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สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
-------------------------------------------------------------- 

1.ดานกายภาพ 
           1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
ตําบลทาหลวง ตั้งอยูหางจากจากเมืองพิมาย (อําเภอ) ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6.00 กิโลเมตร มี
พ้ืนท่ีติดตอแนวเขตหลายตําบล ดังนี้ 
ดานทิศเหนือ               แนวเขตติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
ดานทิศใต                  แนวเขตติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลรังกาใหญ และองคการบริหารสวน
ตําบลโบสถ 
ดานทิศตะวันออก          แนวเขตติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลดงใหญ 
ดานทิศตะวันตก           แนวเขตติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลในเมือง 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 
- เนื้อท่ี มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 36,481.25 ไร (58.37 ตารางกิโลเมตร) 
- ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลทาหลวงเปนท่ีราบลุมน้ําทวมถึงมีแมน้ํามูลไหล
ผานใจกลางของพ้ืนท่ีของตําบล พ้ืนดินจึงมีความอุดมสมบูรณ เนื่องจากการตกตะกอน และการทับถม
ของอินทรียวัตถุตางๆ ท่ีไหลมาตามลําน้ํามูลเปนเวลาหลายรอยป สภาพเชนนี้จึงเหมาะแกการเกษตร และ
การประมง แตในขณะเดียวกันอิทธิพลของแมน้ํามูลกอใหเกิดปญหาน้ําทวมขังพ้ืนท่ีเกษตรและท่ีอยูอาศัย
ของประชาชนเปนประจํา   โดยเฉพาะในชวงเดือน สิงหาคม - ตุลาคม   ของทุกป องคการบริหารสวน
ตําบลทาหลวงจึงไดแกไขโดยการกอสรางผนังกั้นลําน้ํามูล เพ่ือปองกันการไหลทะลักและการเออลนของน้ํา
ในแมน้ํามูลเขาทวมพ้ืนท่ีเกษตร และท่ีอาศัยราษฎรแมจะยังไมตลอดระยะทาง แตก็สามารถปองกันน้ํา
ทวมไดระดับหนึ่ง 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
                   ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือน กุมภาพันธ - 
พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือน มิถุนายน - กันยายน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม – มกราคม 
          1.4 ลักษณะของดิน 
                    เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมแมน้ํามูล พ้ืนดินจึงมีความอุดมสมบูรณไปดวย
อินทรียวัตถุตางๆ สามารถปลูกพืชไดหลายชนิด โดยเฉพาะขาวและพืชสวนตางๆ สภาพดินเปนดินรวน
ปนทราย พ้ืนท่ีการเกษตรสวนใหญใชทํานาขาว และปลูกหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาว 
          1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
                   โดยเฉพาะลําน้ํามูล เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ของตําบลเนื่องจากมีน้ําตลอดป จึง
เปนแหลงขยายพันธุของ ปลา และสัตวน้ําอ่ืนๆ ท่ีเปนอาหารหลักของประชาชนในตําบลและยังสามารถ
ใหน้ําในลําน้ําแมน้ํามูลเพ่ือการเกษตร และใชสอยในครัวเรือน         
        1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
                 เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมแมน้ํามูล  จะมีตนไมข้ึนปกคลุมบริเวณริมแมน้ํามูล
ตลอดสาย เชน ตนไผ ไมสะแก ตนกรด 
2. ดานการเมือง/การปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 
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         แบงการปกครองออกเปน 12 หมูบาน ไดแก หมู 1 บานทาหลวง หมู 2 บานทาหลวง หมู 3 บาน
หนองบัว หมู 4 บานโนนมวง หมู 5 บานจารยตํารา หมู 6 บานสนุน หมู 7 บานตะครอ หมู 8 บานขาม
กลาง หมู 9 บานปายาง หมู 10 บานง้ิวพัฒนา หมู 11 บานทาหลวง หมู 12 บานสระงาม 
          2.2 การเลือกตั้ง 
         แบงเขตการเลือกตั้งเปน 12 หมูบาน ไดแก หมู 1 บานทาหลวง หมู 2 บานทาหลวง หมู 3 บาน
หนองบัว 
หมู 4 บานโนนมวง หมู 5 บานจารยตํารา หมู 6 บานสนุน หมู 7 บานตะครอ หมู 8 บานขามกลาง หมู 9 
บานปายาง หมู 10 บานง้ิวพัฒนา หมู 11 บานทาหลวง หมู 12 บานสระงาม 
3. ประชากร 
          3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
ตําบลทาหลวง มีเขตการปกครองจํานวนหมูบาน 12 หมูบาน โดยแยกเปนจํานวนครัวเรือน จํานวน
ประชากร ชาย/หญิง ดังนี้ (ขอมูลเดือนตุลาคม 2559 จากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา) 
ประชากรท้ังส้ิน 5,833คน   แยกเปนชาย 2,866คน   หญิง 2,967คน มีความหนาแนนเฉล่ีย   100 คน/
ตารางกิโลเมตร 
      3.2   ชวงอายุและจํานวนประชากร 
4.สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา   ประกอบดวยสถานศึกษา   4   แหง   ดังนี้ 
                    (1) โรงเรียนบานทาหลวง   เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปท่ี 6 มี
บุคลากรทางการศึกษาดังนี้ 
                   -   ครู , อาจารย                             จํานวน   11    คน 
                   -   นักเรียนระดับประถมศึกษา              จํานวน 127   คน 
                   -   นักเรียนระดับอนุบาล (3-5 ป)         จํานวน   32   คน 
                    (2) โรงเรียนจารยตํารา เปนโรงเรียนขยายเขตโอกาสเพียงแหงเดียวในตําบล เปดสอน
ตั้งแตระดับอนุบาล ถึง   มัธยมศึกษาตอนตน มีบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ 
                   -   ครู , อาจารย                               จํานวน   13   คน 
                   -   พนักงานราชการ                          จํานวน     3   คน 
                   -   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน       จํานวน   191   คน 
                   -   นักเรียนระดับประถมศึกษา               จํานวน   109 คน 
                   -   นักเรียนระดับอนุบาล (3-5)               จํานวน     39   คน 
                   (3) โรงเรียนบานถนน (สนุน) เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปท่ี 6 มี
บุคลากรทางการศึกษาดังนี้ 
                            -   ครู , อาจารย                       จํานวน   6 คน 
                             -   นักเรียนระดับประถมศึกษา       จํานวน 44 คน 
                             -   นักเรียนระดับอนุบาล             จํานวน 16 คน 
(4) โรงเรียนบานโนนมวง เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปท่ี 6 มีบุคลากรทางการศึกษาดั้งนี้ 
                               -   ครู , อาจารย                      จํานวน   5 คน 
                                - ครูพ่ีเล้ียงเด็ก                     จํานวน   1 คน 
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                               -   นักเรียนระดับประถมศึกษา     จํานวน 25   คน 
                               -   นักเรียนระดับอนุบาล             จํานวน   18 คน 
          4.2  การสาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาหลวง ใหบริการดานสาธารสุขพ้ืนฐาน แกประชาชน 7 หมูบาน 
คือ บานทาหลวงหมูท่ี 1 , บานทาหลวงหมูท่ี 2 , บานสนุนหมูท่ี 6 , บานตะครอหมูท่ี 7 , บานง้ิวพัฒนา 
หมูท่ี 10 และบานทาหลวงหมูท่ี 11และบานสระงามหมูท่ี 12 มีบุคลากรประจํา 7 คน ดังนี้ 

1. นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ จํานวน 2 คน 
2. พยาบาลวิชาชีพ                      จํานวน 2 คน 
3. พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข     จํานวน 3 คน 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจารยตํารา ใหบริการดานสาธารณสุขพ้ืนฐาน แกประชาชน 5 
หมูบาน คือบานหนองบัวหมูท่ี 3 , บานโนนมวงหมูท่ี 4 , บานจารยตําราหมูท่ี 5 , บานขามกลางหมูท่ี 8 
และบานปายางหมูท่ี 9  มีบุคลากรประจํา 6 คน คือ 

1. นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       จํานวน 2 คน 
2. พยาบาลวิชาชีพ                          จํานวน 1 คน 
3. พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข            จํานวน 3 คน 

         4.3 อาชญากรรม                                
         4.3 ยาเสพติด 
           ปญหายาเสพติด มีพ้ืนท่ีเฝาระวัง คือ บานสระงาม หมูท่ี 12 บานจารยตํารา หมูท่ี 5  
        4.4 การสังคมสงเคราะห 
5.   ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1   การคมนาคมขนสง   มีเสนทางคมนาคมหลัก 2 เสนทาง คือ 
-     ถนนเลียบคลองชลประทาน สายพิมาย - ดงใหญ อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานชลประทานทุง
สัมฤทธิ์ลักษณะเปนถนนลาดยาง ผิวจราจรกวางประมาณ 8 เมตร 
-          ถนนสายทาหลวง - หนองปรือ ดําเนินการกอสรางโดยสํานักงาน รพช. จังหวัดนครราชสีมา 
(เดิม) ผิวจราจรอยูในสภาพทรุดโทรม กวางประมาณ 6 เมตร 
         5.2   การไฟฟา 
-          แมจะมีการใหบริการไฟฟาครอบคลุมท่ัว 12 หมูบาน แตก็ไมท่ัวถึงทุกครัวเรือนซ่ึงจะตองมีการ
ขยายโครงขายเขตบริการไฟฟาและไฟฟาสองสวางสาธารณะเพ่ิมเติม เพ่ือใหครอบคลุมและท่ัวถึงตอไป 
5.3 การประปา 
                 -   มีระบบประปาหมูบาน ของแตละหมูบาน ดังนั้นประชาชนจึงมีน้ําอุปโภคบริโภคอยาง
ท่ัวถึง 
         5.4   โทรศัพท 
-          มีโทรศัพทสาธารณะประจําหมูบาน .... แหง และโทรศัพทสวนบุคคล (โทรศัพทบาน) มีครบทุก
ครัวเรือน 
         5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
-          ไมมีท่ีทําการไปรษณีย 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 
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                 สวนใหญประชากร จะมีอาชีพ ทํานา 
          6.2 การประมง 
                มีการจับปลา ในชวงฤดูน้ําหลาก 
          6.3 การปศุสัตว 
          6.4 การบริการ 
          6.5 การทองเท่ียว 


