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1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
     ต ำบลบึงเจริญตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์หำกจำกจังหวัดบุรีรัมย์ประมำณ 80 กิโลเมตร พื้นที่
ปกครองของอ ำเภอบ้ำนกรวด ตั้งอยู่ห่ำงจำกอ ำเภอบ้ำนกรวด ไปทำงทศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทำงประมำณ  12  
กิโลเมตร  ตำมเส้นทำงหมำยเลข  2075  (บ้ำนกรวด – ละหำนทรำย) ต ำบลบึงเจริญมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  
๖๔.๐๗๑  ตำรำงกิโลเมตร หรือเท่ำกับ  ๔๐,๐๔๔.๓๗  ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 ต ำบล จ ำนวน 1๓ หมู่บ้ำน ดังนี้ 
  1) บ้ำนบึงเจริญ              หมู่ที่ 1  
  2) บ้ำนบึงเก่ำ                หมู่ที่ 2 
  3) บ้ำนสำยตรี  ๖ เหนือ   หมู่ที่ 3 
  4) บ้ำนสำยตรี ๗            หมู่ที่ 4 
  5) บ้ำนหนองปรือ           หมู่ที่ 5 
  6) บ้ำนสำยตรี ๔ เหนือ    หมู่ที่ 6 
  7) บ้ำนสำยตรี ๔ ใต ้       หมู่ที่ 7 
  8) บ้ำนสำยตรีพัฒนำ ๑    หมู่ที่ 8 
  9) บ้ำนสำยตรีพัฒนำ ๒    หมู่ที่ 9 
  10) บ้ำนสำยตรีพัฒนำ ๓  หมู่ที่ 10   
  11) บ้ำนสำยตรีพัฒนำ ๔  หมู่ที่ 11 
                     ๑๒) บ้ำนสำยตรี ๘ ใต้      หมู่ที่ ๑๒ 
                     ๑๓) บ้ำนสำยตรี ๕          หมู่ที่ ๑๓ 
ต ำบลบึงเจริญมีอำณำเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลเขำคอก อ ำเภอประโคนชัย โดยมีล ำห้วยเสวเป็นแนวเขต และติดต่อกับ   
ต ำบลบ้ำนกรวด  อ ำเภอบ้ำนกรวด  โดยมีถนน  รพช. บร. 12008  เป็นแนวเขต 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับพ้ืนที่ของต ำบลปรำสำท  โดยมีล ำห้วยเมฆำเป็นแนวเขต 
  ทิศใต ้ ติดต่อประเทศกัมพูชำประชำธิปไตย  โดยมีเขำบรรทัด เป็นแนวเขต 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต ำบลหนองไม้งำม  ด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  มีถนนรพช.  บร  
12008 เป็นแนวเขตและทิศตะวันตกเฉียงใต้มีล ำห้วยสูบเป็นแนวเขต 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
      ต ำบลบึงเจริญอยู่ในระดับควำมสูงจำกน้ ำทะเล  ตั้งแต่  250-530  เมตร  พ้ืนที่ประกอบด้วยภูเขำที่      
เนินเขำ  ซึ่งอยู่ทำงทิศใต้  เหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืชไร่พ้ืนที่จะลำดเทสู่ทำงทิศเหนือเป็นที่รำบลุ่มเหมำะส ำหรับ
กำรท ำนำ  โดยสรุปสภำพพ้ืนที่ต ำบลบึงเจริญแบ่งได้  3  ลักษณะคือ 
  - ลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขำ  อยู่ทำงทิศใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชำประชำธิปไตย  ระดับควำมสูง  
400-530  เมตร  พ้ืนที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่ำสงวน / เขตอุทยำนแห่งชำติ 

- ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ดอน  อยู่บริเวณตอนกลำงของต ำบลมีควำมลำดชันเล็กน้อยเหมำะส ำหรับ
ท ำกำรเกษตร  แต่พ้ืนที่ตอนใต้ส่วนใหญ่  อยู่ในเขตป่ำสงวน / เขตอุทยำนแห่งชำติ 

