สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของเทศบาล
*****************

1. สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตําบลหวยเกิง้ จัดตั้งเปนสุขาภิบาลครั้งแรกตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2508 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 82 ตอนที่ 66 วันที่ 17 สิงหาคม 2508
ตอมาไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และไดประกาศในราชกิจจานุเบิกษา
เลมที่ 166 ตอน 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2542
อาณาเขต
ดานเหนือ
หลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัดทีดี 798883 มีแนวเขตเริ่มตนจากแนวเขตทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2 กรุงเทพฯ – หนองคาย ฟากตะวันออกตัดกับลําหวยกองสี (ใกลโรงงานน้ําตาลเกษตรผล)
บริเวณสะพานคอนกรีตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวลําหวยกองสี โดยใชกึ่งกลางลําหวยกองสี
เปนแนวแบงเขตระหวางตําบลหวยเกิ้งกับตําบลตูมใต ไปตัดกับทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – หนองคาย ถึง
หลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัดทีดี 808885 ระยะทางประมาณ 1300 เมตร
จากหลักเขตที่ 2 ไปทางทิศใตตามทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – หนองคาย โดยใชกึ่งกลาง
ทางรถไฟเปนแนวเขตระหวางตําบลหวยเกิ้งกับตําบลตูมใต ไปตัดกับถนนลูกรังระหวางบานโสกคูณกับ
บานโคกผักหวาน (หางจากสถานีรถไฟหวยเกิ้งไปทางทิศเหนือประมาณ 1500 เมตร) ถึงหลักเขตที่ 3
บริเวณ พิกัดทีดี 803864 ระยะทางประมาณ 2200 เมตร
จากหลักที่ 3 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางทางเกวียน เปนแนวแบงเขตระหวาง
ตําบลหวยเกิ้งกับตําบลตูมใต ผานทิศเหนือที่ทิ้งขยะของเทศบาลตําบลหวยเกิ้งไปทางทิศตะวันออกตาม
ถนนลูกรังไปบานโนนสิมมา ผานสันเนิน 200 ไปตัดกับจุดกึ่งกลางทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2025
ตอนหวยเกิ้ง – กุมภวาป ที่หลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัดทีดี 825859 ระยะทางประมาณ 2000 เมตร
จากหลักเขตที่ 4 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใชแนวกึ่งกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2025 เปนแนวแบงเขตระหวางตําบลหวยเกิ้งกับตําบลตูมใตไปสิ้นสุดที่จุดกึ่งกลางถนนลูกรัง
บานโนนสิมมา – บานกุดจิก ตัดกับทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2025 (เปนจุดรอยตอระหวางตําบล
หนองหวา หวยเกิ้งและตูมใต) ที่หลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัดทีดี 831861 ระยะทางประมาณ 600 เมตร

ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัดทีดี 831861 โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดกึ่งกลางทาง
หลวงแผนดิน หมายเลข 2025 ตัดกับถนนลูกรังระหวางบานโนนสิมมากับบานกุดจิก ซึ่งเปนจุดแบงเขต
ระหวางตําบลหวยเกิ้งกับตําบลตูมใต และตําบลหนองหวา ลงไปทางทิศใตผานเนินดินปาชาสาธารณะ
ประโยชน บานกุดจิก – บานโสกคูณ บริเวณพิกัดทีดี 830850 ไปทางทิศใตไปสิ้นสุดที่ลําหวยเกิ้ง ที่
หลักเขตที่ 6 พิกัดทีดี 829845 ระยะทางประมาณ 1500 เมตร
ดานใต
จากหลักเขตที่ 6 เริ่มจากลําหวยเกิ้งบริเวณพิกัดทีดี 829845 ไปทางทิศตะวันตกตามลําหวยเกิ้ง
โดยใชกึ่งกลางลําหวยเกิ้งเปนแนวแบงเขตกับตําบลหนองหวาไปตัดกับทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-หนองคาย
ซึ่งเปนจุดเชื่อมระหวางตําบลหนองหวา ตําบลหวยเกิ้ง และตําบลปะโค ที่บริเวณพิกัดทีดี 796845 ไป
ทางทิศตะวันตก ลําหวยเกิ้ง ใชกึ่งกลางลําหวยเกิ้งเปนแนวแบงเขตระหวางตําบลหวยเกิง้ กับตําบลปะโคไป
สิ้นสุดที่จุดตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 กรุงเทพฯ–หนองคาย ที่สะพานคอนกรีตถึงหลักเขตที่ 7
พิกัดทีดี 779845 ระยะทางประมาณ 5000 เมตร
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 7 เริ่มจากจุดกึ่งกลางสะพานคอนกรีต ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2
กรุงเทพฯ–หนองคาย ฟากตะวันออกตัดกับหวยเกิ้งบริเวณพิกัดทีดี 779845 ไปทางทิศเหนือตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 2 กรุงเทพฯ–หนองคาย โดยใชแนวเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 เปนแนวแบงเขต
ระหวางตําบลหวยเกิ้งกับตําบลปะโคไปสิ้นสุดที่จุดตัดกับลําหวยกองสี ที่สะพานคอนกรีต ถึงหลักเขตที่ 1
พิกัดทีดี 798883 ระยะทางประมาณ 4500 เมตร
ปจจุบันมีพื้นที่ในเขตการปกครอง 10.47 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมทั้งหมด 8 ชุมชนคือ
1. ชุมชนโคกผักหวาน
ตําบลหวยเกิ้ง
2. ชุมชนโสกคูณ
ตําบลหวยเกิ้ง
3. ชุมชนปากุง
ตําบลหวยเกิ้ง
4. ชุมชนหวยเกิ้ง
ตําบลหวยเกิ้ง
5. ชุมชนโพธิ์นิมิต
ตําบลหวยเกิ้ง
6. ชุมชนโนนสําราญ
ตําบลหวยเกิ้ง
7. ชุมชนโนนรังษี
ตําบลหวยเกิ้ง
8. ชุมชนโนนวัฒนา
ตําบลหวยเกิ้ง

