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แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
**************************************************

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตาบลวังยางประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้
หมูท่ ี่ 1 บ้านวังยาง
หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก
หมูท่ ี่ 2 บ้านหนองนางด่อน
หมู่ที่ 7 บ้านนาขามใต้
หมูท่ ี่ 3 บ้านหนองสะโน
หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์
หมูท่ ี่ 4 บ้านนาขาม
หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ
หมู่ที่ 5 บ้านหัวภูธร
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตาบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ดังนี้
หมูท่ ี่ 1 บ้านหนองแหน
หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง
หมู่ที่ 2 บ้านวังโน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง
(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตาบลวังยาง
อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร 042-577074
องค์การบริหารส่วนตาบลวังยางมีเนื้อที่ คิดเป็นตารางกิโลเมตรเท่ากับ 111 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นไร่
เท่ากับ 69,725 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
- ทิศเหนือจดตาบลโคกสี อาเภอวังยาง
- ทิศใต้จดลาน้าก่า ตาบลก้านเหลือง และตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก
- ทิศตะวันออกจดตาบลนาเลียง และตาบลหนองสังข์ อาเภอนาแก
- ทิศตะวันตกจดตาบลยอดชาด อาเภอวังยาง
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบสูงและมีบางส่วนมีลักษณะลาดเอียง ดินมีลักษณะร่วนปนทราย
สลับกับดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ในดินต่า มีการซึมซับและระบายน้าใต้ดินเร็ว หน้า แล้งจะแห้งแล้งมาก
แหล่งน้าธรรมชาติจะแห้งขอด มีลาห้วยห้าสายและลาน้าก่าไหลผ่านทางทิศใต้
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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
เกิดน้าท่วมและบางปีแต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง
และมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตตาบลวังยางไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ย
ประมาณ 950 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยัง
มีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุดประมาณ ๑0 องศา
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 40% ดินลูกรังประมาณ 50 % ลักษณะ
ดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
ลักษณะของแหล่งน้าน้าที่ใช้สาหรับอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งน้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลวังยางได้ดาเนิ น การปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ เพี ยงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน ดังนี้
แหล่งน้าธรรมชาติ
ลาห้วย/ลาน้า จานวน 8 แห่ง
1. ห้วยแสง
2. ห้วยหมากม่าน
3. ห้วยเชิง
4. ห้วยไร่
5. ห้วยไผ่น้อย
6. ห้วยใหม่
7. ห้วยหินอ้ม
8. ลาน้าก่า
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
จานวน 7 แห่ง
- บ่อน้าสาธารณะ
จานวน
5 แห่ง
- บ่อบาดาลสาธารณะ
จานวน 4 แห่ง
- ระบบประปาหมู่บ้าน
จานวน 24 แห่ง
- สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านสามแยก จานวน 1 แห่ง
- สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านหัวภูธร จานวน 1 แห่ง
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1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ป่าไม้ในพื้นที่ตาบลวังยางจัดอยู่ในป่ามรสุมแล้ง ป่าลักษณะนี้เรียกว่า ป่าแดงโดยทั่วไปป่าแดงจะเกิด
ตามบริเวณแห้งมาก เช่น ดินร่วน ทราย หรือลูกรัง ซึ่งมีธาตุอาหารน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดินส่วนบน
ซึ่งธรรมชาติกัดกร่อนไปมาก หลายแห่งจะเห็นดินชั้นดินลูกรังโผล่ขึ้นมาอยู่บริเวณผิวดิน การเกิดป่าแดงจะมี
สาเหตุจากการกระทาของมนุ ษ ย์เป็ น ส่ วนใหญ่ อันเนื่ องมาจากการเผาเศษไม้ใบไม้ในฤดูแล้ ง เพื่อทาไร่ท า
นา รวมทั้งการตัดไม้มากเกิดไปซึ่งถ้าการกระทาเหล่านี้ ดาเนินต่อไปในระยะเวลานานหลายปี ก็จะทาให้ป่า
เหล่านี้เสื่อมโทรมลง และกลายเป็นป่าแคระหรือป่าแดงไปในที่สุด ในพื้นที่ตาบลวังยางเป็นป่าชนิดนี้พบมาก
และมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ที่พบในป่าชนิดนี้ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง และ ไม้ยางเป็นต้น
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตาบล 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
เขตตาบลวังยาง 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
กานันตาบลวังยาง
หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์
นายพัน ขุนสี
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ
นายภูษิต แก้วหนองสังข์
ผู้ใหญ่บ้าน
เขตตาบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน
นายวิลัย นะคะรังสุ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านวังโน
นายอดิศักดิ์ พ่อชมภู
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง
นายสุชาติ วงค์จาปา
กานันตาบลหนองโพธิ์
หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์
นายบุญเลิม ชมพูทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
2.2 การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลวังยางแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 13 เขตเลือกตั้ง
มีจานวน 13 หมู่บ้าน
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลวังยางมีผู้คณะบริหาร 4 คน ได้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นายมิตรชัย พ่อสีชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นายวินัย พ่อครวงค์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายประณต สีแสด
จานวนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง มี 23 คน แบ่งเป็น
- ชายจานวน 21 คน
-หญิงจานวน
2 คน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
นายประเสริฐ กวานเหียน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
นายสายผล โคตรตาแสง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ว่าที่ ร.ต.วุฒชิ ัย แพงจ่อย
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
ประชากร หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลวังยางหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน โดยมีสถิติ
ข้อมูลประชากร ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
ตาบล
ชาย
หญิง
จานวนประชากร จานวนครัวเรือน
รวม
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

