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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตะขบ 
 

๒.๑  ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ  
 

  องค์การบริหารสํวนต าบลตะขบเดิมเป็นสภาต าบลตะขบ  จากนั้นได๎รับการยกฐานะขึ้น
จากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารสํวนต าบลตะขบ  เมื่อวันที่ 29  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารสํวนต าบล  ลงวันที่ 1๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๙  โดยมีเขต
ตามเขตต าบล  ยกเว๎นสํวนที่อยูํในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยูํ ในต าบล  องค์การบริหารสํวนต าบล
ตะขบจึงมีหมูํบ๎านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 22 หมูํบ๎าน  โดยพ้ืนที่บางสํวนของ  ม.1, ม.9  และ      
ม.17  จะอยูํในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลตะขบ   
 
ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 
 

 
รูปภาพ ดวงตราประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 

 
ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารสํวนต าบลตะขบ ใช๎ตราสัญลักษณ์ ต๎นตะขบบนพ้ืน     

สีเขียว อยูํภายในรูปวงกลมขนาด 5 เซนติเมตร  ซึ่งต๎นตะขบเป็นต๎นไม๎ที่มีลักษณะเป็นทรงพํุมใหญํ แผํกิ่ง
ก๎านสยาย ใบคลุมซ๎อนหนาแนํนเป็นปึกแผํน  ในอดีตต๎นตะขบจะมีอยูํเป็นจ านวนมากบริเวณคลองส าลายที่
อยูํด๎านเหนือของต าบลจนได๎ชื่อวําเป็นดงตะขบ  และกลายเป็นชื่อต าบลตะขบในเวลาตํอมา  องค์การ
บริหารสํวนต าบลตะขบจึงได๎ใช๎ตราสัญลักษณ์เป็นต๎นตะขบบนพื้นสีเขียวเพ่ือแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
พ้ืนที่  ความเป็นปึกแผํน และความรํมเย็นเป็นสุขของประชาชนในท๎องถิ่น 
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ที่ตั้ง 
องค์การบริหารสํวนต าบลตะขบ  เป็น ๑ ใน ๑๖  ต าบลในอ าเภอปักธงชัย  จังหวัด

นครราชสีมา  ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของอ าเภอปักธงชัย มีระยะทางหํางจากอ าเภอประมาณ ๒๘ กิโลเมตร  
และอยูํทางทิศใต๎ของจังหวัดนครราชสีมา  หํางจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร  
มีอาณาเขต  ติดตํอดังนี้ 

 
ทิศเหนือ ติดตํอกับ ต าบลมะเกลือเกํา อ าเภอสูงเนิน 
    ต าบลมะเกลือใหมํ อ าเภอสูงเนิน 

ต าบลหนองตะไก๎  อ าเภอสูงเนิน 
ต าบลตะคุ   อ าเภอปักธงชัย 

 ทิศใต้  ติดตํอกับ ต าบลวังหมี  อ าเภอวังน้ าเขียว 
     ต าบลวังน้ าเขียว  อ าเภอวังน้ าเขียว 

ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ต าบลสุขเกษม  อ าเภอปักธงชัย 
ต าบลบํอปลาทอง อ าเภอปักธงชัย 
ต าบลล านางแก๎ว  อ าเภอปักธงชัย 

 ทิศตะวันตก ติดตํอกับ ต าบลระเริง  อ าเภอวังน้ าเขียว 
     ต าบลคลองมํวง  อ าเภอปากชํอง 
 

 
 

รูปภาพ  แผนที่ต าบลตะขบ 
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เขตปกครอง  องค์การบริหารสํวนต าบลตะขบมีจ านวนหมูํบ๎านในเขตการปกครอง  รวม 22 หมูํบ๎าน คือ 
 

 หมูํที่ 1  ตะขบ  ผู๎ปกครอง นายสยาม นามปัญญา ก านัน 
หมูํที่ 2 ยางกระทุง ผู๎ปกครอง นายแผน ธรรมวิสิทธิ์กุล ผู๎ใหญํบ๎าน 

 หมูํที่ 3 กุดคล๎า  ผู๎ปกครอง นายอ านาจ แสนสระน๎อย ผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 4 บุชะอม  ผู๎ปกครอง นางสาวสะสม ชื่นสระน๎อย ผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 5 คลองน้ าขาว ผู๎ปกครอง นายมนัส ชํวยพิมาย ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที ่6 น๎อย  ผู๎ปกครอง นางส ารวย ค าเกษม  ผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที ่7 หนองไผํ  ผู๎ปกครอง นางม๎วย   ดีสูงเนิน  ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที ่8 คลองสาริกา ผู๎ปกครอง นายสุภาพ เวทสันเทียะ ผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที ่9 บุหัวช๎าง  ผู๎ปกครอง นายนุกูล พฤกษาศรี ผู๎ใหญํบ๎าน 

หมูํที ่10 โคกส าราญ ผู๎ปกครอง นางยุพิน มงคลฝั่ง  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที ่11 หนองปล๎อง ผู๎ปกครอง นางศศิธร แชํมพรมราช ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที ่12 โคกเหิบ ผู๎ปกครอง นายภัทรพล ใหญํพรมราช ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที ่13  ตะเคียนคูํ ผู๎ปกครอง นายประทีบ รู๎การนา  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที ่14 โคกตะกุด ผู๎ปกครอง นายสมาน   สาระนาสระน๎อย ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที ่15 เขาพญาปราบ ผู๎ปกครอง นายอวยชัย งาตะขบ  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที ่16 น้ าซับ  ผู๎ปกครอง นายสายยนต์   ทบแก๎ว  ผู๎ใหญํบ๎าน 

 หมูํที ่17 หนองรังกา ผู๎ปกครอง นายสุวัฒน์ แพวตะคุ ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที ่18 หนองไทรงาม ผู๎ปกครอง นายผิน  ขันด า  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที ่19 ชุมชนพัฒนา ผู๎ปกครอง นายสุนทร หวังหมูํกลาง ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที ่20 หนองบอน ผู๎ปกครอง นายสมชาย แนบตะขบ ผู๎ใหญํบ๎าน 

 หมูํที ่21 โนนสมบูรณ์ ผู๎ปกครอง นายวิรัตน์ ซอยตะคุ ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที ่22 สวนพัฒนา ผู๎ปกครอง นางสาวเสาวนีย์ รุํงศิริอนันต์ ผู๎ใหญํบ๎าน 

 
ภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารสํวนต าบลมี  2  ลักษณะ  ได๎แกํ 
 สภาพทางภูมิศาสตร์ทางตอนเหนือขององค์การบริหารสํวนต าบล (ครึ่งหนึ่งของต าบล) มีลักษณะเป็น  

ที่ราบลุํมเป็นชํวง ๆ  มีลักษณะของดินเป็นดินเหนียวเหมาะแกํการปลูกข๎าว  มีล าคลอง  และ       
คลองชลประทานไหลผํานรวมทั้งสิ้น 2  สาย  การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของประชาชน
สามารถด าเนินการได๎ตลอดทั้งปี   

 สภาพทางภูมิศาสตร์ทางตอนใต๎  ขององค์การบริหารสํวนต าบล  มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบสูง  มีลักษณะ
ของดินเป็นดินรํวนปนทราย  มีล าห๎วย  เหมาะแกํการปลูกมันส าปะหลัง  ข๎าว  ข๎าวโพด  พืชไรํ       
การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของประชาชนต๎องรอแตํเพียงน้ าฝนเพียงอยํางเดียว  ถ๎าปีใด    
ฝนไมํตกต๎องตามฤดูกาลท าให๎ประชาชนต๎องประสบภัยแล๎งในปีนั้น 
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พื้นที่ ต าบลตะขบเป็นต าบลขนาดใหญํ  มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ
213,750 ไรํ  หรือ 342 ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตปกครององค์การบริหารสํวนต าบลตะขบ  ประมาณ
206,250 ไรํ  หรือ 330 ตารางกิโลเมตร  สํวนที่เหลือจะอยูํในเขตเทศบาลต าบลตะขบ  โดยมีเนื้อที่     
ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลตะขบแยกเป็นรายหมูํบ๎านดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที ่(ไร่) อันดับ 

1 ตะขบ 1,000 21 
2 ยางกระทุง 3,632 11 
3 กุดคล๎า 2,860 14 
4 บุชะอม 2,400 18 
5 คลองน้ าขาว 22,100 3 
6 น๎อย 14,175 7 
7 หนองไผํ 24,800 2 
8 คลองสาริกา 20,700 4 
9 บุหัวช๎าง 2,500 17 

10 โคกส าราญ 26,700 1 
11 หนองปล๎อง 13,030 8 
12 โคกเหิบ 2,800 15 
13 ตะเคียนคูํ 14,853 6 
14 โคกตะกุด 2,170 19 
15 เขาพญาปราบ 3,000 13 
16 น้ าซับ 2,742 16 
17 หนองรังกา 500 22 
18 หนองไทรงาม 3,600 12 
19 ชุมชนพัฒนา 2,000 20 
20 หนองบอน 17,300 5 
21 โนนสมบูรณ ์ 12,305 9 
22 สวนพัฒนา 11,083 10 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 
  

 ทรัพยากรดิน 
  จากการศึกษาสภาพปัญหาของทรัพยากรดินที่ใช๎ในการเกษตรกรรมของพ้ืนที่ต าบลตะขบ 
ตามรายงานเขตการใช๎ที่ดินต าบลตะขบ (2551) ของส านักส ารวจดินและการวางแผนการใช๎ที่ดิน       
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พบวําสํวนใหญํเป็นดินทรายปนดินรํวนซึ่งมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ซึ่งดินที่มีปัญหามีดังนี้ 

 ดินคํอนข๎างเป็นทรายที่ลุํม มีเนื้อที่ประมาณ 9,145 ไรํ 
 ดินคํอนข๎างเป็นทรายที่ดิน มีเนื้อที่ประมาณ 31,883 ไรํ 
 ดินทรายจัดที่ดิน  มีเนื้อท่ีประมาณ 2,811 ไรํ 
 ดินตื้นที่ดอน มีเนื้อที่ประมาณ 48,195 ไรํ 

 

 ทรัพยากรน้ า 
แหล่งน ้าธรรมชาติ 

 

พ้ืนที่ต าบลตะขบมีแหลํงน้ าธรรมชาติ ได๎แกํ ล าพระเพลิง ห๎วยส าลาย  ห๎วยหนองไผํ         
ห๎วยตาบุญ คลองหินดาด คลองซับคุ๎ม คลองยางหลํน คลองหนองยาง คลองแห๎ง คลองน้ าซับ คลองส าลาย 
คลองซับสวนหอม คลองเขื่อน คลองซับผักอ่ีหรํา คลองซับน๎อย และวังรางน๎อย  แหลํงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ
หลักจ านวน 2 สาย คือ 

1) ล าพระเพลิง  เป็นแหลํงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญท่ีสุดของอ าเภอปักธงชัย  มีต๎นก าเนิดจาก
ชัยสีคด เทือกเขาดงพญาเย็น  ในเขตวนอุทยานแหํงชาติเขาใหญํ มีเขื่อนล าพระเพลิงกั้น
เป็นอํางเก็บน้ า  สามารถกักเก็บน้ าได๎  จ านวน 110 ล๎าน ลบ.ม. 

2) ล าส าลาย  ประกอบด๎วยล าน้ ายํอยคือ  คลองน้ าขาว  คลองน้ าซับ คลองแห๎ง  ไหลมา
รวมกันลงสูํอํางเก็บน้ าล าส าลาย  ซ่ึงอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของต าบล  บริเวณหมูํที่ 
19, 12 และหมูํ 2 ต าบลตะขบ สามารถกักเก็บน้ าได๎  จ านวน 39.80 ล๎าน ลบ.ม.  

 

แหล่งน ้าผิวดินที่พัฒนาขึ น 
 โครงการชลประทานที่เป็นการพัฒนาแหลํงน้ าผิวดินที่ส าคัญในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลตะขบ
มี 2 แหลํง ด๎วยกันคือ  อํางเก็บน้ าล าพระเพลิง  และอํางเก็บน้ าล าส าลาย  นอกจากนี้ยังมีอํางเก็บน้ าขนาด
เล็กและฝายทดน้ าที่สร๎างขึ้นกั้นล าน้ าธรรมชาติ  อีกจ านวนหนึ่ง เชํน ฝายพํอแก๎ว  อํางซับพลู  เป็นต๎น 
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 อ่างเก็บน้ าล าพระเพลิง 
 

 
 
 

