
สวนที่ 1  
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สำคัญขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง   

------------------------------------------------------ 
๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 

ที่ตั้งของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง     
ประกอบดวย 

     หมูที่  ๑  บานตะคลองแลง 
      หมูที่  ๒  บานขอนสะตือ 
       หมูที่  3  บานโคงยาง 
  หมูที่  ๔  บานคลองพุดซา 
         หมูที่  ๕  บานเกาะ 
        หมูที่  ๖  บานขอนไทร 
  หมูที่  ๗  บานเหมืองลี่ 
  หมูที่  ๘  บานกุดโคลน   
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเภทของ อบต. มีลักษณะเปนที่ราบลุม ตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง   มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  ๔.๔  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
๓,๒๐๑  ไร  โดยมีเนื้อที่แยกเปนรายหมูบานดังนี ้

 

หมูที่ ชื่อหมูบาน ครัวเรือนท้ังหมด 
  ครัวเรือน พื้นท่ี 

พื้นท่ีทั้งหมด 
เกษตรกร การเกษตร 

๑ บานตะคลองแลง 1๗๘ 96 228 289 
๒ บานขอนสะตือ    ๖7 43 838.50 880 
๓ บานโคงยาง ๘๘ 49 177 230 
๔ บานคลองพุดซา 1๑๓ 79 713 792 
๕ บานเกาะ ๓6 24 91.50 130 
๖ บานขอนไทร ๘๓ 53 267 310 
๗ บานเหมืองลี่ ๕3 32 130 210 
๘ บานกุดโคลน 1๑๒ 76 294 360 

รวม 7๓๐ 452 2,739 3,201 
 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแลง  

แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความ
เสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน  จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  
รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 



ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด
“ชวงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม    

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
๑-๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟาคะนอง  อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินเหนียว   

๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ำ 
ลำตะคลอง   ลำเหมืองหวา  ลำเหมืองกลาง   

๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม 
  ในเขต อบต.ไมมีปาไม  แตมีตนไมที่ชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ   
๒. ดานการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง 
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ไดยกฐานะขึ้นเปน " องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง " โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ ๑๑๖  ตอนพิเศษ ๘๒ ง  ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๒  และมีผลตั้งแต ๑๔  
ธันวาคม  ๒๕๔๒  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ครอบคลุมพ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  จำนวน  ๘  หมูบาน   

องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา อยูหางจาก
จังหวัดนครราชสีมาประมาณ  ๓๕  กิโลเมตร 

ที่ตั้ง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง อยูที่  หมู ๔  ตำบลโคงยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา อยูทางทิศตะวันออกของอำเภอสูงเนิน โดยตำบลโคงยางอยูหางจากที่วาการอำเภอสูงเนิน เปน
ระยะทางประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี ้

 

  ทิศเหนือ ติดตอตำบลโนนคา  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากลำตะคลอง  เขตติดตอระหวางตำบลบุงข้ีเหล็ก  ตำบลโนนคา  และตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  บริเวณพิกัด  
R S ๑๐๓๕๒๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  ๓.๗๕  กิโลเมตร  สิ้นสุดที่บริเวณคลองสงน้ำ
ในเขตบานตะคลองแลง  เขตติดตอระหวางตำบลโนนคา  ตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  และตำบลโปงแดง  อำเภอ
ขามทะเลสอ  บริเวณพิกัด  R S  ๑๒๒๕๓๘  รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ  ๓.๗๕  กิโลเมตร     
 

  ทิศตะวันออก ติดตอตำบลโปงแดง  อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากบริเวณคลองสงน้ำบานตะคลองแลงบริเวณพิกัด  R S ๑๒๒๕๓๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตระยะทาง
ประมาณ  ๑.๒๕  กิโลเมตร  ถึงจุดเชื่อมบริเวณลำตะคลองใกลบานโนน  อำเภอขามทะเลสอ  บริเวณพิกัด  R S 
๑๒๘๕๒๙  ไปตามแนวคลองทองหลางออม  สิ้นสุดท่ีบริเวณคลองทองหลางออมตัดกับลำเหมืองกลาง  ระหวาง
ตำบลโคงยางกับตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน และตำบลโปงแดง  อำเภอขามทะเลสอ  บริเวณพิกัด  R S  ๑๔๓๕๑๗  
รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ  ๔.๗๕  กิโลเมตร 

