู่บ้าน จ านวน (คน) 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่  ๑  บ้านด่านเกวียน 128 72 56 46 
หมู่  ๔  บ้านโนนม่วง 383 187 196 115 
หมู่  ๕  บ้านตูม 866 430 436 340 
หมู่  ๖  บ้านหนองบอน 851 412 439 296 
หมู่  ๙  บ้านหนองไผ่ 368 186 182 130 
หมู่  ๑๐  บ้านหนองสระธาร 623 285 338 273 

รวม 3,219 1,572 1,637 1,200 

 
 
 
 

 

 3. ประชากร 



๗ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ตารางแสดงจ านวนประชากร 
จ าแนกตามหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน พ.ศ. ๒๕63 
 

หมู่บ้าน จ านวน (คน) 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่  ๑  บ้านด่านเกวียน 132 74 58 47 
หมู่  ๔  บ้านโนนม่วง 382 182 200 117 
หมู่  ๕  บ้านตูม 866 420 446 343 
หมู่  ๖  บ้านหนองบอน 861 420 441 303 
หมู่  ๙  บ้านหนองไผ่ 374 189 185 133 
หมู่  ๑๐  บ้านหนองสระธาร 629 288 341 281 

รวม 3,244 1573 1,671 1,224 

 
ตารางแสดงจ านวนประชากร 
จ าแนกตามหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน พ.ศ. ๒564 
 

หมู่บ้าน จ านวน (คน) 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่  ๑  บ้านด่านเกวียน 135 74 61 53 
หมู่  ๔  บ้านโนนม่วง 375 174 201 118 
หมู่  ๕  บ้านตูม 883 429 454 362 
หมู่  ๖  บ้านหนองบอน 888 428 460 322 
หมู่  ๙  บ้านหนองไผ่ 375 193 182 143 
หมู่  ๑๐  บ้านหนองสระธาร 645 301 344 294 

รวม ๓,301 ๑,702 ๑,๕99 ๑,292 
 

   หมายเหต ุ ข้อมูล  ณ  12  มกราคม  ๒๕65 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

จ าแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ. 
 

ช่วงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
1 - 18 ปี 351 10.63 310 9.39 661 20.02 
19 - 34 ปี 357 10.81 388 11.75 745 22.56 
35 – 59 ปี 669 20.27 742 22.48 1,411 42.75 
60 ปีขึ้นไป 222 6.73 262 7.93 484 14.66 

รวม 1,599 48.44 1,702 51.56 3,301 100 

 
 



๘ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 ๔.๑ การศึกษา 
  ๑. โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง 
  ๒. โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส) 
  ๓. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน ๓ แห่ง 
  การจัดการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการ ศึกษา
อนุบาล ๓ ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๘ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ กระทรวง ศึกษาธิการมี
นโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา 
๒๕๔๔ โดยให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ งดรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบเข้า
เรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้าน
วิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยด าเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน จะได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล ๓ ขวบ จ านวน ๑ ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองบอน มีบุคลากรครูดูแลเด็กอนุบาล จ านวน ๒ คน 
 

 ๔.๒ สาธารณสุข 
 ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด่านเกวียน ๑ แห่ง 
 ๒. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ๑ แห่ง 

๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน และท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนก็ได้ด าเนินการปูองกันการ
เกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี         
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการปูองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม  
วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด   
จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ ชุมชน
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ ผู้น า อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 
 
 
 
 

 

 4. สภาพทางสังคม 



๙ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรโชคชัยได้แจ้ง
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนมีผู้ที่ติด
ยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่ าได้รับความร่วมมือกับ
ทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ าการ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่นการ
ณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่อง
ของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ 
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔) ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 
(๕) ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖) ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
(๗) ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
(๘) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน 
(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 
 
 

 ๕.๑ การคมนาคมการขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) 
  การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านในต าบลด่านเกวียน กับต าบล อ าเภอ หรือจังหวัดใกล้เคียง
สามารถติดต่อได ้ดังนี้ 
  ๑. การคมนาคมติดต่อกับอ าเภอหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้เส้นทางรถยนต์ซึ่งเป็นเส้นทางส าคัญ 
คือ ถนนสายราชสีมา - โชคชัย ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของกรมทางหลวง สามารถติดต่อกับจังหวัด
ต่างๆ ในภาคอีสานตอนล่างได้ทั้งหมด เพราะต าบลด่านเกวียนอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒๔ 
(นครราชสีมา - อุบลราชธานี) และไปเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๑ (โชคชัย - ครบุรี) และ
สามารถเข้าเขตอ าเภอปักธงชัยโดยใช้ถนนลาดยางของกรมชลประทาน  ซึ่งเชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข  
๒๐๗๑ และออกไปทางอ าเภอกบินทร์บุรีเข้าเขตภาคตะวันออก 
  ๒. การคมนาคมติดต่อภายในต าบลกับต าบลใกล้เคียงโดยใช้เส้นทางรถยนต์สายต่างๆ คือ 
   ๒.๑ ถนนเลียบคลองชลประทานล าพระเพลิงเป็นถนนลูกรัง ด้านทิศเหนือผ่านพ้ืนที่ของต าบล
โดยผ่าน หมู่ที่ ๓ บ้านปุาบง, หมู่ที่ ๕ บ้านตูม, หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบอน และเข้าสู่เขตต าบลหนองระเวียง  
อ าเภอเมือง ด้านทิศใต้ผ่าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองขาม เข้าสู่เขตต าบลท่าอ่าง 
 
 
 