- ลักษณะพ้ืนที่รำบลุ่ม  อยู่บริเวณตอนเหนือเหมำะส ำหรับกำรท ำนำ 
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         1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
      ต ำบลบึงเจริญจัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีลักษณะภูมิอำกำศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical monsoon 
climate) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝนโดยปกติจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม โดยได้รับอิทธิพลจำก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่ำนทะเลและมหำสมุทร ท ำให้มีอำกำศชุ่มชื้นและฝนตกชุก ส่วนฤดูหนำวจะเริ่มตั้งแต่
เดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเอำควำมหนำว
เย็นและควำมแห้งแล้งมำ ส ำหรับฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยนซึ่งจะมีอำกำศร้อนอบอ้ำว 
 1.4 ลักษณะของดิน 
      ทรัพยำกรดินส่วนใหญ่ที่ใช้ในกำรเกษตรกรรมค่อนข้ำงจะมีปัญหำด้ำนควำมอุดมสมบูรณ์ของดินต่ ำมี
เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำย  บำงบริเวณยังมีข้อจ ำกัดของดินที่เป็นปัญหำอ่ืนๆอีกหลำยประกำร ซึ่งถ้ำเกษตรกร
ขำดควำมเอำใจใส่บ ำรุงรักษำ เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดินจะท ำให้ดินมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงทุกปี อีกทั้งพ้ืนที่
เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ หญ้ำขึ้นได้ง่ำย เกษตรกรใช้วิธีกำรก ำจัดด้วยเคมีจึงเพ่ิมปัจจัยที่จะน ำมำซึ่งกำร
เสื่อมโทรมของดิน 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า 
      มีแหล่งน้ ำในต ำบลซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งน้ ำ 2 ลักษณะคือแหล่งน้ ำธรรมชำติและแหล่งน้ ำที่
จัดสร้ำงขึ้น โดยมแีหล่งน้ ำทีจ่ัดสร้ำงขึ้นที่ส ำคัญได้แก ่เขื่อนเมฆำและเขื่อนห้วยตำเขียว ส่วนแหล่งน้ ำธรรมชำติที่
ส ำคัญ ได้แก่ ห้วยเมฆำ ห้วยตำเขียว ห้วยเสว 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
      เนื้อท่ีป่ำไม้ของต ำบลบึงเจริญส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยป่ำผลัดใบสมบูรณ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเขตพ้ืนทีป่่ำ
อนุรักษ์อุทยำนแห่งชำติตำพระยำ พื้นที่ป่ำไม้ในพ้ืนที่เหลืออยู่น้อยมำกเนื่องจำกกำรบุกรุกของรำษฎรที่ขำดแคลนที่
ท ำกิน ท ำให้มีกำรเข้ำไปท ำประโยชน์ในกำรเกษตรจึงเป็นเหตุให้ป่ำถูกท ำลำย  
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
     เทศบำลต ำบลบึงเจริญ ได้จัดตั้งจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงเจริญ เป็นเทศบำลต ำบลบึงเจริญ 
เมือ่วันที่ 27 ตุลำคม 2552 มีพ้ืนที่กำรปกครอง จ ำนวน ๑๓ หมู่บ้ำน ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ ๑ บ้ำนบึงเจริญ นำยค ำภำ  สำเกตุ ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ 2 บ้ำนบึงเก่ำ นำยพนม  กุยรัมย์ ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ 3 บ้ำนสำยตรี 6 เหนือ นำยทวี  มหำวัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ 4 บ้ำนสำยตรี 7 นำยสุดใจ  วงศ์ขุมดิน ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองปรือ นำยจ ำปี  แสงสุขสว่ำง   ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ 6 บ้ำนสำยตรี 4 เหนือ นำยพรเจริญ  ธรรมสำร   ก ำนันต ำบลบึงเจริญ 
  หมู่ที่ 7 บ้ำนสำยตรี 4 ใต้ นำงฉำย  เทย์ลอร์ ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ 8 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 1 นำยปรีชำ  แหมไทสง ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ 9 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 2 นำยบุญยืน  วรพุฒ ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ 10 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 3 นำยมังกร  จีนเกำ ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๑1 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 4 นำยพรมมำ  มณีน้อย ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๑2 บ้ำนสำยตรี 8 ใต้ นำยสุทะ  รอไทสง ผู้ใหญ่บ้ำน 
    หมู่ที่ 13 บ้ำนสำยตรี 5    นำยบัวลำ  เหมลำ ผู้ใหญ่บ้ำน 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
      เทศบำลต ำบลบึงเจริญ แบ่งเขตกำรเลือกตั้งเป็น 2 เขต ดังนี้ 
 เขต ๑ 
  หมู่ที่ ๑ บ้ำนบึงเจริญ  
  หมู่ที่ 4 บ้ำนสำยตรี 7  
  หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองปรือ  
  หมู่ที่ 8 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 1  
  หมู่ที่ ๑1 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 4  
  หมู่ที่ ๑2 บ้ำนสำยตรี 8 ใต้  
 เขต 2 
  หมู่ที่ 2 บ้ำนบึงเก่ำ  
  หมู่ที่ 3 บ้ำนสำยตรี 6 เหนือ  
  หมู่ที่ 6 บ้ำนสำยตรี 4 เหนือ  
  หมู่ที่ 7 บ้ำนสำยตรี 4 ใต้  
  หมู่ที่ 9 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 2  
  หมู่ที่ 10 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 3  
    หมู่ที่ 13 บ้ำนสำยตรี 5     
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
   

