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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

   องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเพชร 
ต าบลตระแสง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอ าเภอเมืองสุรินทร์ และห่างจากตัว
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีระยะทางห่างจากตัวเมืองเมืองสุรินทร์ ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ ๔28  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่โดยประมาณ 43.28  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๙,๗๐๔  ไร่ อาณาเขต
พ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  ๕  ส่วน  ดังนี้  ทิศเหนือจดต าบลคอโค    ทิศใต้จดต าบลนาบัว, ต าบลสวาย ทิศ
ตะวันออกจดต าบลคอโค, ต าบลเฉนียง และทิศตะวันตกจดต าบลหนองเต็ง   
            1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
  ต าบลตระแสง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงจากระดับน้ าทะเล ๑๕๐ เมตร มีความลาดเอียงเล็กน้อย  
จากทางทิศตะวันออก ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พื้นที่โดยทั่วไปใช้ในการประกอบอาชีพท านา และพืช
ไร่ของราษฎร  สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียว ดินมีสภาพเป็นกรด   มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า 
            1.3 ลักษณะภูมิอากาศ   
  ต าบลตระแสง ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุม
เขตร้อน สภาพอากาศโดยทั่วไปร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง  มีฤดู  ๓  ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว 
            1.๔ ลักษณะของแหล่งน้้า 
  ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการบริการประปาหมู่บ้าน และการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ 
และมีบางส่วนที่ใช้แหล่งน้ าธรรมชาติ และบ่อบาดาล เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้งต าบลตระแสง ประสบ
ปัญหาภัยแล้งเป็นประจ าทุกปี เนื่องจากแหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน และแห้งแล้ง 
  
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

    จ้านวนหมู่บ้าน (เขตการปกครอง) มี  ๑๒  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
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การปกครองต าบลตระแสง  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   ๑๒  หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ต้าแหน่งใน อบต. 

๑ ตระแสง นายอนุวัฒน์ เขียวหวาน  
ผู้ใหญ่บ้าน 

นายนรากร  เขียวหวาน 
นางสาวกมลศรี แถบเงิน 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

๒ โชคติม นายน้อย   หมายถูก 
ผู้ใหญ่บ้าน  

นางพรทิพา  จิตเย็น 
นางสายสมร  ชมชื่น 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

๓ ใหม่ นายดาว  บุญสุข 
ผู้ใหญ่บ้าน 

นางทัศนีย์   บุญสุข 
นายสังวาล  บุญศิริ 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

๔ หว้าน นายลาม เกิดพระ 
ผู้ใหญ่บ้าน  

นายเพลิน  จิตเย็น 
นายพันธ์  หมายถูก 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

๕ อังกรวง นายณรงค์  ประนิทา  
ผู้ใหญ่บ้าน 

นายนิพนธ์  ช่อทับทิม 
นางส าเนียง  ใจมั่น 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

๖ โคกเพชร นายเหือน  จิตเย็น 
ผู้ใหญ่บ้าน  

นายสน  สุขล้อม 
นายสุชีพ  จันทขัมมา 

รองประธาน สภาฯ. 
สมาชิก อบต. 

๗ ทนง นายสุพัฒน์  เสาสูง 
ผู้ใหญ่บ้าน 

นายภสุ  ธัญญพืช 
นายทองใบ  ชินโคตร 

เลขานุการสภาฯ 
สมาชิก อบต. 

๘ ตะโก นายประสพ ส ารวมจิตร 
ผู้ใหญ่บ้าน 

นายบุญยก  พวงขจร 
นายอวย  ช่อมะลิ 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

๙ รุ่งฤษี นายสนั่น  บูรณเจริญศิร ิ 
ก านันต าบลตระแสง 

นายฉลวย   ยิ่งมี 
นายพุธ  ช่อมะลิ 

ประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. 

๑๐ เสม็ด นางพรณัฐฎา  ศรีสุข 
ผู้ใหญ่บ้าน  

นายพรเทพ  สังข์จันทร์ 
นายสมชาย  บรรจุงาม 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

๑๑ ตาเตาะ นายพร ดีล้อม  
ผู้ใหญ่บ้าน 

นายประนอม  ท้าวไทยชนะ สมาชิก อบต. 
 

๑๒ ไปรเวง นายทองใจ  คิดชนะ  
ผู้ใหญ่บ้าน 

นายยนต์  ช่อมะลิ 
นายประถม มะลิวัลย์ 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

    ข้อมูลศักยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต้าบล 
(๑)   บุคลากรในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่น  จ านวน  ๔  คน 

 ๑.  นายพรเพ็ชร  สังข์จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
๒.  นางจารุณี  สีเข้มงาม    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
๓.  นายศักดิ์ศิริ  ศรีสุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
๔.  นางเสาวลักษณ์  วงศม์วลทอง    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 

3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 

  ข้อมูลประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนราษฎรของอ าเภอเมืองสุรินทร์  ข้อมูล  
ณ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕61  จ านวนทั้งหมดแยกตามเพศ ชาย ๓,647  คน  หญิง  ๓,735  คน  รวม  ๗,382  คน  
จ านวนครัวเรือน  2,118  ครัวเรือน  ความหนาแน่นประชากรต่อพ้ืนที่  ๒๓๒  คน/ตร.กม. 
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                3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 

อายุ (ปี) 
จ้านวน (คน) 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
เพศชาย เพศหญิง 

น้อยกว่า ๑ ปี – ๒ ปี 80 110 190 2.57 
๓-๕ ปี 120 138 258 3.49 
๖-๑๘ ปี 627 588 1,215 16.46 
๑๙-๒๕ ปี 399 365 764 10.35 
๒๖-๔๕ ปี 1,213 1,099 2,312 31.32 
๔๖-๖๐ ปี 687 747 1,434 19.43 
๖๐ ปีขึ้นไป 521 688 1,209 16.38 

