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องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก 

ข้อมูลและสภาพทั่วไปขององค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก 

ประวัติความเป็นมาพอสังเขป 

      ค ำว่ำ “นำยำงกลัก”มีควำมหมำย 

ดังนี้คือ ค ำว่ำ “นำ” หมำยถึง ทุ่งนำทำงทศิ

ตะวันตกของหมู่บ้ำน ค ำว่ำ “ยำง” 

หมำยถึง ตน้ยำงสำมต้นที่มีล ำต้นขนำด

ใหญ่ เกิดบริเวณศำลำเจ้ำพอ่ขุนพลติดล ำ

ห้วยกระจวน ค ำวำ่ “กลัก” หมำยถึง ตน้

กระเบำกลัก คนสมัยก่อนจึงเรียกรวมกัน

ว่ำบำ้นนำยำงกลัก ซึ่งเป็นชื่อที่มี

ควำมหมำยดมีำก 

ข้อมูลที่ข้อมูลทั่วไป 

     ที่ตัง้ องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลนำยำงกลัก ตัง้อยู่ท่ีหมู่ที่ ๑ บำ้นนำยำงกลัก อ ำเภอ

เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีระยะทำงห่ำงจำกอ ำเภอเทพสถิตประมำณ ๓๕ กิโมเมตร

และห่ำงจำกจังหวัดชัยภมูิประมำณ ๗๕ กิโลเมตร เน้ือที่ องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำ

ยำงกลัก มีเนื้อที่ประมำณ ๒๓๖ ตำรำงกิโมเมตรหรอืประมำณ ๑๔๗,๕๐๐ ไร่ อำณำ

เขตติดต่อกับ ๔ ต ำบล ไดแ้ก่ ต ำบลโป่งนกต ำบลซับใหญ่ ต ำบลโสกปลำดุก ต ำบลบ้ำน

ไร ่



 

  

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก 

หัวหน้าหน่วยงาน 

 

นายอนันตเดช  โชตินอก 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

ส่วนราชการ/กอง แบ่งออกเป็น 5 กอง ดังน้ี 

ส านักปลัด ประกอบด้วย                                            ข้ำรำชกำร                   จ ำนวน  ๖  คน 

                                                                             พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  ๓     คน 

                                                                             พนักงำนจ้ำงทั่วไป          จ ำนวน   ๗   คน 

กองคลัง  ประกอบด้วย                                              ข้ำรำชกำร                    จ ำนวน    ๓  คน 

                                                                             พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   จ ำนวน   ๓   คน 

                                                                             พนักงำนจ้ำงทั่วไป           จ ำนวน   ๑  คน 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย        ข้ำรำชกำร                    จ ำนวน    ๔  คน 

                                                                             พนักงำนจ้ำงทั่วไป           จ ำนวน  ๑๓   คน 

กองช่าง  ประกอบด้วย                                              ข้ำรำชกำร                    จ ำนวน    -  คน 

                                                                             พนักงำนจ้ำงทั่วไป           จ ำนวน  ๓   คน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย               ข้ำรำชกำร                    จ ำนวน   ๑   คน 

                                                                             พนักงำนจ้ำงทั่วไป           จ ำนวน  ๒   คน 

กองสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย                              ข้ำรำชกำร                    จ ำนวน   ๑   คน 

                                                                             พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   จ ำนวน   -   คน 

                                                                             พนักงำนจ้ำงทั่วไป           จ ำนวน  ๑   คน 

อื่นๆ  ประกอบด้วย                                                   พนักงำนจ้ำงทั่วไป(จ้ำงเหมำ)จ ำนวน  ๑๓   คน 
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โครงกำรจดัผักตบชวำ และวัชพืชอ่ืนๆ เนื่องในโอกำสเฉลิมพระ

ชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชริำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร วันที่ ๒๘ 

กรกฎำคม ๒๕๖๐ 



 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก 

โครงการงานสัปดาห์ส่งเสรมิพระพุทธศาสนา 

เน่ืองในเทศกำรวันอำสำฬหบูชำและเข้ำพรรษำ พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 



องค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก 

โครงการส่งเสรมิสุขภาพจิตผู้สูงอาย ุ(สร้างสุขด้วยธรรมะปัญญา) 

วันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๐ โดย องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำยำงกลักร่วมกับกองทุน

หลักประกันสุขภำพต ำบลนำยำงกลัก ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำ

ยำงกลัก 
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โครงสร้างองค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก 

ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 

 
นายยนต์  พันธุ์ชมภู 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

                                                                      

นายประเสริฐ จงจอหอ                           นายยกทองสระ  ผิวจี                นายบุญกอง  ปัดทอง 

       รองนายกฯ                                  รองนายกฯ                               เลขานุการฯ 

ฝ่ายสภา ประกอบด้วย 

 
นายวิชยุตม์  เหลื่อมสีจัน 

ประธานสภา อบต.นายางกลัก 

                                                                           

    นายเด่นชัย  เทยีวประสงค์                                                                  นายอนันตเดช  โชตินอก 

รองประธานสภา  อบต.นายางกลัก                                                   เลขานุการฯ    
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สภาพทางสังคม 

     สภำพสังคมเป็นสงัคมชนบท ประชำชนสว่นมำกประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรรำยได้ส่วนมำก 

