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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 าบลสวายทิศตะวันออก
จดต าบลคอโค, ต าบลเฉนียง และทิศตะวันตกจดต าบลหนองเต็ง   
 

 
            
   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
  ต าบลตระแสง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงจากระดับน้ าทะเล ๑๕๐ เมตร มีความลาดเอียงเล็กน้อย  
จากทางทิศตะวันออก ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พื้นที่โดยทั่วไปใช้ในการประกอบอาชีพท านา และพืช
ไร่ของราษฎร  สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียว ดินมีสภาพเป็นกรด  มีความอุดมสมบูรณ์
ต่ า 
           1.3 ลักษณะภูมิอากาศ   
  ต าบลตระแสง ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุม
เขตร้อน สภาพอากาศโดยทั่วไปร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง  มีฤดู  ๓  ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว 
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          1.๔ ลักษณะของดินแหล่งน้้า 
ลักษณะของดินของต าบลตระแสง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นดินร่วนปนทราย ฉะนั้น 

ดินในต าบลตระแสงจึงอุ้มน้ าได้น้อย 

  
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตปกครองต าบลตระแสง  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๒  หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

๑ ตระแสง นายอนุวัฒน์ เขียวหวาน  
๒ โชคติม นายน้อย   หมายถูก  
๓ ใหม่ นายดาว  บุญสุข 
๔ หว้าน นางสาวฐิติยา  เกิดกล้า  
๕ อังกรวง นายณรงค์  ประนิทา  
๖ โคกเพชร นายเหือน  จิตเย็น  
๗ ทนง นายสุพัฒน์  เสาสูง 
๘ ตะโก นายประสพ ส ารวมจิตต์ 
๙ รุ่งฤษี นายสนั่น  บูรณเจริญศิร ิ (ก านันต าบลตระแสง) 

๑๐ เสม็ด นางพรณัฐฎา  ศรีสุข  
๑๑ ตาเตาะ นายพร ดีล้อม  
๑๒ ไปรเวง นายทองใจ  คิดชนะ  

     2.2  การเลือกตั้ง  การเลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตระแสง โดยเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ 2  คน ดังนี้ 

สมาชิก อบต. ต้าแหน่งใน อบต. 

นายนรากร  เขียวหวาน 
นางสาวกมลศรี แถบเงิน 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

นางพรทิพา  จิตเย็น 
นางสายสมร  ชมชื่น 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

นางทัศนีย์   บุญสุข 
นายสังวาล  บุญศิริ 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

นายเพลิน  จิตเย็น 
นายพันธ์  หมายถูก 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

นายนิพนธ์  ช่อทับทิม 
นางส าเนียง  ใจมั่น 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

นายสน  สุขล้อม 
นายสุชีพ  จันทขัมมา 

รองประธาน สภาฯ. 
สมาชิก อบต. 

นายภสุ  ธัญญพืช 
นายทองใบ  ชินโคตร 

เลขานุการสภาฯ 
สมาชิก อบต. 

นายบุญยก  พวงขจร สมาชิก อบต. 
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สมาชิก อบต. ต้าแหน่งใน อบต. 

นายอวย  ช่อมะลิ สมาชิก อบต. 
นายฉลวย   ยิ่งมี 
นายพุธ  ช่อมะลิ 

ประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. 

นายพรเทพ  สังข์จันทร์ 
นายสมชาย  บรรจุงาม 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

นายประนอม  ท้าวไทยชนะ สมาชิก อบต. 
นายยนต์  ช่อมะลิ 
นายประถม มะลิวัลย์ 

สมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. 

 
3. ประชากร 
          3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
  ข้อมูลประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนราษฎรของอ าเภอเมืองสุรินทร์  ข้อมูล  
ณ  เดือน  พฤษภาคม  ๒๕64  จ านวนทั้งหมดแยกตามเพศ ชาย ๓,619  คน  หญิง  ๓,746  คน  รวม  ๗,365  
คน  จ านวนครัวเรือน  2,156  ครัวเรือน  ความหนาแน่นประชากรต่อพ้ืนที่  ๒๓๒  คน/ตร.กม. 

