
สภาพท่ัวไปและขอ้มูลพื้นฐานสาํคัญขององค์การบริหารสว่นตําบลหลุบคา 
1. ประวัติองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา  ได้ยกฐานจากสภาตําบลหลุบคาจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา  

เม่ือวันท่ี  19  มกราคม  2539  ตามพระราชกฤษฎีกาท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา    ฉบับท่ีพิเศษเล่มท่ี  103  ตอน
ท่ี  194  วันท่ี  7  พฤศจิกายน  2539  มีพ้ืนท่ีประมาณ  81  ตารางกิโลเมตร  หรือ  50,625  ไร่  แบ่งเขตการปกครอง
ในตําบลหลุบคา  10  หมู่บ้าน 

2. สภาพท่ัวไป 
2.1  ลักษณะท่ีตั้ง 

             องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคาเป็นตําบลหนึ่งในสิบตําบลของอําเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากท่ีว่า
การอําเภอแก้งคร้อ  ประมาณ  10  กิโลเมตร  ตามทางหลวง รพช.  ชย  11015  (สระแต้ – หนองผักหลอด)  โดยแยก
จากทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  201  (ชัยภูมิ – ชุมแพ)  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา   ต้ังอยู่หมู่ท่ี  10  
บ้านห้วยหวาย ตําบลหลุบคา  อําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  และมีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่าง ๆ ดังนี้  

����   อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลหนองสังข์      อําเภอแก้งคร้อและตําบลธาตุทอง  อําเภอภูเขียว 
 ทิศใต้  ติดต่อกับตําบลหนองไผ่       อําเภอแก้งคร้อ    จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลบ้านแก้ง       อําเภอแก้งคร้อ    จังหวัดชัยภูมิ 

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตําบลหลุบคา/หนองขาม  อําเภอแก้งคร้อ                จังหวัดชัยภูมิ 

����   เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา 
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  แบ่งเขตการปกครองเป็น  10  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

1.  บ้านหลุบคา   หมู่ท่ี 1 
2.  บ้านโคกไพรวัน  หมู่ท่ี 2 
3.  บ้านเลิงทุ่ม   หมู่ท่ี 3 
4.  บ้านโนนศิลา   หมู่ท่ี 4 
5.  บ้านภูดิน   หมู่ท่ี 5 
6.  บ้านเหล่าเกษตร  หมู่ท่ี 6 
7.  บ้านโสกหว้า   หมู่ท่ี 7 
8.  บ้านโนนดินหอม  หมู่ท่ี 8 
9.  บ้านเหล่ากาดย่า  หมู่ท่ี 9 
10.  บ้านห้วยหวาย  หมู่ท่ี 10 
 
 
 
 
 
 

 
2.2  เนื้อท่ีตําบลหลุบคา 



ตําบลหลุบคามีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ  81  ตารางกิโลเมตร  หรือ  50,625  ไร่   
❑❑❑❑ จําแนกพ้ืนท่ีของแต่ละหมู่บ้านของตําบลหลุบคา  มีพ้ืนท่ีท้ังหมดดังนี้ 

 

หมู่ท่ี 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
ขนาดพ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

จํ า น ว น
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร 
ชาย หญิง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

บ้านหลุบคา 
บ้านโคกไพรวัน 
บ้านเลิงทุ่ม 
บ้านโนนศิลา 
บ้านภูดิน 
บ้านเหล่าเกษตร 
บ้านโสกหว้า 
บ้านโนนดินหอม 
บ้านเหล่ากาดย่า 
บ้านห้วยหวาย 

8.851 
7.240 
7.152 
2.083 
8.104 
8.022 
8.552 
14.972 
10.932 
5.089 

190 
191 
171 
83 
240 
138 
177 
221 
127 
242 

360 
328 
323 
142 
457 
231 
332 
407 
236 
438 

356 
311 
322 
131 
447 
225 
313 
420 
252 
442 

รวม 81.195 1,780 3,254 3,219 

2.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
        สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปของตําบลหลุบคา  เป็นพ้ืนท่ีราบสูงของด้านตะวันออกเฉียงเหนือลาดตํ่าลงมาทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ของตําบลหลุบคา  ทําให้พ้ืนท่ีด้านตะวันออกเป็นท่ีดอนสลับกันกับท่ีลุ่ม  ส่วนด้านทิศตะวันตกส่วนใหญ่
เป็นท่ีลุ่มสลับกับท่ีดอน  โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น  2  ลักษณะ  
1.พ้ืนท่ีท่ีอยู่ตามลําห้วยคณฑา  ลําห้วยหวาย  เหมาะแก่การทํานาโดยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตําบลหลุบคา 
2.พ้ืนท่ีดอนจะอยู่ตอนเหนือทิศตะวันออกของตําบล  พ้ืนท่ีบริเวณนี้เหมาะสําหรับการทํานาและทําไร่อ้อย 

   � พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์  2,932  ไร่ 
2.4  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู คือ 

❑❑❑❑ฤดูร้อน   เริ่มต้นต้ังแต่กลางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  อุณหภูมิประมาณ  38-40  องศาเซลเซียส 

❑❑❑❑ฤดูฝน     เริ่มต้นต้ังแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 

❑❑❑❑ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่ต้นเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์  อุณหภูมิประมาณ  15  องศาเซลเซียส 
2.5 เขตการปกครอง   
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา  แบ่งเขตการปกครองส่วนตําบลเป็น  10  หมู่บ้าน  ซ่ึงจํานวนหมู่บ้านใน

ตําบลหลุบคาในเขตพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา  มีหมู่บ้านดังนี้ 
หมู่ท่ี 1  บ้านหลุบคา   หมู่ท่ี 2  บ้านโคกไพรวัน 
หมู่ท่ี 3  บ้านเลิงทุ่ม   หมู่ท่ี 4  บ้านโนนศิลา 
หมู่ท่ี 5  บ้านภูดิน   หมู่ท่ี 6  บ้านเหล่าเกษตร 
หมู่ท่ี 7  บ้านโสกหว้า   หมู่ท่ี 8  บ้านโนนดินหอม 
หมู่ท่ี 9  บ้านเหล่ากาดย่า   หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยหวาย  
 
 
 
2.6 ประชากร  ตําบลหลุบคา  มีประชากรท้ังส้ิน       



  ❑❑❑❑จํานวนประชากรของตําบลหลุบคา 

ท่ี หมู่บ้าน หมู่ท่ี 
จํานวนประชากร 

รวม(คน) จํานวนครัวเรือน 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 บ้านหลุบคา 1 362 358 720 218 

2 บ้านโคกไพรวัน 2 326 309 635 199 

3 บ้านเลิงทุ่ม 3 323 324 647 176 

4 บ้านโนนศิลา 4 144 133 277 85 

5 บ้านภูดิน 5 453 441 894 243 

6 บ้านเหล่าเกษตร 6 228 231 459 138 

7 บ้านโสกหว้า 7 318 311 629 177 

8 บ้านโนนดินหอม 8 402 414 816 231 

9 บ้านเหล่ากาดย่า 9 234 245 479 130 

10 บ้านห้วยหวาย 10 436 437 873 244 

รวม 3,226 3,203 6,429 1,841 
 
 
 

❑❑❑❑จํานวนประชากรกลุ่มอายุของตําบลหลุบคา 
 

หมู่ท่ี 
กลุ่มอายุ 

1-2 ปี 3-5 ปี 6-11 ปี 12-14 ปี 15-17 ปี 18-49 ปี 50-60 ปี 60ปีข้ึนไป 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

6 
8 
6 
2 
14 
3 
10 
14 
3 
12 

5 
14 
21 
9 
25 
8 
25 
20 
10 
31 

30 
46 
39 
18 
71 
42 
55 
76 
31 
67 

14 
31 
38 
17 
39 
19 
25 
52 
21 
32 

14 
28 
19 
10 
37 
23 
30 
32 
24 
32 

213 
224 
183 
112 
338 
179 
218 
333 
164 
362 

61 
53 
37 
21 
95 
53 
60 
81 
31 
95 

54 
29 
36 
13 
59 
28 
42 
38 
27 
67 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.ด้านการเมืองการปกครอง 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ปี 2550  ได้กําหนดให้มีการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อ  

และแบบแบ่งเขต  จึงทําให้พ้ืนท่ีในตําบลหลุบคา  อยู่ในเขตการเลือกต้ังท่ี  7 ของจังหวัดชัยภูมิ 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555  ในเขตการเลือกต้ังท่ี 7 ตําบลหลุบคา                    
มีการรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์อย่างเต็มท่ี  ซ่ึงคิดเป็นเปอร์เซ็นของการออกไปใช้สิทธิ์เลือกต้ังไม่ตํ่ากว่า                 
ร้อยละ  70% 