 

  ทิศใต  ติดตอตำบลกุดจิก  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากบริเวณคลองทางหลางออม  ตัดกับลำเหมืองกลาง  บริเวณพิกัด  R S  ๑๔๓๕๑๗  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
ลำเหมืองกลาง   ระยะทางประมาณ  ๕  กิโลเมตร  สิ้นสุดท่ีลำเหมืองกลาง   บริเวณบานกุดโคลน  ตำบลโคงยาง   
บริเวณพิกัด  R S  ๑๐๕๕๑๖   รวมระยะทางดานทศิใตประมาณ  ๕  กิโลเมตร   
 



  ทิศตะวันตก ติดตอตำบลบุงข้ีเหล็ก  ตำบลโคราช   และตำบลกุดจิก   อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา   โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากลำเหมืองกลาง  บริเวณบานกุดโคลน  บริเวณพิกัด R S  ๑๐๕๕๑๖  ไปทาง
ทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ  ๑.๕  กิโลเมตร  ถึงจุดเชื่อมที่ลำตะคลอง  บริเวณบานใหญ  เขตติดตอระหวาง
ตำบลบุงข้ีเหล็ก  กับตำบลโคราช  ตำบลกุดจิก  และตำบลโคงยาง  บริเวณพิกัด  R  S  ๐๙๗๕๑๖   ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวลำตะคลอง  สิ้นสุดบริเวณลำตะคลอง  เขตติดตอระหวางตำบลบุงข้ีเหล็ก  ตำบลโนน
คา  และตำบลโคงยาง  บริเวณพิกัด  R S  ๑๐๓๕๒๑  รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ  ๒.๒๕  กิโลเมตร 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบลโคงยาง  ในวันที่  13  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555  จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  2,๑๖๗  คน   โดย
แยกเปนหมูบาน ดังนี้ 
 

ลำดับท่ี หมูที่ ชื่อหมูบาน จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (คน) 

1 1 บานตะคลองแลง 5๐๗ 

2 2 บานขอนสะตือ 2๑๘ 

3 3 บานโคงยาง 2๔๐ 

4 4 บานคลองพุดซา 3๔๒ 

5 5 บานเกาะ 1๐๙ 

6 6 บานขอนไทร ๒๑๘ 

7 7 บานเหมืองลี่ 1๖๕ 

8 8 บานกุดโคลน 3๖๘ 

รวม 2,๑๖๗ 
 

ผูใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  13  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 
  
 -  นายกองคการบริหารสวนตำบล  
  

 
เขต 

เลือกตั้ง
ที ่

 
จำนวน 
ผูมีสิทธิ 
เลือกตั้ง 

การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล 

ผูมาใชสิทธิ บัตรเสีย 
บัตรไมประสงค 

ลงคะแนน 
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1 2,๑๖๗ 1,๘๒๗ 8๔.๓1 ๙๖ ๕.๓ ๖ 0.๓๓ 
รวม 2,๑๖๗ 1,๘๒๗ 8๔.๓1 ๙๖ ๕.๓ ๖ 0.๓๓ 

 

  
 
 
 
 
 



 -  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง   
 

 
เขต 

เลือกตั้งที่ 

 
จำนวน 
ผูมีสิทธิ 
เลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 

ผูมาใชสิทธิ บัตรเสีย 
บัตรไมประสงค 

ลงคะแนน 
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1 5๐๗ ๔๒๖ 8๔.0๒ ๙ ๒.๑ ๒ 0.๔๗ 
2 2๑๘ ๑๙๓ 8๘.๕๓ ๖ ๓.๑ ๑ 0.5๒ 
3 2๔๐ ๑๙๘ 8๒.๕๐ ๖ 3.0 0 0 
4 3๔๒ ๒๘๒ 8๒.๔๖ ๑๓ ๔.๖ 2 1.๗๑ 
5 1๐๙ ๙๕ 8๗.๑๖ ๒ 2.๑ 0 0 
6 ๒๑๘ 18๕ 8๔.๘๖ ๔ ๒.๒ ๑ ๐.๕๔ 
7 1๖๕ 1๔๔ 8๗.๒๗ ๕ ๓.๕ 0 0 
8 3๖๘ 3๐๔ 8๒.๖๑ ๘ ๒.๖ 1 0.3๓ 