1.2 ประชากร
จํานวนประชากรตามขอมูลทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2550
ทั้งหมด 5,622 คน แยกเปนชาย 2,764 คน หญิง 2,858 คน ความหนาแนนของประชากรตอ
พื้นที่ 536.96 คน / ตารางกิโลเมตร จํานวนหลังคาเรือน 1,391 หลังคาเรือน

2. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม
ทางรถไฟ มีเสนทางรถไฟสายกรุงเทพ – หนองคาย ผานโดยมีสถานีรถไฟหวยเกิ้งเปนที่ รับ-สง
ผูโดยสาร
ทางรถยนต มีเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ในการเดินทางไปยังจังหวัดตาง ๆ และมีทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 2025 ไปอําเภอกุมภวาป
ถนน ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหวยเกิ้ง มีจํานวน 51 สาย แยกเปน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 46 สาย ความยาวรวม 8,456 เมตร
ถนนลูกรัง
5 สาย ความยาวรวม 3,050 เมตร
2.2 ไฟฟา พื้นที่ที่ไดรับบริการไฟฟา คิดเปนรอยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด ไฟฟาสาธารณะ
(ไฟฟาสองสวาง) ของเทศบาลตําบลหวยเกิ้งทั้งหมด 650 จุด ครอบคลุมถนน 42 สาย
2.3 การสื่อสาร
2.3.1 ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหวยเกิ้ง มีชุมสายโทรศัพท จํานวน 1 แหง
2.3.2 มีที่ทําการไปรษณียโทรเลขใหบริการ
จํานวน 1 แหง
2.4 ลักษณะการใชที่ดิน
ลักษณะการใชที่ดินในเขตเทศบาลตําบลหวยเกิ้ง โดยประมาณทั้งสิ้น 6,543.75 ไร ดังนี้
พื้นที่พักอาศัย
จํานวน 1,308.00 ไร
พื้นที่พาณิชกรรม
จํานวน 327.00 ไร
พื้นที่เกษตรกรรม
จํานวน 4,908.75 ไร

3. ดานเศรษฐกิจ
3.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ / รายไดประชากร
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรและรับจางทํางานทั่วไป รายไดของประชากร
ตามรายงานขอมูล จปฐ. ป 2549 เฉลี่ยรายไดตอคนตอปของคนในพื้นที่ 33,987 บาท
3.2 การเกษตร
พื้นที่เกษตรกรรมมีประมาณ รอยละ 85.30 สวนใหญใชในการทําไรออย รองลงมาคือการทํานา

3.3 การพาณิชยกรรมและบริการ
การพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลจะเปนการคาและบริการขนาดเล็ก เกาะกลุมกันอยูบริเวณหนา
สถานีรถไฟ รานคาจะเปนอาคารหองแถวไมและใหบริการในเขตเทศบาล จําหนายสินคาที่จําเปนในชีวิต
ประจําวัน ประกอบดวยรานคาประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. สถานประกอบการคาดานพาณิชยกรรม ประกอบดวย
1.1 สถานบริการน้ํามัน จํานวน 5 แหง
1.2 ตลาดสด
จํานวน 1 แหง
1.3 รานคาทั่วไป
จํานวน 40 แหง
2. สถานประกอบการเทศพาณิชย ประกอบดวย
2.1 โรงฆาสัตว
จํานวน 1 แหง
3. สถานประกอบการคาบริการ ประกอบดวย
3.1 สถานที่จําหนายอาหาร จํานวน 23 แหง
3.2 สถานที่บริการเสริมสวย จํานวน 8 แหง
3.4 การอุตสาหกรรม
ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลจะเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และเปนอุตสาหกรรมที่
ตอเนื่องจากการเกษตร ประกอบดวย
3.4.1 โรงสีขาว
จํานวน 3 แหง
3.4.2 โรงกลึง
จํานวน 1 แหง
3.4.3 อูซอมรถยนต จํานวน 9 แหง

