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ส่วนที่    1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 

*********************************** 
องค์การบริหารต าบลโคกสง่าได้รับการจัดตั้งตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง วันที่ 19   มกราคม   2539  มีผลท าให้ได้รับการยก
ฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  เมื่อวันที่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมี นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส                 
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ลักษณะที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า   เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอพล  จังหวัดขอนกก่น  ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอพล ( ที่ท าการตั้งอยู่เลขที่  179 หมู่ที่  2   บ้านคูขาด  ต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  
จังหวัดขอนกก่น) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ตั้งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมา   12   กิโลเมตรตามถนน
เมืองพล – กวงน้อย  กล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวงชนบท ( รพช.) หนองบะ – หนองหอย  หมายเลข ขก  
3055 

1.2 เนื้อที่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า มีพ้ืนที่ประมา  47.6 ตารางกิโลเมตรหรือประมา  29,750  ไร ่

1.3ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษ ะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบสูง  มีพ้ืนที่สูงต่ าสลับกัน  เป็นลูกคลื่นดิน  มีลักษ ะเป็นดินร่วนปนทราย 

บางกห่งเป็นดินเค็ม  ดินอุ้มน้ าได้น้อย ขาดความอุดมสมบูร ์  ฤดูร้อน มีความกห้งกล้ง 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
 อา าเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง 
  ทิศเหนือ ติดเขต  ต าบลลอมคอม   อ าเภอพล   จังหวัดขอนกก่น 
  ทิศใต้  ติดเขต  ต าบลโนนจาน อ าเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก ติดเขต  ต าบลหนองมะเขือ    อ าเภอพล   จังหวัดขอนกก่น 
  ทิศตะวันตก ติดเขต  ต าบลทางขวาง   อ าเภอกวงน้อย   จังหวัดขอนกก่น  

2.2 การเลือกตั้ง 
จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต รวม 3,847 คน กยกเป็น ชาย 1,872 คน หญิง 1,975 คน 

3.ประชากร 
จ านวนประชากรทั้งสิ้น  6,271 คน กยกเป็นชาย  3,117  คน หญิง 3,154 คนมีความหนากน่นเฉลี่ย 134 
คน / ตารางกิโลเมตร 
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ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ประชากร 
ชาย หญิง 

จ านวน
ครัวเรือน 

1 บ้านหนองกกมน 433 212 221 114 
2 บ้านคูขาด 564 276 288 154 
3 บ้านหนองบะ 819 414 405 244 
4 บ้านหนองกวงกลาง 1,102 539 563 311 
5 บ้านหนองมน 671 320 351 173 
6 บ้านหนองไผ่ 870 413 457 272 
7 บ้านโนนพริก 633 319 314 150 
8 บ้านโคกสว่าง 553 275 278 134 
9 บ้านโคกสง่าพัฒนา 393 221 172 96 

10 บ้านหนองสมบูร ์ 231 115 116 68 

รวม ทั้ง 10 หมู่บ้าน 9,269 3,104 3,165 1,716 

 
หมายเหตุ ข้อมูล โดย ส านักทะเบียน อ าเภอพล      วันที่  29  พฤษภาคม  2562 
3.1จ านวนหมู่บ้าน 

จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  จ านวน 10  หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่  1 บ้านหนองกกมน   นายประสิทธิ์    ปะตะสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2 บ้านคูขาด                    นายนิวัตร  กทนไธสงค์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3 บ้านหนองบะ           นายทองพูล      โสขันตี     ผู้ใหญ่บ้าน           
หมู่ที ่ 4 บ้านหนองกวงกลาง     นายบัว    วงษ์นอก       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 5 บ้านหนองมน           นายจ าเนียง  บุญพุฒ           ก านัน         
หมู่ที่  6 บ้านหนองไผ่           นายบุญเกิด   สีลาธุล ี           ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7 บ้านโนนพริก            นายสานิต     ใจตาง           ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8 บ้านโคกสว่าง       นายอดุลย์  พลโยธา ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9 บ้านโคกสง่าพัฒนา       นายชัยยันต์    ทุงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10บ้านหนองสมบูร ์     นายสวัสดิ ์  ปุ้งโพธิ์         ผู้ใหญ่บ้าน 