❑❑❑❑ เขตการปกครอง อบต. 
หมู่ท่ี  1  บ้านหลุบคา   นายสมาน   ชํานาญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  2  บ้านโคกไพรวัน  นายสมเกียรติ  สาดี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  3  บ้านเลิงทุ่ม   นายพงษ์ศักด์ิ   เกิดมงคล  เป็นกํานันตําบล 
หมู่ท่ี  4  บ้านโนนศิลา           นายสุวิทย์    จันทร์สา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  5  บ้านภูดิน   นายนนทชัย   พงสะพัง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  6  บ้านเหล่าเกษตร  นายจึ้ม           ศรีนะโรง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  7  บ้านโสกหว้า  นายประมวล   สูงภูเขียว  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  8  บ้านโนนดินหอม        นายสุรศักด์ิ   มีสําราญ             เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  9  บ้านเหล่ากาดย่า  นายสมพร   เพ็งปัญจ่า    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  10  บ้านห้วยหวาย  นายสมบัติ     บุญทัน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

4.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.1 ด้านการคมนาคม   
- ระบบคมนาคมขนส่งท่ีสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา    คือ  

การคมนาคมทางบก  มีถนนลาดยาง รพช.  ชย  11015 (สระแต้ – หนองผักหลอด)  โดยแยกจากทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  201 (ชัยภูมิ – ชุมแพ)  ท่ีบ้านหนองแก  หมู่ท่ี 4  ตําบลหนองไผ่  ผ่านหมู่บ้านหมู่ท่ี  1, 10 2, 7 และหมู่ท่ี 8 

จนมาถึงบ้านหนองศาลา  หมู่ท่ี  8 ตําบลหนองสังข์  และถนนลาดยางสายภูดิน – เหล่ากาดย่า  ซ่ึงแยกจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  201 ท่ีบ้านภูดิน  หมู่ท่ี  5  ผ่านหมู่ท่ี 6   และหมู่ท่ี 9  ของตําบลหลุบคา 
 @  ส่วนถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา  จะเป็นถนนคอนกรีต  ถนนลูกรัง  และถนนดินลูกรัง  
โดยเส้นทางจะใช้ในการสัญจรและเส้นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 

4.2 ด้านโทรคมนาคม 
- การสื่อสารในตําบลหลุบคา  จะใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์โทรเลข  สําหรับการใช้

โทรศัพท์จะเป็นการใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่  และแต่ละหมู่บ้านจะมีหอกระจายข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 การไฟฟ้า  
          - ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคามีผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ  97 ของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้

ท้ังหมด   1,655   ครัวเรือน  ซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ   กําลังดําเนินการขยายเขตการให้บริการให้ท่ัวทุก
พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา 
  4.4 การประปา  

- ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา    มีระบบน้ําประปาหมู่บ้านใช้ครบทุกครัวเรือน 
  4.5 การส่ือสาร  

- ตําบลหลุบคา แม้จะอยู่ห่างจากอําเภอ จังหวัด และอยู่ในพ้ืนท่ีสูง  แต่ระบบการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น
ไปรษณีย์โทรเลข  โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์เคลื่อนท่ี   ก็ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี  อีกท้ังแต่
ละหมู่บ้านจะมีหอกระจายข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ  

4.6  การเกษตรกรรม    

 ❑❑❑❑ พ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมดในตําบลหลุบคา 
  -พ้ืนท่ีท้ังหมด        27,733  ไร่ 
  -พ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร 24,801  ไร่ 
  แบ่งเป็นพ้ืนท่ีท้ังหมด 

   ❑❑❑❑พ้ืนท่ีทํานา      8,385    ไร่ 

   ❑❑❑❑พ้ืนท่ีทําไร่     12,758    ไร่ 
-ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําไร่ ทําสวน   ผลผลิตท่ีสําคัญ 

คือ  ข้าว   อ้อย   ไม้ผลตามฤดูกาล อาทิ มะม่วง,มะขามหวาน 

   ❑ ด้านพืช 

       ❑❑❑❑  ข้าวนาปี   ปี 2549/2550 
 -ข้าวขาวดอกมะลิ 105  พ้ืนท่ี 5,095  ไร่  ผลผลิตรวม  2,292.75  ตัน  ข้าวเปลือกผลผลิตเฉลี่ย  450  กก./ไร่ 

