
ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1   ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอ าเภอพิมาย  ห่างจากอ าเภอ         
พิมายประมาณ 10 กิโลเมตร   และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 70 กิโลเมตร     การติดต่อ
ประสานงาน กับเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สามารถเดินทางโดยรถยนต์หรือรถโดยสารประจ าทาง สาย
นครราชสีมา-พิมาย - ชุมพวง  ได้โดยสะดวก 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ   - ติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันออก - ติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโบสถ์ อ.พิมาย และองค์การบริหาร        
     ส่วนต าบล หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 
ทิศใต้  - ติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันตก  - ติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

1.2   ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ เป็นพ้ืนที่ราบสูงลูกคลื่นลอนตื้น พ่ืนที่จะสูงทางทิศใต้  

เส้นระดับความสูงที่ 220 เมตร  ลาดต่ ามาทางด้านทิศเหนือของต าบล  ที่ระดับความสูง 153 เมตร มีความ
ลาดชันของพ้ืนที่ 2-6 % 

1.3   ลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มีหลากหลายฤดู  ดังนี้   
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  อากาศเย็นจัดช่วงเดือน  ธันวาคม- 

มกราคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12-25 องศาเซลเซียส  
- ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ เดือน มีนาคม-กลางเดือน พฤษภาคม  ร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายน 

อุณหภูมิระหว่าง 32-40 องศาเซลเซียส  
- ฤดูฝนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม แล้วแต่ช่วงมรสุมที่จะเข้ามาอาจจะมีช่วงที่ฝน 

ตกผิดฤดู 
1.4   ลักษณะของดิน 

พ้ืนที่ต าบลรังกาใหญ่ ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน 5 กลุ่มด้วยกันคือ 
- กลุ่มชุดดินที่ 3 ลักษณะเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม เหมาะในการท านา  

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ราบเรียบแต่สามารถปลูกพืชไร่และพืชผักได้บางชนิด 
 
 



- กลุ่มชุดดินที่ 18 ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาปนน้ าตาลอ่อน  เนื้อดินเป็นดินทราย 
หยาบ เหมาะในการท านามากกว่าปลูกพืชไร่  พืชผัก และไม้ผล 

- กลุ่มชุดดินที่ 40 ลักษณะเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินสีน้ าตาลอ่อน  สีเหลือหรือแดง เนื้อ 
ดินเป็นทรายจัด น้ าซึมผ่านชั้นดินได้เร็วมาก อุ้มน้ าต่ า เหมาะในการปลูกพ้ืชไร่และไม้ผลไม่เหมาะในการท านา 
สามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้โตเร็วและปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดี 

- กลุ่มชุดดินที่ 41 ลักษณะดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน เป็นสีน้ าตาลเข้มเกิดจาก 
ตะกอนล าน้ าหรือวัตถุน้ า เหมาะในการปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น หรือไม้ผลบางชนิด ไม่เหมาะในการท านา 

- กลุม่ชุดดินที่ 59 ลักษณะดินมีการผสมของดินหลายชนิด ซึ่งเกิดจากตะกอนล าน้ าพัดมาทับ 
ถมกัน เหมาะในการท านาในช่วงฤดูฝน และปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแล้ง  

1.5   ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าในเขตต าบลรังกาใหญ่ ประกอบด้วย 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่ ล าน้ าเค็ม  ล าทองหลาง ล าห้วยฉกาจ และคลองสาขาของล าน้ า 

ดังกล่าว ซึ่งปริมาณน้ าจะมากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับสภาพตามธรรมชาติของน้ าฝนในแต่ละปี  
- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝายน้ าล้น  บ่อน้ าตื้น  อ่างเก็บน้ า 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1   เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่มีพ้ืนที่ทั้งหมด 74.346 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,466.25 ไร่  และแบ่ง

เขตการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแผนที่แสดงที่ตั้งต าบลรังกาใหญ่ 
 