4.   สภาพทางสังคม 
 4.1    การศึกษา สถานศึกษา  จ านวน 6   กห่ง  ประกอบด้วย 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) จ านวน 1 กห่งที่ตั้ง อบต.โคกสง่า 
2. โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง     ที่ตั้ง  บ้านโคกสว่าง     หมู่ที่  8 
- เปิดท าการเรียนการสอนตั้งกต่ระดับ อนุบาล -ระดับประถมศึกษาปีที่6 
3.โรงเรียนบ้านหนองกวงมน    ที่ตั้ง  บ้านหนองกวงกลาง    หมู่ที่  4 
- เปิดท าการเรียนการสอนตั้งกต่ระดับ อนุบาล -ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 
4.โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา     ที่ตั้ง   บ้านหนองสมบูร ์   หมู่ที่  10 
- เปิดท าการเรียนการสอนตั้งกต่ระดับ อนุบาล -ระดับประถมศึกษาปีที่6 
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5.โรงเรียนบ้านคูขาดสถิตอุปถัมภ์     ที่ตั้ง  บ้านหนองกกมน   หมู่ที่  1 
-เปิดท าการเรียนการสอนตั้งกต่ระดับ อนุบาล -ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 
6.ศูนย์การศึกษานอกระบบกละการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จ านวน 1 กห่ง ที่ตั้ง
บ้านหนองบะหมู่ที่ 3 
  

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 อนุบาล 3 ขวบ 17 28 45 
2 โรงเรียนบ้านหนองบะ 52 47 99 
3 โรงเรียนบ้านหนองกวงมน 105 83 188 
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 41 40 81 
5 โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตอุปถัมภ์) 175 142 317 

รวม   5  โรงเรียน 390 340 730 
หมายเหตุ     ข้อมูล    วันที่  11  มิถุนายน  2562 

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1การสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน 1  กห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกกมน  หมู่ที่  1 
  - อัตราการมีกละใช้ส้วมราด  100 % 

5.2การบริการขั้นพื้นฐาน 
 การคมนาคม  เส้นทางคมนาคมที่ติดต่อระหว่างกับอ าเภอกละระหว่างต าบลกับหมู่บ้าน  กยกได้ดังนี้ 

(1)  ถนนลาดยาง   3 สาย 
(2)  ถนนลูกรัง    14 สาย 
(3)  ถนนดิน    6 สาย 
(4)  ถนนคอนกรีต   77 สาย 
(5)  ถนนหินคลุก    4 สาย 

 การโทรคมนาคม การโทรคมนาคม  ประกอบด้วย 
  (1) ที่ท าการไปรษ ีย์ประจ าต าบล  1 กห่ง 
         การไฟฟ้า 

มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  กต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน  เนื่องจากมีการขยายครัวเรือน 
การสาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน 1  กห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกกมน  หมู่ที่  1 
  - อัตราการมีกละใช้ส้วมราด  100 % 
6.   สภาพทางเศรษฐกิจ 

6.1 การประกอบอาชีพโดยทั่วไป  ประกอบอาชีพ 
(1) ท านาเป็นอาชีพหลัก 
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(2) ท าไร่  ส่วนมากท าไร่อ้อย  ไร่มันส าปะหลัง 
(3)  รับจ้าง      

            (4)  ค้าขาย 
6.2 หน่วยธุรกิจในเขต  ต าบลโคกสง่า 

(1)    ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด  จ านวน   55  กห่ง 
(2)    ปั๊มน้ ามัน    จ านวน    3 กห่ง 
(3)    โรงส ี    จ านวน    50  โรง 
(4)    โรงประกอบเหล็กดัด  จ านวน     4   กห่ง 
(5)    โรงท าขนมจีน   จ านวน     2   โรง 
(6)    อู่ซ่อมเครื่องยนต์   จ านวน     4   กห่ง 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  วัด  จ านวน  6  แห่ง 

  1.วัดศรีประสิทธิ์ ที่ตั้ง บ้านหนองกกมน   หมู่ที่  1 
  2.วัดชัยประสิทธิ ์ที่ตัง้  บ้านโคกสง่าพัฒนา   หมู่ที่  9 
  3.วัดถาวร  ที่ตั้ง  บ้านหนองบะ  หมู่ที่  3 
  4.วัดกสงจันทร์  ที่ตั้ง  บ้านหนองกวงกลาง  หมู่ที่  4 
  5.วัดกสงธรรม  ที่ตั้ง  บ้านหนองมน  หมู่ที่  5 
  6.วัดเวฬุวัน  ที่ตัง้  บ้านหนองสมบูร ์  หมู่ที่  6 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปีมีประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ คือ 
1. ประเพ ีตักบาตรเทโวโรหนะ จัดขึ้นในวันกรม 1 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี 
2. ประเพ ีวันสงกรานต์กละวันผู้สูงอายุ จัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี 
3. ประเพ ีวันลอยกระทง จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ของทุกปี 
4. ประเพ ีวันเข้าพรรษา (วันกรม 1 ค่ า เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันกรม 1 ค่ า 

เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11) ของทุกปี 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ กหล่งน้ าธรรมชาติ   8  กห่ง  ประกอบด้วย 
(1)   ล าห้วยวังหิน    หมู่ที่ 1 ,2 
(2)   ล าห้วยตะใกล้    หมู่ที่ 1 ,2 
(3)   ล าห้วยหญ้าไทร    หมู่ที่  7 
(4)   ล าห้วยโสกครอง    หมู่ที่  6 
(5)   ล าห้วยหนองผือ    หมู่ที่  6 
(6)   ล าห้วยโสกกร่    หมู่ที่  6,2 
(7)   ล าห้วยโสกดินกดง    หมู่ที่  4 
(8)   ล าห้วยอีสานเขียว    หมู่ที่   7 

8.2   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น   จ านวน  15  กห่ง  ประกอบด้วย 
  (1) หนองกกมนสาธาร ะ    หมู่ที่  1 
  (2) หนองป่าช้า     หมู่ที่  2 
  (3) หนองคูขาด               หมู่ที่  2 
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  (4) หนองกต้      หมู่ที่  3 
  (5) หนองบะ       หมู่ที่  3 
  (6) หนองใต้      หมู่ที่  4 
  (7) หนองฝายใหญ่       หมู่ที่  4 

(8) หนองผือ         หมู่ที่  4 
(9) หนองกวง        หมู่ที่  4 

  (10) หนองกฝก        หมู่ที่  4 
  (11) หนองมน         หมู่ที่  5 
  (12) หนองผือ        หมู่ที่  6 

(13) หนองไผ่     หมู่ที่  6 
  (14) หนองปู่ตา     หมู่ที่  6 
  (15) หนองฝายไชโย    หมู่ที่  8  

8.3 ป่าไม้  มีชุมชน จ านวน  3 กห่ง 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ไมเ่พียงพอกละเหมาะกกการท าการเกษตร 
9.   ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น  ได้แก่  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล  งบประมาณ
และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง  ๆ 
 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

9.1 จ านวนบุคลากร     จ านวน     27  คน 
  ต ากหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน     1  คน 
  ต ากหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน     1  คน 

   ต ากหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน     7  คน 
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน             จ านวน  -  คน 

   พนักงานจ้างตามภารกิจส านักงานปลัด  อบต.       จ านวน  2    คน 
   พนักงานจ้างทั่วไป ในส านักปลัด    จ านวน  3    คน 

  ต ากหน่งในกองคลัง     จ านวน  2  คน 
            ลูกจ้างประจ าในกองคลัง     จ านวน  1  คน 
             พนักงานจ้างตามภารกิจในกองคลัง               จ านวน  1        คน 
    ต ากหน่งในกองช่าง      จ านวน  3  คน  

  พนักงานจ้างตามภารกิจในกองช่าง               จ านวน  1        คน 
            ต ากหน่งในกองการศึกษา    จ านวน  4          คน 

  พนักงานจ้างทั่วไป ในกองการศึกษา   จ านวน  1    คน 
9.2   ระดับการศึกษาของบุคลากร 

    ประถมศึกษา       - คน 
     มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา     15 คน 
     ปริญญาตรี       12 คน 
   ปริญญาโท         6 คน 
  9.3 มวลชนจัดตั้ง 
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- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 3  รุ่น 112  คน 
         9.4  โครงสร้างผู้บริหาร 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 

1.  นายรังสิทธิ์    เถียรวิทวัส  นายก อบต. 
2. นายประสิทธิ์    กสนสยาม  รองนายก อบต. 
3. นางทองพัฒ    พลโยธา                รองนายก อบต. 
4. นายอภิชาติ    งานยางหวาย  เลขานุการนายก อบต. 