-ข้าวเหนียว  พ้ืนท่ี  5,200  ไร่  ผลผลิตรวม  2,496  ตัน  ข้าวเปลือกผลผลิตเฉลี่ย  480  กก.ไร่ 

   ❑❑❑❑อ้อยโรงงาน  ปี  2549/2550 
 -อ้อยโรงงาน  พันธ์ K84-200, K9077, K88-92 พ้ืนท่ี  12,758  ไร่  ผลผลิตรวม  115,610  ตัน                  
ผลผลิตเฉลี่ย   10  ตัน/ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 � ตารางพ้ืนท่ีทําการเกษตรของตําบลหลุบคา   
 

หมู่ท่ี 
 

หมู่บ้าน 
 

จํานวน
เกษตรกร 

พ้ืนท่ีทําการเกษตร (ไร่)  

รวมพ้ืนท่ีทําการเกษตร  
(ไร่) ทํานา ทําไร่ ทําสวน 

1 หลุบคา 108 215 1,450 12 1,677 
2 โคกไพรวัน 85 435 1,193 4 1,632 

3 เลิงทุ่ม 83 646 1,121 2 1,769 

4 โนนศิลา 46 140 648 37 825 

5 ภูดิน 101 938 2,267 158 3,363 
6 เหล่าเกษตร 85 640 1,163 137 1,940 

7 โสกหว้า 112 665 2,390 - 3,055 

8 โนนดินหอม 153 423 2,968 5 3,396 

9 เหล่ากาดย่า 68 109 947 - 1,056 

10 ห้วยหวาย 160 506 2,279 - 2,785 

รวม 1,001 4,717 16,426 355 21,498 
* ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

  4.7 การอุตสาหกรรม   
- สถานประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ยังมีไม่มากนัก และท่ีมีอยู่ก็

จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ดังปรากฏตามข้อมูลข้างต้น 
อุตสาหกรรมการเกษตร 

❑❑❑❑โรงสีข้าว     20    โรง 

   ❑❑❑❑โรงสีขาวชุมชน      1    โรง 

❑❑❑❑โรงงานเลี้ยงไก่พันธ์เนื้อ    1    แห่ง 
  4.8 แรงงาน   

- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาและปลูกอ้อย  แรงงานส่วนมากขาดความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะอีกท้ังไม่มีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริม  ดังนั้นจึงทําให้เกิดปัญหาแรงงานอพยพเข้าไปทํางานใน
ต่างจังหวัด  เช่นกรุงเทพ ฯ  เป็นจํานวนมากจําทําให้ตําบลไม่มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ 
  4.9 การท่องเท่ียว    

- ตําบลหลุบคาไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวแต่อย่างใด  จะมีก็เพียงแต่งานประเพณีของตําบลคืองาน
ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ  งานแห่เทียนพรรษา  ซ่ึงจัดเป็นงานเล็ก ๆ ภายในตําบลหลุบคา 

 
 
 
 
 
 
 



  4.10 กลุ่มอาชีพ    
- ราษฎรส่วนใหญ่ในเขตตําบลหลุบคา  มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  ดังนั้นการรวมกลุ่มดังกล่าวจึงไม่

ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร  การรวมกลุ่มดังกล่าวสามารถแบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้ 
1.  กลุ่มอาชีพทอผ้า   6. กลุ่มปลูกอ้อย 
2.  กลุ่มอาชีพป้ันโอ่ง   7. กลุ่มเลี้ยงปลา 
3. กลุ่มจักสาน    8. กลุ่มเพาะเห็ดฟางและเลี้ยงปลา 

 4. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  9. กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด 
 5. กลุ่มเลี้ยงสุกร  / กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน   10.กลุ่มเลี้ยงโค 
 4.11 รายได้ 
❑❑❑❑รายได้เฉลี่ยรายปี  2556  จํานวน  32,971  บาท/คน/ปี (ข้อมูล จปฐ. ปี 2556) 

5. ด้านแหล่งนํ้าในตําบลหลุบคา 
  ■  แหล่งน้ําธรรมชาติ 
   - ลําน้ํา , ลําห้วย    5     สาย 
   - แหล่งน้ําสาธารณะ 31    แห่ง 