นาขามใต้

7

วังยาง

221

193

414

112

นาสมบูรณ์

8

วังยาง

116

109

225

58

ใหม่ไทยเจริญ

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

13

2

7,109

2,204

รวม

3,610 3,499

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ช่วงอายุ ต่ากว่า 18 เป็นชาย = 883 คน
ช่วงอายุ 18 - 60 เป็นชาย = 2,464 คน
ช่วงอายุ 61 ขึ้นไป เป็นชาย = 277 คน

เป็นหญิง =822 คน รวม 1,705 คน
เป็นหญิง =2,326 คน รวม 4,790 คน
เป็นหญิง = 344 คน รวม 550 คน

๕

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
- โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จานวน
- โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จานวน
ระดับการศึกษาก่อนวัยเรียน 5 แห่ง
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานที่ตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านวังยาง บ้านวังยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองนางด่อน
บ้านหนองนางด่อน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแสงสว่าง
บ้านวัดหนองสะโน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดท่านาขาม บ้านนาขาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโพนสวาง
วัดบ้านโพนสวาง
รวม
ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา 7 แห่ง
ชื่อโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
บ้านวังยาง
บ้านวังยาง
บ้านหนองนางด่อน
บ้านหนองนางด่อน
บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
บ้านหนองสะโน
บ้านหนองโพธิ์วังโน
บ้านวังโน
บ้านนาขามส้มปล่อย
บ้านนาขาม
บ้านสามแยกหัวภูธร
บ้านสามแยก
บ้านโพนสวางหนองแหน
บ้านโพนสวาง
รวม
ระดับมัธยมศึกษา 2 แห่ง
ชื่อโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
วังยางวิทยาคม
บ้านหนองนางด่อน
หนองโพธิ์พิทยาคม
บ้านวังโน
รวม

