
ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1   ที่ตั้งของหมู่บ้านหรอืต าบล 

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

อาณาเขต 
ทิศเหนือ   - ติดต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าหลวง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันออก - ติดต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลโบสถ์ อ.พิมาย และองค์การบรหิาร        
     ส่วนต าบล หลุง่ตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสมีา 
ทิศใต ้  - ติดต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันตก  - ติดต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลในเมอืง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
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1.2   ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ เป็นพื้นที่ราบสูงลูกคลื่นลอนตื้น พื่นที่จะสูงทางทิศใต้  

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

1.3   ลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลต าบลรงักาใหญ่ มีหลากหลายฤดู  ดังนี้   
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดอืน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  อากาศเย็นจัดช่วงเดือน  ธันวาคม- 

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

อุณหภูมิระหว่าง 32-40 องศาเซลเซียส  
- ฤดูฝนต้ังแต่ปลายเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม แล้วแต่ช่วงมรสุมทีจ่ะเข้ามาอาจจะมีช่วงทีฝ่น 

ตกผิดฤด ู
1.4   ลักษณะของดิน 

พื้นที่ต าบลรังกาใหญ่ ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน 5 กลุ่มด้วยกนัคือ 
- กลุ่มชุดดินที่ 3 ลักษณะเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสเีทาเข้ม เหมาะในการท านา  

เนื่องจากสภาพพื้นที่ราบเรียบแตส่ามารถปลกูพืชไร่และพืชผักได้บางชนิด 
- กลุ่มชุดดินที่ 18 ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาปนน้ าตาลอ่อน  เนื้อดินเป็นดินทราย 

หยาบ เหมาะในการท านามากกว่าปลกูพืชไร่  พืชผัก และไม้ผล 
- กลุ่มชุดดินที่ 40 ลักษณะเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินสีน้ าตาลอ่อน  สีเหลอืหรือแดง เนื้อ 

ดินเป็นทรายจัด น้ าซึมผ่านช้ันดินได้เร็วมาก อุ้มน้ าต่ า เหมาะในการปลูกพื้ชไร่และไมผ้ลไมเ่หมาะในการท านา 
สามารถใช้ประโยชน์ในการปลกูไม้โตเร็วและปลกูหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดี 

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

- กลุ่มชุดดินที่ 59 ลักษณะดินมกีารผสมของดินหลายชนิด ซึง่เกิดจากตะกอนล 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 ซึ่งปรมิาณน้ าจะมากหรือน้อยก็ข้ึนอยูก่ับสภาพตามธรรมชาติของน้ าฝนในแต่ละปี  
- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝายน้ าล้น  บ่อน้ าตื้น  อ่างเกบ็น้ า 

 
 



-3- 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561--2565) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

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

เขตการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน 
2.2   การเลือกตัง้ 

เทศบาลต าบลรงักาใหญ่ มีทั้งหมด 20 หมูบ่้าน ส าหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งผูบ้รหิารท้องถ่ินและ 
สภาท้องถ่ินแบง่เป็น 2 เขต การเลือกตั้งทั้งระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค หรือระดบัประเทศประชาชนที่มีสทิธิ
เลือกตั้งได้ให้ความส าคัญเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา  โดยวัดจากร้อยละของผู้ที่มาใช้สทิธิจะอยู่ใน
เกณฑ์ 80 ข้ึนไป และประชาชนในเขตเทศบาลยังมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล 
เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพฒันา 
ประชาคมเพื่อแก้ปญัหาความเดือนร้อนเรง่ด่วนของชุมชน ฯลฯ    

3. ประชากร 
3.1   ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

 

หมู่ท่ี 
 

บ้าน 

เพศชาย (คน) 
 

เพศหญิง (คน) 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

 
1 พุทรา 278 277 285 283 277 276 272 276 
2 ฉกาจ 408 406 401 404 421 415 416 422 
3 ช่องโค 437 440 445 444 483 481 485 482 
4 รังกา 633 617 622 617 658 637 638 636 
5 ตะปัน 405 398 394 394 391 388 392 385 
6 หนองน้ า

กิน 
495 497 498 498 496 507 505 512 

7 รังกาน้อย 362 356 344 347 365 363 366 356 
8 หนองโสมง 257 263 256 241 297 304 302 296 
9 พุทรา 493 496 490 490 473 477 480 476 

10 นิคมพัฒนา 338 341 331 327 349 352 347 340 
11 นิคม

สามัคคี 
392 391 391 389 397 396 41 

 
0 

404 
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หมู่ท่ี 
 

บ้าน 

เพศชาย (คน) 
 

เพศหญิง (คน) 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

 
12 หนองรัง 369 365 366 367 362 354 354 356 
13 ตะปัน 290 290 289 290 314 312 312 307 
14 พุทรา

พัฒนา 
313 316 322 324 364 367 371 369 

15 ตะปัน
สามัคคี 

272 270 271 270 279 276 277 280 

16 สามัคคี 1 328 323 325 327 323 322 320 323 
17 หนองคู

ประชา
สรรค์ 

215 212 214 219 234 232 240 241 

18 หนองโสมง
พัฒนา 

318 319 321 316 327 330 329 333 

19 ตะปัน
ประชา
สรรค์ 

305 302 304 299 288 295 290 296 

20 บ้านหนอง
ไทร 

211 215 212 214 247 248 244 248 

รวม 7,119 7,094 7,081 7,060 7,345 7,332 7,350 7,338 
 

3.2   ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
แรกเกิด-12 ปี 963 863 1,826 

13-22 ปี 886 841 1,727 
23-59 ปี 4,074 4,219 8,293 
60 ข้ึนไป 1,122 1,407 2,529 

 
ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอพิมาย 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1   การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา      3 แห่ง 
-  โรงเรียนขยายโอกาส      1 แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา      1 แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือพมิพ์ประจ าหมูบ่้าน   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 าบลรงักาใหญ่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต ารวจภูธรอ าเภอพิมาย  

ป้องกันอ าเภอพิมาย ต ารวจบ้าน อปพร. ชมรมก านันผู้ใหญบ่้าน ในการป้องกันและเฝ้าระวัง หากพบเบาะแส
หรือมีการจับกุมกจ็ะประสานผูท้ี่เกี่ยวข้องในการด าเนนิการ จัดท าโครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด 
ให้แก่สถานศึกษาภายในเขตต าบลรังกาใหญ่  

4.4   การสงัคมสงเคราะห ์
เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี ้
- ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ จ านวน  2,263  ราย   ผู้พิการ  จ านวน 395    

ราย ผู้ติดเช้ือและผูป้่วยเอดส ์21 ราย 
- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
- ประสานการท าบัตรผูพ้ิการ 
- จัดท าโครงการจัดท าสถานที่ทีเ่อื้อต่อผู้สงูอายุ ผู้พกิาร  
- จัดท าโครงการปรบัสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศัยส าหรบัคนพิการ ผู้สงูอายุ และผู้ที่อยู่ในข่าย

จ าเป็นต้องได้รบัการฟื้นฟูสมรรรถภาพ 
- จัดท าโครงการออกตรวจเยี่ยมผูป้่วยติดเตียงภายในเขตต าบลรงักาใหญ ่

 
 



-6- 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561--2565) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1   การคมนาคมขนส่ง 

ต าบลรงักาใหญ่เป็นต าบลทางผ่านในการเดินทางจากอ าเภอพิมายสู่อ าเภอชุมพวง มีถนนลาดยาง 
สายพิมาย-ชุมพวง รถที่ว่ิงประจ าเส้นทางสายนี้ ได้แก่ รถประจ าทางสายพิมาย-ชุมพวง   ส าหรับถนนในเขต
พื้นที่มีดังนี ้

- ถนนลาดยาง   7    สาย   
- ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  33   สาย   
- ถนนหินคลุก/ลูกรงั  70  สาย 
- ถนนดิน   24  สาย 

5.2   การไฟฟ้า 
มีไฟฟ้าใช้   4,485  ครัวเรือน 

5.3   การประปา 
ต าบลรงักาใหญ่ มีน้ าประปาบรกิารประชาชนภายในต าบลจ านวน 7 แห่ง  ดังนี้ 

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

5.4   ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ ์
- การบริการด้านไปรษณีย์ใช้บรกิารของการไปรษณีย์อ าเภอพมิาย 
- การบริการขนส่งพัสดุของเอกชน เช่น เคอรี่ เฟลชโฮม  

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1   การเกษตร 
ประชากร ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ   

ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลงั  อ้อย  ยางพารา  
6.2   การประมง 

การประมงของประชาชนต าบลรงักาใหญ่ จะเป็นการประกอบเพือ่ยังชีพ โดยหาปลาตาม 
แม่น้ าล าคลองธรรมชาติ เช่น แม่น้ าเค็ม แม่น้ ามูล ล าทองหลาง 

6.3   การปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์มีทั้งท าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสรมิสัตว์ทีเ่ลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด  

6.4   การบริการ 
- ธนาคาร   1 แห่ง 
- รีสอร์ท      1 แห่ง 
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- ปั๊มน้ ามัน    4 แห่ง 
- โรงสี    11 แห่ง 
- ตลาด   3 แห่ง 

6.5   การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพที่มาข้ึนทะเบียนกบัเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มทีั้งหมด 51 กลุ่ม เป็นกลุ่มอาชีพ  

ที่หลากหลายทัง้ท าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสรมิ เช่น กลุ่มวิสาหกจิชุมชนจักสายหวายและใยสังเคราะห์  
กลุ่มโฮมสเตย์ต าบลรงักาใหญ่ กลุม่ตัดเยบ็เสื้อผ้า กลุ่มปลกูผกัปลอดสารพิษ กลุ่มผลิตถ่านไม้ยูคาลิปตสั  
ซึ่งเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ไดส้นับสนุนการประกอบกิจการของกลุม่อาชีพ ทั้งด้านเงินทุน การฝึกอบรมสง่เสรมิ
และการศึกษาดูงานทั้งในเขตต าบลและนอกสถานที่ พรอ้มจดัตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้  
ให้แต่ละกลุ่มน าสินค้ามาขายให้กบัประชาชนภายในต าบล 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1   การนับถือศาสนา 

ประชาชนต าบลรังกาใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ มีศาสนสถานในเขตพื้นที่ต าบลรงักาใหญ่ดังนี ้
- วัดบ้านฉกาจช่องโค 
- วัดวิปัสสนารงักาใหญ ่
- วัดรังกาใหญ ่
- วัดตะปัน 
- วัดใหม่สุนทริการาม 
- วัดบ้านพุทรา 
- วัดนิคมพัฒนาราม 
- วัดป่านิคมสามัคคีธรรม 
- วัดป่าพิมาย 

7.2   ประเพณีและงานประจ าป ี
ประเพณีทีป่ฏิบัติและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ปฏิบัติกัน เช่น ประเพณีลอยกระทง  

ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีวันสารทไทย และมีประเพณีแข่งเรือยาวประจ า
อ าเภอพิมาย  ซึ่งเทศบาลต าบลรงักาใหญ่ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดงาน และเข้าไปร่วมกจิกรรมต่างๆ    
ที่ทางอ าเภอจัดข้ึน ทั้งส่งเรือยาวเข้าแข่งขัน ประกวดสม้ต า ผัดหมีเ่ป็นประจ าทุกป ี

7.3   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภาษาถ่ิน 
-  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่โดดเด่นของทศบาลต าบลรังกาใหญ ่คือ ร าโทนเกิดจากภูมปิัญญา  

ของชาวบ้านในท้องถ่ินเป็นการละเล่นพื้นบ้าน เล่นสบืต่อกันมานานหลายช่ัวคน ท่าร าของร าโทนเป็นการร า   
ที่มีลกัษณะเรียกว่า “ร าใช้บท” หรือ “ร าตีบท” ด้วยเหตุทีม่กีารร้อง และร าเข้ากบัจงัหวะเสียงโทน จงึเรียกว่า 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561--2565) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

“ร าโทน” ลักษณะท่าร าของการร าโทน จะมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งเกิดจากภูมปิัญญาชาวบ้านคิดสร้างสรรค์เป็น
ศิลปะประจ าท้องถ่ิน มีรูปแบบท่าทาง ท่วงที ท่าร าตามบทเพลงในแตล่ะท้องถ่ิน  

- ภาษาถ่ินคือภาษาโคราช  
7.4   สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

- สินค้าพื้นเมืองเป็นสินค้าที่ผลิตข้ึนใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้างได้แก่  เสื่อ   
ที่ทอจากต้นกก   เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่  ผลิตภัณฑจ์ากหวาย ปลาร้า   
  -  ของที่ระลึกของต าบลรังกาใหญ่ คือ อนุสาวรีย์ท่านท้าวสรุนารี หรือ ย่าโม 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
8.1   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 

8.2   ปา่ไม้ 
ต าบลรงักาใหญ่มีพื้นที่ป่าโดยประมาณ  3,450 ไร่ 
 

 
 

 