หมู่ที่ บ้าน 
จ้านวนประชากร 

รวมจ้านวนประชากร จ้านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

๑ ตระแสง 590 629 1,219 385 
๒ โชคติม 349 387 738 205 
๓ ใหม ่ 523 530 1,053 283 
๔ หว้าน 248 237 485 111 
๕ อังกรวง 276 311 587 205 
๖ โคกเพชร 240 241 481 131 
๗ ทนง 235 217 453 162 
๘ ตะโก 267 248 515 140 
๙ รุ่งฤษี 269 289 558 165 

๑๐ เสม็ด 272 303 575 152 
๑๑ ตาเตาะ 132 119 251 85 
๑๒ ไปรเวง 219 233 452 137 

รวมทั้งสิ้น 3,620 3,746 7,366 2,156 
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         3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร  ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2564 

อาย ุ(ปี) 
จ้านวน (คน) 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
เพศชาย เพศหญิง 

น้อยกว่า ๑ ปี – ๒ ปี 94 97 191 2.59 
๓-๕ ป ี 81 120 201 2.73 
๖-๑๘ ป ี 610 593 1,203 16.33 
๑๙-๒๕ ป ี 367 343 710 9.64 
๒๖-๔๕ ป ี 1,197 1,060 2,257 30.65 
๔๖-๖๐ ป ี 701 771 1,472 19.99 
๖1 ปีขึ้นไป 570 761 1,331 18.07 

รวม 3,620 3,745 7,365 100 
 
4. สภาพทางสังคม 
             4.1  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 ได้แก่ โรงเรียนบ้านตระแสง  หมู่ที่ ๑     
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๒  แห่ง ประกอบด้วย 
    1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง หมู่ที่ ๑    2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตระแสง หมู่ที่ ๖    
 

การศึกษา จ้านวน ร้อยละ 
ไม่เคยศึกษา 63 1.17 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 2 0.04 
ประถม (ป.1 – ป.6) 3,133 58.33 
มัธยมต้น (ม.1 - ม.3) 858 15.97 
มัธยมปลาย (ม.4 - ม.6) 684 12.74 
อนุปริญญา/ป.ว.ส. 227 4.23 
ปริญญาตรี 395 7.35 
สูงกว่าปริญญาตรี 9 0.17 

รวม 5,371 100 
 
          4.2  สาธารณสุข ข้อมูล  ณ  เดือน มิถุนายน  2564 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตระแสง  ๑ แห่ง 

- กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลตระแสง  1 แห่ง 
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      ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         4.3 อาชญากรรม 
  ต าบลตระแสงได้รับการดูแลพ้ืนที่จากสถานีต ารวจภูธรเมืองสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองสุรินทร์ เพ่ือดูแลประชาชน และการป้องกันด้านอาชญากรรมต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
         4.4 ยาเสพติด 
  ต าบลตระแสงมีปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนบางหมู่โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งจะมีทั้งคน
เสพ และคนจ าหน่าย แต่ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการปราบปรามด้านยาเสพติด ท าให้ปัญหาลด
น้อยลง 
         4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  ๑) ข้อมูลผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพต าบลตระแสง ณ เดือน มีนาคม ประจ าปี งบประมาณ 2564 
 

รับเบี้ยประเภท หมู่ 1-12 
อายุ 60-69 ปี 692 
อายุ 70-79 ปี 408 
อายุ 80-89 ปี 186 
อายุ 90 ปีขึ้นไป 32 

รวม 1,318 
  
 
 
 
 
 