หมู่ บ้าน ประชากร รวม จ้านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง 

1 บ้ำนบึงเจริญ 479 504 983 263 
2 บ้ำนบึงเก่ำ 236 214 450 113 
3 บ้ำนสำยตรี 6 เหนือ 170 169 339 105 
4 บ้ำนสำยตรี 7 198 209 407 125 
5 บ้ำนหนองปรือ 268 260 528 137 
6 บ้ำนสำยตรี 4 เหนือ 290 275 565 159 
7 บ้ำนสำยตรี 4 ใต้ 429 429 858 272 
8 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 1 343 335 678 202 
9 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 2 236 229 465 140 

10 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 3 176 185 361 84 
11 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 4 150 165 315 90 
12 บ้ำนสำยตรี 8 ใต้  324 285 606 169 
13 บ้ำนสำยตรี 5 181 209 390 130 

 รวม 3,480 3,468 6,948 1,989 
                                                                         ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 
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 3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 
 

กลุ่มอายุ 
จ้านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่ำ 1 ปี 38 41 79 
1 – 10 ป ี 520 472 992 

11 – 20 ป ี 536 509 1,045 
21 – 30 ป ี 514 557 1,071 
31 – 40 ป ี 564 549 1,113 
41 – 50 ป ี 569 561 1,130 
51 – 60 ป ี 376 360 736 
61 – 70 ป ี 204 227 431 
71 – 80 ป ี 104 135 239 
81 – 90 ป ี 38 39 77 

91 – 100 ป ี 3 6 9 
มำกกว่ำ 100 ปี 0 0 0 

     ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
                4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
  1) โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 3 เป็นโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ 6 
บ้ำนสำยตรี 4 เหนือ        
  2) โรงเรียนบ้ำนตัวอย่ำง เป็นโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ 11  
บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 4                 
  3) โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 7 เป็นโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ 4 
บ้ำนสำยตรี 7               
  4) โรงเรียนบ้ำนบึงเก่ำ เป็นโรงเรียนประถมศึกษำตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ 2 บ้ำนบึงเก่ำ              
        4.1.2 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
  1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบึงเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ในเทศบำลต ำบลบึงเจริญ  
 

 4.2 สาธารณสุข 
       ในพ้ืนที่ต ำบลบึงเจริญมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 2 แห่ง ดังนี้ 
  1) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสำยตรี 4 ตั้งอยู่บ้ำนสำยตรี 4 หมู่ที่ 7  
  2) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบึงเจริญ ตั้งอยู่บ้ำนบึงเจริญ หมู่ที่ 1  

