
 

ดวงอาทติย ์หมายถึง  ความสว่างไสว เป็นต้นก าเนดิของสรรพสิ่งทัง้ หลายบนโลกใบนี้  อีกทั้ง
การโคจรของดวงอาทติย์ยังขึ้น ขวางกบัต าบลดงขวาง  
ทุ่งนา ต าบลดงขวาง  เป็นต าบลแห่งเกษตรกรรม ชาวบา้นมี อาชีพการท านาเปน็หลัก  พ้ืนที่
ส่วนใหญ่ในต าบลดงขวาง  เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกและการเกษตรกรรมเปน็ส่วนใหญ่  
ป่า(ดง)  เมื่อครัง้ที่มีการอพยพมาของชาวบา้นพีชกวนพนั บ่สร้างกางปลา เมื่อ 
ประมาณ  พ.ศ.  2396  อพยพมา ครั้งแรกตัง้อยู่ทางด้านทิศใตข้องบ้านนาคอกควายใน
ปัจจุบัน  เดิมม ี 3  ครอบครัว  และได้ย้ายมา ที่บ้านดงขวาง  เพราะท าเลดกีวา่  ทางด้านทิศ
ตะวันตกเป็นปา่ดงใหญ่  มีชา้ง  เสือ  และสัตว์น้อย-ใหญ่  จ านวนมาก  อาณาเขตป่าดงมีความ
กว้างถึงต าบลค าเตย  ที่เรียกบ้านดงขวางเพราะ  หมู่บ้านตั้งขวาง วงโคจรของดวงอาทิตย ์ จึง
ได้ชื่อว่า  “บ้านดงขวาง”   

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ต าบลนา่อยู่ คู่พฒันา การค้าเสร ีมีความเข้มแขง็ แหลง่ภูมิปัญญา”  

พันธกิจ (Mission) 
1.  การพัฒนาด้านคมนาคม  
    1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารงุรักษา  ถนน  
    1.2  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารงุรักษา  ท่อระบายน้ า  สะพาน  
2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ  
    2.1  พัฒนา  และส่งเสรมิอาชีพให้แก่ราษฎร  
    2.2  ส่งเสริมพฒันาด้านเกษตรกรรม 
3.  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  
    3.1  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  
    3.2  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ระบบประปาในหมู่บ้าน  
4.  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
    4.1  ส่งเสริมสขุภาพชุมชน  
    4.2  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
    4.3  ส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้ม  
 



 
5.  การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร 
    5.1  พัฒนา/ปรบัปรงุการบรหิารงานขององค์กรให้มปีระสิทธิภาพ  
    5.2  การบริหารและการจัดการที่ดีภายในองค์กร  
6.  การพัฒนาด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
    6.1  จัดสวัสดิการแกผู่้สงูอาย ุ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  และผูป้่วยเอดส ์ 
    6.2  ส่งเสริมพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน  
    6.3  ส่งเสริมพฒันาศักยภาพกลุ่มสตร ี 
    6.4  ลดปัญหายาเสพติด  
    6.5  ชุมชนมคีวามปลอดภัยและเขม้แข็ง  
7.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
    7.1  พัฒนาด้านการศกึษา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร  
    7.2  ส่งเสริมศาสนา  ประเพณีและวฒันธรรมท้องถิน่ 

ข้อมูลทั่วไป  
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐาน 
          พ้ืนที่โดยประมาณของต าบลดงขวาง มีเนื้อที่โดยประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 13,125 ไร ่ภูมิประเทศสว่นใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางมลีักษณะเปน็
ที่ราบลุ่ม และมีล าห้วยบังฮวกเปน็ ห้วย สายหลกัที่ไหลผ่านพื้นที่ของต าบล โดยประชากรใน
พ้ืนที่ส่วนมากจะใช้น้ าบังฮวกส าหรบั ท าการเกษตร และเปน็แหล่งอาหาร  

ทิศ  เขตพ้ืนที่ตดิตอ่ 
ทิศเหนือ จดเขตพ้ืนที ่อบต.ขามเฒ่า 
ทิศใต ้ จดเขตพ้ืนที ่อบต.บ้านกลาง  

ทิศตะวันออก จดแม่น้ าโขง (สปป.ลาว)  
ทิศตะวันตก  จดเขตพ้ืนที ่อบต.ค าเตย  

การประกอบอาชีพของประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลดงขวาง จ าแนกไดด้ังนี ้ 
อาชีพ คิดเป็นเปอร์เซน็ต ์