หมู่บ้าน 
 

จ้านวนผู้ป่วย 
โรคเบาหวาน 

จ้านวนผู้ป่วย 
โรคความดัน 

จ้านวนผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง 

บ้านตระแสง 22 20 0 
บ้านโชคติม 21 13 3 
บ้านใหม่ 16 20 2 

บ้านหว้าน 4 2 1 
บ้านอังกรวง 11 6 1 
บ้านโคกเพชร 7 10 1 

บ้านทนง 8 10 1 
บ้านตะโก 8 8 2 
บ้านรุ่งฤษี 4 4 1 
บ้านเสม็ด 6 13 1 

บ้านตาเตาะ 4 3 2 
บ้านไปรเวง 2 8 1 

รวม 113 117 16 
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  ๒) ข้อมูลผู้พิการรับเบี้ยยังชีพต าบลตระแสง ณ เดือน มีนาคม ประจ าปี งบประมาณ 2564 
 

รับเบี้ยประเภท หมู่ 1-12 
การมองเห็น 27 
ได้ยิน/สื่อความหมาย 55 
เคลื่อนไหว/ทางร่างกาย 113 
จิตใจ/พฤติกรรม 20 
ทางสติปัญญา 17 
ทางการเรียนรู้ 0 
ออทิสติค 1 
พิการซ้ าซ้อน 16 

รวม 249 
  
  ๓) ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์รับเบี้ยยังชีพต าบลตระแสง ณ เดือน มีนาคม ประจ าปี งบประมาณ 2564 
 

รับเบี้ยประเภท หมู่ 1-12 
ผู้ป่วยเอดส์ 33 

รวม 33 
 

5. ระบบบริการขั้นพื้นฐาน 
   การคมนาคม  พ้ืนที่ต าบลตระแสง  ส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง โดยมีถนนสายสุรินทร์ -บุรีรัมย์ 
(ทางหลวงแผ่นดินสาย ๔๐๓ ตอนสุรินทร์-กระสัง) เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมระหว่างต าบล หมู่บ้าน ไปยังตัว
อ าเภอเมืองสุรินทร์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยมีถนนลาดยาง คอนกรีต หินคลุก และลูกรังเชื่อมระหว่างถนนสายหลัก
ไปยังหมู่บ้าน ภายในต าบล 
            การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ในทุกหมู่บ้าน แต่ยังมีพ้ืนที่ตกค้างที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบางส่วน ส าหรับไฟฟ้าสาธารณะ
ตามถนนสายส าคัญ ๆ ยังมีความต้องการเพิ่มไฟฟ้าสาธารณะในบางจุด 
   การประปา ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการบริการประปาหมู่บ้าน และการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
สุรินทร์ และมีบางส่วนที่ใช้แหล่งน้ าธรรมชาติ และบ่อบาดาล เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้งต าบลตระแสง 
ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจ าทุกปี เนื่องจากแหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน และแห้งแล้ง 
    การโทรคมนาคม/สื่อสาร มีโทรศัพท์ตามบ้านเรือนอยู่เป็นจ านวนน้อย ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละบ้านนิยมใช้
โทรศัพท์มือถือส่วนตัว เพื่อให้การติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น และยังมีการให้บริการอินเตอร์เน็ตประจ าหมู่บ้านเพ่ือให้
ประชาชนได้สืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ        

6. ระบบเศรษฐกิจ 
การประกอบอาชีพ 
  - เกษตรท านา  ร้อยละ  27.67 
  - เกษตรท าไร่  ร้อยละ    0.07 
  - เกษตรท าสวน  ร้อยละ     0.04 
  - พนักงาน-รับราชการ ร้อยละ    1.23 
  - พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ    0.06 
  - พนักงานบริษัท  ร้อยละ    0.22 
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  - รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ  38.80 
  - ค้าขาย   ร้อยละ    2.89 
  - ธุรกิจส่วนตัว  ร้อยละ    0.39 
  - อาชีพอ่ืนๆ  ร้อยละ    1.27 
 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
-โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ๑ แห่ง   -ร้านค้าต่างๆ   91 แห่ง 
-โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   1 แห่ง 

