
 
 

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ต้ัง แสดงที่ต้ังและระยะห่างจากอ าเภอ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน เลขท่ี 199 หมู่ 17 ต าบลวังตะเคียน  อ.กบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอ าเภอกบินทร์บุรี อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอกบินทร์บุรี 
ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ      ติดต่อกับ  อบต. บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศใต้    ติดต่อกับ  อบต. วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  อบต. ศาลาล าดวน อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  

 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  อบต. ต าบลย่านรี อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
มากบริเวณคลองห้วยไคร้สองค านี้  มารวมกันจึงเกิดเป็นวังตะเคียน หรือหมู่บ้านวังตะเคียน ต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันประมาณกว่าร้อยปีขึ้นไปเดิม ต าบลวังตะเคียนได้แยกมาจากต าบลย่านรี อ าเภอกบินทร์บุรี ข้อมูลพื้นฐาน
ของหมู่บ้านหรือชุมชน ต าบลวังตะเคียนหรือบ้านวังตะเคียน ได้มาจากค าว่า วังหมายถึงคุ้งน้ าท่ีมีความลึก หน้าแล้ง 
ก็ไม่แห้งค าว่าตะเคียน หมายถึง ต้นตะเคียนท่ีมีจ านวนมากขึ้นหนาแน่นในปี พ.ศ.2509 มี นายทา สิงห์ท่าเมือง 
เป็นก านันปกครองต าบลวังตะเคียนเป็นคนแรก มีเขตการปกครอง 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีเขตการปกครอง 17 
หมู่บ้าน  ต าบลวังตะเคียนอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอกบินทร์บุรีประมาณ 30 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังห วัด
ปราจีนบุรีประมาณ  80  กิโลเมตร        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผนที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
อ าเภอกบนิทรบ์ุรี    จังหวัดปราจีนบุร ี

 

 
 
 
 

 
 



 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ ต าบลวังตะเคียนมีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 77,811   ไร่  (124 ตาราง 
กิโลเมตร) พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเหมาะสมแก่การท าอาชีพเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง เพราะมี
แม่น้ าส าคัญไหลผ่านหลายสาย 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  อากาศโดยท่ัวไปร้อนช้ืน มี 3 ฤดู แต่มีฝนตกเกือบท้ังปี อุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 29 
– 31 องศาเซลเซียส 

ฤดูร้อน   อากาศจะร้อนพอสมควร  โดยเริ่มต้ังแต่ประมาณกลางเดือนมกราคม  ถึงเดือนเมษายน   ซึ่ง
อากาศจะร้อนมากในช่วงเกือบปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป   โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี  34 – 39  องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน   ช่วงฤดูฝนจะเริ่มต้ังแต่ปลายเดือนเมษายน  ถึง  เดือนพฤศจิกายน   และฝนจะตกหนักมาก
ในช่วงเดือนกรกฎาคม  ถึง  เดือนกันยายน  ปริมาณน้ าฝนโดยเฉล่ีย  3,550.9  มิลลิเมตร/ปี   อุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี  
26 – 29  องศาเซลเซียส      
 ฤดูหนาว  ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะไม่หนาวมากนัก จะมีลมพัดพาเอาความเย็น (ลมว่าว)  เข้ามาใน
หมู่บ้าน  ท าให้อากาศเย็นสบายอยู่เพียงไม่กี่วัน   โดยจะอยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมและต้นเดือนมกราคมของทุก
ปี  มีเพียงบางปีเท่านั้นท่ีมีอากาศหนาวเย็นอยู่หลายวัน  อุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ  24 – 27  องศาเซลเซียส      
 1.4 ลักษณะของดินสภาพดิน ในเขตต าบลวังตะเคียน ลักษณะเป็นดินร่วน 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 17  

หมู่บ้านมีพื้นท่ีอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมด 17 หมู่บ้าน ดังนี้ 
1.นายวิเชียร   สุดตา     ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ท่ี  1  บ้านโนนฝาว   
2.นายสมจิตร   ธรรมมะ  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ท่ี  2  บ้านเขากระแต    
3.นายวิไรศักดิ ์ ทุมกองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ท่ี  3  บ้านแก่ง     
4.นายแสวง   เบ้าโชติ  ผู้ใหญ่บ้าน    หมู่ท่ี  4  บ้านหนองหอย   

 5.นายกอบชัย   จิตพานิชย์ ก านันต าบลวังตะเคียน หมู่ท่ี  5  บ้านวังตะเคียน  
6.นายสมพร    เภาค า  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี  6  บ้านวังตะเคียน    
7.นายบรรดิษฐ  แก้วเคน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี  7   บ้านหนองคล้า    
8.นายวินัย   พรประเสริฐ  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ท่ี  8   บ้านเนินสูง   
9.นายกิตติศักดิ์  วงษ์ศรีทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี  9    บ้านคลองระก า   