  อํางเก็บน้ าล าพระเพลิง  สร๎างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2505  สร๎างปิดกั้นล าน้ าล าพระเพลิง      
ที่บ๎านบุหัวช๎าง  ต าบลตะขบ  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน  ตัวท านบอยูํที่
พิกัด 47 PRS 064-150 ระวาง 5338 II  ระบายน้ าได๎สูงสุด 450 ลูกบาศก์เมตรตํอวินาที  สันเขื่อน
กว๎าง 8 เมตร ยาว 575 เมตร ความสูงที่จุดลึกสุด 49 เมตร สามารถเก็บกักน้ าได๎ 110 ล๎านลูกบาศก์
เมตร ปริมาณน้ าใช๎การ 108 ล๎านลูกบาศก์เมตร มีอาคารระบายน้ าล๎นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 
Morning Glory and Overflow Spillway ขนาด 5.50 เมตร ยาว 167 เมตรระบายน้ าได๎สูงสุด 450 
ลูกบาศก์เมตรตํอวินาที  นอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ าแบบฉุกเฉิน (Emergency  spillway)  เป็นแบบ
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นฝายเปิดไมํมีบาน  สันฝายกว๎าง 47 เมตร  ระบายน้ าได๎สูงสุด 1,130 
ลูกบาศก์เมตรตํอวินาทีระบบสํงน้ าของอํางเก็บน้ าล าพระเพลิงประกอบด๎วยคลองสํงน้ าสายใหญํฝั่งซ๎าย 1 
สาย  ยาว 74.520 กิโลเมตร  คลองซอยและคลองแยกซอยรวม 9 สาย ความยาวรวม 39.649 
กิโลเมตรรวมความยาวของคลองสํงน้ าทั้งสิ้น 114.169 กิโลเมตร  สามารถสํงน้ าชํวยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูก
ทั้งในเขตต าบลตะขบและต าบลอื่นในฤดูนาปี พ้ืนที่สํงน้ า 67,760 ไรํฤดูแล๎ง พื้นที่สํงน้ า 17,000 ไรํ 
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 อ่างเก็บน้ าล าส าลาย 
 

 

 

อํางเก็บน้ าล าส าลายลักษณะเป็นเขื่อนดินสร๎างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2510  ตัวท านบอยูํที่พิกัด 
47 PRS 240-100 ระวาง 5338 II สันเขื่อนกว๎าง 7.00 เมตร  สันเขื่อนยาว 2,400 เมตร ความสูงที่
จุดลึกสุด 11.50 เมตร มีความจุสามารถเก็บกักน้ าได๎ 39.80 ล๎านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าใช๎การ 
37.80 ล๎านลูกบาศก์เมตร  มีอาคารระบายน้ าล๎นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ  Morning Glory 
and Overflow Spillway ขนาด  3.50 เมตร  สามารถระบายน้ าได๎สูงสุด 85 ลูกบาศก์เมตรตํอวินาที 
อาคารระบายน้ าฉุกเฉิน (Emergency Spillway)  เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกว๎าง 150 เมตร  ไมํมีบาน
ระบายน้ าได๎สูงสุด 250 ลูกบาศก์เมตรตํอวินาที  อํางเก็บน้ าล าส าลายเริ่มกํอสร๎างปี พ.ศ. 2508  แล๎ว
เสร็จปี พ.ศ. 2510 และเริ่มเก็บกักน้ าในปีเดียวกันพ้ืนที่รับน้ าฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 203 ตารางกิโลเมตร
ระบบสํงน้ าของอํางเก็บน้ าล าส าลายประกอบด๎วยคลองสํงน้ าสายใหญํ 2 สาย ยาว 26.380 กิโลเมตร 
คลองซอยรวม 2 สาย รวมความยาว 9.700 กิโลเมตร รวมความยาวของคลองสํงน้ าทั้งสิ้น 36.080 
กิโลเมตรสามารถสํงน้ าชํวยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูนาปี 17,200ไรํฤดูแล๎ง 3,000ไรํ 
 

 ฝายน้ าล๎น  (หมูํ 5, 6, 7, 8, 11, 16, 18, 20)    รวมทั้งหมดจ านวน    18 แหํง 
- หมูํ 5  มีฝายน้ าล๎น        4  แหํง  -หมูํ 6, 7  มีฝายน้ าล๎น   3  แหํง 
-หมูํ 8, 18  มีฝายน้ าล๎น   2 แหํง  -หมูํ 20  มีฝายน้ าล๎น     2  แหํง 

 สระน้ า        จ านวน  45   แหํง 
 บํอโยก      จ านวน  12   บํอ 
 บํอน้ าตื้น      จ านวน   44   บํอ 
 ปั้มน้ าบํอบาดาล     จ านวน   62  บํอ 
 

ทรัพยากรป่าไม้ 
  ปุาไม๎ในเขตต าบลตะขบแบํงเป็นปุาสงวนแหํงชาติและสวนปุา ดังนี้ 

 ปุาสงวนแหํงชาติมีเนื้อที่ 119,563 ไรํ จ าแนกออกเป็น 3 เขต คือ เขตพ้ืนที่ปุาที่
เหมาะสมตํอการเกษตร (โซนA) เนื้อที่ประมาณ 1,985 ไรํ เขตพ้ืนที่ปุาเพ่ือการอนุรักษ์ 
(โซนC) เนื้อที่ประมาณ 87,195 ไรํ  เขตพ้ืนที่ปุาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซนE) เนื้อที่ประมาณ 
30,383 ไรํ 
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 สวนปุา มีเนื้อที่ประมาณ 2,895 ไรํ ได๎แกํ สวนปุาปักธงชัยและสวนปุาล าพระเพลิง โดย
มีการปลูกต๎นยูคาลิปตัส 

 
จ านวนครัวเรือนเปรียบเทียบ ๓ ปี 
 

จ านวนครัวเรือนตามฐานข๎อมูลทะเบียนราษฎร ณ วันที่  30 เมษายน  2558               
มีทั้งสิ้น 2,114  ครัวเรือน สํวนจ านวนครัวเรือนตามผลการจัดเก็บข๎อมูล จปฐ ประจ าปี 2558            
มีจ านวน 2,877 ครัวเรือน  โดยสามารถแสดงจ านวนครัวเรือนเปรียบเทียบ 3 ปี ตามผลการจัดเก็บ  
ข๎อมูล จปฐ.  ได๎ดังนี ้
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1 ตะขบ 3 3 3 
2 ยางกระทุง 161 189 199 
3 กุดคล๎า 73 98 108 
4 บุชะอม 94 100 103 
5 คลองน้ าขาว 166 268 249 
6 น๎อย 117 174 179 
7 หนองไผํ 83 110 115 
8 คลองสาริกา 221 277 282 
9 บุหัวช๎าง 25 25 25 

10 โคกส าราญ 79 145 150 
11 หนองปล๎อง 127 136 142 
12 โคกเหิบ 126 162 167 
13 ตะเคียนคูํ 125 169 173 
14 โคกตะกุด 100 107 108 
15 เขาพญาปราบ 206 229 236 
16 น้ าซับ 69 155 154 
17 หนองรังกา 4 4 4 
18 หนองไทรงาม 153 154 156 
19 ชุมชนพัฒนา 50 67 72 
20 หนองบอน 74 79 85 
21 โนนสมบูรณ์ 66 84 95 
22 สวนพัฒนา 63 99 104 

รวม 2,185 2,834 2,909 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

 

จ านวนประชากร 
  จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลตะขบ  ตามฐานข๎อมูลทะเบียนราษฎร
แบํงตามหมูํบ๎าน และเพศ ดังนี้ 
  

หมู่ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม 

1 ตะขบ 7 4 11 
2 ยางกระทุง 353 340 693 
3 กุดคล๎า 190 174 364 
4 บุชะอม 203 210 413 
5 คลองน้ าขาว 415 435 850 
6 น๎อย 252 282 534 
7 หนองไผํ 189 192 381 
8 คลองสาริกา 525 510 1,035 
9 บุหัวช๎าง 27 22 49 

10 โคกส าราญ 293 253 546 
11 หนองปล๎อง 296 307 603 
12 โคกเหิบ 351 317 668 
13 ตะเคียนคูํ 258 255 513 
14 โคกตะกุด 190 218 408 
15 เขาพญาปราบ 390 450 840 
16 น้ าซับ 174 189 363 
17 หนองรังกา 3 7 10 
18 หนองไทรงาม 346 340 686 
19 ชุมชนพัฒนา 149 122 271 
20 หนองบอน 197 224 421 
21 โนนสมบูรณ ์ 137 114 251 
22 สวนพัฒนา 148 164 312 

รวม 5,093 5,129 10,222 
 
        ขอ๎มูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 
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สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

 อาชีพ 
  ประชากรสํวนใหญํในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลตะขบ  สํวนใหญํ (ร๎อยละ 90) 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทางตอนเหนือของต าบลเป็นที่ราบมี   ล าคลองธรรมชาติ  และคลองสํงน้ า
ชลประทานไหลผํานเหมาะแกํการปลูกข๎าวและท าสวน  สํวนทางตอนใต๎ของต าบลเป็นที่ราบสูงสลับเนินเขา
เหมาะแกํการปลูกพืชไรํ  ผลผลิตที่เป็นรายได๎หลัก  ได๎แกํ  มันส าปะหลัง  อ๎อย ข๎าว  ข๎าวโพด   
 
 รายได้และรายจ่าย 
  ตามรายงานผลการจัดเก็บข๎อมูล จปฐ ประจ าปี 2558  สามารถสรุปผลรายได๎และ
รายจํายของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลตะขบได๎ดังนี้ 

 รายได๎ครัวเรือนเฉลี่ย   251,893  บาท/ปี 
 รายได๎บุคคลเฉลี่ย    80,872  บาท/ปี 
 รายจํายครัวเรือนเฉลี่ย 112,748  บาท/ปี 
 รายจํายบุคคลเฉลี่ย    36,199  บาท/ปี 
 ครัวเรือนที่มีรายได๎น๎อย ซึ่งรายได๎ของบุคคลในครัวเรือนเฉลี่ยแล๎วน๎อยกวํา

คนละ 30,000 บาท/ปี จ านวน 10 ครัวเรือน  
 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 
เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบลตะขบมีหนํวยธุรกิจตํางๆ  ทั้งสิ้น 198 แหํง 

โดยแยกแตํละประเภท  ดังนี้ 
  1. ปั๊มน้ ามันและก๏าซ   จ านวน              9 แหํง 
  2. โรงสีข๎าว    จ านวน   12 แหํง 
  3. ฟาร์มโค    จ านวน            28 แหํง 
  4. ฟาร์มเป็ด    จ านวน             1 แหํง 
  5. ร๎านขายของช า   จ านวน           105 แหํง 
  6. ร๎านอาหาร    จ านวน   21     แหํง 
  7. ห๎องเชํา บ๎านเชํา/บ๎านพักชั่วคราว จ านวน               13 แหํง 
  8. ร๎านซํอมรถ    จ านวน      8  แหํง 
  9. คลีนิค    จ านวน      1  แหํง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

 

สภาพทางสังคม 
 

สถาบันการศึกษา 
1. โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 4 แห่ง 

1) โรงเรียนบ้านยางกระทุงต้ังอยูํที่บ๎านหนองไทรงามหมูํที่ 18  ต าบลตะขบ 
มีจ านวนนักเรียนชาย 58 คน  จ านวนนักเรียนหญิง 64  คน  รวมทั้งสิ้น 122 คน  บุคลากรในโรงเรียน       
11 คน  มีนายหาญ  นิตย์ตะขบ  รักษาการผู๎อ านวยการ 

2) โรงเรียนบ้านน้อย  ตั้งอยูํที่บ๎านน๎อย  หมูํที่ 6  ต าบลตะขบ 
จ านวนนักเรียนชาย 43  คน  จ านวนนักเรียนหญิง 47 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน  บุคลากรในโรงเรียน        
8  คน  มีนายเอนก  นิมมานนิรชร  เป็นผู๎อ านวยการ 

3) โรงเรียนบ้านคลองสาริกา  ต้ังอยูํบ๎านคลองสาริกา  หมูํที่ 8  ต าบลตะขบ 
มีจ านวนนักเรียนชาย 48 คน  นักเรียนหญิง 60 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน  บุคลากรในโรงเรียน 11 คน  
มีนายสามารถ  กลางบุญเรือง  เป็นผู๎อ านวยการ 

4) โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ  ต้ังอยูํที่บ๎านเขาพญาปราบ หมูํที่ 15   
ต าบลตะขบ  จ านวนนักเรียนชาย 74 คน  จ านวนนักเรียนหญิง 52  คน  รวมทั้งสิ้น 126 คน      
บุคลากรในโรงเรียน 12  คน  มีนางสาวเศรษฐิยา  เปรื่องพิชญาธร  เป็นผู๎อ านวยการ 

2. โรงเรียนมัธยมศึกษา ( ขยายโอกาสถึง ม.3 )  จ านวน  2 แห่ง 
1) โรงเรียนบ้านโคกส้าราญ  ตั้งอยูํบ๎านโคกส าราญ  หมูํที่ 10  ต าบลตะขบ 

จ านวนนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวนนักเรียนชาย 45 คน  จ านวนนักเรียนหญิง       
47  รวมทั้งสิ้น 102 คน  บุคลากรในโรงเรียน 17 คน  มีนายสมพร  ญาติดอน เป็นผู๎อ านวยการ 

2) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2  ต้ังอยูํที่บ๎านหนองปล๎องหมูํที่ 11  ต าบลตะขบ   
จ านวนนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวนนักเรียนชาย 93 คน  จ านวนนกัเรียนหญิง   
105 คน รวมทั้งสิ้น 198 คน มีนายสมชาย  จันทร์ตะคุ  ผู๎อ านวยการโรงเรียน  
  

สถาบันทางศาสนา 
 

วัด/ส านักสงฆ์ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลตะขบมีจ านวน 19 แหํง  ได๎แกํ 
1) วัดยางกระทุงตั้งอยูํบ๎านยางกระทุง  หมูํที่ 2  ต าบลตะขบ  อ าเภอปักธงชัย 

เจ๎าอาวาสชื่อ  พระครูกิตตวรทัต  จ านวนพระภิกษุ 6 รูป 
2) ส านักสงฆภ์ูวังทองมีลาอาสน์ตั้งอยูํบ๎านคลองน้ าขาว  หมูํที่ 5  ต าบลตะขบ

อ าเภอปักธงชัย  เจ๎าอาวาสชื่อ  พระอาจารย์หิน  จ านวนพระภิกษุ 5 รูป 
3) วัดบ๎านน๎อยเขาเขียว  ตั้งอยูํที่บ๎านน๎อย  หมูํที่ 6  ต าบลตะขบ    

อ าเภอปักธงชัย  เจ๎าอาวาสชื่อ  พระสวาท  อภัสโล  จ านวนพระภิกษุ 1 รูป 
4) วัดปุามงคลธรรม  ตั้งอยูํที่บ๎านน๎อย  หมูํที่ 6  ต าบลตะขบ  อ าเภอปักธงชัย 
5) วัดหนองไผํ  ต้ังอยูํที่บ๎านหนองไผํ  หมูํที่ 7  ต าบลตะขบ  อ าเภอปักธงชัย 

เจ๎าอาวาสชื่อ  หลวงพํอวันกิติโก  จ านวนพระภิกษุ 1 รูป 
6) วัดบ๎านคลองสาริกา  ตั้งอยูํที่บ๎านคลองสาริกา  หมูํที่ 8  ต าบลตะขบ  

อ าเภอปักธงชัย  เจ๎าอาวาสชื่อ  หลวงพํอยุทธ  อติธมโม  จ านวนพระภิกษุ 4 รูป   
 
 



๑๒ 

 

 

 

7) ส านักสงฆ์คลองสาริกาต้ังอยูํที่บ๎านคลองสาริกา  หมูํที่ 8  ต าบลตะขบ 
อ าเภอปักธงชัย 

8) วัดปุาศรีโพธิญาณ  ตั้งอยูํที่บ๎านบุหัวช๎าง  หมูํที่ 9  ต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย 
9) วัดโคกส าราญ  ตั้งอยูํบ๎านโคกส าราญ  หมูํที่ 10  ต าบลตะขบ  อ าเภอปักธงชัย   

เจ๎าอาวาสชื่อ  พระหลอด  จ านวนพระภิกษุ 2 รูป 
10)  วัดหนองปล๎อง  ตั้งอยูํที่บ๎านหนองปล๎อง  หมูํที่ 11  ต าบลตะขบ   

อ าเภอปักธงชัย เจ๎าอาวาสชื่อ  พระครูธวัชชัยมงคล  จ านวนพระภิกษุ 3  รปู 
11)  วัดปุาภูผาชัน  ตั้งอยูํที่บ๎านหนองปล๎อง หมูํที่ 11  ต าบลตะขบ  อ าเภอปักธงชัย

จ านวนพระภิกษุ 4 รูป    
12)  วัดโคกเหิบสามัคคี  ตั้งอยูํที่บ๎านโคกเหิบหมูํที ่12  ต าบลตะขบ  อ าเภอปักธงชัย

จ านวนพระภิกษุ 2 รูป    
13)  วัดสุขศรีงาม  ตั้งอยูํที่บ๎านตะเคียนคูํ  หมูํที่ 13  ต าบลตะขบ  อ าเภอปักธงชัย 

เจ๎าอาวาสชื่อพระครูธรรมรังสี   จ านวนพระภิกษุ 1 รูป   
14)  วัดปุาสุขศรีงาม  ตั้งอยูํที่บ๎านตะเคียนคูํ  หมูํที ่13  ต าบลตะขบ  อ าเภอปักธงชัย 
15)  วัดปุาสันติธรรม  ตั้งอยูํที่บ๎านโคกตะกุด  หมูํที่ 14  ต าบลตะขบ  

อ าเภอปักธงชัย  เจ๎าอาวาสชื่อ  หลวงพํอถนอม  จ านวนพระภิกษุ 3 รูป 
16)  วัดเขาพญาปราบ  ตั้งอยูํที่บ๎านเขาพญาปราบ หมูํที่ 15  ต าบลตะขบ               

อ าเภอปักธงชัย  เจ๎าอาวาสชื่อ  พระอธิการบุญมี  ธมุมวิจโย  จ านวนพระภิกษุ 6 รูป 
17)  วัดหนองปล๎อง  ตั้งอยูํที่บ๎านหนองปล๎อง  หมูํที่ 11  ต าบลตะขบ 

อ าเภอปักธงชัย  เจ๎าอาวาสชื่อ พระไสว  จ านวนพระภิกษุ 6 รูป 
18) วัดปุาพลับพลาชัย  ตั้งอยูํที่บ๎านหนองบอน หมูํที่ 20  ต าบลตะขบ   

อ าเภอปักธงชัย เจ๎าอาวาสชื่อ  พระอาจารย์วิรัตน์  ฐิตวิริโย  จ านวนพระภิกษุ 1  รปู 
19)  วัดปุาสวนธรรมเขาโซํ  ตั้งอยูํที่บ๎านสวนพัฒนา  หมูํที่ 22  ต าบลตะขบ   

อ าเภอปักธงชัย เจ๎าอาวาสชื่อ พระถาวร  ธิรธมโม  จ านวนพระภิกษุ 4 รูป 
 

ด้านสาธารณสุข 
 

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพที่ให๎บริการในเขต อบต.ตะขบ  จ านวน 2 แหํงได๎แกํ 
1) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลน้ าซับ  ตั้งอยูํบ๎านน้ าซับ  หมูํที่ 16  ต าบลตะขบ 

อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  มีบุคลากร 5 คน 
 ๒) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลตะขบ ตั้งอยูํบ๎านตะขบ  หมูํ 1  มีบุคลากร 9 คน 
 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

สถานีต ารวจ ( สายตรวจต าบล )  จ านวน 2 แหํง  ดังนี้ 
1. ตั้งอยูํที่บ๎านตะขบ  หมูํที ่1  ต าบลตะขบ  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
2. ตั้งอยูํที่บ๎านเขาพญาปราบ  หมูํที ่15  ต าบลตะขบ  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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 สภาพปัญหาทางสังคม 
 ตามรายงานผลการจัดเก็บข๎อมูล จปฐ ประจ าปี 2558  สามารถสรุปผลสภาพปัญหาทางสังคม
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด จปฐ. ของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลตะขบได๎ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) 

- คนในครัวเรือนมีปัญหาการกินอาหารไมถํูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได๎มาตรฐาน 
จ านวน 1 ครัวเรือน 

- คนในครัวเรือนไมํได๎มีการใช๎ยาเพ่ือบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต๎นอยําง
เหมาะสม จ านวน 3 ครัวเรือน 