           
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 

1. นายประชัน    ทึนรส   ประธานสภา อบต. 
2. นายอานนท์   สงฆ์คลัง   รองประธานสภา อบต. 
3. นางเพ็ญม ี             โคบาล    สมาชิก อบต. หมู่ 1 
4. นายพนม    จงรักกลาง   สมาชิก อบต. หมู่ 2 
5. นายชัชวาล  มะลิยศ   สมาชิก อบต. หมู่ 2 
6. นายสมหมาย   ค าทะเนตร  สมาชิก อบต. หมู่ 3 
7. นายอภิรักษ์    ประวันจะ  สมาชิก อบต. หมู่ 4 
8. นายอนงค์    อนุอัน   สมาชิก อบต. หมู่ 4 
9. นายอนัน   จันทมาน  สมาชิก อบต. หมู่  5 
10. นายส าราญ      กสนยามูล  สมาชิก อบต. หมู่ 5 
11 .นายทองกดง  สนิทเชื้อ   สมาชิก อบต. หมู่  6 
12. นายสมาน    วงษ์กก้ว   สมาชิก อบต. หมู่ 7 
13. นายส าเร็จ    ใจตาง   สมาชิก อบต. หมู่ 7 
14. นางรุ่งทิพย์   กิจการรุ่งไพศาล  สมาชิก อบต. หมู่ 8 
15. นายสุปี   พลโยธา   สมาชิก อบต. หมู่ 8 
16. นายบุญม ี  สาโส   สมาชิก อบต. หมู่ 9  
17. นายสมพงษ์  กจ่มมงคล  สมาชิก อบต. หมู่ 10 

ต าแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2  คน 
 1.  นางวาสนา    ทองดี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.  พ.จ.อ.ครรชิต บุญทานัง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 12  คน 
1.  จ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า หัวหน้าส านักปลัด 
2.  นางสาวถนอม   รักษาพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายกละกผน  

 3.  ว่าที่ ร.ตโชคชัย  ทองเจริญ นักทรัพยากรบุคลากร 
 4.  นางวรร า    พันธ์กก้ว นักบริหารงานทั่วไป 
 5.  นายชัชวาลย์  คุมธง  นักพัฒนาชุมชน 
 6.  นายธนกร  เสาสมภพ เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน 
 7.  นางภัททิยา    ปรตะสังข์ เจ้าพนักงานธุรการ 
 8. นายคมสัน    ประวัติ  ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายกละกผน 
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 9.นางสาวจิตตานันท์      พลนอก           ผช.จนท.ธุรการ 
10.  –ว่าง-   ยาม  
11. นายชานนท ์   ปุ้งโพธิ์  พนักงานขับรถ 
12.นางสุว ี    กสนม ี  กม่บ้าน 
13.นายสุวิทย์     วงษ์ศรีเทพ   นักการภารโรง 

ต าแหน่งในกองคลัง จ านวน   7   คน 
 1.นางจุรีรัตน์    สิงห์ศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 2.    -ว่าง-   นักวิชาการการเงินกละบัญชี 

3. นางฉัตรติญา  เถียรวิทวัส นักวิชาการการเงินกละบัญชี (ลูกจ้างประจ า) 
 4.นางลัดดา    กสนท้าว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินกละบัญชี  
 5.นายสันติชัย    หนองกบก เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

6 นางสาวเปรมกมล    สุวรร หาญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
7. นางนุชนภา   เลพิมาย   นักวิชาการพัสดุ 

 8. นางสาวเปรมกมล สุวรร หาญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
9.    -ว่าง-   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

ต าแหน่งในกองช่าง จ านวน  3   คน 
 1. นายโกวิทย์   อักขราสา ผู้อ านวยการกองช่าง 
 2.    -ว่าง-   นายช่างโยธา 
 3. นางสาวศศลักษ ์ บุตรสามาลี  เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง 
 4.  -ว่าง-   ช่างโยธา 

5.  นายอมรรัตน์  นาอุดม  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   
ต าแหน่งในกองการศึกษา จ านวน   5  คน 

 1. นายวิโรจน ์   ศรีมุกดา  ผู้อ านวยกองการศึกษา 
 2. นางสาวพิมผกา  อันภักดี  นักวิชาการศึกษา 
 3.    -ว่าง-   คร ู

4. นางอุไรวรร   นาดี  คร ู
 5. นายสุรพล  สกุลดี  ผู้ดูกลเด็ก  

6. นางวรร กร   สีมาพล  ผู้ดูกลเด็ก 
  

ต าแหน่งในส่วนตรวจสอบภายใน จ านวน   –   คน 
 1.         – ว่าง -     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                          

. 
 

 