       4.3 อาชญากรรม 
  ต ำบลบึงเจริญอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถำนีต ำรวจภูธรบ้ำนกรวด ประกอบกับแต่ละหมู่บ้ำน                     
มีอำสำสมัครต ำรวจบ้ำน ชุดรักษำควำมสงบหมู่บ้ำน คอยเป็นก ำลังส ำคัญในกำรแจ้งเบำะแสและข้อมูลข่ำวสำร
ให้กับทำงรำชกำรทรำบอยู่ตลอดเวลำท ำให้ปัญหำอำชญำกรรมในพ้ืนที่อยู่ในระดับน้อย  
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  4.4 ยาเสพติด 
  ต ำบลบึงเจริญประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมและรับจ้ำง ท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องจ้ำง
แรงงำนจำกต่ำงพ้ืนที่เข้ำมำอยู่ในพ้ืนที่ประชำกรจึงมีควำมหลำกหลำยเข้ำมำอยู่อำศัยส่งผลให้มีปัญหำยำเสพติด
แพร่ระบำดเข้ำมำในพ้ืนที่พอสมควร ประกอบกับวัยรุ่นส่วนใหญ่มีกำรว่ำงงำนเกิดกำรมั่วสุมเป็นกลุ่มๆจึงมีปัญหำ
ยำเสพติดในพื้นที่ แต่เนื่องจำกพ้ืนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของสถำนีต ำรวจภูธรบ้ำนกรวดคอยสอดส่องดูแลและหำ
เบำะแสผู้กระท ำผิดอยู่เป็นประจ ำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอำสำสมัครต ำรวจบ้ำน ชุดรักษำควำมสงบหมู่บ้ำน 
คอยเป็นก ำลังส ำคัญในกำรแจ้งเบำะแสและข้อมูลข่ำวสำรให้กับทำงรำชกำรท ำให้ปัญหำยำเสพติดเบำบำงลง
ตำมล ำดับ 

  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบำลได้ด ำเนินกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์  ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สู งอำยุ ผู้ พิกำร                  
และผู้ป่วยเอดส์ และมีศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ส ำหรับฝึกอำชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ จ ำนวน 5 คน 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
      มีถนนที่ใช้ในกำรคมนำคมขนส่งและสัญจรไปมำในเขตต ำบลบึงเจริญ ดังนี้ 
  1) ถนนทำงหลวงแผ่นดินสำย 224 ละหำนทรำย – กำบเชิง  
  2) ถนน รพช.สำย บร 12008 บ้ำนกรวด – บึงเจริญ – หนองไม้งำม 
  3) ถนนในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลบึงเจริญ    

ถนนลำดยำง  11 สำย    
ถนนคอนกรีต  39 สำย    
ถนนหินคลุก    6 สำย    
ถนนลูกรัง  15 สำย    
ถนนดิน     5 สำย    

 
 5.2 การไฟฟ้า 
       ประชำชนต ำบลบึงเจริญมีไฟฟ้ำใช้ครอบคลุม ทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน อยู่ในควำมรับผิดชอบและกำรดูแล
ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบ้ำนกรวด เทศบำลต ำบลบึงเจริญมีกำรวำงสำยดับ ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ
ปรับปรุง บ ำรุงซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟภำยในหมู่บ้ำนทั้ง 13 หมู่  
 5.3 การประปา 
       ระบบกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต ำบล ประชำชนสำมำรถใช้เพ่ือกำรอุปโภค
บริโภคได้อย่ำงทั่วถึง โดยมีทั้งประปำส่วนภูมิภำคและประปำหมู่บ้ำน 