5
7
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง

จานวนนักเรียน จานวนครู ผดด.
20
2
25

3

23
10

2
2

29

2

107

11

จานวนนักเรียน
100
67
89
82
47
34
92
511

จานวนครู

จานวนนักเรียน
310
215
525

จานวนครู
17
15
32

8
5
4
7
10
5
8
47
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4.2 สาธารณสุข
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง มีโรงพยาบาลจานวน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล จ านวน 2 แห่ ง มี บุ ค ลากรทางการแพทย์ และลู กจ้ างที่ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในสถานบริการ อาสาสมั คร
สาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และมีระบบการดาเนินงานดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ลงพื้นทีใ่ ห้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลวังยาง ทั้ง 13 หมู่บ้าน
4.3 อาชญากรรม
ตาบลวังยาง อยู่ ในเขตพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบของสถานีต ารวจภูธ รวังยาง ประกอบกั บแต่ ล ะหมู่บ้ าน
มีอาสาสมัครตารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกาลังสาคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสาร
ให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทาให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย
4.4 ยาเสพติด
ตาบลวังยางประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา จึงทาให้ไม่ค่อยมีปัญหายาเสพติด แต่เนื่ องจาก
พื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรวังยางคอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทาผิดอยู่เป็น
ประจา ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครตารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกาลังสาคัญใน
การแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทาให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลาดับ
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสาน
การรับบัตรผู้พิการ อีกทั้งยังมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและมีโครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้
ยากจนยากไร้ รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
เส้นทางคมนาคม เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางปะปน และเป็นถนนลูกรัง
5.2 การไฟฟ้า
ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบถ้วนทุกหลังคาเรือน
5.3 การประปา
การประปาในเขตองค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลวั งยางมี การใช้ น้ าประปาหมู่ บ้ านครบ 13 หมู่ บ้ าน
5.4 โทรศัพท์
ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ยางมี ก ารสื่ อ สารที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ทางโทรศั พ ท์ บ้ า นและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
มีศูนย์ไปรษณีย์ชั่วคราว จานวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ตาบลวังยาง มีพื้นที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพหลักคือทานา อาชีพรองคือ การเลี้ยงสัตว์ สวนยางพารา ปลูกแตงกวา ปลูกถั่วลิสง เพาะปลูกเห็ด
6.2 การประมง
เกษตรกรตาบลวังยางทาประมง โดยเลี้ยงปลาในบ่อ/สระ จานวนครัวเรือนที่เลี้ยงปลา เลี้ยงเพื่อการ
บริโภคเองในครัวเรือนเป็ น ส่ วนใหญ่ ชนิดปลาที่เลี้ ยงคือปลานิล ตะเพียน มีครัวเรือนจานวนน้อยที่เลี้ยง
เพื่อจาหน่าย
6.3 การปศุสัตว์
ตาบลวังยางมีสั ตว์เลี้ ยงที่ส าคัญ ได้แก่ โค–กระบือพื้นเมือง และการเลี้ ยงโคขุนโดยมีบ ริษัท เข้ามา
ส่ งเสริ ม มี การเลี้ ย งสุ กรเพื่ อการจ าหน่ าย เลี้ ยงเป็ ดและไก่ เลี้ ยงแบบปล่ อยในบ้ านเรือ นเพื่ อ ไว้บ ริโภคใน
ครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่
๖.๕ การท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังยางไม่มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก มีแต่แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนประจา
หมู่บ้าน แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ
6.4 อุตสาหกรรม
ตาบลวังยางไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีแต่อุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือน ในพื้นที่ตาบล
เช่นทาเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในหมู่บ้าน
6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
- กลุ่มเพาะเห็ด
- กลุ่มปลูกถั่วลิสง
- กลุ่มเลี้ยงโคขุน
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.๑ การนับถือศาสนา
- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100
วัด
11 แห่ง
สานักสงฆ์
4 แห่ง
7.๒ ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
- ประเพณีบุญกองข้าว
- ประเพณีบุญเดือนสาม
- ประเพณีบุญผะเหวด
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีวันเข้าพรรษา

- ปุ๋ยชีวภาพ
- กลุ่มเฟอร์นิเจอร์
- กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน

ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน

มกราคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
เมษายน
เมษายน
สิงหาคม
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- ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
- ประเพณีบุญข้าวสาก
- ประเพณีวันออกพรรษา
- ประเพณีลอยกระทง

ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน

กันยายน
ตุลาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตาบลวังยางได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทา
เครื่องจักสานใช้สาหรับในครัวเรือน ทอผ้าพื้นเมือง วิธีการทอเสื่อจากต้นกก
ภาษาถิ่น พูดภาษาอีสาน ภาษาลาว ภาษาไทกะเลิง ภาษาภูไท
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตตาบลวังยางได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรื อนและเหลือเอาไว้จาหน่ ายบ้าง
ได้แก่ ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องจักสานที่ทาจากไม้ไผ่
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า น้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน และจากลาน้าก่า ห้วย หนอง คลอง บ่อน้า
สาหรับน้าใต้ดินบางหมู่บ้านมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนาขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้
9.2 ป่าไม้ ป่าไม้ในพื้นที่ตาบลวังยางจัดอยู่ในป่ามรสุมแล้ง ป่าลักษณะนี้เรียกว่า ป่าแดงโดยทั่วไปป่าแดง
จะเกิดตามบริเวณแห้งมากเช่น ดินร่วน ทราย หรือลูกรัง มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ที่พบในป่าชนิดนี้
ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง และไม้ยางเป็นต้น
9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในตาบลวังยาง ค่อนข้างจะสมบูรณ์ มีทั้ง ดิน น้า ป่าไม้ จะเห็นได้
จากเกษตรกรในพื้นที่สามารถทาการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
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