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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง   อ าเภอวังยาง    จังหวัดนครพนม 
 

************************************************** 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน   
                     ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตต าบลวังยางประกอบด้วย  9  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
                              หมูท่ี่ 1 บ้านวังยาง   หมู่ที่  6  บ้านสามแยก 
                              หมูท่ี่ 2 บ้านหนองนางด่อน   หมู่ที่  7  บ้านนาขามใต้ 
                              หมูท่ี่ 3 บ้านหนองสะโน                      หมู่ที่  8  บ้านนาสมบูรณ์  
                              หมูท่ี่ 4 บ้านนาขาม               หมู่ที่  9  บ้านใหม่ไทยเจริญ  

         หมู่ที่ 5 บ้านหัวภธูร   
                    ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตต าบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย  4  หมู่บ้าน  ดังนี้                
                              หมูท่ี่ 1 บ้านหนองแหน   หมู่ที่  3  บ้านโพนสวาง                              

หมู่ที่ 2 บ้านวังโน   หมู่ที่  4  บ้านหนองโพธิ์               

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง)  ตั้งอยู่ที่เลขที่  248 หมู่ที่ 1  บ้านวังยาง  ต าบลวังยาง 
อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร 042-577074 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังยางมีเนื้อที่   คิดเป็นตารางกิโลเมตรเท่ากับ   111   ตารางกิโลเมตร คิดเป็นไร่
เท่ากับ  69,725 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
   -  ทิศเหนือจดต าบลโคกสี  อ าเภอวังยาง 
   -  ทิศใต้จดล าน้ าก่ า  ต าบลก้านเหลือง และต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก 

  -  ทิศตะวันออกจดต าบลนาเลียง และต าบลหนองสังข์ อ าเภอนาแก 
   -  ทิศตะวันตกจดต าบลยอดชาด  อ าเภอวังยาง 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

      สภาพพ้ืนที่ทั่วไป  เป็นที่ราบสูงและมีบางส่วนมีลักษณะลาดเอียง ดินมีลักษณะร่วนปนทราย          
สลับกับดินลูกรัง  ความอุดมสมบูรณ์ในดินต่ า มีการซึมซับและระบายน้ าใต้ดินเร็ว  หน้าแล้งจะแห้งแล้งมาก 
แหล่งน้ าธรรมชาติจะแห้งขอด  มีล าห้วยห้าสายและล าน้ าก่ าไหลผ่านทางทิศใต ้
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ                                                                                                 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู                                                

           ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่
บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศา
เซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  ซึ่งในบางปีจะ
เกิดน้ าท่วมและบางปีแต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรง
และมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตต าบลวังยางไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ย
ประมาณ  950  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยัง
มีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุดประมาณ  ๑0 องศา 

1.4 ลักษณะของดิน 

 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  40% ดินลูกรังประมาณ 50 % ลักษณะ
ดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  
ลักษณะของแหล่งน้ าน้ าที่ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค  เป็นแหล่งน้ าที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังยางได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน  ดังนี้ 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
                    ล าห้วย/ล าน้ า    จ านวน   8   แห่ง 

