สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลหินลาด ตั้งอยู่เลขที่ 144 หมู่ที่ 4 บ้านหินลาด ตาบลหินลาด
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ว่าการอาเภอบ้านกรวด 11 กิโลเมตรโดยประมาณ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้
ติดต่อกับ เทศบาลตาบลปราสาท และเทศบาลจันทบเพชร อาเภอกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ เทศบาลตาบลโนนเจริญ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ เทศบาลตาบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ อาเภอบ้านกรวด
และองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลหินลาด มีความสูงจากน้าทะเลปานกลาง ประมาณ ๒๑๐ – ๒๓๕
เมตร สภาพโดยทั่วไปของตาบลหินลาดด้านทิศใต้เป็นที่ราบสูง ส่วนทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นที่ลุ่ม และด้านทิศตะวันออก
เป็นที่ดอน สภาพพื้นที่ของตาบลหินลาดแบ่งออกได้ ๓ ลักษณะ คือ
๑. พื้นที่ราบสูงร้อยละ ๔๕ ของพื้นที่ทั้งหมด
2. พื้นที่ดอนร้อยละ

๒๕ ของพื้นที่ทั้งหมด

๓. พื้นที่ราบลุ่มร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ทั้งหมด
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ตาบลหินลาดได้รับอิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน ลมมรสุมสาคัญที่พัดผ่านคือลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือจาก
แคว้นไซบีเรียและตอนเหนือของประเทศจีนทาให้เกิดความหนาวเย็นและความแห้งแล้งทั่วไป ซึ่งตาบลหินลาดได้รับผลกระทบค่อนข้าง
สูงและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียทาให้เกิดฝนตก แต่ตาบลหินลาดได้รับปริมาณน้าฝนจากมรสุมนี้ค่อนข้างน้อย
เนื่องจากมีเทือกเขาดงรักกั้นอยู่ปริมาณน้าฝนส่วนใหญ่จึงมาจากอิทธิพลของลมพายุในทะเลจีนใต้
ฤดูกาลในรอบปี ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล แต่ละฤดูมีช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก แต่โดยทั่วไปฤดูร้อนอยู่ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนอยู่
ระหว่างเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
1.4 ลักษณะของดิน
พื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะดินร่วนปนทรายเป็นส่วนใหญ่
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า แหล่งน้าที่สาคัญมีลาห้วย 4 สาย คือ
1. ลาห้วยเสวไหลผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8 และหมู่ที่ 9 พื้นที่ทางการเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากลาห้วยเสว
มีพื้นทีป่ ระมาณ 398 ไร่
2. ลาห้วยน้อย ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 3,4,6 และหมู่ที่ 8
3. ลาห้วยโตง ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 1 พื้นที่ทางการเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากลาห้วยโตง มีพื้นที่ประมาณ 354
ไร่
4. ลาห้วยทานบ ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 9
มีอ่างเก็บน้า ๑ แห่ง คือ อ่างเก็บน้าห้วยถมอ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านละหานทรายเก่า
สระน้า หนองน้า จานวน 8 แห่ง คือ
๑. สระน้าเพื่อการเกษตร (สระน้าสมเด็จพระเทพฯ)
ตั้งอยู่ในพื้นที่
หมู่ที่ 1 บ้านถนนน้อย

๒. สระน้าประปา
3. หนองน้าเล่นหึ่ง
4. หนองน้าเสม็ด
5. หนองน้าละหานทรายใหม่
6. หนองศาลา
7. หนองหว้า
8. หนองน้าบ้านหินลาด

ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1
3
3
3
3
4
5

บ้านถนนน้อย
บ้านละหานทรายใหม่
บ้านละหานทรายใหม่
บ้านละหานทรายใหม่
บ้านละหานทรายใหม่
บ้านหินลาด
บ้านหินลาด

เนื้อทีแ่ ละอาณาเขตการปกครอง
พื้นทีข่ องตาบลหินลาดมีเนื้อที่โดยประมาณ 32.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,300 ไร่ แบ่งเขตการ
ปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
ตารางที่ สถิติประชากรชาย/หญิง และจานวนครัวเรือนระดับตาบล
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
7
8
9