 7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
    ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีนับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ ๙๘  และศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 2 
                   สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  -วัด   6  แห่ง ประกอบด้วย   -ส านักสงฆ ์ 2  แห่ง ประกอบด้วย 

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

 7.2  ประเพณีพื้นบ้านและงานประจ้าปี 
     ประเพณีพ้ืนบ้านของต าบลตระแสง มีดังนี้ 
  1. ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ  เป็นประเพณีบูชา เซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เป็น
การแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษ 
  2. ประเพณีบุญข้าวเปลือก ม.2 จะท าในหน้าเกี่ยวข้าวก่อนจะน าข้าวเปลือกข้ึนยุ้ง 
  3. ประเพณีเล่นแม่มด เป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวบ้านว่าผู้ที่ป่วยจะหายจากอาการป่วย  
 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลตระแสง 
  1. ภูมิปัญญาด้านการเป่ารักษาโรคจากพิษสัตว์   
  2. ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหม  
  3. ภูมิปัญญาด้านการประดิษฐ์เครื่องจักสาน เช่น สานแห่ ตะกร้า ตะกร้าฟักไข่ไก่ เป็นต้น 
  4. ภูมิปัญญาด้านการประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา เช่น เตา  
  5  ภูมิปัญญาด้านการประดิษฐ์เครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน เช่น กลอง ซอ ตะโพน เป็นต้น 
  6  ภูมิปัญญาด้านการร้อยมาลัยดอกไม้ 
      ภาษาถ่ิน  ประชาชนต าบลตระแสงจะใช้ภาษาหลักในการสื่อสารคือภาษาประจ าชาติคือ ภาษาไทยเป็น
หลัก และใช้ภาษาถ่ินที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ คือภาษาเขมร เพราะจังหวัดสุรินทร์มีชายแดนติดต่อกับ
ประเทศกัมพูชา 
  7.4  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  1. ผ้าไหม (บ้านโชคติม ม.2) 
  2. เครื่องปั้นดินเผา (เตาบ้านใหม่ ม.3) 
  3. น้ าพริก (บ้านอังกรวง ม.5) 



๘ 
 

 

  4. ไข่เค็มสมุนไพร (บ้านเสม็ด ม.10) 
  5  หมูแดดเดียว (บ้านเสม็ด ม.10) 
 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1. น้ า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งจะต้องน ามา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา   

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) มีทั้งแหล่งน้ าธรรมชาติ และบ่อบาดาล เพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้งต าบลตระแสง ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจ าทุกปี เนื่องจากแหล่งน้ าธรรมชาติตื้น
เขิน แหล่งน้ าทุกแห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการปรับปรุง
ก่อสร้างข้ึนใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ 
 

หมู่บ้าน ชื่อแหล่งน้้า ขนาด/พื้นที่ 
บ้านตระแสง ม.1 1. คลองท านบหลวง 

2. หนองทม 
3. หนองท านบหลวง 
4. หนองกระหาด 
5. หนองตากุล 

กว้าง 5 ม. ยาว 1.5 ม. 
6 ไร่ 1 งาน 74 ตรว. 
17 ไร่ 
15 ไร่ 
10 ไร่ 2 งาน 

บ้านโชคติม ม.2 1. ห้วยโชคติม 
2. หนองติม 
3. หนองโชง 

ขนาดพ้ืนที่ 1,459 ม. 
13 ไร่ 2 งาน 25 ตรว. 
2 ไร่ 1 งาน 25 ตรว. 