    1. ห้วยแสง                        2. หว้ยหมากม่าน 
    3. ห้วยเชิง                         4. หว้ยไร่ 
    5. ห้วยไผ่น้อย      6. หว้ยใหม่ 
    7. ห้วยหินอ้ม        8. ล าน้ าก่ า 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย                  จ านวน      7  แห่ง 
- บ่อน้ าสาธารณะ          จ านวน       5  แห่ง 
- บ่อบาดาลสาธารณะ   จ านวน      4     แห่ง   
- ระบบประปาหมู่บ้าน    จ านวน     24  แห่ง 
- สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านสามแยก จ านวน    1     แห่ง                               
- สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหัวภูธร      จ านวน    1     แห่ง  
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1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ป่าไม้ในพ้ืนที่ต าบลวังยางจัดอยู่ในป่ามรสุมแล้ง ป่าลักษณะนี้เรียกว่าป่าแดงโดยทั่วไปป่าแดงจะเกิด
ตามบริเวณแห้งมาก เช่น ดินร่วน ทราย หรือลูกรัง   ซึ่งมีธาตุอาหารน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดินส่วนบน 
ซึ่งธรรมชาติกัดกร่อนไปมาก   หลายแห่งจะเห็นดินชั้นดินลูกรังโผล่ขึ้นมาอยู่บริเวณผิวดิน   การเกิดป่าแดงจะมี
สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่  อันเนื่องมาจากการเผาเศษไม้ใบไม้ในฤดูแล้ง เพ่ือท าไร่ท า
นา   รวมทั้งการตัดไม้มากเกิดไปซึ่งถ้าการกระท าเหล่านี้  ด าเนินต่อไปในระยะเวลานานหลายปี   ก็จะท าให้ป่า
เหล่านี้เสื่อมโทรมลง  และกลายเป็นป่าแคระหรือป่าแดงไปในที่สุด   ในพ้ืนที่ต าบลวังยางเป็นป่าชนิดนี้พบมาก
และมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ที่พบในป่าชนิดนี้ได้แก่ ไม้เต็ง   ไม้รัง  และ ไม้ยางเป็นต้น 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง  แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ต าบล  13  หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
                  เขตต าบลวังยาง  ประกอบด้วย  9  หมู่บ้าน  ดังนี้           
                     หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง  นายสุรชาติ  พ่อครวงค์  ผู้ใหญ่บ้าน 
                     หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน  นางสาวฉวีวรรณ  วงค์ตาผา ผู้ใหญ่บ้าน 
                     หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน            นายณัฐพงษ์  เพชรดีคาย        ผู้ใหญ่บ้าน 
                     หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม              นายพูลสวัสดิ์  แดงท่าขาม ผู้ใหญ่บ้าน  
                     หมู่ที่ 5 บ้านหัวภูธร                  นายวรเดช  แก้วพิกุล         ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่  6  บ้านสามแยก              นายวรวุฒิ  จันทะคูณ         ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านนาขามใต้    นายประเดิม  ลี้พล  ก านันต าบลวังยาง 
หมู่ที่  8  บ้านนาสมบูรณ์  นายพัน  ขุนสี   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9  บ้านใหม่ไทยเจริญ นายภูษิต  แก้วหนองสังข์  ผู้ใหญ่บ้าน 

                  เขตต าบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย  4  หมู่บ้าน  ดังนี้                
                     หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน      นายวิลัย  นะคะรังสุ  ผู้ใหญ่บ้าน            

หมู่ที่ 2 บ้านวังโน  นายอดิศักดิ์ พ่อชมภู  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านโพนสวาง        นายสุชาติ  วงค์จ าปา  ก านันต าบลหนองโพธิ์     

  หมู่ที่  4  บ้านหนองโพธิ์       นายบุญเลิม  ชมพูทอง  ผู้ใหญ่บ้าน         
 2.2 การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลวังยางแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 13 เขตเลือกตั้ง                          
                   มีจ านวน 13 หมู่บ้าน  
   ผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบลวังยางมีผู้คณะบริหาร  4  คน ได้แก่   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายเรืองศักดิ์  วงค์ศรีชา 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายมิตรชัย  พ่อสีชา 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายวินัย  พ่อครวงค์ 

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายประณต  สีแสด                                          
   จ านวนสมาชิกสภา  องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง มี  23  คน  แบ่งเป็น 

  - ชายจ านวน 21  คน  -หญิงจ านวน    2 คน 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       นายประเสริฐ  กวานเหียน  
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     นายสายผล โคตรตาแสง    
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล          ว่าที่ ร.ต.วุฒชิัย  แพงจ่อย 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
ประชากร  หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยางหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน โดยมีสถิติ 
ข้อมูลประชากร ดังนี้  

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล ชาย หญิง จ านวนประชากร
รวม 