  ■  แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 
   - บ่อบาดาล  449  แห่ง 

- ประปาหมู่บ้าน     14  แห่ง 
- ฝายน้ําล้น     13  แห่ง  
- บ่อน้ําต้ืน  149  แห่ง 

         6. ด้านเศรษฐกิจตําบล 
  ■  ผลิตภัณฑ์มวลรวม  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  จํานวนไม่น้อยกว่า  32,971  บาท/คน/ปี 

  ■  การเกษตร  ลักษณะภูมิประเทศของตําบลหลุบคาเอ้ือต่อการเกษตร  คือทํานา  ปลูกอ้อยโดย
ผลผลิตท่ีสําคัญ คือ  ข้าวและอ้อย 

  ■ ปศุสัตว์ เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ ประชาชนในตําบลประกอบอาชีพทํานาทําไร่อ้อยเป็น
อาชีพหลัก  การเลี้ยงสัตว์จึงไม่มีมากนัก จะเป็นลักษณะการเลี้ยงเพ่ือประกอบการ  สัตว์ท่ีเลี้ยงมี  โค  กระบือ  สุกร  
และสัตว์ปีกอ่ืน ๆ เป็นต้น 
  - โรงงานเลี้ยงไก่พันธ์เนื้อ    จํานวน      1    แห่ง 

  ■ อุตสาหกรรม  ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา  
เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  มีสถานประกอบการดังนี้ 
  -  โรงงานทอผ้าขนาดกลาง            1     แห่ง 
  -  โรงสีข้าว            16     แห่ง 
  -  โรงงานทํากรอบพระ             2     แห่ง 
  -  ตราชั่งอ้อย              4     แห่ง 
 
 
 
 



  ■ การพาณิชย์  มีสถานประกอบการดังนี้ 
-  ป๊ัมน้ํามันขนาดเล็ก (รวมป๊ัมหลอด)          3    แห่ง 
-  ป๊ัมน้ํามันขนาดกลาง    1    แห่ง 
-  ร้านเสริมสวย     -     แห่ง 
-  ร้านซ่อมเครื่องยนต์เล็ก,อิเล็คทรอนิค  6    แห่ง 
-  ร้านของชําและเครื่องด่ืม               30   แห่ง 

7. ด้านการศึกษา 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา   มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  7   แห่ง และ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง ดังนี้ 
๏  โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน  7 แห่ง 

   1.โรงเรียนบ้านหลุบคา 
   2.โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 
   3.โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 
   4.โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 
   5.โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 
   6.โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 
   7.โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 
 

๏  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  1    แห่ง 

 ❑❑❑❑โดยจําแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
 
 

ช่ือโรงเรียน จํานวนคร ู จํานวนนักเรียน ระดับช้ัน ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
บ้านหลุบคา 20 74 ป.1 – ม.3 นายสมโภชน์   งามประเสริฐ 
บ้านโคกไพรวัน 6 45 ป.1 – ป.6 นายสมหมาย   โพธิ์จักร 

บ้านเลิงทุ่ม 8 54 ป.1 – ป.6 นายเทพ    อุดม 
บ้านโนนศิลาเหล่าเกษตร 10 31 ป.1 – ป.6 นายคงฤทธิ์   ภิรมย์กิจ 

บ้านภูดินหินกอง 11 132 ป.1 – ม.3 นายสงัด    คําเรืองศรี 
บ้านโสกหว้าโนนหอม 8 142 ป.1 – ป.6 นายเวช    นามบุดดี 

บ้านเหล่ากาดย่า 8 45 ป.1 – ป.6 นางวัชรา   รูปชัยภูมิ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 164 ก่อนปฐมวัย นางบัวลอย  มณีศรี 

 

®  อัตราส่วนระหว่างบุคลากรทางการศึกษากับนักเรียน   คือ  1:12 
 
 
 
 
 
 



 ■ นอกจากนี้ ยังมีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านอีก  10   แห่ง คือ  
1.บ้านหลุบคา   หมู่ท่ี 1   6.บ้านเหล่าเกษตร    หมู่ท่ี 6 
2.บ้านโคกไพรวัน   หมู่ท่ี 2    7.บ้านโสกหว้า  หมู่ท่ี 7 
3.บ้านเลิงทุ่ม     หมู่ท่ี 3   8.บ้านโนนดินหอม หมู่ท่ี 8 
4.บ้านโนนศิลา  หมู่ท่ี 4   9.บ้านเหล่ากาดย่า หมู่ท่ี 9 