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) 
- ปัญหาครัวเรือนขาดน้ าใช๎ที่เพียงพอตลอดปี จ านวน 4 ครัวเรือน 
- ปัญหาครัวเรือนมีการจัดบ๎านเรือนเป็นระเบียบเรียบร๎อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

จ านวน 4 ครัวเรือน 
- ปัญหาครัวเรือนไมํมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 2 ครัวเรือน 
- ปัญหาครอบครัวไมํมีความอบอํุน จ านวน 1 ครัวเรือน 

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) 
- ปัญหาเด็กจบชั้น ม.3 แล๎วไมํได๎เรียนตํอชั้น ม.4 หรือเทียบเทํา จ านวน 5 คน 
- ปัญหาเด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี แล๎วไมํได๎เรียนตํอและยังไมํมีงานท า ยังไมํได๎รับ

การฝึกอบรมด๎านอาชีพ จ านวน 4 คน  
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) 

- ปัญหาคนอายุ 15-60 ปี ไมํมีอาชีพและรายได๎ (การวํางงาน) จ านวน 17 คน 
- ปัญหาคนในครัวเรือนมีรายได๎เฉลี่ยน๎อยกวําคนละ 30,000 บาท/ปี             

จ านวน 10 ครัวเรือน 
- ปัญหาครัวเรือนขาดการออมเงิน จ านวน 2 ครัวเรือน 

หมวดที่ 5 ปลูกผังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) 
- คนในครัวเรือนดื่มสุราเป็นประจ า จ านวน 691 คน 
- คนในครัวเรือนติดบุหรี่ จ านวน 992 คน 

 
การบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 

การคมนาคม 
การคมนาคมขององค์การบริหารสํวนต าบลตะขบ  มีถนนลาดยางซึ่งเป็นทางหลวงชนบท  

หมายเลข 2421  เลียบคลองสํงน้ าล าพระเพลิง  โดยเริ่มจากหัวงานชลประทานถึงสี่แยกล าพระเพลิงเชื่อม
ทางหลวงหมายเลข 304  บริเวณสี่แยกล าพระเพลิงเป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข๎าสูํอ าเภอปักธงชัย
และจังหวัดนครราชสีมา  นอกจากนี้แล๎วการเดินทางเข๎าสูํต าบลตะขบโดยเข๎ามาจากทางหลวงหมายเลข 
304  ยังสามารถใช๎เส๎นทางหลวงชนบทหมายเลข 2072  โดยแยกจากสาย 304  บริเวณคลังน้ ามันเพียว 
สิ้นสุดที่วัดตะขบ   ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร  และถนนอีกสายคือ  ถนนทางหลวงชนบท (สาย
บ๎านบะใหญํ – บุตาสง)  ระยะจากทางหลวงหมายเลข 30 ถึงต าบลตะขบ  ประมาณ 35 กิโลเมตร 
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 การไฟฟ้า 
จ านวนหมูํบ๎านที่ใช๎ไฟฟูามีทั้งหมด  22  หมูํบ๎าน  ประชาชนใช๎ไฟฟูาครบทุกครัวเรือน  

แตํก็มีปัญหาอยูํบ๎างเนื่องจากการขยายเขตไฟฟูาไปไมํถึง  จึงมีการตํอพํวงไฟฟูาจากบ๎านข๎างเคียง 
 

 การติดต่อสื่อสาร 
  1) ที่ท าการไปรษณีย์ ประจ าต าบล จ านวน 1 แหํง 
  2) ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตต าบล 1 ศูนย์ 
  3) สัญญาณโทรศัพท์ไร๎สาย 3 เครือขําย ได๎แกํ AIS, DTAC  และ TRUE  
 

 การประปาและถังเก็บน้ า 
1. ประปาประจ าหมูํบ๎าน (หมูํ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 20, 21, 22)      จ านวน    18 แหํง 
  2. ถังน้ า ฝ.33  (หมูํ 8, 18)    จ านวน      2 แหํง 
  3. ถังน้ า ฝ.99  (หมูํ 2, 5, 8, 16, 21)  จ านวน      5 แหํง 
  4. จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช๎  จ านวน          2,133   ครัวเรือน 
 
2.2  ศักยภาพในต าบล 
 

2.2.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 
 โครงสร้าง 

องค์การบริหารสํวนต าบลตะขบเป็นองค์การบริหารสํวนต าบลขนาดกลาง  ก าหนด
โครงสร๎างสํวนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ออกเป็น ๕ สํวน  และ ๑ หนํวยงาน ได๎แกํส านักงานปลัด
องค์การบริหารสํวนต าบล  กองคลัง  กองชําง  สํวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สํวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  ส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  มีหน๎าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 
 งานบริหารงานทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานอ านวยการและข๎อมูลขําวสาร 
- งานเลือกตั้ง 
- งานควบคุมและสํงเสริมการทํองเที่ยว 
- งานกิจการสภา 
- งานอ่ืนที่ไมํอยูํในความรับผิดชอบสํวนใด 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานข๎อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
- งานงบประมาณ 
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 งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
- งานร๎องเรียนร๎องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานระเบียบการคลัง 
- งานข๎อบัญญัติ อบต. 

 งานบริหารงานบุคคล 
- งานบรรจุและแตํงตั้ง 
- งานสิทธิสวัสดิการข๎าราชการและลูกจ๎าง    
- งานพัฒนาบุคลากร  
- งานบ าเหน็จความชอบ 
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบเรียบร๎อย 
- งานอ านวยการ 
- งานปูองกัน 
- งานชํวยเหลือฟ้ืนฟู 
- งานกู๎ภัย 

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาองค์กรและกลุํมสตรี 
- งานสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
- งานสํงเสริมกิจกรรมกลุํม 

 งานสํงเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี 
- งานสํงเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุ์พืช 
- งานปูองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
- งานเพาะช าและปุ๋ยเคมี 
- งานสํงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
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กองคลัง 
กองคลัง  มีหน๎าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 
 งานการเงิน 

- งานรับ - เบิกจํายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

 งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนคุมการเบิกจําย 
- งานการเงินและงบทดรอง 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ 
- งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชํา  
- งานพัฒนารายได๎  
- งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ  
- งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎   

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  
- งานพัสดุ  
- งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
 

กองช่าง  
  กองชําง  มีหน๎าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 

 งานกํอสร๎าง  
- งานกํอสร๎างและบูรณะถนน  
- งานกํอสร๎างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ  
- งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทางคมนาคม  
- งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  
- งานวิศวกรรม  
- งานประเมินราคา  
- งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร  
- ฝุายบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ์  
- งานออกแบบ  
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 งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานสาธารณูปโภค  
- งานขนสํงและวิศวกรรมจราจร  
- งานระบายน้ า  
- งานจัดตกแตํงสถานที่   

 งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
 

ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
สํวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน๎าที่รับผิดชอบงานดังนี้  
 งานบริหารการศึกษา 

- งานบริหารวิชาการ 
- งานนิเทศการศึกษา 

 งานสํงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือขําย ทางการศึกษา 
- งานกิจการศาสนา 
- งานสํงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็ก และเยาวชน 
- งานกีฬา และสันทนาการ 

 งานกิจการโรงเรียน 
- งานจัดการศึกษา 
- งานพลศึกษา 
- งานทดสอบประเมินผล และตรวจวัดผลโรงเรียน 
- งานบริการ และบ ารุงสถานศึกษา 
 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม มีหน๎าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 
 งานสํงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 งานอนามัยและสิ่งแวดล๎อม 
 งานรักษาความสะอาด 
 งานควบคุมโรคระบาดในคน และในสัตว์ 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
  หนํวยตรวจสอบภายในมีหน๎าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 

 งานตรวจสอบบัญชี 
- งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
- งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจํายเงิน 
- งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 
- งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน 

 งานตรวจสอบทรัพย์สิน 
- งานตรวจทรัพย์สินของ อบต. 
- งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
- งานตรวจสอบการท าประโยชน์ทรัพย์สิน ของ อบต. 

 งานตรวจสอบด๎านการจัดการ 
- งานตรวจสอบนโยบายและแผน 
- งานตรวจสอบโครงสร๎างภายในและการ สื่อสารภายใน 
- งานตรวจสอบระบบรายงานและติดตามประเมินผล 
- งานตรวจสอบข๎อมูลสารสนเทศ 

 งานตรวจสอบการบริหารงานบุคคล 
- งานตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- งานตรวจสอบ การสรรหา การบรรจุและแตํงตั้ง 

 
บุคลากร 

  องค์การบริหารสํวนต าบลตะขบประกอบด๎วยบุคลากรฝุายการเมืองและฝุายประจ า  
จ านวนรวมทั้งสิ้น 75 คน  

บุคลากรฝุายการเมืองประกอบด๎วยสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน 44 
คน  และผู๎บริหาร 4 คน  โดยแบํงบทบาทหน๎าที่  ดังนี้ 

1) สภาองค์การบริหารสํวนต าบล  มีอ านาจหน๎าที่ในการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนา
องค์การบริหารสํวนต าบลพิจารณาและให๎ความเห็นชอบรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบล           
รํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี  และรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม  และควบคุม
การปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารสํวนต าบลให๎เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต าบล  ข๎อบัญญัติ  ระเบียบ  และข๎อบังคับของทางราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบลตะขบมี 44 คน ซึ่  งแบํงบทบาทหน๎าที่เป็น  ประธานสภา 1 คน  รองประธานสภา 1 คน  
เลขานุการสภา 1 คน  และสมาชิกสภา 41 คน 

2) นายกองค์การบริหารสํวนต าบล  มีอ านาจหน๎าทีใ่นการก าหนดนโยบายและรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการขององค์การบริหารสํวนต าบลให๎เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต าบล  ข๎อบัญญัติ  ระเบียบ  และข๎อบังคับของทางราชการ  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับ
ราชการขององค์การบริหารสํวนต าบลแตํงตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  วางระเบียบเพื่อให๎งานขององค์การบริหารสํวนต าบลเป็นไป 



๑๙ 

 

 

 

ด๎วยความเรียบร๎อยและรักษาการให๎เป็นไปตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบล
รวมถึงปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนนายกองค์การบริหารสํวนต าบล
ตะขบ ปัจจุบันมี  นายสุรชาติ  ปักส าโรง  เป็นนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  โดยได๎แตํงตั้งรองนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล 2 คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 1 คน  เพ่ือเป็นผู๎ชํวย     
ในการบริหารงาน 

บุคลากรฝุายประจ าประกอบด๎วยพนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎างประจ า  และพนักงานจ๎าง 
จ านวน  ทั้งสิ้น 27 คน ดังนี้ 

1) ต าแหนํงในส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลจ านวน 14 คน 
2) ต าแหนํงในกองคลัง     จ านวน   4 คน 
3) ต าแหนํงในกองชําง     จ านวน   4 คน 
4) ต าแหนํงในสํวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน   5 คน 

 
2.2.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

 การรวมกลุ่มของประชาชน 
  1.  กลุํมออมทรัพย์     จ านวน  22 กลุํม 
  2.  กลุํมกองทุนเงินล๎าน     จ านวน  22 กลุํม 
  3.  สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมูํบ๎าน   จ านวน   19 ศูนย ์
  4.  ศูนย์พลังแผํนดินประจ าหมูํบ๎าน   จ านวน   19 ศูนย ์
  5.  ศูนย์ปฏิบัติการตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจ าต าบล   จ านวน    1 ศูนย ์
  6.  ศูนย์ อปพร. ประจ าองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน     1 ศูนย ์
  7.  กลุํมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าต าบล  จ านวน     1     กลุํม 
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งบประมาณ 
 

ด้านรายรับ 
 

ที่มาของรายได้ ปี  2555 ปี  2556 ปี 2557 

1. รายได๎ที่  อบต. จัดเก็บเอง 
2. รายได๎ที่สํวนราชการอ่ืนจัดเก็บให๎ 
3. รายได๎ที่รัฐเก็บและจัดสรรให๎ 
4. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
5.  อ่ืน ๆ 

1,055,259.72 
- 

16,640,105.59 
13,303,793.00 

- 

958,072.21 
- 

19,447,395.87 
13,364,863.00 

- 

1,365,063.15 
- 

18,047,185.04 
15,289,492.00 

- 

รวม 30,999,158.31 33,770,331.08 34,701,740.19 

 
ด้านรายจ่าย 

รายการ/ประเภท ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ก. รายจ่ายประจ า 
1. รายจํายงบกลาง 
2. หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจ า 
3. หมวดคําจ๎างชั่วคราว 
4. หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
5. หมวดสาธารณูปโภค 
6. หมวดเงินอุดหนุน 
7. หมวดรายจํายอื่น  
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
1. หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดิน  และ 
    สิ่งกํอสร๎าง 

 
609,026.00 

3,441,301.00 
678,242.00 

10,422,409.31 
227,673.74 

2,210,260.00 
- 

 
2,407,058.99 

 
754,270.96 

3,691,411.72 
801,000.00 

9,584,718.13 
281,703.80 

2,319,580.00 
- 
 

7,884,930.00 

 
1,397,334.96 
7,564,041.12 

716,964.51 
7,406,041.78 

312,769.39 
3,393,318.48 

- 
 

12,402,093.00 
 

รวม 19,995,971.04 25,317,614.61 33,192,563.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 

 

ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริ หารสํ วนต าบลตะขบ มีอ านาจหน๎ าที่ ใ นการ ให๎ บริ การสาธารณะ                