 10.นางวารินทร ์  บอลล์  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ท่ี  10  บ้านห้วยกระบอก 
11.นายบรรเทา   เภาค า  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ท่ี  11  บ้านเนินนางาม  
12.นายกฤษณพงษ์ ลีวิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ท่ี  12  บ้านซ าป่าตอง   
13.นายวิฑูรย ์ ทาสิน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี  13  บ้านเนินหินกอง  
14.นายประจักร ศรีษะโม  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ท่ี  14  บ้านใหม่วังตะเคียน   
15.นายสุริยา  ชมสาร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี  15  บ้านใหม่ส าพันตา   
16.นายประหยัด   แสนเงิน ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ท่ี  16  บ้านโนนเจริญ    
17.นางจิดาภา     เพชรกังวาลย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี  17  บ้านคลองนางลิง   

2.2 การเลอืกต้ัง มี 17 เขตการเลือกต้ัง 
 



 
 

3.ประชากร  
3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 

ประชากรท้ังส้ิน 10,882  คน  แยกเป็นชาย 5,390 คน หญิง 5,492 คน จ านวนครัวเรือนท้ังหมด 3,570 
ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  ส านักทะเบียนอ าเภอกบินทร์บุรี)  

หมู่
ท่ี 

ชื่อหมู่ 
 
 

บ้าน 

ประชากร
ชาย 
(คน) 

ประชากรหญิง  
(คน) 

ประชากรรวม 
 (คน) 

จ านวนครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

1 บ้านโนนฝาว 253 256 509 229 
2 บ้านเขากระแต 343 301 644 198 
3 บ้านแก่ง 375 370 745 227 
4 บ้านหนองหอย 250 265 515 167 
5 บ้านวังตะเคียน 587 610 1197 509 
6 บ้านวังตะเคียน 403 473 876 297 
7 บ้านหนองคล้า 531 524 1055 335 
8 บ้านเนินสูง 205 204 409 133 
9 บ้านคลองระก า 409 395 804 271 

10 บ้านห้วยกระบอก 134 126 260 89 
11 บ้านเนินนางาม 234 216 450 126 
12 บ้านซ าป่าตอง 339 344 683 202 
13 บ้านเนินหินกอง 245 256 501 143 
14 บ้านใหม่วังตะเคียน 334 344 678 201 
15 บ้านใหม่ส าพันตา 163 173 336 99 
16 บ้านโนนเจริญ 283 314 597 157 
17 บ้านคลองนางลิง 302 321 623 187 
         รวม 5,390 5,492 10,882 3,570 

 
 
(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
10,905 10,877 10,869 10,882 10,898 

 
 
 
 



 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  ช่วงอายุ 0 - 30    เป็นชาย = 2,255 คน  เป็นหญิง = 2,121 คน รวม 4,376  คน 
  ช่วงอายุ 31 - 60  เป็นชาย = 2,452 คน  เป็นหญิง = 2,507 คน รวม 4,959  คน 
  ช่วงอายุ 61 – 90  เป็นชาย = 660   คน  เป็นหญิง = 838    คน รวม 1,498  คน 
  ช่วงอายุ 91 – 100 เป็นชาย = 23    คน  เป็นหญิง = 26      คน รวม 49     คน 
 
4.สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา  ต าบลวังตะเคียนมีสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี  
 -  โรงเรียนประถมศึกษา  8   โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน,โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร,
โรงเรียนบ้านแก่ง,โรงเรียนบ้านหอยหอย,โรงเรียนบ้านเขากระแต,โรงเรียนบ้านคลองระก า,โรงเรียนบ้านหนองคล้า
และโรงเรียนวัดเนินสูง   
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรยีนวังตะเคียนวิทยาคม 
 4.2 สาธารณสุข ประชาชนส่วนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยจาก อสม.ประจ าหมู่บ้าน สถานพยาบาลมี  
1  แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังตะเคียน 
 4.3 อาชญากรรม องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลัก
ขโมยทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนก็ได้
ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  จากการท่ีทางสถานี
ต ารวจภูธรวังตะเคียนได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเคียน  มีผู้ท่ีติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่า
ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ท่ีช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจ
หน้าท่ีเท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าท่ี  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด    
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ติดเช้ือเอดส์ 22 ราย  ผู้พิการ 380 ราย/ผู้สูงอายุ 1,462 ราย 

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนนุเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพึ่ง    

  5  ต้ังโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน  
 
 
 
 



 
 