มำจำกพืชผลทำงกำรเกษตร 

ลักษณะพื้นที่ 

     สภำพพ้ืนที่สว่นใหญ่เป็นภเูขำสลับกันที่รำบลุม่ สลับเนินเขำกันทั้ง ๒ ด้ำนประกอบดว้ยเทือเขำ

พังเหยและเทือกเขำพญำฝ่อ และมแีหลง่ส ำคัญเนินเขำเป็นแหลง่ต้นล ำธำรแหลง่ต้นน้ ำช ีและแม่

น้ ำป่ำสักและมทีรัพยำกรธรรมชำต ิ

การจัดระเบียบการปกครอง 

เขตกำรปกครอง ต ำบลนำยำงกลัก แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น ๑๗ หมูบ่้ำน จ ำนวน ๔,๗๖๖ 

คน ครัวเรือน มีประชำกรทั้งสิน้ ๑๓,๘๒๐ คน แยกเปน็ชำย ๗,๐๒๗ คน หญิง ๖,๗๙๓ คน 

ด้านศาสนา  ประขำกรสว่นใหญ่รอ้ยละ ๙๐ นับถือศำสนำพุทธ โดยมีวัดและส ำนัก สงฆ์ รวม ๒๖ 

แห่ง 

ด้านการศกึษา ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก มีโรงเรยีนอยู่ในพ้ืนที่ จ ำนวน ๙

โรงเรียน 

สถานภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 

• ทำงกำรเกษตร ๘๐% ค้ำขำย ๑๕% รับรำชกำร ๕% 

ทรัพยำกรธรรมชำติ ในเขตต ำบลนำยำงกลัก มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เปน็ป่ำไม้  ซึ่งมลีักษณะเปน็ป่ำโปรง่

เชงิเขำ และ มีแหล่งน้ ำส ำคัญ ได้แก่ ล ำหว้ยวังขอน หว้ยเลยีงผำ ล ำหว้ยค ำนำง ล ำหว้ยตำคำม ล ำ

หว้ยสันกำยอล ำห้วยยำงแล้ง ล ำห้วยหินดำดผ้ำ ล ำห้วยวังจอบ ล ำห้วยลำ้งจำน ล ำหว้ยกระจวน 

ดำ้นกำรทอ่งเที่ยว วัดพระพุทธบำทเขำยำยหอม และยังสำมำรถพัฒนำ น้ ำตกบ้ำนน้ ำลำด และ 

วัฒนธรรมชำวบน(ญัฮกูร) เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภคงบ

จ่ายขาดเงินสะสม  ๑/๒๕๖๐ 

 

โครงการขุดลอกคลองห้วยล้างชาม บ้านวังตาท้าว หมูท่ี่ ๓ 

 

 

 

 

 

โครงการขุดลอกคลองหินดาดตาคาม ชว่งที่ ๓  บ้านโนนจ าปา หมู่ที่ ๑๓ 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างฝายหินเรยีงดาดคอนกรีต   บ้านนายางกลัก หมู่ที่ ๑ 
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. โครงการขุดลอกคลองซับขามป้อม    บ้านเทพนิมิต หมู่ท่ี ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

. โครงการท าฝายดินคลองซับฤทธิ์พร้อมขุดลอกหน้าฝาย บ้านน้ าลาด หมู่ท่ี ๔ 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างฝายหินเรียงดาดคอนกรีต   บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๘ 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ 
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โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสง

สว่าง ป ี๒๕๖๐ 
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โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล

นายางกลัก จัดโครงการส่งเสริม

ศิลปะการเคลื่อนไหวดนตรพีัฒนา

สุขภาพ ประจ าป ี๒๕๖๐ 
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การวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง Strength – S  พ้ืนที่ต ำบลนำยำงกลัก โดยเฉพำะในพ้ืนที่ด้ำนในของต ำบลนำยำงกลัก เป็น

แหลง่เศรษฐีกจิที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ใหค้นในต ำบลนำยำงกลัก และเป็นเศรษฐกิจที่มรีำยไดสู้งที่สุด

เป็นอันดับหนึ่งในเขตอ ำเภอเทพสถติ 

จุดอ่อน Wewk – W แหลง่น้ ำทำงธรรมชำติแหง้ในฤดูแลง้ ปริมำณน้ ำไม่เพยีงพอต่อกำรเกษตร

และกำรอุปโภคบริโภค 

โอกาส Opportunity – O แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที ่๑๒ เนน้กำรพัฒนำ

เศรษฐกิจตำมหลักปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง สง่เสริมเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสำน เพ่ือ

แกไ้ขปัญหำควำมยำกจน กระตุน้ใหชุ้มชนพึง่ตนเอง 

อุปสรรหรือขอ้จ ากัด Threats – T  ภำวกำรณท์ำงด้ำนภัยธรรมชำติ ปรำกฏกำรณ ์เฮ เชน่ ฤดู

แล้งที่ยำวนำนมำกขึ้น เป็นผลใหเ้กษตรกรประสบปัญหำขำดทุนในกำรอำชพีทำงกำรเกษตร มีภำระ

หนีส้นิเกิดกำรละทิง้ถิ่นฐำน อพยพเข้ำสู่เมืองใหญ่ๆ ในกำรขยำยแรงงำนต่ำงถ่ิน 

ประเด่นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก 

 

                            วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลนายางกลัก 

                                      “ชุมชนพอเพยีง ราษฎรเป็นสุข” 

                               