2.2   การเลือกตั้ง 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน ส าหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ 

สภาท้องถิ่นแบ่งเป็น 2 เขต การเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ให้ความส าคัญเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา  โดยวัดจากร้อยละของผู้ที่มาใช้สิทธิจะอยู่ใน
เกณฑ์ 80 ขึ้นไป และประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล 
เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนา 
ประชาคมเพ่ือแก้ปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของชุมชน ฯลฯ    

3. ประชากร 
3.1   ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
เพศชาย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

1 พุทรา 194 282 276 558 
2 ฉกาจ 247 403 419 822 
3 ช่องโค 258 436 481 917 
4 รังกาใหญ่ 376 623 650 1273 
5 ตะปัน 283 401 389 790 
6 หนองน้ ากิน 301 492 497 989 
7 รังกาน้อย 245 362 366 728 
8 หนองโสมง 185 259 302 561 
9 พุทรา 277 495 472 967 

10 นิคมพัฒนา 228 339 346 685 
11 นิคมสามัคคี 292 395 397 792 
12 หนองรัง 186 367 358 725 
13 ตะปันตะวันออก 183 294 314 608 
14 พุทราพัฒนา 221 314 365 679 
15 ตะปันสามัคคี 149 267 278 545 
16 สามัคคี 1 181 325 321 646 
17 หนองคูประชาสรรค์ 103 213 233 446 
18 หนองโสมงพัฒนา 165 317 329 646 
19 ตะปันประชาสรรค์ 163 301 289 590 
20 บ้านหนองไทร 125 214 247 461 

รวม 4,362 7,099 7,329 14,428 
ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอพิมาย 
 



 
 

3.2 ช่วงอายุและประชากร 
อายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

ต่ ากว่า 18  ปี   1,464 1,306 2,770 
18-60  ป ี 4,665 4,831 9,496 
มากกว่า  60 ปี 964 1,184 2,184 
รวม 9,093 7,321 14,450 

  ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอพิมาย 

4. สภาพทางสังคม 
4.1   การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา      3 แห่ง 
-  โรงเรียนขยายโอกาส      1 แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา      1 แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   20 แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     4 แห่ง 
-  อนุบาลเอกชน     1 แห่ง 
-  ศูนย์การศึกษานอกระบบ   1  แห่ง 

4.2   สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2  แห่ง 
-  สถานพยาบาล    3 แห่ง 
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   2 แห่ง 
-  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า 100 % 

4.3   ยาเสพติด 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต ารวจภูธรอ าเภอพิมาย  

ป้องกันอ าเภอพิมาย ต ารวจบ้าน อปพร. ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและเฝ้าระวัง ตั้งจุดตรวจ หาก
พบเบาะแสหรือมีการจับกุมก็จะประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท าโครงการฟ้ืนฟู บ าบัด รักษาผู้ติดยาเสพติด 

4.4   การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
- ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน  2,169  ราย   ผู้พิการ  จ านวน 278    

ราย ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ 18  ราย 



- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
- ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
- จัดท าโครงการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไอ้องค์ 

ราชัน ราชินี  
- จัดท าโครงการออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในเขตต าบลรังกาใหญ่ 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1   การคมนาคมขนส่ง 

ต าบลรังกาใหญ่เป็นต าบลทางผ่านในการเดินทางจากอ าเภอพิมายสู่อ าเภอชุมพวง มีถนนลาดยาง 
สายพิมาย-ชุมพวง รถที่วิ่งประจ าเส้นทางสายนี้ ได้แก่ รถประจ าทางสายพิมาย-ชุมพวง   ส าหรับถนนในเขต
พ้ืนที่มีดังนี้ 

- ถนนลาดยาง   7    สาย   
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  33   สาย   
- ถนนหินคลุก/ลูกรัง  70  สาย 
- ถนนดิน   24  สาย 