 5.บ้านภูดิน  หมู่ท่ี 5   10.บ้านห้วยหวาย หมู่ท่ี 10 
® ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา  มีห้องสมุดประชาชนประจําตําบลหลุบคา  โดยตั้งอยู่ท่ีทําการองค์การบริหาร

ส่วนตําบลหลุบคา 

■ การจัดสวัสดิการด้านสังคม 

- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์เด็ก/สตรี/คนชรา/คนพิการ 

- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ 

- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึง 

- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
 

8. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซ่ึงเป็นศาสนาประจําชาติไทย  

โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 99  นับถือศาสนาพุทธ ท่ีเหลือนับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอ่ืน    มีสถาบันและองค์กร
ทางศาสนา ดังนี้ 

  ■ วัด/สํานักสงฆ์        10         แห่ง ได้แก่ 
1.วัดแถวอรัญญา  บ้านห้วยหวาย  หมู่ท่ี 10 
2.วัดแถวไพรวัน    บ้านโคกไพรวัน   หมู่ท่ี 2 
3.วัดสระประทุม    บ้านเลิงทุ่ม  หมู่ท่ี 3 
4.วัดศรีสง่า  บ้านโนนศิลา  หมู่ท่ี 4 
5.วัดแสงทองธราวาส  บ้านภูดิน  หมู่ท่ี 5 
6.วัดอินทักขิณาราม    บ้านเหล่าเกษตร   หมู่ท่ี 6 
7.วัดญาณนาวา  บ้านโสกหว้า  หมู่ท่ี 7 
8.วัดป่าโพธิ์ชัยวนาราม บ้านโสกหว้า  หมู่ท่ี 7 
9.วัดสุวรรณวาส  บ้านโนนดินหอม  หมู่ท่ี 8 
10.วัดไตรศิริมงคล บ้านเหล่ากาดย่า   หมู่ท่ี 9 

9. การสาธารณสุข 
ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหลุบคา 1 แห่ง 

มีจํานวนบุคลากรทางการแพทย์สถานีอนามัยบ้านหลุบคา  3  คน   อัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร  
1:1,318  คน ( 7 หมู่บ้าน )  เพ่ือให้การบริการประชาชนโดยผู้เข้ารับบริการจะเป็นโรคท่ีไม่ร้ายแรงมาก  หากเป็นโรค
ร้ายแรงจะเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลแก้งคร้อ  ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอแก้งคร้อ  
 

     ■ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



ท่ีพักสายตรวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอแก้งคร้อ  จํานวน 1 แห่ง (ต้ังอยู่ท่ีบ้านภูดิน  หมู่ท่ี 5) และท่ีพักสายตรวจตําบล
หลุบคาหน้าท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา 

10. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา  มีประเพณีวัฒนธรรมเช่นเดียวกับจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ยึดแนวหารือหลักปฏิบัติตามความเชื่อของท้องถ่ิน  ถือว่ามีค่าแก่สังคมใครฝ่าฝืน   หรืองดเว้นให้กระทําตามกําหนดไว้
ถือว่าผิด 

■ ประเพณีใหญ่ประจําเดือนต่าง ๆ ในรอบปี  ฮีตสิบสอง  ครองสิบสี่ หรือประเพณีสิบสองเดือน 
 1.เดือนเจียงหรือเดือนอ้าย  -บุญเข้ากรรม 

  2.เดือนยี่   -บุญคูณลาน 
  3.เดือนสาม   -บุญข้าวจี่ 
  4.เดือนสี่   -บุญพระเวส (มหาชาติ) 
  5.เดือนห้า   -บุญสงกรานต์ 
  6.เดือนหก   -บุญบ้ังไฟ 
  7.เดือนเจ็ด   -บุญชําระเบิกบ้านหรือเลี้ยงปู่ตา 
  8.เดือนแปด   -บุญเข้าพรรษา 
  9.เดือนเก้า   -บุญข้าประดับดิน 
  10.เดือนสิบ   -บุญข้าวกระยาสาร์ท 
  11.เดือนสิบเอ็ด   -บุญออกพรรษา 
  12.เดือนสิบสอง   -บุญกฐิน-ลอยกระทง 