รวม 2,๑๖๗ 1,749 8๔.๓๑ 5๓ ๒.๙ ๗ 0.๓๓ 

ผูนำทองถิ่น   
 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

1 นายณรงค    เตี้ยงสูงเนิน นายก อบต. หมูที่ ๔  บานคลองพุดซา 
2 นายฟุต      เนมขุนทด รองนายก อบต. หมูที่ ๖  บานขอนไทร 
3 นายประกอบ   ถินสูงเนิน รองนายก อบต. หมูที่ 1  บานตะคลองแลง 
4 นายสมศักดิ์   ถีสูงเนิน เลขานุการนายก อบต. หมูที่ ๘  บานกุดโคลน 

 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  8  หมูบาน  จำนวน  16  คน  และเลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  จำนวน  ๑  คน  ดังนี ้
 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

1 นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน ประธานสภา อบต. หมูที่ 3  บานโคงยาง 
2 นายชำนาญ บัวไผ รองประธานสภา อบต. หมูที่ ๒  บานขอนสะตือ 
3 นายวรรธน  ศิลปะ เลขานุการสภา อบต. ปลัด อบต. 
4 นางชวยชอบ        ครจำนงค สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1  บานตะคลองแลง 
5 นางมะราวรรณ        ทบแกว สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1  บานตะคลองแลง 
6 นางพุมพวง         ฉัตรสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2  บานขอนสะตือ 
7 นางสาวมณนิชา         เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔  บานคลองพุดซา 
8 นายประสงค          ยุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4  บานคลองพุดซา 
9 นายสมศักดิ์ สิทธิสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๕  บานเกาะ 

10 นายมานัด     เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5  บานเกาะ 
11 นายแตม เรงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๖  บานขอนไทร 



ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

12 นายประสิทธิ์ คลังสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6  บานขอนไทร 
13 นางทวี      หวัดสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7  บานเหมืองลี่ 
14 นางลักษิกา โฮ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7  บานเหมืองลี่ 
15 นายประมวล     แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8  บานกุดโคลน 
16 นายประเทือง      กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8  บานกุดโคลน 

 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ประชากร  จำนวนประชากรตามขอมูลสถิติรวมทั้งสิ้น  2,607  คน  แยกเปนชาย 1,23๕   คน  
หญิง  1,372  คน  มีจำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น  7๓๐  ครัวเรือน  โดยแยกรายละเอียดตามหมูบานไดดังนี้   

 

หมูที่ ชื่อบาน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

1 บานตะคลองแลง ๓29 349 678 191 

2 บานขอนสะตือ ๑45 ๑41 ๒86  72 
3 บานโคงยาง ๑๒8 ๑๕1 ๒79 89 
4 บานคลองพุดซา 127 164 291 128 
5 บานเกาะ 60 71 ๑31 41 
6 บานขอนไทร ๑44 ๑56 300 84 
7 บานเหมืองลี่ ๘6 ๑11 ๑๙7 52 
8 บานกุดโคลน 213 ๒45 ๔58 124 

รวม 1,300 1,456 2,756 781 
ที่มา  :  ขอมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอสูงเนิน  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2561  

 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 
 

 โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน     1     แหง 
 โรงเรียนมัธยมศกึษา    จำนวน     -  แหง 
 โรงเรียนอาชีวศึกษา    จำนวน     -      แหง 
 โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง    จำนวน     -      แหง 
 ที่อานหนังสือประจำหมูบาน / หองสมุดประชาชน   จำนวน     ๘     แหง 

 
 
 
 
 
 
 



สังกัด ทองถิ่น สพฐ. เอกชน กรมสามัญฯ กรมอาชีวะฯ รวม 
ระดับกอนประถมฯ       
  1)  จำนวนโรงเรียน - 1 - - - 1 
  2)  จำนวนหองเรียน - ๒ - - - ๒ 
  3)  จำนวนนักเรียน - ๒5 - - - 25 
ระดับประถมศึกษา       
  1)  จำนวนโรงเรียน - 1 - - - 1 
  2)  จำนวนหองเรียน - 6 - -- - 6 
  3)  จำนวนนักเรียน - 90 - - - 90 
ระดับมัธยมศึกษา       
  1)  จำนวนโรงเรียน - 1 - - - 1 
  2)  จำนวนหองเรียน - ๓ - -- - ๓ 
  3)  จำนวนนักเรียน - 24 - - - 24 