ท าการเกษตรกรรม 80% 
ท าการค้าขาย 4% 
ท าการประมง 3% 
ธุรกิจสว่นตัว 1% 
รับราชการ 2% 
รับจ้างทัว่ไป 10% 



ข้อมูลจ านวนประชากรต าบลดงขวาง ที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจ อาจไม่เทา่ที่มอียู่
ในทะเบียนบ้าน (ข้อมูล ณ วันที ่23 มกราคม 2560) 

หมู่ท่ี ชื่อบ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร

(ชาย) 
ประชากร
(หญิง) 

รวม 

1 บ้านโพนทา 83 173 148 321 
2 บ้านนาคอกควาย 240 446 453 899 
3 บ้านบวั 164 361 361 722 
4 บ้านบวั 174 346 346 692 
5 บ้านดงขวาง 245 447 483 930 
6 บ้านบงึหลม่ 94 179 173 352 
7 บ้านดงต้อง 179 338 325 663 
8 บ้านดงต้อง 132 264 230 494 
9 บ้านหนองสระพัง 130 267 297 564 
10 บ้านกกไฮ 196 299 293 592 
11 บ้านโพนทอง 84 176 139 315 

รวม 1,721 3,296 3,248 6,544 

ด้านการศกึษา 
ต าบลดงขวางมีสถานศึกษาอยู่ทั้งหมด 3 ระดับ โดยแยกไดด้ังนี ้ 
-   ศูนย์เด็กก่อนประถม มีจ านวนทั้งหมด   2   แห่ง  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านดงขวาง      มีนักเรียนทั้งหมด 61 คน 
2. ศูนย์เด็กอนุบาลบ้านนาคอกควาย   มีนักเรียนทั้งหมด 24 คน  
-   สถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มีจ านวนทั้งหมด   3   แหง่  
1. โรงเรียนบ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎรบ์ ารงุ)    มีนักเรียนทั้งหมด 320 คน  
2. โรงเรียนบ้านกกไฮ   มีนกัเรียนทัง้หมด 102 คน 
3. โรงเรียนบ้านนาคอกควาย     มีนักเรียนทั้งหมด 344 คน 
-   สถานศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษา มีจ านวนทั้งหมด   1   แหง่  
1. โรงเรียนบ้านนาคอกควาย     มีนักเรียนทั้งหมด 107 คน  
 

 

 



สถาบนัและองคก์รทางศาสนาภายในต าบลดงขวาง มีทัง้หมด 11 หมู่บ้าน มีวดัอยู่ 9 วัด ดังนี ้ 

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อวัด 
บ้านโพนทา วัดสมสะอาด 

บ้านนาคอกควาย วัดประดิษฐบ์ุปผาราม 
บ้านบวั  วัดโกมุทพุทธาราม 

บ้านดงขวาง วัดมเหศรสุภาราม 
บ้านบงึหลม่ วัดวาปบีุณฑริการาม  
บ้านดงต้อง วัดมงคลรัตนาราม 

บ้านหนองสระพัง วัดสระพังทอง 
บ้านกกไฮ วัดกกไฮ 

บ้านโพนทอง วัดพุทธนิมติวนาราม 

โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพ / สาธารณสุข มีทัง้หมด 2 แห่ง ดังนี้  

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล บ้านบวั จ านวนบา้นที่เขา้มาใชบ้ริการมดีังนี้ 
- บ้านโพนทา            - บ้านโพนทอง 
- บ้านนาคอกควาย    - บ้านบัวหมู ่3- 4 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล ดงขวาง จ านวนบา้นที่เขา้มาใชบ้ริการมดีังนี้ 
- บ้านดงขวาง           - บ้านดงต้องหมู ่7-8 
- บ้านบงึหล่ม            - บ้านกกไฮ       - บ้านหนองสระพัง 

โครงสรา้งการบริหารงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  

ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลดงขวาง  จ านวน  4  คน  

นายก                              จ านวน                  1              คน  
รองนายก                         จ านวน                  2              คน  
เลขานกุารนายก                 จ านวน                  1              คน  

สมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงขวาง  จ านวน  22  คน  

ประธานสภา                    จ านวน                 1              คน  
รองประธานสภา               จ านวน                 1              คน  
เลขาสภา                        จ านวน                 1              คน  
สมาชิกสภา                     จ านวน                20              คน  