รวม 3,647 3,735 7,382 100 

             แยกประชากรตามหมู่บ้าน/ครัวเรือน 

หมู่ที ่ บ้าน 
จ้านวนประชากร 

รวมจ้านวนประชากร จ้านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

๑ ตระแสง 590 630 1,220 377 
๒ โชคติม 347 388 735 201 
๓ ใหม ่ 529 526 1,055 274 
๔ หว้าน 243 237 480 110 
๕ อังกรวง 275 308 583 199 
๖ โคกเพชร 256 237 493 128 
๗ ทนง 240 213 453 159 
๘ ตะโก 266 248 514 140 
๙ รุ่งฤษี 279 292 571 164 

๑๐ เสม็ด 282 304 586 151 
๑๑ ตาเตาะ 136 124 260 84 
๑๒ ไปรเวง 206 231 437 131 

รวมท้ังสิ้น 3,649 3,738 7,387 2,118 

4. สภาพทางสังคม 
    การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา  4   แห่ง  ประกอบด้วย 
  1) โรงเรียนบ้านใหม่  หมู่ที่ ๓       2)  โรงเรียนบ้านโคกเพชร  หมู่ที่ ๖       
  3) โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ  หมู่ที่ ๘     4) โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา  หมู่ที่ ๑๐     
  - โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)  ๑ แห่ง ประกอบด้วย 
    โรงเรียนบ้านตระแสง  หมู่ที่ ๑     
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง ประกอบด้วย 
    1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง หมู่ที่ ๑    2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตระแสง หมู่ที่ ๖    
   ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตระแสง  ๑ แห่ง 

- กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลตระแสง  1 แห่ง 
 5. ระบบบริการขั้นพ้ืนฐาน 
   การคมนาคม  พ้ืนที่ต าบลตระแสง  ส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง โดยมีถนนสายสุรินทร์ -บุรีรัมย์ 
(ทางหลวงแผ่นดินสาย ๔๐๓ ตอนสุรินทร์-กระสัง) เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมระหว่างต าบล หมู่บ้าน ไปยังตัว
อ าเภอเมืองสุรินทร์  และจังหวัดสุรินทร์  โดยมีถนนลาดยาง  คอนกรีต  หินคลุก และลูกรังเชื่อมระหว่างถนนสาย
หลักไปยังหมู่บ้าน ภายในต าบล 
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            การไฟฟ้า   มีไฟฟ้าใช้ในทุกหมู่บ้าน  แต่ยังมีพ้ืนที่ตกค้างที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในบางส่วน ส าหรับไฟฟ้า
สาธารณะตามถนนสายส าคัญ ๆ   ยังมีความต้องการเพิ่มไฟฟ้าสาธารณะในบางจุด 
   การประปา  ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการบริการประปาหมู่บ้าน และการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
สุรินทร์ และมีบางส่วนที่ใช้แหล่งน้ าธรรมชาติ และบ่อบาดาล เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้งต าบลตระแสง 
ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจ าทุกปี เนื่องจากแหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน และแห้งแล้ง 
    การโทรคมนาคม/สื่อสาร มีโทรศัพท์ตามบ้านเรือนอยู่เป็นจ านวนน้อย มีตู้โทรศัพท์สาธารณะจ านวนน้อย
มากเมื่อเทียบกับความต้องการ มีสถานีชุมสาย/เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพ 
-ร้อยละ ๘๕  ประกอบอาชีพทางการเกษตร   -ร้อยละ ๑๐ ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
-ร้อยละ ๕    ประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ และอาชีพอ่ืนๆ 
เกษตรกรรม 
-พ้ืนที่ท านา ๑๕,๐๗๕ ไร่ ผลผลิต ๑๑,๙๖๔ ตัน/ปี 
-พ้ืนที่ท าสวน ๔๗๐  ไร ่
-พ้ืนที่ท าไร่ ๒๘๐  ไร่ 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
-โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ๑ แห่ง   -ร้านค้าต่างๆ   91 แห่ง 
-โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   1 แห่ง 

  7.  ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม 
           สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  -วัด   ๕  แห่ง ประกอบด้วย   -ส านักสงฆ ์  3 แห่ง ประกอบด้วย 

วัดเทพนิมิตร    หมู่ที่  ๑  ส านักสงฆ์พุทธศตวรรษ หมู่ที่  ๔          
วัดลุมพินีวัน   หมู่ที่  ๔  ส านักสงฆ์บ้านกระยูง  หมู่ที่  5 
วัดป่าแสงธรรม   หมู่ที่  ๕  ส านักสงฆ์โคกตามี หมู่ที่  ๑๒ 
วัดโพธิ์สลาด   หมู่ที่  ๖ 
วัดป่าจิตราวัลย์   หมู่ที่  ๗ 

  ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีนับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ ๙๘  และศาสนาอ่ืนๆ 
  8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 - น้ า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งจะต้องน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา    

 - ป่าไม ้ ในเขตต าบลตระแสง มีพ้ืนที่ป่าไม้ ไม่มาก เป็นป่าโปร่ง 
 - ภูเขา  ในเขตต าบลไม่มีภูเขา 
   คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ของต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  

ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ  เป็นต้น 

- เศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  
จ านวน  46  แห่ง   แหล่งน้ าทุกแห่งเคยเป็น  แหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลได้
ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 

ล าห้วย  13 แห่ง สระน้ า  10 แห่ง     ฝาย   ๒ แห่ง 
   หนองน้ า 1๓ แห่ง บ่อน้ าตื้น  1 แห่ง 
   ล าคลอง             5 แห่ง บ่อบาดาล  2 แห่ง 
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