5.ระบบบริการพืน้ฐาน           
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  ต าบลวังตะเคียน มีทางหลวงชนบท สาย ปจ. 2006 เป็นถนนสายหลักของ
ต าบลวังตะเคียน เส้นทางเช่ือมต่อระหว่างต าบลบ่อทองและต าบลวังท่าช้าง และเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 
หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 12 หมู่ท่ี 16 หมู่ท่ี 17 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 14 หมู่ท่ี 15 เป็นถนนลาดยาง  หมู่บ้านต่าง 
ๆ และถนนภายในหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง 
 5.2 การไฟฟ้า ต าบลวังตะเคียนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  จ านวน  17  หมู่บ้าน แต่ไม่ครบตามจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมด เนื่องจากมีครัวเรือนท่ีเพิ่มขึ้นทุกปีและตกส ารวจบ้างจ านวนครัวเรือนร้อยละ 10 ไม่มีไฟฟ้าใช้  
 5.3 การประปา  ต าบลวังตะเคียนมีระบบประปาท้ังหมด  28   แห่ง  
 5.4 โทรศัพท์ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคล่ือนท่ีติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 
 5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง ต าบลวังตะเคียนมีระบบการขนส่งสาธารณะ เช่น 
ไปรษณีย์ไทย 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเหมาะสมแก่การท าอาชีพเกษตร อาชีพหลักของประชากร คือ 

การท านา 14,428 ไร่ เกษตรกร 785  ราย มันส าปะหลัง  13,236 ไร่ เกษตรกร  349 ครัวเรือน  ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ 4,062 ไร่  เกษตรกร  243 ไร่ อ้อย 2,872 ไร่ เกษตรกร  53 ครัวเรือน  ยางพารา 1,657 ไร่ 
เกษตรกร 45 ราย  ไม้ผล 972 ไร่ 43 ราย  อาชีพเสริมคือ เล้ียงสัตว์ รับจ้างท่ัวไป ส่วนหลังฤดูเก็บเกี่ยวแรงงาน
ส่วนหนึ่งจะเข้าสู่โรงงาน  
  ข้อมูลแหล่งน้ าทางการเกษตร มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่านหลายสาย 
  ข้อมูลแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -  ล าน้ า, ล าห้วย, คลอง              37   แห่ง   
   -  บึง, หนอง และอื่น ๆ      8      แห่ง 
   แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
   -  ฝาย     13     แห่ง 
  -  บ่อโยก     31    แห่ง 
 -  สระน้ า     26    แห่ง 
 -  บ่อน้ าต้ืน             168   แห่ง 
 6.2 การประมง  (ในเขต อบต.วังตะเคียน ไม่มีการประมง)   
 6.3 การปศุสัตว์  มีการท าฟาร์มสุกร จ านวน 1  แห่ง /ฟาร์มเล้ียงไก่ 1 แห่ง  
 6.4 การบริการ   สถานีบริการน้ ามัน   มีทุกหมู่บ้าน /อู่เคาะพ่นสี  1 แห่ง   /ร้านค้า มีทุกหมู่บ้าน 
 6.5 การท่องเที่ยว ในเขต อบต. ไม่มีแหล่งท่องเท่ียว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  
การจัดงานประเพณีต่างๆ   
 6.6 อุตสาหกรรม จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   5   แห่ง 
 6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  4  กลุ่ม 
   ๑. กลุ่มเย็บกระเป๋า   ๒. กลุ่มผ้าไหม 
   3. กลุ่มเล้ียงสัตว์    4. กลุ่มท าไร่ 



 
 

 
 6.8 แรงงาน    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน 
ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นท่ีต่ ากว่าระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอก
พื้นท่ี  รวมทั้งแรงงานท่ีไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาท่ีพบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นท่ี
ส่วนมากเป็นท่ีอยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี การจัดงานบุญ/งานประเพณีต่าง ๆ  จะจัดกันตามความเช่ือท่ียึดถือ
ปฏิบัติกันมาทุกปีและตามจารีตประเพณี เช่นประเพณีลอยกระทง , วันสงกรานต์ ,วันออกพรรษา 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน ภาษาท่ีใช้เป็นภาษากลาง ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตพื้นท่ีได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเส่ือจากต้นกก  สานแห 

8.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
8.1 น้ า 

 ล าน้ า, ล าห้วย, คลอง       37   แห่ง   
   บึง, หนอง และอื่น ๆ         8      แห่ง 

8.2 ป่าไม้   พื้นท่ี ป่าสาธารณประโยชน์ ต าบลวังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
 

 

หมู่บ้าน 
 

ท่ีต้ังพื้นท่ีป่าสาธารณประโยชน์ 
เลขท่ี 
ปจ. 

