๑

สวนที่ ๑
สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐาน
๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้ง องคการบริหารสวนตําบลดูนอย ตั้งอยูบ านดูนอย หมูที่ ๗ ตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ติดกับถนนทางหลวงสาย ๒๓๙๒ สายรอยเอ็ด – ปทุมรัตต หางจากอําเภอจตุรพักตร
พิมาน ๑๑ กิโลเมตร
- ทิศเหนือ
ติดกับตําบลเมืองหงสและตําบลหนองผือ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด
- ทิศใต
ติดกับตําบลโนนสวาง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
- ทิศตะวันออก ติดกับตําบลอีงอง และตําบลหนองผือ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด
- ทิศตะวันตก ติดกับตําบลลิ้นฟา อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด และตําบลประชาพัฒนา
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
มีเนื้อที่ตําบลดูนอย มีพื้นที่ประมาณ ๔๙.๖๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๑,๐๑๘ ไร
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่เปนทีร่ าบสูง ประชากรจะประกอบอาชีพทํานา โดยอาศัยน้ําฝน การรวมตัวของประชากร
จะอาศัยอยูรวมกันในระบบเครือญาติเปนหมูบ าน
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
มี ๓ ฤดูไดแก
ฤดูรอน เริม่ ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ ถึงเดือน เมษายน
ฤดูฝน เริ่มตัง้ แตเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตัง้ แตเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม
๑.๔ ลักษณะของดิน
สวนใหญเปนดินรวนปนดินทราย
๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา
- แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําหวย, ลําคลอง
จํานวน ๒
แหง
- หนอง และอื่นๆ
จํานวน ๑๔ แหง
- แหลงน้ําทีส่ รางขึ้น
- ฝาย
จํานวน ๗
แหง
- บอน้ําตื้น
จํานวน ๑๘ แหง
- บอโยก
จํานวน ๕๔ แหง
- ประปา
จํานวน ๑๕ แหง
๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม

๒
ทรัพยากรจะเปนปาเบญจพรรณปาไมสวนใหญจะเปนไมยาง ไมเหียง ไมตะแบก และไมประดู
๒. ดานการเมืองการปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
ตําบลดูนอย มีจํานวน ๑๔ หมูบาน

๓
๒.๒ การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มีจํานวน ๑๔ หมูบาน หากมีการเลือกตั้ง
ในครั้งหนา จะมี ผูบริหารทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตําบล) จํานวน ๑ คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ ๒ คน ๑๔ หมูบาน รวมเปน ๒๘ คน
๓. ประชากร
๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
หมูที่

ประชากร

หมูบาน

ชาย (คน) หญิง (คน)

รวม (คน)

หลังคาเรือน

๑

บานดงยาง

๒๖๘

๒๔๖

๕๑๔

๑๓๐

๒

บานดงยาง

๒๒๖

๒๒๔

๔๕๐

๑๒๑

๓

บานดงยาง

๒๓๙

๒๗๐

๕๐๙

๑๑๗

๔

บานติ้ว

๓๓๔

๓๑๔

๖๔๘

๑๕๙

๕

บานโนนสูง

๒๖๐

๓๐๑

๕๖๑

๑๔๖

๖

บานหนองชาด

๒๒๓

๒๒๙

๔๕๒

๙๙

๗

บานดูนอย

๓๒๓

๓๐๒

๖๒๕

๑๕๗

๘

บานหนองสิม

๒๐๖

๒๒๘

๔๓๔

๑๒๒

๙

บานชางอี่แกว

๑๖๗

๑๖๑

๓๒๘

๗๙

๖๔

๖๓

๑๒๗

๒๘

๑๑ บานหนองตอนอย

๒๑๐

๑๖๔

๓๗๔

๘๖

๑๒ บานหนองฮู

๓๒๑

๓๔๑

๖๖๒

๑๖๐

๑๓ บานปาแดง

๓๐๘

๓๒๙

๖๓๗

๑๖๑

๑๔ บานดงยาง

๑๕๘

๑๕๘

๓๑๖

๗๗

๓,๓๐๗

๓,๓๓๐

๖,๖๓๗

๒,๗๘๐

๑๐ บานโนนไทย

รวม

(ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๙)
๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร
ประชากรสวนใหญอยูในวัยทํางาน ๓๕ – ๕๕ ป
๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา

๔
โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๕ แหง
โรงเรียนบานดงยาง
โรงเรียนบานดูนอย
โรงเรียนบานหนองชาด
โรงเรียนบานหนองตอนอย
โรงเรียนบานปาแดง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน ๓ แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงยาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาแดง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดูนอ ย
ศูนยการเรียนชุมชน (กศน.) จํานวน ๑ แหง
๔.๒ สาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดูนอ ย จํานวน ๑ แหง ตั้งอยูที่บานดงยาง หมูที่ ๑๔
๔.๓ อาชญากรรม
๔.๔ ยาเสพติด
๔.๕ การสังคมสงเคราะห
- ผูสงู อายุ
จํานวน ๙๘๓ คน
- ผูพิการ
จํานวน ๑๗๙ คน
- ผูปวยเอดส จํานวน ๗ คน
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนสง
ตําบลดูนอยมีถนนลาดยางเชื่อมติดตอกับอําเภอจตุรพักตรพิมาน ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตรมีพื้นที่
ติดตอกับตําบลดูนอย ตําบลลิ้นฟา ตําบลอีงอง อําเภอจตุรพักตรพิม านและมีถนนติดตอกับถนนลาดยาง
สาย รอยเอ็ด-ปทุมรัตต มีรถประจําทางผานการคมนาคมไปมาสะดวก แตโดยทั่วไปเปนถนนลูกรัง ถนนดิน
และถนนคอนกรีต และถนนที่เ ชื่อมตอระหวางหมูบาน/ตําบล เปนถนนลูก รัง การสัญจรไปมาไมสะดวก
เทาที่ควร เนื่องจากสภาพถนนขรุขระเปนหลุมเปนบ โดยเฉพาะชวงฤดูฝนการคมนาคมลําบากมาก
๕.๒ การไฟฟา
มีไฟฟาใชครบทุกหมูบ าน แตการขยายเขตไฟฟายังมีความตองการมีความจําเปนอยูเ รื่อยๆ เนื่องจากมี
การขยายครัวเรือนเพราะประชากรมีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นทุกป และเพื่อการเกษตร
๕.๓ การประปา
มีระบบประปาใชครบทุกหมูบ าน
๕.๔ โทรศัพท
มีสัญญาณโทรศัพทมือถือครอบคลุมทุกหมูบาน

๕
๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
- ที่ทําการไปรษณีย (บานดงยาง หมูที่ ๑)
จํานวน ๑ แหง
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ไดแกทํานา ปลูกขาว ไรมัน
สําปะหลัง ไรออย ยางพารา ที่เหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจาง
๖.๒ การประมง
๖.๓ การปศุสัตว
ตําบลดูนอยมีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงโค กระบือ และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมูบ าน
๖.๔ การบริการ
ตําบลดูนอยมีการบริการเปดรานเสริมสวย รีสอรท โรงสีขาวขนาดเล็ก
๖.๕ การทองเที่ยว
๖.๖ อุตสาหกรรม ตําบลดูนอ ยมีโรงงานอุตสหกรรม ดังนี้
- โรงขนมจีน
๒
แหง
- โรงงานเฟอรนิเจอร
๒
แหง
- โรงงานผลิตน้ําดื่ม
๑
แหง
- รานผสมและจําหนายสี
๑
แหง
- รานรับซื้อไม
๑
แหง
๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ
- ปมน้ํามันชนิดมือหมุน
๓
แหง
- โรงสีขาว
๓๐ แหง
- รานซอมรถทั่วไป
๕
แหง
- รานตัดเย็บ
๑
แหง
- รานอาหารสด
๑๑ แหง
- โรงเลี้ยงจิ้งหรีด
๑
แหง
- รานอาหารตามสัง่
๒
แหง
- รานน้ําปน
๑
แหง
- การเกี่ยวขาวดวยเครื่องจักร ๑๕ คัน
- เสา รับ-สง สัญญาณโทรศัพท ๒
แหง
- รานคาของเกา
๓
แหง
- รานขายของชํา
๕๑ แหง
- รานขายวัสดุกอสรางและสินคาเบ็ดเตล็ด ๒
แหง
- รานอินเทอรเน็ต
๓
แหง