 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 



๑๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

   ๒.๒ ถนนลาดยางขนาดความกว้าง ๖ เมตร ซึ่งใช้สัญจรในเขตเทศบาลต าบลด่านเกวียน   
โดยเชื่อมตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ (ถนนราชสีมา - โชคชัย) ผ่านหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ บ้านด่าน
เกวียน ไปสู่ต าบลท่าอ่าง 
   ๒.๓ ถนนผิวจราจรลูกรังแยกออกจากถนนลาดยางของเทศบาลต าบลด่านเกวียน ที่บ้านด่าน
เกวียน หมู่ที ่๑ ไปทางทิศตะวันออกข้ามล าน้ ามูลไปสู่ต าบลท่าจะหลุง และต าบลละลมใหม่พัฒนา 
   ๒.๔ ถนนสายเชื่อมภายในหมู่บ้านเป็นถนน คสล. ซึ่งจะเชื่อมเข้ากับ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านเกวียน  
หมู่ที ่๒ บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ ๗ บ้านด่านชัย หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่หนองขาม และออกไปเชื่อมกับต าบลท่าอ่าง ที่
บ้านท่าอ่าง หมู่ที ่๔ 

  ๕.๒ การไฟฟ้า 
หมู่บ้านที่มีไฟฟูาใช้มี จ านวน ๖ หมู่บ้าน 

  ๕.๓ การประปา 
  การประปายังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีน้ าประปาใช้ จ านวน ๓ หมู่บ้าน คือ 
หมู่ ๕ หมู่ ๖ และหมู่ ๑๐ (บางครัวเรือนใช้น้ าจาก กปภ.)  ส่วนหมู่ ๔ มีระบบประปา แต่น้ ากระด้าง , หมู่ ๙ 
ใช้ร่วมกับหมู่ ๕ 

 ๕.๔ โทรศัพท์ 
  ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 ๕.5 ระบบโลจิสติส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
  มีที่ท าการไปรษณีย์ใกล้ที่สุด ๑ แห่ง คือ ไปรษณีย์ด่านเกวียน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลด่าน
เกวียน ห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ประมาณ ๓ กิโลเมตร 
 
 
 

๖.๑ การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๖๐ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าไร่มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด ปลูกพริก และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับจ้าง และประกอบอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผาควบคู่ไปกับการท าเกษตรกรรม 

๖.๒ การประมง 
  ต าบลด่านเกวียนไม่มีการประกอบอาชีพประมง ส่วนใหญ่จะมีบ่อปลาเลี้ยงเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

๖.๓ การปศุสัตว์ 
  ต าบลด่านเกวียน มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงแพะ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก ่
 
 
 
 
 

 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 



๑๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 ๖.๔ การบริการ 
  ๑. ปั๊มน้ ามันและก๊าซ (ขนาดเล็ก) ๓ แห่ง 
  ๒. โรงสี (ขนาดเล็ก) ๒ แห่ง 
  ๓. ท าเครื่องปั้นดินเผา (ขนาดเล็ก) ๑๕ แห่ง 
  ๔. โรงแรม ๑ แห่ง 
 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  สถานที่ท่องเที่ยว เช่น สวนมะนาวด่านเกวียน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๑๐ ต าบลด่านเกวียน , สถานที่
จ าหน่ายเครื่องปั้นดินเผา ส่วนมากจะอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลด่านเกวียน 
 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
  ต าบลด่านเกวียนมีโรงงานอุตสากรรม จ านวน ๔ แห่ง 
  ๑. หจก.ทีพีทรัพย์รุ่งเรือง ผลิตถุงมือ ที่ตั้ง ๑๙๑ หมู่ ๖ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
  ๒. หจก.โคราชเอ็นพีซัพพลาย ตัดแต่งเหล็ก ที่ตั้ง ๑๔๐ หมู่ ๑๐ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย          
จ.นครราชสีมา 
  ๓. บริษัทกระเบื้องโอฬาร จ ากัด ที่ตั้ง ๓๗๒ หมู่ ๑๐ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
  ๔. บริษัทชินเฮือง จ ากัด ผลิตวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  - กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา 
  - กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค 
  - กลุ่มอาชีพท าดอกไม้จันท์ 
  - กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด 
  - กลุ่มท าน้ าพริก 

๖.๘ แรงงาน 
  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๖๐ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าไร่มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด ปลูกพริก และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับจ้าง และประกอบอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผาควบคู่ไปกับการท าเกษตรกรรม 
 
 
 

 7.๑ การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖ ของประชากรทั้งหมด มีวัด จ านวน ๔ 

แห่ง คือ วัดบ้านตูม วัดหนองบอน วัดด่านเกวียน และวัดปุา 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
  - ช่วงเดือนเมษายน งานสงน้ าผู้สูงอายุและสงน้ าพระ 
  - ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม งานวันสารทไทย 
  - ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 

 

 

 ๗. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 



๑๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  - ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น คือ กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา 
    - ภาษาถ่ิน ภาษาท่ีใช้ประจ าถิ่นคือภาษาโคราช 

 7.๔ OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    คือ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
 
 
 
 
 ๘.๑ น้ า 
   - แหล่งน้ าตามธรรมชาติ มีแม่น้ ามูลไหลผ่าน ห้วย คลอง ต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน 
   - แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น เช่น บ่อน้ าตื้น ระบบประปาหมู่บ้าน คลองชลประทาน 

 ๘.๒ ป่าไม้ 
   - ส่วนใหญ่จะเป็นปุาไม้ในพ้ืนที่ไร่นาของประชาชน เป็นพวกปุาผสม เพราะพ้ืนที่ไม่ได้อยู่ในเขตปุาไม้ 

 ๘.๓ ภูเขา 
   - ในพ้ืนที่ต าบลด่านเกวียนไม่มีภูเขา 

 8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ต าบลด่านเกวียนมีดินที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในการท าเครื่องปั้นดินเผา 

 

 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 