4. ดานสังคม
4.1 ชุมชน เทศบาลตําบลหวยเกิ้งมีชุมชนจํานวน 8 ชุมชน จํานวนบาน 1,391 หลังคาเรือน
จํานวนประชากรในชุมชนรวม 5,622 คน
ผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเทศบาล
4.2 ศาสนา
มีวัด จํานวน 6 แหง
ผูนับถือศาสนาคริสต รอยละ 1 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเทศบาล
4.3 วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ คือ
1. ประเพณีสงกรานต ประมาณเดือนเมษายน โดยมีกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ แขงขันกีฬา
พื้นบาน
2. ประเพณีแหเทียนพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม กิจกรรมคือ จัดขบวนแหเทียนพรรษา

3. ประเพณีทําบุญวันขึ้นปใหม ประมาณเดือน มกราคม มีกิจกรรมการทําบุญตักบาตร
4.4 การศึกษา
มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาล มีโรงเรียน ทั้งหมด
4 แหง แบงเปนโรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง คือ
จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน จํานวนบุคลากร
ที่ ชื่อโรงเรียน
ประเภท
(คน)
(หอง)
(คน)
1. หวยเกิ้งพิทยาคาร
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 1154
27
57
2. โคกผักหวาน
ประถมศึกษา 132
8
8
3. บานหวยเกิ้ง “วัฒน ประถมศึกษา 454
19
27
เสรีราษฎรบํารุง
4. เทศบาล1(โสกคูณ)
ประถมศึกษา 85
6
4
5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ กอนประถมวัย 91
3
5
4.5 กีฬา นันทนาการ / การพักผอน ประกอบดวย
1. สนามกีฬาเอนกประสงค
จํานวน 1 แหง
2. สนามฟุตบอล
จํานวน - แหง
3. สนามบาสเก็ตบอล
จํานวน - แหง
4. สนามตระกรอ
จํานวน - แหง
5. สนามเด็กเลน
จํานวน 1 แหง
6. สวนสาธารณะ
จํานวน - แหง
7. อื่น ๆ
จํานวน - แหง
4.6 สาธารณสุข
4.6.1 โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขนาด 10 เตียง จํานวน 1 แหง
4.6.2 ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน - แหง
4.6.3 สถานีอนามัย จํานวน 1 แหง
4.6.4 บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาล ทุกแหง ในเขตพื้นที่
ประกอบดวย
1. แพทย
จํานวน 2 คน
2. ทันตแพทย
จํานวน 1 คน
3. พยาบาล
จํานวน 12 คน
4. จนท.เภสัชกร
จํานวน 2 คน

5. รังสีการแพทย
จํานวน - คน
6. วิทยาศาสตรการแพทย
จํานวน - คน
7. เจาหนาที่อนามัย
จํานวน 2 คน
4.6.4 ผูเขารับการรักษาในโรงพยาบาล (จํานวน / ป) จํานวน 3,183 คน
4.6.5 สาเหตุการเจ็บปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข
- อุบัติเหตุ 286 คน/ป สาเหตุอื่น 2,897 คน/ป คิดเปนงบประมาณในการรักษา
ทั้งสิ้น 9,549,000.00 บาท
4.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. สถิติเพลิงไหมในรอบป ( 1 ม.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49)
1 ครั้ง
2.
ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากเหตุเพลิงไหมในรอบปที่ผานมา คิดเปน
ผูเสียชีวิต - คน บาดเจ็บ - คน ทรัพยสินมูลคา 4,400,000.- บาท
3. รถยนตดับเพลิง จํานวน 2 คัน
3.1 ความจุน้ํา 1,000 ลบ.ม. ชื้อเมื่อ พ.ศ. 2512 ราคา 185,000 บาท
3.2 ความจุน้ํา 2,000 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535 ราคา 1,279,770 บาท
4. รถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน ความจุน้ําได 5,000 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
ราคา 987,777 บาท
5. พนักงานดับเพลิง จํานวน 9 คน
6. อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 80 คน
7. การฝกซอมบรรเทาสาธารณภัย ปที่ผานมา จํานวน 1 ครั้ง

5. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แหลงน้ํา
หนอง บึง มีจํานวน - แหง
คลอง ลําธาร หวย จํานวน 1 แหง ไดแก ลําหวยเกิ้ง
5.2 การระบายน้ํา
พื้นที่น้ําทวมถึง คิดเปนรอยละ - ของพื้นที่ทั้งหมด
ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ําทวมขังนานที่สุด - วัน ประมาณชวงเดือน -