5.4 โทรศัพท์ 
      ไม่มีตู้โทรศัพท์สำธำรณะในพ้ืนที่ มีกำรสื่อสำรที่ส ำคัญ ได้แก่ ทำงโทรศัพท์บ้ำนและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ประชำชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ำยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น AIS, 
DTAC, TRUE ซึ่งประชำชนสำมำรถติดต่อสื่อสำรผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รวดเร็วและสะดวกสบำย 
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 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
       กำรขนส่งเอกสำร พัสดุ ครุภัณฑ์ในพ้ืนที่ต ำบลบึงเจริญมีควำมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยโดยได้รับ
กำรบริกำรจำกที่ท ำกำรไปรษณีย์อ ำเภอบ้ำนกรวดทุกวัน ยกเว้นวันอำทิตย์ โดยมีพนักงำนไปรษณีย์ประจ ำต ำบล 
บึงเจริญ จ ำนวน 1 คน 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
       เทศบำลต ำบลบึงเจริญมีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรทั้งหมด 27,285 ไร่ ประชำชนต ำบลบงึเจริญส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม เช่นปลูกยำงพำรำ มันส ำปะหลัง อ้อย ปลูกข้ำวและพ้ืนที่กำรเกษตรส่วนใหญ่จะเป็น
สวนยำงพำรำ  
 6.2 การประมง 
       เนื่องจำกพ้ืนที่ต ำบลบึงเจริญส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่กำรเกษตร มีแหล่งน้ ำน้อยใหญ่หลำยแห่งแต่ยังไม่ถึง
ขั้นที่จะท ำกำรประมงเป็นอำชีพได้ จึงเป็นกำรดักตำข่ำย ทอดแห ตกเบ็ด ตำมวิถีพ้ืนบ้ำนเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
เป็นหลัก      
 6.3 การปศุสัตว์ 
       กำรปศุสัตว์ในพื้นที่ต ำบลบึงเจริญมีกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมท ำงำนควบคู่กับปศุสัตว์อ ำเภอ
บ้ำนกรวด  
 
 6.4 การบริการ 
    1) ประเภทกำรบริกำรภำครัฐ   
ล้าดับ ส่วนราชการ ประเภทการบริการ 

1 เทศบำลต ำบลบึงเจริญ 1. บริกำรอินเตอร์ WIFI ฟรี 
2. บริกำรให้ค ำปรึกษำ เกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมำยและ 
    ให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ 
3. บริกำรรถกู้ชีพกู้ภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
4. บริกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรจุดเสี่ยง เช่น 
เขตชุมชน ทำงข้ำม ทำงเข้ำโรงเรียน บริกำรช่วงเทศกำล 
5. บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 

 
 6.5 การท่องเที่ยว 
       ในต ำบลบึงเจริญมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 

1) เขื่อนเมฆำ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 บ้ำนสำยตรี 4 ใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
2) ผึ้งร้อยรัง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 10 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 3 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ ำผึ้งเดือนห้ำ ซึ่งเป็นผึ้งที่มำ

ท ำรังตำมธรรมชำติและในเดือนห้ำนั้นจะมีรังผึ้งมำกกว่ำ 100 รังจึงเป็นที่มำของชื่อสถำนที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ 
3) พิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศำสตร์วัดป่ำพระสบำย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 บ้ำนสำยตรี 7 ซึ่งเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนื่องจำกมีวัตถุโบรำณยุคก่อนประวัติศำสตร์จ ำนวนมำกถูกค้นพบที่วัดป่ำพระสบำย 
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 6.6 อุตสาหกรรม 
       ในต ำบลบึงเจริญมีโรงงำนอุตสำหกรรม 2 แห่ง ดังนี้ 

1) โรงงำนไทยฮ้ัวยำงพำรำจ ำกัด มหำชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้ำนสำยตรี 7 
2) โรงงำนโภคทรัพย์รับเบอร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้ำนบึงเจริญ  

 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    กำรพำณิชย์ 
  -  สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงขนำดเล็ก  จ ำนวน  4   แห่ง  (ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 1,3,7,13) 
  -  สถำนที่รับซื้อผลผลิตทำงกำรเกษตร  จ ำนวน ๑2 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 (2แห่ง) หมู่ที่ 3 (2แห่ง) 
หมู่ที่ 4 (2แห่ง) หมู่ที่ 5 (1แห่ง) หมู่ที่ 6 (2 แห่ง) หมู่ที่ 13 (3 แห่ง) 
 -  ตลำดนัด จ ำนวน 3 แห่ง (อยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 1,3,9) 
 - โรงแรมหรือรีสอร์ท จ ำนวน 2 แห่ง (อยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 7) 
  กลุ่มอำชีพ 
 - กลุ่มไม้กวำดทอง 
 - กลุ่มผึ้งร้อยรัง 
 - กลุ่มทอผ้ำไหม 
  