บ้านใหม่ ม.3 1. ล าน้ าช ี
2. หนองท านบสาธารณะประโยชน์ 
3. หนองระหาร 
4. หนองลุมพุก 
5. หนองตาลี 
6. คลองล าห้วยไผ่ 
7. สระประปาหมู่บ้าน 
8. อ่างเก็บน้ า แก้มลิงบ้านขาม 

กว้าง 20 ม. ยาว 1,000 ม. 
65 ไร่ 
19 ไร่ 
3 งาน 97 ตรว. 
7 ไร่ 
กว้าง 26 ม. ยาว 600 ม. 
9 ไร่ 
99 ไร่ 

บ้านหว้าน ม.4 1. ล าน้ าช ี
2. หนองกก 
3. หนองอรุณ 
4. คลองล าห้วยไผ่ 
5. สระสาธารณะประโยชน์ข้าง
ศาลากลางหมู่บ้าน 
6. อ่างเก็บน้ าท านบทุ่งล าหาด 

กว้าง 20 ม. ยาว 4,000 ม. 
2 ไร่ 
1 ไร่ 
กว้าง 35 ม. ยาว 2,000 ม. 
2 ไร่ 
 
100 ไร่ 

บ้านอังกรวง ม.5 1. คลองอังกรวงร่วมใจไทยนิยม
ยั่งยืน 
2. สระน้ าบ้านโคกอาวงศ์ 
3. หนองอังกรวง 
4. หนองหัวช้าง  
 

ยาว 3 กม. 
 
1 ไร่ 3 งาน 39 ตรว. 
3 งาน 21 ตรว. 
7 ไร่ 



๙ 
 

 

หมู่บ้าน ชื่อแหล่งน้้า ขนาด/พื้นที่ 
บ้านโคกเพชร ม.6 1. คลองล าห้วยหลัก 

2. สระท านบหลวง 
3. สระโคกเพชร 
4. สระเปดียก 
5. สระวัดโพธิ์สลาด 
6. สระโรงเรียนบ้านโคกเพชร 

กว้าง 35 ม. ยาว 1,000 ม. 
6 ไร่ 
5 ไร่ 
9 ไร่ 
2 ไร่ 
1 ไร่ 

บ้านทนง ม.7 1. ห้วยหลัก 
2. หนองมุง 
3. หนองตะวันออก 
4. หนองโพธิ์ 
5. หนองใต ้

กว้าง 35 ม. ยาว 1,500 ม. 
1 งาน 47 ตรว. 
11 ไร่ 2 งาน 7 ตรว.  
27 ไร่ 3 งาน 10 ตรว. 
3 งาน 42 ตรว. 

บ้านตะโก ม.8 1. คลองบ้านตะโก 
2. สระศาลากลางหมู่บ้าน 

กว้าง 10 ม. ยาว 2,500 ม. 
2 งาน 

บ้านรุ่งฤษ ีม.9 1. หนองฤษี 
2. หนองเส็ม  
3. หนองส าโรง 
4. สระน้ า 
5. หนองกก 

1 ไร่ 1 งาน 45 ตรว. 
1 ไร่ 3 งาน 84 ตรว. 
1 ไร่ 2 งาน 20 ตรว. 
1 ไร่ 1 งาน 40 ตรว. 
2 ไร่ 2 งาน 28 ตรว. 

บ้านเสม็ด ม.10 1. หนองสวางกอง 
2. หนองปะจิก 
3. หนองเสมท์ 
4. หนองอ าปึล 
5. คลองสวางกอง  

17 ไร่ 1 งาน 99 ตรว. 
4 ไร่ 1 งาน 97 ตรว. 
11 ไร่ 77 ตรว. 
2 ไร่ 38 ตรว. 
ยาว 7 กม. 

บ้านตาเตาะ ม.11 1. หนองโชค 
2. หนองปรือ 
3. คลองล าห้วยหลัก 

10 ไร่ 
6 ไร่ 
กว้าง 30 ม. ยาว 2,000 ม. 

บ้านไปรเวง ม.12 1. ห้วยโตง  
 

 8.2  ป่าไม ้ ในเขตต าบลตระแสง มีพ้ืนที่ป่าไม้ ไม่มาก เป็นป่าโปร่ง 
   คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ของต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  

ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ เป็นต้น 

 
  9. อ่ืนๆ - 
  
 