5.3 ขยะ
1. ปริมาณขยะ 14 ตัน/วัน
2. รถยนตที่ใชจัดเก็บขยะรวม 2 คัน แยกเปน
คันที่ 1 รถเก็บขยะ ขนาดความจุ 8 ตัน ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2537
คันที่ 2 รถเก็บขยะ ขนาดความจุ 6 ตัน ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2542
3. ขยะที่เก็บขนได จํานวน 18 ลบ.หลา/วัน
4. ขยะที่กําจัดได จํานวน 18 ลบ.หลา/วัน กําจัดโดยวิธี กองบนพื้นแลวเผา
5. ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่กําลังใชอยู จํานวน 19 ไร หางจากเขตทองที่เปนระยะทาง 2 กม.
ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่ใชไปแลว จํานวน 8 ไร เหลือที่ดินกําจัดขยะไดอีก จํานวน 11 ไร
6. สภาพการเปนเจาของที่ดินสําหรับกําจัดขยะ
- เทศบาลจัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ. 2537 ราคา 242,500 บาท

6. ดานการเมือง - การบริหาร
6.1 โครงสรางและอัตรากําลังในการบริหารงานของเทศบาล
6.1.1 โครงสรางเทศบาล
สภาเทศบาล
คณะผูบริหาร
ปลัดเทศบาล
หนวยงานตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน

กองคลัง

กองชาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

กองสวัสดิการสังคม

กองการศึกษา

6.1.2 อัตรากําลังของเทศบาล
เทศบาลตําบลหวยเกิง้ เปนเทศบาลขนาดกลาง
มีอัตรากําลังพนักงานเทศบาล
55
สํานักปลัดเทศบาล
5
กองวิชาการและแผนงาน
1
กองคลัง
4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
1
กองชาง
4
กองการศึกษา
2
กองสวัสดิการสังคม
1
หนวยตรวจสอบภายใน
ลูกจางประจํา
6
พนักงานจาง
31
6.2 ฐานะการคลัง
สถานะการคลังของเทศบาลตําบลหวยเกิ้ง ป 2547 – 2549
รายได
1. รายไดจากภาษีอากร
1.1 หมวดภาษีอากร
2. รายไดที่มิใชภาษีอากร
2.1 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
2.2 หมวดรายไดจากทรัพยสิน
2.3 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและพาณิชย
2.4 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
3. รายไดจากทุน
3.1 หมวดรายไดจากทุน
4. เงินชวยเหลือ
4.1 หมวดเงินอุดหนุน

รายไดรวม

คน แยกเปน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ป ง บประมาณ ป ง บประมาณ ป ง บประมาณ
2547
2548
2549
13,051,879.70

18,369,371.22 16,653,983.62

591,713.75
126,425.16
85,339.00

506,017.20
142,275.99
118,176.00

1,086,655.64
323,117.59
89,497.50

-

-

-

11,446,401.00

11,888,108.00 13,249,032.00

25,301,758.61

31,023,748.41 31,402,286.35

รายจาย
1.
2.
3.
4.

รายจายดานบริหารทั่วไป
รายจายดานบริการชุมชนและสังคม
รายจายดานเศรษฐกิจ
รายจายดานการดําเนินงานอื่น ๆ

รายจายรวม

ป ง บประมาณ
2547
8,361,705.94
1,639,315.76
900,511.63

ป ง บประมาณ
2548
9,436,541.37
11,520,542.73
270,000.00
1,136,789.55

ป ง บประมาณ
2549
8,204,512.06
13,204,750.70
934,654.85

10,901,533.33

22,096,573.65 22,343,917.61

6.3 การอํานวยการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสวัสดิการของประชาชน
เทศบาลไดจัดทําโครงการจางยามทองถิ่น ตรวจตราตามจุดตาง ๆ ในเขตเทศบาล ไมนอย
กวา 2 ครั้ง/วัน ตั้งแตเวลา 19.00 – 06.00 น. ของวันรุงขึ้น
6.4 การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
เทศบาลตําบลหวยเกิ้ง ไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมการบริหารจัดการ
ตามทัศนคติที่วา รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลตําบลหวยเกิ้ง
เชนการเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยเกิง การวางแผนพัฒนา การจัดทําประชาคม การประชุม
คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรี แมบาน ชมรมผูสูงอายุ ชมรมกีฬา อสม. และกลุมเยาวชน เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิด แสดงความคิดเห็นปญหาอุปสรรคและความตองการ และยังใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดซื้อจัดจาง การจัดงานประเพณีตาง ๆ การจัดกีฬา เปนตน