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  พ .ศ. 2537  และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  และกฎหมายอ่ืน ๆ            
ที่เก่ียวข๎อง  ภายใต๎การก ากับดูแลของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 

อ้านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล 
องค์การบริหารสํวนต าบลมีอ านาจหน๎าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด๎านเศรษฐกิจ   สังคม 

และวัฒนธรรมซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา ๖๗  
ก าหนดให๎องค์การบริหารสํวนต าบล  มีหน๎าที่ในการจัดบริการสาธารณะในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล
ดังนี้ 

(๑) จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓) ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ 
(๔) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) สํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ 
(๗) คุ๎มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท๎องถิ่น 
(๙) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรให๎ตามความจ าเป็นและสมควร 
นอกจากนั้นแล๎วองค์การบริหารสํวนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล      

ตามมาตรา ๖๘  แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537  ดังนี้ 
(๑) ให๎มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
(๒) ให๎มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให๎มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให๎มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผํอนหยํอนใจและ

สวนสาธารณะ 
(๕) ให๎มีและสํงเสริมกลุํมเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การค๎ุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวนต าบล 
(๑๐) ให๎มีตลาด  ทําเทียบเรือ  และทําข๎าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การทํองเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง 



๒๒ 

 

 

 

อ้านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542  ก าหนดอ านาจหน๎าที่ในการจัดจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบล  ไว๎ในมาตรา 16 ดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
(๓) การจัดให๎มีและควบคุมตลาด  ทําเทียบเรือ  ทําข๎าม  และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการกํอสร๎างอ่ืนๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การสํงเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์  และการสํงเสริมการลงทุน 
(๘) การสํงเสริมการทํองเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ

ผู๎ด๎อยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ

ท๎องถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย 
(๑๓) การจัดให๎มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผํอนหยํอนใจ 
(๑๔) การสํงเสริมกีฬา 
(๑๕) การสํงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของราษฎรในการพัฒนาท๎องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให๎มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให๎มีและควบคุมการฆําสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย  และการอนามัย           

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา  และการใช๎ประโยชน์จากปุาไม๎  ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนสํงและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



๒๓ 

 

 

 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร๎อย  การสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
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ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายละเอียดโครงการ 
หน่วย/ 

ระยะทาง 
มูลค่าของงาน 
ณ วันก่อสร้าง 

ก่อสร้างเม่ือปี 
ถ่ายโอน
เมื่อปี 

หน่วยงานที่ถ่ายโอน หมายเหตุ 

1 บุคลากร 1  คน  - 2544 รพช.  
2 ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมูํบ๎าน 16  หมูํ - - 2545 แรงงานและสวัสดิการ  
3 อุปกรณ์กีฬา 22  หมูํ - 2545 2545 กทท.  
4 ขยายระบบประปาชนบท  หมูํที่  2 1  แหํง - 2541 2546 กรมอนามัย  
5 ขยายระบบประปาชนบท  หมูํที่  16 1  แหํง - 2539 2546 รพช.  
6 ถังเก็บน้ าฝนแบบ ฝ.99 1  แหํง - 2540 2546 กรมอนามัย  
7 ถํายโอนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1  โครงการ - - 2546 การประถมศึกษาแหํงชาติ  
8 ถํายโอนอาหารกลางวันโรงเรียน 1  โครงการ - - 2546 การประถมศึกษาแหํงชาติ  
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านยางกระทุง 1  แหํง - - 2546 กรมการพัฒนาชุมชน  

10 ขุดลอกคลองล าส าลาย  หมูํที่ 20 1  แหํง 2,486,000 2544 2546 รพช.  
11 ขุดลอกคลองล าส าลาย หมูํที่ 6 1  แหํง 1,103,000 - 2546 กรมชลประทาน  
12 ขุดลอกคลองสาริกา  หมูํที่ 8 1  แหํง 806,600 - 2546 กรมชลประทาน  
13 ขุดลอกคลองบ๎านหนองบอน  หมูํที่ 20 1  แหํง 1,197,800 - 2546 กรมชลประทาน  
14 ขุดลอกคลองตะกุด  หมูํที่ 14 1  แหํง 572,400 - 2546 กรมชลประทาน  
15 ขุดลอกสระวัดยางกระทุง ระยะ 2 1  แหํง 860,400 - 2546 กรมชลประทาน  
16 ขุดลอกหน๎าฝาย  หมูํที่ 6 1  แหํง 1,997,800 - 2546 กรมชลประทาน  
17 ขุดลอกสระบ๎านน๎อย  หมูํที่ 6 1  แหํง 769,900 - 2546 กรมชลประทาน  
18 ขุดลอกสระน้ าบ๎านยางกระทุง  หมูํที่ 2 1  แหํง 939,900 - 2546 กรมชลประทาน  
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ล าดับที่ รายละเอียดโครงการ 
หน่วย/ 

ระยะทาง 
มูลค่าของงาน 
ณ วันก่อสร้าง 

ก่อสร้างเม่ือปี 
ถ่ายโอน
เมื่อปี 

หน่วยงานที่ถ่ายโอน หมายเหตุ 

19 ที่อํานหนังสือประจ าหมูํบ๎าน 5  แหํง 40,000 - 2546 ก.ศ.น.  
20 การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยเบื้องต๎น 22  หมูํ - - 2546 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
21 การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 22  หมูํ - - 2546 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
22 ถนนลาดยาง สายบ๎านเขาพญาปราบ – บุตาสง 3.350  กม. 4,833,000 2543,2546 2547 ทางหลวงชนบท  
23 ถนนลาดยาง สายบ๎านกุดคล๎า – หนองผักบุ๎ง 1.860  กม. 1,836,000 2544 2547 ทางหลวงชนบท  
24 ถนน คสล.  สายบ๎านตะเคียนคูํ  หมูํที่ 13 0.300  กม. - 2545 2547 โยธาและผังเมือง  
25 เครื่องวัดปริมาณน้ าฝน  หมูํที่ 15 1  แหํง - 2547 2547 กรมการปกครอง  
26 ศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยี 1  แหํง - - 2547 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
27 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 18  หมูํ - - 2544 กรมประชาสงเคราะห์  
28 เบี้ยยังชีพคนพิการ / ผู๎ปุวยเอดส์ 1  งาน - - 2547 กรมประชาสงเคราะห์  
29 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 22  หมูํ - - 2547 กระทรวงสาธารณสุข  
30 ถนนลาดยาง  หมูํที่ 18   0.275 กม. 1,000,000 - 2554 ทางหลวงชนบทที่ 5  
31 การจดทะเบียนพาณิชย์ 1 งาน - - 2553 อบจ.นครราชสีมา  



ห น๎ า  |  
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