จ านวนพื้นท่ี วัน/เดือน/ป ี
ท่ีออก ไร ่ งาน ตารางวา 

หมู่ 1 บ้านโนนฝาว โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ปจ.0512 5 2 80 3/03/2541 
 ป่าช้าสาธารณประโยชน์ ปจ.0481 17 - 56 4/02/2541 
 ท่ีสาธารณประโยชน์(แปลง 1 ) ปจ.0495 11 2 90 4/02/2541 
 ท่ีสาธารณประโยชน์(แปลง 2 ) ปจ.0480 3 1 32 4/02/2541 
 ท่ีสาธารณประโยชน์หมู่ 1 แปลง 2 ปจ.0496 1 3 50 4/02/2541 
หมู่ 2 บ้านเขากระแต ท่ีสาธารณประโยชน์หนองหิน(แปลง 1) ปจ.0796 85 2 07 11/01/2542 
 ท่ีสาธารณประโยชน์หนองหิน(แปลง 2) ปจ.0770 75 3 59 11/01/2542 
 ท่ีสาธารณประโยชน์หนองขามโครง ปจ.0815 151 3 80 5/02/2542 
 ท่ีต้ังโรงเรียนเขากระแต ปจ.0801 30 - 57 5/02 
 เป็นท่ีต้ังโรงเรียนวัดวังกวาง ปจ.0802 25 - 54 5/02/2542 
หมู่ท่ี 3 บ้านแก่ง โนนเขาดินสาธารณประโยชน์ ปจ.0842 77 3 18 11/03/2542 
 ท่ีต้ังโรงเรียนบ้านแก่ง (เก่า) ปจ.0675 7 - 89 18/08/2541 
 ป่าช้าสาธารณประโยชน์ ปจ.0498 11 9 68 4/02/2541 
       



 
 

 

หมู่บ้าน 
 

ท่ีต้ังพื้นท่ีป่าสาธารณประโยชน์ 
เลขท่ี 
ปจ. 

จ านวนพื้นท่ี วัน/เดือน/ป ี
ท่ีออก ไร ่ งาน ตารางวา 

หมู่ 4 บ้านหนองหอย ป่าช้าสาธารณประโยชน์ ปจ.0491 12 3 78 4/02/2541 
 ป่าสาธารณประโยชน์หนองยายเภา ปจ.0605 4 - 72 8/04/2541 
หมู่ 5 บ้านวังตะเคียน กรมชลประทาน โครงการห้วยไคร้ 13810 68 - 35 24/09/2542 
 ถนนทางเข้าหัวงานชลประทานห้วยไคร้ 18253 99 - 80 21/06/2526 
 สถานีต ารวจภูธรต าบลวังตะเคียน ปจ.1328 11 2 67 18/12/2546 
 โครงชลประทานห้วยไคร้ 25120 68 - 27 28/06/2528 
 หนองเอวะเม ปจ.0845 216 2 21 11/03/2542 
หมู่ 6 บ้านวังตะเคียน โครงการครองห้วยไคร ้ 10376 26 - 30 25/06/2522 
 โครงการครองห้วยไคร ้ 10447 91 - 20 5/07/2522 
 โครงการครองห้วยไคร ้ 18252 46 3 40 21/06/2526 
หมู่ 7 บ้านหนองคล้า บ้านหนองคล้าสาธารณประโยชน์ ปจ.0528 121 - 94 3/03/2541 
 โรงเรียนวัดหนองคล้า ปจ.0458 7 - 3 30/01/2541 
 บ้านโปร่งประทุนสาธารณประโยชน์ ปจ.0497 288 2 72 4/02/2541 
หมู่ 8 บ้านเนินสูง บ้านเนินสูงสาธารณประโยชน์ ปจ.0614 291 - 94 25/05/2541 
 โรงเรียนบ้านเนนิสูง 35686 24 3 68 29/07/2530 
หมู่ 9 บ้านคลองระก า ป่าสาธารณประโยชน์ ปจ.0619 10 1 34 25/05/2541 
หมู่ 11 บ้านเนินนางาม-
บ้านเนินกกเกตุ 

โนนเขาดิน ปจ.1331 142 3 25 26/05/2547 

หมู่ 12บ้านซ าป่าตอง ป่าช้าบ้านซ าป่าตอง ปจ.1313 19 3 18 17/07/2546 
 โรงเรียนบ้านซ าป่าตอง ปจ.0897 68 3 47 26/05/2542 
หมู่13 บ้านเนินหินกอง ท่ีสาธารณประโยชน์เหล่ายาว(แปลง 1) ปจ.0621 40 2 71 25/05/2541 
 ท่ีสาธารณประโยชน์เหล่ายาว(แปลง 2) ปจ.0622 28 3 64 25/05/2541 

 
 8.3 ภูเขา  ในเขต อบต. ไม่มีภูเขา 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นท่ีของ อบต.ส่วนมากเป็นพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูก ท่ีอยู่อาศัย  
ร้านค้า    และมีพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นท่ีบางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่
สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่น  และน้ าฝนน้ าใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นท่ีส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มาก
ขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน 

 