 6.8 แรงงาน 
       เนื่องจำกต ำบลบึงเจริญเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แรงงำนในพ้ืนที่จึงเป็นแรงงำนภำคกำรท ำเกษตร     
ส่วนใหญ่ เช่น แรงงำนตัดอ้อย กรีดยำงพำรำ ขุดมัน กำรฉีดยำก ำจัดศัตรูพืช และแรงงำนในกำรขนส่งผลผลิต
ทำงกำรเกษตรและมีแรงงำนภำคอุตสำหกรรมบำงส่วนเนื่องจำกมีโรงงำนอุสำหกรรมในพ้ืนที่ต ำบลบึงเจริญ 2 แห่ง
จึงท ำให้เกิดกำรจ้ำงแรงงำนภำคอุตสำหกรรมด้วย 
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
 7.1 ขอ้มูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ บ้าน ประชากร รวม จ้านวน
ครัวเรือน หญิง ชาย 

1 บ้ำนบึงเจริญ 479 504 983 263 
2 บ้ำนบึงเก่ำ 236 214 450 113 
3 บ้ำนสำยตรี 6 เหนือ 170 169 339 105 
4 บ้ำนสำยตรี 7 198 209 407 125 
5 บ้ำนหนองปรือ 268 260 528 137 
6 บ้ำนสำยตรี 4 เหนือ 290 275 565 159 
7 บ้ำนสำยตรี 4 ใต ้ 429 429 858 272 
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หมู่ที่ บ้าน ประชากร รวม จ้านวน
ครัวเรือน หญิง ชาย 

8 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 1 343 335 678 272 
9 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 2 236 229 465 202 

10 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 3 176 185 361 84 
11 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 4 150 165 315 90 
12 บ้ำนสำยตรี 8 ใต้  324 285 606 169 
13 บ้ำนสำยตรี 5 181 209 390 130 

 รวม 3,480 3,468 1,989 
 
 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 
ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ ในเขตชลประทำน 310  ครัวเรือน 

218 ไร่ 
410 กก./ไร่ 3,000 บำท/ไร่ 4,100 บำท/ไร่ 

นอกเขต
ชลประทำน 

87  ครัวเรือน 
5,693 ไร ่

400 กก./ไร่ 3,000 บำท/ไร่ 4,000 บำท/ไร่ 

2.2) ท ำ
สวน 

สวนยำงพำรำ 1,248 ครัวเรือน 
10,831 ไร ่

250 กก./ไร่ 12,500 บำท/ไร่ 11,250 บำท/ไร่ 

 สวนผสม 10  ครัวเรือน 
65       ไร่ 

500 กก./ไร่ 11,500 บำท/ไร่ 33,000 บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร ่ ไร่อ้อย 295  ครัวเรือน 
4,160 ไร ่

10,000 กก./
ไร่ 

9,800 บำท/ไร่ 8,500 บำท/ไร่ 

 ไร่มันส ำปะหลัง 275   ครัวเรือน 
6,238 ไร ่

2,900 กก./ไร่ 3,000 บำท/ไร่ 5,220 บำท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ ..........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

 
....... กก./ไร่ 

 
......บำท/ไร่ 

 
......บำท/ไร่ 
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 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 
 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนที่ใช้ 
ในการท้าการเกษตร 

ปริมาณน้้าฝนที่ตกเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้้าฝน  /  

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึง ฯ 

3.2) แหล่งน้้าธรรมชาติ 
     1. แม่น้ ำ       
     2. ห้วย/ล ำธำร  /  /  50 
     3. คลอง       
     4. หนองน้ ำ/บึง  /  /  80 
     5. น้ ำตก        
     6. อื่นๆ โปรดระบุ 
……………………………………. 

      

3.3) แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
    1.แก้มลิง       
    2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
    3. ฝำย       
    4. สระ  /  /  50 
    5. คลองชลประทำน  /  /  50 
    6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
        เขื่อน              . 

 /  /  50 
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 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึง ฯ 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ /      
4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ /      
4.3 ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)  /  /  39 
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำ
ส่วนภูมิภำค) 

 /  /  60 

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  /   / 1 
4.6 อ่ืน ๆ ระบุ  
.................................................... 

      

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
       ประชำชนต ำบลบึงเจริญมำกกว่ำร้อยละ 99 นับถือศำสนำพุทธ โดยในพื้นท่ีมีศำสนำสถำน วัด หรือ
ส ำนักสงฆ์ จ ำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 
  1) วัดบ้ำนบึงเจริญ  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 บ้ำนบึงเจริญ 
  2) วัดบ้ำนบึงเก่ำ  ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้ำนบึงเก่ำ 
  3) วัดสำยตรี 5-6 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 และ 13 บ้ำนสำยตรี 5 และสำยตรี 6 เหนือ 
  4) วัดป่ำพระสบำย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 บ้ำนสำยตรี 7 
  5) วัดบ้ำนหนองปรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองปรือ 
  6) วัดสำยตรี 4 เหนือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้ำนสำยตรี 4 เหนือ 
  7) วัดสวนยำง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้ำนสำยตรี 4 เหนือ 
  8) ส ำนักสงฆ์สำยตรี 4 ใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้ำนสำยตรี 4 ใต ้
  9) วัดสำยตรี 6  ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 1 
  10) ส ำนักสงฆ์บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 3 ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 2 
  11) วัดป่ำประดู่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 10 บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 3 
  12) วัดป่ำวนำรำม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 12 บ้ำนสำยตรี 8 
 
 8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 
       งำนประเพณีและประจ ำปีที่มีกำรจัดงำนในพ้ืนที่ต ำบลบึงเจริญ ได้แก่ 
  1) งำนประเพณีตีผึ้งร้อยรังเดือนห้ำ บ้ำนสำยตรีพัฒนำ 3 หมูที่ 10 
   
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
       ต ำบลบึงเจริญมีประชำชนที่มีภูมิปัญญำมำกมำยหลำยแขนง โดยแบ่งแยกเป็นด้ำนต่ำงๆ  ดังนี้ 
  1) ทอเสื่อกก 
  2) วงดนตรีพื้นบ้ำน 
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                 ส่วนภำษำถ่ินประชำชนต ำบลบึงเจริญส่วนใหญ่ใช้ภำษำอีสำน ประมำณร้อยละ 60 รองลงมำ       
เป็นภำษำเขมร และมีจ ำนวนเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้นที่ใช้ภำษำส่วย 
   
 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
       ของที่ระลึกของต ำบลบึงเจริญที่ขึ้นชื่อก็คือน้ ำผึ้งเดือนห้ำจำกผึ้งร้อยรังเป็นสินค้ำจำกบ้ำนสำยตรี
พัฒนำ 3 หมู่ที่ 10  
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 9.1 น้้า 
                มีเนื้อที่แหล่งน้ ำประมำณ 80 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งน้ ำธรรมชำติและแหล่งน้ ำทีส่ร้ำงขึ้น 
โดยเฉพำะแหล่งน้ ำทีส่ร้ำงขึ้นที่ส ำคัญคือ เขื่อนเมฆำและเขื่อนห้วยตำเขียว ส่วนแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญ ได้แก่ 
ห้วยตำเขียว ล ำห้วยเมฆำ ห้วยตำอยู ่ 
 
 9.2 ป่าไม้ 
       พ้ืนที่ปำ่ไม้ มีเนื้อที่ประมำณ ร้อยละ 16 ของเนื้อที่ต ำบลซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย ป่ำดิบชื้น ซ่ึง
เป็นเขตอุทยำนแห่งชำติตำพระยำ แปลงที่ 5 อ ำเภอบ้ำนกรวด โดยได้มีกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
และท่ีดินป่ำไม้สงวนแห่งชำติ  โดยมอบ ส.ป.ก. 4-01 แล้วทั้งหมด 
 
 9.3 ภูเขา 
       ในพ้ืนที่ต ำบลบึงเจริญมีเทือกเขำบรรทัดเย็นเป็นแนวกั้นเขตชำยแดนระหว่ำงประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชำ 
 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
       ทรัพยำกรธรรมชำติในเขตพ้ืนที่ต ำบลบึงเจริญไม่ว่ำจะเป็น ดิน น้ ำ ป่ำไม้ สภำพภูมิอำกำศโดยรวม  
อุดมสมบูรณ์ด ีประชำชนสำมำรถประกอบอำชีพและด ำเนินชีวิตไดต้ำมแบบวิถชีำวบ้ำน 
 
 
 