จ านวนครัวเรือน 

วังยาง 1 วังยาง 508 510 1018 397 

หนองนางด่อน 2 วังยาง 444 442 886 329 

หนองสะโน 3 วังยาง 381 400 781 221 

นาขาม 4 วังยาง 312 253 565 155 

หัวภูธร 5 วังยาง 143 131 274 70 

สามแยก 6 วังยาง 199 183 382 108 

นาขามใต ้ 7 วังยาง 221 193 414 112 

นาสมบูรณ์ 8 วังยาง 116 109 225 58 

ใหมไ่ทยเจริญ 9 วังยาง 204 192 396 130 

หนองแหน 1 หนองโพธิ์ 198 198 396 109 

วังโน 2 หนองโพธิ์ 244 243 487 128 

โพนสวาง 3 หนองโพธิ์ 298 310 608 183 

หนองโพธิ์ 4 หนองโพธิ์ 342 335 677 204 

รวม 13 2 3,610 3,499 7,109 2,204 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 ช่วงอายุ ต่ ากว่า 18 เป็นชาย  = 883   คน เป็นหญิง =822  คน     รวม 1,705 คน 
 ช่วงอายุ 18 - 60  เป็นชาย   = 2,464 คน เป็นหญิง =2,326 คน    รวม 4,790 คน 
 ช่วงอายุ 61 ขึ้นไป เป็นชาย   = 277   คน เป็นหญิง = 344 คน      รวม 550  คน 
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4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 
    การศึกษา 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  5 แห่ง  
  - โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน  7 แห่ง 

- โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน  2 แห่ง 

ระดับการศึกษาก่อนวัยเรียน   5  แห่ง 
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ตั้ง จ านวนนักเรียน จ านวนครู ผดด. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านวังยาง บ้านวังยาง 20 2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านหนองนางด่อน 

บ้านหนองนางด่อน 25 3 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแสงสว่าง บ้านวัดหนองสะโน 23 2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดท่านาขาม บ้านนาขาม 10 2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดบ้านโพนสวาง 

บ้านโพนสวาง 
29 2 

รวม 107 11 
ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา  7  แห่ง 

ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง จ านวนนักเรียน จ านวนครู 
บ้านวังยาง บ้านวังยาง 100 8 
บ้านหนองนางด่อน บ้านหนองนางด่อน 67 5 
บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ บ้านหนองสะโน 89 4 
บ้านหนองโพธิ์วังโน บ้านวังโน 82 7 
บ้านนาขามส้มปล่อย บ้านนาขาม 47 10 
บ้านสามแยกหัวภูธร บ้านสามแยก 34 5 
บ้านโพนสวางหนองแหน บ้านโพนสวาง 92 8 

รวม 511 47 
ระดับมัธยมศึกษา 2 แห่ง  
ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง จ านวนนักเรียน จ านวนครู 
วังยางวิทยาคม บ้านหนองนางด่อน 310 17 
หนองโพธิ์พิทยาคม บ้านวังโน  215 15 

รวม 525 32 
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4.2 สาธารณสุข  
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง  มีโรงพยาบาลจ านวน  1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล จ านวน  2  แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการ  อาสาสมัคร
สาธารณสุข   อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  และมีระบบการด าเนินงานดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง  ลงพื้นทีใ่ห้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่วถึง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลวังยาง ทั้ง 13 หมู่บ้าน   

4.3 อาชญากรรม 
  ต าบลวังยาง อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรวังยาง  ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน                     
มีอาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสาร
ให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาท าให้ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่อยู่ในระดับน้อย  

4.4 ยาเสพติด 
  ต าบลวังยางประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา จึงท าให้ไม่ค่อยมีปัญหายาเสพติด  แต่เนื่ องจาก
พ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรวังยางคอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระท าผิดอยู่เป็น
ประจ า ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครต ารวจบ้าน  ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก าลังส าคัญใน
การแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการท าให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามล าดับ 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประสาน
การรับบัตรผู้พิการ  อีกทั้งยังมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและมีโครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้
ยากจนยากไร้  รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส  
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
           เส้นทางคมนาคม  เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางปะปน และเป็นถนนลูกรัง   
5.2 การไฟฟ้า 
           ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบถ้วนทุกหลังคาเรือน 
5.3 การประปา 

การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังยางมีการใช้น้ าประปาหมู่บ้านครบ  13  หมู่บ้าน       
5.4 โทรศัพท์ 
      ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังยางมีการสื่อสารที่ส าคัญ ได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและ
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๕.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์                                                     
  มีศูนย์ไปรษณีย์ชั่วคราว  จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.                                                               
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
  ต าบลวังยาง มีพ้ืนที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ  
อาชีพหลักคือท านา  อาชีพรองคือ การเลี้ยงสัตว์  สวนยางพารา ปลูกแตงกวา  ปลูกถ่ัวลิสง  เพาะปลูกเห็ด           

6.2 การประมง 
    เกษตรกรต าบลวังยางท าประมง โดยเลี้ยงปลาในบ่อ/สระ จ านวนครัวเรือนที่เลี้ยงปลา เลี้ยงเพ่ือการ
บริโภคเองในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่  ชนิดปลาที่เลี้ยงคือปลานิล ตะเพียน  มีครัวเรือนจ านวนน้อยที่เลี้ยง     
เพ่ือจ าหน่าย  
6.3  การปศุสัตว์ 
  ต าบลวังยางมีสัตว์เลี้ยงที่ส าคัญ ได้แก่ โค–กระบือพ้ืนเมือง   และการเลี้ยงโคขุนโดยมีบริษัทเข้ามา
ส่งเสริม  มีการเลี้ยงสุกรเพ่ือการจ าหน่าย  เลี้ยงเป็ดและไก่เลี้ยงแบบปล่อยในบ้านเรือนเพ่ือไว้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่  

๖.๕ การท่องเที่ยว 
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังยางไม่มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก  มีแต่แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนประจ า
หมู่บ้าน  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ    

6.4  อุตสาหกรรม 
  ต าบลวังยางไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  มีแต่อุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือน  ในพ้ืนที่ต าบล
เช่นท าเฟอร์นิเจอร์ไม้  มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในหมู่บ้าน  

 6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ    
  - กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง    - ปุ๋ยชีวภาพ 
  - กลุ่มเพาะเห็ด      - กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ 
  - กลุ่มปลูกถ่ัวลิสง      - กลุ่มเลี้ยงโคพ้ืนบ้าน 
  - กลุ่มเลี้ยงโคขุน 
 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100  
     วัด      11    แห่ง         
       ส านักสงฆ์ 4      แห่ง 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญกองข้าว   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญเดือนสาม    ประมาณเดือน   กุมภาพันธ์ 
-  ประเพณีบุญผะเหวด   ประมาณเดือน เมษายน  
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน  
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประมาณเดือน สิงหาคม 
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-  ประเพณีบุญขา้วประดบัดนิ  ประมาณเดือน กันยายน  
 - ประเพณีบุญขา้วสาก               ประมาณเดือน ตุลาคม   
- ประเพณีวันออกพรรษา   ประมาณเดือน ตุลาคม      
- ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน  

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลวังยางได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน ทอผ้าพื้นเมือง  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก   
  ภาษาถิ่น  พูดภาษาอีสาน  ภาษาลาว  ภาษาไทกะเลิง  ภาษาภูไท           
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลวังยางได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง 
ไดแ้ก่  ผ้าทอพ้ืนเมือง  เครื่องจักสานที่ท าจากไม้ไผ่ 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า  น้ าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และจากล าน้ าก่ า ห้วย หนอง คลอง บ่อน้ า 
ส าหรับน้ าใต้ดินบางหมู่บ้านมีปริมาณน้อย ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได ้

 9.2 ป่าไม้  ป่าไม้ในพ้ืนที่ต าบลวังยางจัดอยู่ในป่ามรสุมแล้ง ป่าลักษณะนี้เรียกว่าป่าแดงโดยทั่วไปป่าแดง
จะเกิดตามบริเวณแห้งมากเช่น ดินร่วน ทราย หรือลูกรัง   มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ที่พบในป่าชนิดนี้
ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง  และไม้ยางเป็นต้น  

     9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในต าบลวังยาง ค่อนข้างจะสมบูรณ์ มีทั้ง ดิน น้ า ป่าไม้ จะเห็นได้            
จากเกษตรกรในพื้นที่สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
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