        ■ งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ได้ให้ความสําคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ 

เป็นอย่างมาก  ซ่ึงมีผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา  มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากสํานักงาน
สงเคราะห์จังหวัด(เดิม)  จํานวน   689 ราย  และในปีงบประมาณ  2557 องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา                    
ได้จัดสรรเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนอีก   45    ราย รวมผู้ได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ   734   รวม    
 -ผู้ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ    รวม  734 ราย 
 -ผู้พิการท่ีได้รับการจัดสรรจากกรมฯ          รวม   96 ราย 
 -ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับการจัดสรรจาก กรมฯ/อบต.     รวม         13 ราย 

 ■  ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

- ทรัพยากรดิน  สภาพดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทรายแต่ดินล่างเป็นดินเหนียวบนลูกรัง 

- ทรัพยากรน้ํา  มีลําห้วย  5 แห่ง 

- ทรัพยากรป่าไม้  เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในตําบลหลุบคาเป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการทํานา  จึงทําให้พ้ืนท่ี
ในตําบลไม่มีทรัพยากรป่าไม้ท่ีสําคัญ  แต่จะมีท่ีปลูกเพ่ือการบริโภคเท่านั้น 
 
 
 
 
 



ศักยภาพในองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา 

 � ด้านการเมือง – การบริการ 
���� โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

    
  
 
 

                                                      
 

ศักยภาพในองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา 
1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  มีภารกิจ หน้าท่ี  และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

■ งานบริหารท่ัวไป  เช่น งานธุรการและสารบรรณ  งานบุคคล  งานสวัสดิการ งานประชุม  งานเก่ียวกับการ
ตราข้อบัญญัติ งานนิติกร งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล งานจัดทํา 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งานขออนุมัติดําเนินการตามข้อบัญญัติ  งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือ
ได้รับมอบหมาย 
  

2. ส่วนการคลัง    มีภารกิจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

■ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน   การเก็บรักษาเงิน   การตรวจเงิน  การหักภาษีเงินรายได้และการ
นําส่งภาษี งานเก่ียวกับการรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานการ
จัดทํางบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน  งบทรัพย์สิน  หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสมงานการจัดทําบัญชีทุกประเภท 
งานทะเบียนคุมเงินรายได้  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  งานรายจ่ายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

3. ส่วนโยธา  มีภารกิจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

■ งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ําฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ งานควบคุมอาคาร งานการก่อสร้าง และซ่อมบํารุงรักษาทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ํา งานควบคุมการ
ก่อสร้าง   และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

 
 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

ปลดั อบต. 

สาํนกัปลดั อบต. ส่วนสาธารณะสขุและ
สิ�งแวดลอ้ม 

ส่วนโยธา ส่วนการคลงั 

 

ส่วนสวสัดกิารสงัคม 
 

ส่วนการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

 

 

ส่วนส่งเสรมิสนบัสนุน
การเกษตร 

 



 
4.  ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   มีภารกิจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

■  งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่   งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานด้านส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข  งานป้องกันและแก้ไขการระบาดของโรคต่าง ๆ  เช่น โรคไข้หวัดนก  ไข้เลือดออก โรคฉ่ีหนู  เป็นต้น และ
งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

5.  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   มีภารกิจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

■   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการแนะแนว  การวัดผลและการเมินผลของการศึกษา  การสร้างและการพัฒนา
เก่ียวกับแผนการศึกษา  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา อีกท้ังดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล และงานอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 6.  ส่วนการสวัสดิการสังคม   มีภารกิจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

■   ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา และนันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถ่ินและความเจริญด้านอ่ืน ๆ โดย
เป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินทุกด้าน และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องบริการแนะแนว  การวัดผลและการเมินผลของการศึกษา  การสร้างและการพัฒนา 

◘ จํานวนบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลังดังนี้ 

 �  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
  - ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน      1 อัตรา 