5.2   การไฟฟ้า 
มีไฟฟ้าใช้  4,200  ครัวเรือน 

5.3   การประปา 
ต าบลรังกาใหญ่ มีน้ าประปาบริการประชาชนภายในต าบลจ านวน 7 แห่ง  ดังนี้ 

- ประปาภูมิภาค   1 แห่ง 
- ประปากรมทรัพยากรธรณี   5 แห่ง 
- ประปากรมอนามัย    1 แห่ง 

5.4   ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- การบริการด้านไปรษณีย์ใช้บริการของการไปรษณีย์อ าเภอพิมาย 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1   การเกษตร 

ประชากร ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ   
ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ยางพารา  

6.2   การประมง 
การประมงของประชาชนต าบลรังกาใหญ่ จะเป็นการประกอบเพื่อยังชีพ โดยหาปลาตาม 

แม่น้ าล าคลองธรรมชาติ เช่น แม่น้ าเค็ม แม่น้ ามูล ล าทองหลาง 
6.3   การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์มีทั้งท าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด  



6.4   การบริการ 
- ธนาคาร   1 แห่ง 
- รีสอร์ท      2 แห่ง 
- ปั๊มน้ ามัน    2 แห่ง 
- ลานมันส าปะหลัง  1 แห่ง 
- โรงสี    11 แห่ง 
- ตลาดสด   1 แห่ง 

6.5   การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพที่มาขึ้นทะเบียนกับเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มีทั้งหมด 51 กลุ่ม เป็นกลุ่มอาชีพ  

ที่หลากหลายทั้งท าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสายหวายและใยสังเคราะห์  
กลุ่มโฮมสเตย์ต าบลรังกาใหญ่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มผลิตถ่านไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งทาง
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ได้สนับสนุนการประกอบกิจการของกลุ่มอาชีพ ทั้งด้านเงินทุน การฝึกอบรมส่งเสริม
และการศึกษาดูงานทั้งในเขตต าบลและนอกสถานที่ พร้อมจัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ให้แต่
ละกลุ่มน าสินค้ามาขายให้กับประชาชนภายในต าบล 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1   ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

ชือ่หมูบ่า้น ชาย (คน) หญงิ (คน) 
ครวัเรอืน  

(ครวัเรอืน) 
พืน้ที ่(ไร)่ 

 

บา้นฉกาจ 374 365 243 1,223.00 
 

บา้นชอ่งโค 454 476 930 1,746.00 
 

บา้นตะปัน 241 255 142 3,600.00 
 

บา้นตะปันตะวันออก 217 232 128 6,404.00 
 

บา้นตะปันประชาสรรค ์ 310 320 158 4,918.00 
 

บา้นตะปันสามัคค ี 205 217 115 2,769.00 
 

บา้นนคิมพัฒนา 367 374 174 5,323.00 
 

 



ชือ่หมูบ่า้น ชาย (คน) หญงิ (คน) 
ครวัเรอืน  

(ครวัเรอืน) 
พืน้ที ่(ไร)่ 

บา้นนคิมสามัคค ี 283 267 180 3,285.00 

บา้นพทุรา 205 177 124 3,219.00 

บา้นพทุรากา้วหนา้ 450 445 231 2,513.00 

บา้นพทุราพัฒนา 314 355 168 2,575.00 

บา้นรังกานอ้ย 288 316 145 5,433.00 

บา้นรังกาใหญ่ 433 480 235 3,447.00 

บา้นสามัคค ี 301 345 165 2,317.00 

บา้นหนองคปูระชาสรรค ์ 221 244 98 1,164.00 

บา้นหนองน ้ากนิ 429 440 302 379.00 

บา้นหนองรัง 296 283 169 2,562.00 

บา้นหนองโสมง 228 270 115 3,264.00 

บา้นหนองโสมงพัฒนา 287 259 150 1,362.00 

บา้นหนองไทร 165 180 113 1,804.00 

สรปุรวม 6,068 6,300 4,085 59,307 

 