บ้าน
บ้านถนนน้อย
บ้านละหานทรายเก่า
บ้านละหานทรายใหม่
บ้านหินลาด
บ้านหินลาด
บ้านหินลาด
บ้านหนองม่วง
บ้านโนนค้อ
บ้านหินลาด

จานวน
หลังคาเรือน
194
212
283
203
204
201
131
81
133

รวมทั้งสิ้น

1,642

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
388
371
452
416
543
581
366
342
392
388
366
368
248
248
157
162
241
239
3,153

3,115

รวม
759
868
1,124
708
780
734
496
319
480
6,268

ที่มา : สานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง อาเภอบ้านกรวด (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 2561)

๒. การศึกษา
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่านเขียนภาษาไทยและคิด
เลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า
และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทา ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้ การ
แก้ปัญหาของอบต. ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริม นม อาหารกลางวัน ให้กับทาง
โรงเรียนในเขตพื้นที่และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหินลาด มีทั้งสิ้น 5 แห่ง ดังนี้
โรงเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมทั้งสิ้น

จานวน
1
3
1
5

ประกอบด้วย
1. โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหินลาด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ มี
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จานวน 4 แห่งดังนี้
1.1 โรงเรียนบ้านถนนน้อย (สอนระดับชั้นอนุบาล และระดับ ป.1-ป.6) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านถนนน้อย ตาบล
หินลาด อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางสาวอัญชลี แฟ้นประโคน เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
1.2 โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า (สอนระดับชั้นอนุบาล และระดับ ป.1 - ป.6) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านละหาน
ทรายเก่า ตาบลหินลาด อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายสุรชัย ละม้ายศรี เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
1.3 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ (สอนระดับชั้นอนุบาล และระดับ ป.1 - ม.3) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านละหาน
ทรายใหม่ ตาบลหินลาด อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายสว่าง ทาหนองเภา เป็นผู้รักษาการแทนผู้อานวยการโรงเรียน
1.4 โรงเรียนบ้านหินลาด (สอนระดับชั้นอนุบาล และระดับ ป.1 - ป.6) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านหินลาด ตาบล
หินลาด อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์คาจันทร์ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
2. สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหินลาด จานวน ๑ แห่ง คือ
2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลหินลาด ตั้งอยู่ที่ 307 หมู่ที่ 3 บ้านละหานทรายใหม่
ตาบลหินลาด อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายศักดิ์ดา สีพะรัง ตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา เป็นผู้อานวยการ
ศูนย์ฯ

๓. สาธารณสุข
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน ได้แก่ โรคความดัน โรคไข้เลือดออก มือ-เท้า-ปากในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมากมาย มีสถิติ
เข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การ
บริหารส่วนตาบลหินลาดและหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสาคัญในเรื่องนี้
ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
หน่วยงานด้านสาธารณสุข
1. รพ.สต.บ้านละหานทรายใหม่
จานวน 1 แห่ง
2. ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ อบต.หินลาด)
จานวน 1 แห่ง
3. มีรถกู้ชีพ
จานวน 1 คัน
4. รถยนต์บรรทุกขยะ
จานวน 1 คัน
5. อสม.
จานวน 116 คน
6. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า
จานวน 100 เปอร์เซ็นต์

๔. ระบบเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจอาชีพ
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินลาด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาสวน
ยางพารา ทาไร่อ้อย ค้าขาย รับราชการ และรับจ้างทั่วไป
๔.1 การเกษตร
- อาชีพเกษตรกรรม
ร้อยละ
๖5
ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ้าง
ร้อยละ
๒๐
ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพค้าขาย
ร้อยละ
10
ของจานวนประชากรทั้งหมด
- รับราชการ
ร้อยละ
2
ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อื่นๆ
ร้อยละ
3
ของจานวนประชากรทั้งหมด