 
๔.๒ สาธารณสุข 

 โรงพยาบาลของรัฐ   จำนวน  -          แหง 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน  1      แหง 

๑.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลโคงยาง   
-  ผูอำนวยการโรงพยาบาล    จำนวน  1  คน 
-  พยาบาล    จำนวน      1  คน 
-  เจาหนาที่สาธารณสุข  จำนวน  ๓  คน 
-  ลูกจาง    จำนวน  ๓  คน 

 สถานพยาบาลของเอกชน   จำนวน  -          แหง 
 รานขายยาแผนปจจุบัน   จำนวน  -          แหง 
 อัตราการมีและการใชสวมราดน้ำ   รอยละ    100 

ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)   จำนวน          8   แหง 
๔.๓ อาชญากรรม 

  อบต. ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน    ซึ่งทาง อบต.ก็
ไดดำเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว  จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกัน
อุบัติภัยอยางถูกวิธ ี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในหมูบานของ อบต.  จากการที่ทางสถานีตำรวจอำเภอสูงเนินไดแจงใหกับ อบต.

ทราบนั้นพบวาในเขต อบต.มีผูท่ีติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่นถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็
เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนำ  ประชาชน  หนวยงานของ อบต.ที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจำ 
การแกไขปญหาของ อบต.สามารถทำไดเฉพาะตามอำนาจหนาที่เทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การ
แจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอำนาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแลวแตกรณี 
ทั้งนี้  อบต.ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

 
 



ตามที่องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ไดดำเนินโครงการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือนำผลการสำรวจมาพิจารณาแกไขปญหาที่เกิดข้ึน
ใหแกหมูบาน ผลการสำรวจพบวาประชาชนในเขต อบต.พบวา ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน  156  คน  ดื่มสุรา 
59  คน 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  อบต. ไดดำเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงนิอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผูพิการ 
4. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พ่ึง    
5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน       

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
   ๕.1  เสนทางคมนาคม 

 มีถนนลาดยางจากอำเภอสูงเนิน- ตำบลโคงยาง    
 มีถนน คสล. เชื่อมระหวางหมูบานและตำบล   
 มีถนนหินคลุก ถนนดินและถนนลูกรัง     

  5.2 การไฟฟา 
ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกหมูบาน แตยังไมครบทุกครัวเรือน 

  5.3 การประปา 
  การประปาในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  มีการใหบริการจำหนายน้ำประปาหมูบาน

ใหกับประชาชน จำนวน  3  แหง คือ หมูที่ 1 หมูที่ 4 และหมูที่ 8 
  5.4 โทรศัพท 
   ในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  มีการสื่อสารท่ีสำคัญ ไดแก ทางโทรศัพทบานและ
โทรศพัทเคลื่อนที่ และมีเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก AIS, DTAC, TRUE 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขต อบต. รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  

ไดแก  ขาว  ขาวโพด  ออย   
๖.๒ การประมง 

  (ในเขต อบต.ไมมีการทำประมง)  
๖.๓ การปศุศัตว 

-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยง
ไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ   

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แหง 
รานอาหาร  ๔ แหง 
โรงภาพยนตร  - แหง 
สถานีขนสง  - แหง  
รานเกมส  ๓        แหง 



๖.๕ การทองเที่ยว 
  ในเขต อบต.ไมมีแหลงทองเที่ยว  แตไดสงเสริมการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นในชุมชน  เชน  การจัดงาน
ประเพณีตางๆ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
   ในเขต อบต. มีมีโรงงานอุตสาหกรรม   

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
ธนาคาร    - แหง สถานีบริการน้ำมัน  1 แหง 
บริษัท   - แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
หางหุนสวนจำกัด  - แหง ตลาดสด  - แหง 
รานคาตางๆ  5 แหง โรงฆาสัตว  - แหง 
ซุปเปอรมาเก็ต  -         แหง 
กลุมอาชพี 
มีกลุมอาชีพ  จำนวน  8  กลุม 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกำลังแรงงาน รอยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพื้นที่ต่ำกวาระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทำงานนอกพื้นที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานตางประเทศ  ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพื้นที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
สวนมากเปนที่อยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 

 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูที่นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   100  
     วัด      ๒    แหง        

   1.   วัดโคงยาง ตั้งอยูในพ้ืนที่หมูที่  ๓ 
   ๒. วัดมะรุม ตั้งอยูในพ้ืนที่หมูที่  4 
7.๒ ประเพณีและงานประจำป 

-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทำบุญกลางบาน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

7.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขต อบต.ไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทำเครื่อง
จักสารใชสำหรับในครัวเรือน     
  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช 
 
    



8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑ น้ำ  ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ำที่ไดจากน้ำฝน และน้ำดิบจากลำตะคลอง  ซึ่งจะตองนำมา

ผานกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนำข้ึนมาใชใหพอเพียงได และบาง
แหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 

8.๒ ปาไม  ในเขต อบต.ไมมีปาไม 
8.๓ ภูเขา  ในเขต อบต.ไมมีภูเขา 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในพื้นที่ของ อบต.สวนมากเปนพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย  รานคา  สถานประกอบการ  
ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กนอยที่เปนพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ไดแก  ดิน  น้ำ  ตนไม  
อากาศที่ไมมีมลพิษ  น้ำในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ำใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถ
หาแหลงน้ำสำหรับการเกษตรไดเพ่ิมขึ้น  เพราะพื้นที่สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เมื่อ
หมูบานแออัดขยะก็มากขึ้น  การแกไขปญหา  อบต.ไดจัดทำโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตาม
ความตองการของประชาชน  เชน โครงการจัดเก็บขยะตนทาง   โครงการปลูกตนไมในวันสำคัญตางๆ ในพื้นที่ของ
ตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของ อบต.ใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนที่พักผอน
หยอนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 
9. อื่นๆ  

9.๑  สรุปผลการสำรวจขอมูลพื้นฐานในเขต อบต.  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
  ตามที่องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง   ไดดำเนินโครงการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  เพ่ือนำผลการสำรวจมาพิจารณาแกไขปญหาที่เกิดข้ึน
ใหแกชุมชน ผลการสำรวจพบวาประชาชนในเขต อบต.นั้น ไมผานเกณฑการสำรวจ  ดังนี ้
  1)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จำนวน  156  คน 
  2)  ประชากรที่ดื่มสุรา  จำนวน  59  คน 
  3)  ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอปต่ำกวา  ๓๐,๐๐๐  บาท   จำนวน  4  ครัวเรือน    
  ผลการสำรวจดังกลาว  ถือวาเปนปญหาเรงดวนที่จะตองแกไข  
  การแกไขปญหา  
  ๑)  สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ให
เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  ๒)  รณรงค สงเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือใหประชาชนเกิด
ความตะหนักถึงโทษของการสูบบหุรี่ – ดื่มสุรา   
  ๓)  สงเสริมการประกอบอาชีพตางๆ ใหกับประชาชน เพ่ือเพิ่มรายได แกไขปญหาความยากจนใน
ชุมชน  
 9.๒  การแกไขปญหา 

๑)  สรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน   โดยรวมมือกับทุกภาคสวน  ไมวาจะเปน  อำเภอ  ตำรวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผูนำชุมชน  รวมทำกิจกรรมตางๆ กับชุมชน  ใหประชาชนเกิดความไววางใจและไดรับ
ความคุมครองทางสังคม  มีความเปนกลาง  รับทราบปญหาและเรงแกไข 

๒)  อำนวยความสะดวก ประสานงาน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน  
  ๓)  รวมมือกับอำเภอ  เกษตรอำเภอ  สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการใชประโยชนจากดินและ
น้ำใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพื่อพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส  



  ๔)  รวมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  สงเสริม  รณรงค ปองกัน  สุขภาพและอนามัย
ของประชาชน  สงเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  สงเสริม  สนับสนุน  เปดโอกาสใหเด็กไดรับการศึกษา  จัดกิจกรรมใหความรูตางๆ     
     
    ************************************ 
 
 