7.2   ข้อมูลด้านการเกษตร (แหล่งที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอพิมาย) 
พ้ืนที่ท าการเกษตรในเขตต าบลรังกาใหญ่ มีทั้งหมด  50,124 ไร่ ปลูกข้าว  13,032 ไร่  

พืชไร่  17,390 ไร่ ไม้ผล 417 ไร่ ไม้ยืนต้น 2,274 ไร่  ยางพารา 2,413 ไร่  
7.3   ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

- แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ ล าน้ าเค็ม ล าทองหลาง ล าห้วยฉกาจ หนองคลองบึง 
- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝายน้ าล้น จ านวน 3 แห่ง  บ่อน้ าตื้น จ านวน 251  

แห่ง อ่างเก็บน้ า จ านวน 2 แห่ง 
7.4   ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  

- ฝาย  4  แห่ง 



- สระน้ าใช้   27  แห่ง 
- ประปาภูมิภาค  2  แห่ง 
- ประปากรมทรัพยากรธรณี 6  แห่ง 
- ประปากรมอนามัย  1  แห่ง 
- ประปาพลังงานแสงอาทิตย์   3  แห่ง 

8. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
8.1   การนับถือศาสนา 

ประชาชนต าบลรังกาใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานในเขตพ้ืนที่ต าบลรังกาใหญ่ดังนี้ 
- วัดบ้านฉกาจช่องโค 
- วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ 
- วัดการเวก 
- วัดตะปัน 
- วัดใหม่สุนทริการาม 
- วัดบ้านพุทรา 
- วัดนิคมพัฒนาราม 
- วัดป่านิคมสามัคคีธรรม 
- วัดป่าพิมาย 

8.2   ประเพณีและงานประจ าปี 
ประเพณีที่ปฏิบัติและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ปฏิบัติกัน เช่น ประเพณีลอยกระทง  

ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีวันสารทไทย และมปีระเพณีแข่งเรือยาวประจ า
อ าเภอพิมาย  ซึ่งเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดงาน และเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆ    
ที่ทางอ าเภอจัดขึ้น ทั้งส่งเรือยาวเข้าแข่งขัน ประกวดส้มต า ผัดหมี่เป็นประจ าทุกปี 

8.3   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
-  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นของทศบาลต าบลรังกาใหญ่ คือ ร าโทนเกิดจากภูมิปัญญา  

ของชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นการละเล่นพ้ืนบ้าน เล่นสืบต่อกันมานานหลายชั่วคน ท่าร าของร าโทนเป็นการร า   
ที่มีลักษณะเรียกว่า “ร าใช้บท” หรือ “ร าตีบท” ด้วยเหตุที่มีการร้อง และร าเข้ากับจังหวะเสียงโทน จึงเรียกว่า 
“ร าโทน” ลักษณะท่าร าของการร าโทน จะมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านคิดสร้างสรรค์เป็น
ศิลปะประจ าท้องถิ่น มีรูปแบบท่าทาง ท่วงที ท่าร าตามบทเพลงในแต่ละท้องถิ่น  

- ภาษาถ่ินคือภาษาโคราช  
8.4   สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

- สินค้าพ้ืนเมืองเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้างได้แก่  เสื่อ   
ที่ทอจากต้นกก   เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่  ผลิตภัณฑ์จากหวาย ปลาร้า   



  -  ของที่ระลึกของต าบลรังกาใหญ่ คือ อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1   น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ ล าน้ าเค็ม ล าทองหลาง ล าห้วยฉกาจ หนองคลองบึงต่าง 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝายน้ าล้น จ านวน 3 แห่ง  บ่อน้ าตื้น จ านวน 251 แห่ง ประปา
พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 3 แห่ง 

9.2   ป่าไม้ 
ต าบลรังกาใหญ่มีพ้ืนที่ป่าโดยประมาณ  3,450 ไร่ 

 