๖
- เสารับสัญญาณอินเทอรเน็ต ๑
แหง
- ติดตั้งรางน้ําฝน
๑
แหง
- บานเชา
๖
แหง
๖.๘ แรงงาน
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาว ไรมัน
สําปะหลัง ไรออย ยางพาราและรับจาง
๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
๗.๑ ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน
ตําบลดูนอยมีหมูบ านในความปกครอง ๑๔ หมูบ าน สวนมากนับถือศาสนาพุทธ มีจํานวนประชากร
จํานวน ๖,๖๓๗ คน เปนชาย ๓,๓๐๗ คน หญิง ๓,๓๓๐ คน จํานวน ๑,๖๔๒ ครัวเรือน
๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาว ไรมัน
สําปะหลัง ไรออย ยางพาราและรับจาง
๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําหวย, ลําคลอง
จํานวน ๒
แหง
- หนองน้ําและอื่นๆ จํานวน ๑๔ แหง
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
จํานวน ๗
แหง
- บอน้ําตื้น
จํานวน ๑๘ แหง
- บอโยก
จํานวน ๕๔ แหง
- ประปา
จํานวน ๑๕ แหง
๗.๔ ขอมูลดานน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีระบบประปาบาดาลหมูบ าน ใชครบทุกหมูบ าน
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
- วัด
จํานวน ๙ แหง
- สํานักสงฆ จํานวน ๔ แหง
- ที่พักสงฆ จํานวน ๑ แหง
๘.๒ ประเพณีและงานประจําป

๗
- ประเพณีวันขึ้นปใหม จะจัดทําขั้นตอนเชามีการทําบุญตักบาตร และตอนกลางคืนอาจจะมีการจัด
เลี้ยงสังสรรคกันตามคุม ตางๆ
- ประเพณีทอดผาปา จะมีการบริจาคผาตามบานตางๆ แลวนํามาประดับเปนดอกผาแลวจะนําไป
ทําบุญที่วัด
- ประเพณีสงกรานต เปนประเพณีที่สําคัญมากของบานดูนอย จะมีการแหพระพุทธรูปพระสงฆใหนั่ง
รถแลวแหรอบหมูบาน และใหประชาชนไดสรงน้ําพระพุทธรูป พระสงฆ และชาวบานรวมเดินไปในขบวนดวย
จะรดน้ําดําหัวไปจนรอบหมูบาน จะมีทั้งเด็ก หนุมสาว และผูเฒา ผูแก ซึ่งเปนประเพณีที่สนุกสนาน
- ประเพณีบุญบั้งไฟ จะมีการทําบั้งไฟแขงขันกัน ถาบั้งไฟใครแพก็จะถูกจับลงใสโคลน ถาใครชนะก็ได
รางวัลเปนประเพณีที่มีความสนุกสนานอีกประเพณีหนึ่ง ซึ่จะจัดประเพณีบุญบั้งไฟนี้จะจัดขึ้นที่บานดงยาง
- ประเพณีวันออกพรรษา เปนพระเพณีทมี่ ีความสําคัญทางศาสนา ในตอนเชาจะมีการทําบุญตัก
บาตรที่วัด เรียกการตักบาตรนี้วา ตักบาตรเทโว ชาวบานจะมารวมตัวกันทีล่ านวัดเพื่อรอใสบาตร
๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น (ภาษาอีสาน)
หลักสูตร/องคความรู/ความ
ปญญา
ที่อยู / สถานที่ติดตอ
ชํานาญ/ประสบการณ
นายพันธุ สุวรรณที
สถานที่ตั้ง ม.๘ บานหนองสิม ต.ดูนอย ภูมิปญญา ดานหมอสูตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด
นายหลา ไหลสุข
สถานที่ตั้ง ม.๗ บานดูนอย ต.ดูนอย ภูมิปญญา ดานเครื่องเปา(แคน)
อ. จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด
นายสมนึก สืบสําราญ
สถานที่ตั้ง ม.๘ บานหนองสิม
ภูมิปญญา ดานนวดแผนไทย
ต.ดูนอย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด
นายบุญยัง ศรีบญ
ุ
สถานที่ตั้ง ม.๘ บานหนองสิม
ภูมิปญญา ดานเครื่องเปา ป
ต.ดูนอย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด (มโหรี)
นายประนม ลาวะลี
สถานที่ตั้ง ม.๕ บานโนนสูง
ภูมิปญญาดาน จักสาร
ต.ดูนอย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด
๘.๔ สินคาพื้นเมืองและของทีร่ ะลึก
- ผาไหม ผาสะไบขิด เกษตรทฤษฎีใหม ไมกวาดทางมะพราว ตะกราพลาสติก เปนตน
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําหวย,ลําคลอง
- หนอง และอื่นๆ
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
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๙.๒ ปาไม
เปนปาเบญจพรรณปาไมสวนใหญจะเปนไมยาง ไมเหียง ไมตะแบก และไมประดู
๙.๓ ภูเขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาเบญจพรรณปาไมสวนใหญจะเปนไมยาง ไมเหียง
ไมตะแบก และไมประดู