-นักบริหารงานท่ัวไป      จํานวน      1 อัตรา 
  - เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน    จํานวน      1 อัตรา 
  - นักวิชาการเกษตร     จํานวน      1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานธุรการ     จํานวน      1 อัตรา 
  - เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จํานวน      1 อัตรา 
  - เจ้าหน้าท่ีธุรการ(ลูกจ้างประจํา)    จํานวน      1 อัตรา 
  - พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จํานวน      1 อัตรา 
  - พนังงานขับรถยนต์บรรทุกน้ํา(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จํานวน      1 อัตรา 
  -  ผู้ช่วยบุคลากร ( พนักงานจ้างตามภารกิจ )  จํานวน       1    อัตรา 
  - คนสวน (พนักงานจ้างท่ัวไป)    จํานวน      1 อัตรา 
  - คนงานท่ัวไป (พนักงานจ้างท่ัวไป)   จํานวน      2 อัตรา 

◘  รวมบุคลากรท่ีมีอยู่   จํานวน       12       อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 



           � ส่วนการคลัง 
  - ผู้อํานวยการกองคลัง     จํานวน      1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานพัสดุ     จํานวน      1 อัตรา 
  - นักวิชาการเงินและบัญชี     จํานวน      1 อัตรา 
  - เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้     จํานวน      1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยนักวิชาการเงินบัญชี(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน     1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าจัดเก็บรายได้(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน      1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินบัญชี(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน      1 อัตรา 
  - พนักงานจดมาตรน้ํา(พนักงานจ้างท่ัวไป)   จํานวน       1 อัตรา 
  - คนครัว(พนักงานจ้างท่ัวไป)    จํานวน      1 อัตรา 

   ◘  รวมบุคลากรท่ีมีอยู่  จํานวน       9      อัตรา 

 � ส่วนโยธา 
  - หัวหน้าส่วนโยธา   จํานวน      1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จํานวน      1 อัตรา 

   ◘  รวมบุคลากรท่ีมีอยู่  จํานวน       2       อัตรา 

 � ส่วนสวัสดิการสังคม 
  - นักบริหารงานส่วนสวัสดิการสังคม  จํานวน      1     อัตรา 
  - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน      1     อัตรา 

   ◘  รวมบุคลากรท่ีมีอยู่  จํานวน       2       อัตรา 

 � ส่วนการศึกษา 
  -นักบริหารงานการศึกษา   จํานวน       1    อัตรา 
  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1  แห่ง 
  - ครูผู้ดูแลเด็ก    จํานวน       2    อัตรา 
  - หัวหน้าศูนย์เด็กฯ   จํานวน       1    อัตรา 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ     จํานวน       9    อัตรา 

   ◘  รวมบุคลากรท่ีมีอยู่  จํานวน      13    อัตรา 

� ส่วนส่งเสริมสนับสนุนการเกษตร 
  - นักบริหารงานการเกษตร   จํานวน      1     อัตรา 

   ◘  รวมบุคลากรท่ีมีอยู่  จํานวน      1       อัตรา 

■ หมายเหตุ  พนักงานส่วนตําบลท้ังหมด   จํานวน  16   คน  ลูกจ้างประจํา  จํานวน  1 คน   พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน  18  คน  พนักงานจ้างท่ัวไป  จํานวน  5   คน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■การบริหารรายรับขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา 
  1. รายได้จากภาษีอากร 

- ภาษีบํารุงท้องท่ี 
- ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

               - ภาษีป้าย 
   - ภาษีมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจ 
   - ภาษีสุรา        

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
   - ภาษีสรรพสามิต 
   - อากรมหรสพ 
   - อากรฆ่าสัตว์ 
 

2. รายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีอากร 
   - หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตต่าง ๆ 
   - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
   - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
            3. เงินอุดหนุน 

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

■การบริหารรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา 
            1. รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 
   - ด้านบริหารท่ัวไป 
   - ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   - ด้านการเศรษฐกิจ 
   - ด้านการดําเนินงานอ่ืน           

2. รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
   - หมวดรายจ่ายงบกลาง 
   - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
   - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
   - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
   - หมวดเงินอุดหนุน 
   - หมวดรายจ่ายอ่ืน 
   - หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

11.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา  มีเขตพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์  2,932  ไร่  และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี

อุดมสมบูรณ์ของดิน  จึงทําให้พืชผลทางการเกษตร ประเภท ข้าว , อ้อย  ได้ผลผลิตดี   แต่ปัจจุบันพ้ืนท่ีป่าเหลือน้อย 
จึงต้องให้ความสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเป็นลําดับแรกๆ  
 