๔.๒ การปศุสัตว์
- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โคและสุกร เป็นต้น
๔.๓ การท่องเที่ยว
๑. ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี
กิจกรรมโดยสังเขป มีการจัดงานสงกรานต์ในส่วนราชการและจัดงานในแต่ละชุมชนและที่วัดมีการสรงน้าพระ รดน้าดาหัว
ผู้ใหญ่เพื่อขอพรปีใหม่ไทย ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคีในชุมชน
๒. ประเพณีบุญบวงสรวงปราสาทถมอ จัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๕ ของทุกปี
กิจกรรมโดยสังเขป จะมีการจัดงานที่บริเวณพิธีปราสาทถมอ มีการบวงสรวงเพื่อเป็นการขอขมาต่อสิง่ ศักดิ์สิทธิ และขอพรต่างๆ
ก่อนจะถึงฤดูกาลทาการเกษตร พร้อมทั้งมีการจุดบั้งไฟเสี่ยงทายตามความเชื่อของประชาชนในพื้นที่
๓. ประเพณีแห่เครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด จัดขึ้นในช่วงเดือนเดือนเมษายนของทุกปี
กิจกรรมโดยสังเขป มีการประกวดขบวนแห่เครื่องเคลือบพันปี ขบวนฟ้อนรา และขบวนนักษัตร มีการประกวดร้องเพลง
ประกวดเดินผ้าไหม การแข่งขันตาส้มตา การแข่งขันตาข้าวโบราณ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
๔. ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี
กิจกรรมโดยสังเขป จะมีการประกวดขบวนแห่บั้งไฟของแต่ละหมู่บ้าน มีการจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน ตามความเชื่อที่
สืบทอดกันมา
๕. ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี
กิจกรรมโดยสังเขป มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ การลอยกระทงเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา และวันงานมีการ
จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ
๔.๔ อุตสาหกรรม (ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหินลาดไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม)
๔.๕ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
1. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
จานวน
4
แห่ง
2. ปั๊มน้ามัน
จานวน
4
แห่ง
3. ฟาร์มเลี้ยงไก่
จานวน
1
แห่ง
4. ร้านค้า
จานวน
85
แห่ง
5. ร้านค้าชุมชุน
จานวน
1
แห่ง
6. โรงสีข้าวขนาดเล็ก
จานวน
26
แห่ง
7. ตู้น้าหยอดเหรียญ
จานวน
6
ตู้

๕. ศาสนา วัฒนธรรม
๕.1 การนับถือศาสนา
สถาบันและองค์กรศาสนา
- ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๐๐
วัด 6 แห่ง ดังนี้
1. วัดบ้านถนนน้อย หมู่ที่ 1
โดยมี พระอธิการสิริทรัพย์ ธนธรรมโม
2. วัดบ้านละหานทรายเก่า หมู่ที่ 2
โดยมี พระอธิการสมบูรณ์ ทีปธรรมโม
3. วัดพุทธบูชา (วัดบ้านละหานทรายใหม่) หมู่ที่ 3
โดยมี พระอาจารย์พิเชษฐ์ พันธมุตโต
4. วัดศิลาธรรมมิกการาม (วัดบ้านหินลาด) หมู่ที่ 8
โดยมี พระอธิการบรรยง ปิยะธโร
5. วัดเบญจศิลาราม (วัดบ้านหินลาด หมู่ที่ 9)
โดยมี พระอธิการสุนีย์ สุธรรมโม
6. วัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วง
โดยมี พระสมพร จันทสาโร
สานักสงฆ์ 1 แห่ง ดังนี้
1. สานักสงฆ์ป่าโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด โดยมี พระอาจารย์บัวลอย ปุญญมโน
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เป็นเจ้าอาวาส

๖. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.การทาเครือ่ งจักสารจากไม้ไผ่
2.การถัก การสานแห สวิง การถักเปล
3.การทาเตาเผาถ่าน
ภาษาถิ่น
1.ภาษาเขมร
2.ภาษาลาว
3.ภาษาส่วย
๖.๑ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขต อบต.หินลาด นิยมผลิตของใช้พื้นบ้านขึ้นไว้ใช้เองในครัวเรือนและจาหน่ายได้แก่
1. ไม้กวาดดอกหญ้า
2. เครื่องจักสานจากไม้ไผ่
3. หัตถกรรมที่ทาจากผ้า เช่นผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ฯลฯ

๗. ทรัพยากรธรรมชาติ
- น้า ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภคเป็นน้าที่ได้จากน้าฝน น้าดิบจากลาห้วย และหนองน้าต่างๆในพื้นที่ ซึ่งจะต้องนามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา

