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ส่วนที่ 1 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ด้านกายภาพ 
   ต าบลคลองเมือง เป็นต าบลหนึ่งใน 8 ต าบล ของอ าเภอจักราช ซึ่งแยกจากต าบลหนองขาม และ
ได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็น ต าบลคลองเมือง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องต้ังและเปลี่ยนแปลงเขตต าบลในท้องที่ อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2530 เดิมมี 
10 หมู่บ้าน ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน และได้รับการประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะจาก
สภาต าบลคลองเมือง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 

  อาณาเขต 

ต าบลคลองเมือง เป็น 1 ใน 8 ต าบล ในเขตอ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่
ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อต าบลศรีละกอ ต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ต าบลห้วยหิน   อ าเภอ

หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ทิศใต้  ติดต าบลโคกสูง ต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย์ 

ทิศตะวันตก ติดต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบุญมาก ต าบลสีสกุ อ าเภอจักราช จงัหวดั
นครราชสีมา 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ตั้งอยู่ทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร  

จากที่ว่าการอ าเภอจักราช 

  ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลศรีละกอ ต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นที่ จุดกึ่งกลางห้วยยายโต้น ที่พิกัด ที.บี.286457 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางห้วย
ยายโต้น ถึงท่ีดินท าไร่ ที่พิกัด ที.บี.305476 ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือ ผ่าน
ที่ดินท าไร่ ถึงถนนบ้านหนองขาม-บ้านคลองเมือง ที่พิกัด ที.บี.312489 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ตรงไป
ทางทิศตะวันออก ผ่านที่ดินท าไร่ ถึงสันโคก ที่พิกัด ที .บี.320489 ระยะทางประมาณ 0.7 กิโลเมตร ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านสันโคกที่ขนานกับถนนบ้านหนองขาม-บ้านคลองเมือง ถึงเขตท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านหนองหญ้า
ปล้อง ที่พิกัด ที.บี.339463.ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเขตท าเลเลี้ยง
สัตว์บ้านหนองหญ้าปล้อง ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงพิกัด ที.บี.346459 ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร เป็น
จุดสิ้นสุดรวมระยะทางประมาณ 8.9 กิโลเมตร 
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ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ต าบลห้วยหิน   

อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ ท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านหนองหญ้าปล้อง ด้านทิศตะวันออกที่พิกัด 
ที.บี.346459 ไปทางทิศใต้ ตามแนวเขตท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านหนองหญ้าปล้อง ด้านทิศตะวันออกติดกับถนนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง-บ้านหนองแมว ที่พิกัด ที.บี.345453 ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตามทางบ้าน
หนองหญ้าปล้อง-บ้านโจดกระทิง ถึงพิกัด ที.บี.352453 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางบ้านโจดกระทิง-บ้านหนองแมว ถึงจุดตัดถนนบ้านหนองแมว-บ้านโนนสวรรค์ที่พิกัด ที.
บี.363439 ระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ตามถนนบ้านหนองแมว-บ้านโนนสวรรค์ ถึงจุดตัดทาง
รถยนต์บรรทุกไม้ซุง(สายดงอีจาน-หินดาษ) ที่พิกัด ที.บี.367429 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ตาม
ทางรถยนต์บรรทุกไม้ซุง(สายดงอีจาน-หินดาษ ขนานกับห้วยสวายสอประมาณ 1 กิโลเมตร) ถึงจุดตัดถนนบ้านหนอง
เต็งน้อย-บ้านโนนสมบูรณ์ ที่พิกัด ที.บี.360394 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทาง
ประมาณ 8.6 กิโลเมตร 
 

ทิศใต้     ติดต่อกับต าบลโคกสูง ต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์        

โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ จุดตัดถนนบ้านหนองเต็งน้อย-บ้านโนนสมบูรณ์ ที่พิกัด ที.บี.360394 ไปทางทิศตะวันตกตาม
ถนนบ้านหนองเต็งน้อย-บ้านโนนสมบูรณ์ ถึงจุดตัดห้วยสวายสอ ที่ฝายประชาอาสาบ้านหนองเต็งน้อย ที่พิกัด ที.
บี.353396 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามห้วยสวายสอ ถึงที่นามีหลักเขตปักอยู่ ที่
พิกัด ท.ีบี.350390 ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านที่นา ถึงจุดตัดถนนบ้านหนอง
เต็งน้อย-บ้านโคกสว่าง(อยู่ห่างจากบ้านหนองเต็ง ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร) มีหลักปักอยู่ ที่พิกัด ที.
บี.343386 ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านที่นาที่ดินท าไร่ ถึงจุดตัดถนนบ้าน
คลองเมือง-บ้านโคกสว่าง (อยู่ห่างจากทางโค้งบ้านหนองเต็ง-บ้านคลองเมือง ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร) มี
หลักเขตปักอยู่ ที่พิกัด ที.บี.332381 ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านที่นา ถึง
จุดตัดห้วยคลองเมือง (อยู่ห่างจากบ้านคลองเมืองระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร) มีหลักปักอยู่ที่พิกัด ที.
บี.316377 ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านที่นา ถึงจุดตัดถนนบ้านหนองขาม
น้อย ไปที่นา (อยู่ห่างจากบ้านหนองขามน้อย ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร) มีหลักเขตปักอยู่ ที่พิกัด ที.
บี.294387 ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านที่นา และที่ดินท าไร่ (ขนานกับ
ถนนบ้านหนองขามน้อย-บ้านทรัพย์เจริญ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร) ถึงจุดตัดถนนบ้านทรัพย์เจริญ-บ้านมาบ
ดินทราบ (อยู่ห่างจากบ้านทรัพย์เจริญ ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร) มีหลักปักอยู่ ที่พิกัด ที.บี.263422 
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางประมาณ 12.7 กิโลเมตร 

  ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลสารภี อ าเภอหนองบุญมาก ต าบลสีสุก อ าเภอจักราช จังหวัด 
นครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ จุดตัดบ้านทรัพย์เจริญ-บ้านมาบดินทราบ ที่พิกัด ที.บี.263422 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านที่ดินท าไร่ ถึงล าห้วย มีหลักปักอยู่ ที่พิกัด ที .บี.278430 ระยะทางประมาณ 1.7 
กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออก ตามจุดกึ่งกลางห้วยลึก ถึงทางเก่า มีหลักปักอยู่ ที่พิกัด ที.บี.286430 ระยะทาง 
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ประมาณ 0.8 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือ ตามทางเก่า ถึงจุดกึ่งกลางห้วยยายโต้น ที่พิกัด ที .บี.286457 ระยะทาง
ประมาณ 2.6 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามจุดกึ่งกลางห้วยยายโต้น ถึงที่ดินท าไร่ ที่พิกัด ที .บี. 
305476 ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านที่ดินท าไร่ ถึงบ้านหนองขาม-บ้าน
คลองเมือง ที่พิกัด ที.บี.312489 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางประมาณ 9.3 
กิโลเมตร 

การแบ่งเขตการปกครอง 
  ต าบลคลองเมืองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน 

1.บ้านโจดกระทิง หมู่ที่  1   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายไสว     ทศมาศ 
 2.บ้านคลองเมือง   หมู่ที่  2   ก านัน      คือ นายอริยะ   จิตไธสง 
 3.บ้านพระนารายณ์   หมู่ที่  3   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายชม      ปัดค า 
 4.บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่  4  ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายเจริญชัย จุปะมัทถา 
 5.บ้านดงพลอง   หมู่ที่  5   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายอาทิตย์  พานิช 
 6.บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่  6   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายจริน    อรุณโน 
 7.บ้านหนองเต็งน้อย  หมู่ที่  7   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายทศพร  การบรรจง 
 8.บ้านทรัพย์เจริญ   หมู่ที่  8    ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายหวาน   ทิศกระโทก 
 9.บ้านหัวนาค า   หมู่ที่  9    ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายบุญช่วย  เพียนอก 

                    10.บ้านสายธาร   หมู่ที่  10   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายธวัฒนชัย  ดาสงเคราะห์ 
          11.บ้านโคกไม้งาม   หมู่ที่  11   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายอ่อนสา   ปิตาละเต 

  พื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง มีพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 48,770 ไร่ 

หรือ 78.03 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน
ดังนี้  

1.บ้านโจดกระทิง เนื้อท่ี   6,851  ไร่ อันดับ ๓ 
 2.บ้านคลองเมือง   เนื้อท่ี   6,864 ไร่ อันดับ ๑ 
 3.บ้านพระนารายณ์   เนื้อท่ี   6,386 ไร่ อันดับ ๒ 
 4.บ้านหนองขามน้อย เนื้อท่ี   4,899  ไร่ อันดับ ๕ 
 5.บ้านดงพลอง   เนื้อท่ี   6,219  ไร่ อันดับ ๔ 
 6.บ้านหนองหญ้าปล้อง เนื้อท่ี   4,072  ไร่ อันดับ ๖ 
 7.บ้านหนองเต็งน้อย  เนื้อท่ี   2,867 ไร่ อันดับ ๘ 
 8.บ้านทรัพย์เจริญ   เนื้อท่ี   3,491  ไร่ อันดับ ๗ 
 9.บ้านหัวนาค า   เนื้อท่ี   1,907 ไร่ อันดับ ๑๑ 

                    10.บ้านสายธาร   เนื้อท่ี   1,886  ไร่ อันดับ ๑๐ 
          11.บ้านโคกไม้งาม   เนื้อท่ี   6,851  ไร่ อันดับ ๙ 

     รวม 48,770 ไร่ 
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- ทรัพยากรป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

- ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรดิน ในเขตพ้ืนที่ต าบลคลองเมือง มีสภาพเป็นดินทราย ระบายน้ าได้ดี มี 

ความร่วนปานกลาง และมีความสมบูรณ์ต่ า ดังนั้น พืชที่ปลูกจึงเป็นพืชไร่ และพืชฤดูแล้งอื่น ๆ 
 

- อาชีพ 
ประชากรในต าบลคลองเมือง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพต่าง ๆ คือ การท าไร่ ท านา   

เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ   

 จ านวนครัวเรือนและประชากร 

       - จ านวนครัวเรือน   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 

2555 2556 2557 255๘ 

1 บ้านโจดกระทิง 266 273 274 2๘๑ 

2 บ้านคลองเมือง 318 318 322 ๓๒๓ 

3 บ้านพระนารายณ ์ 305 311 311 3๑๖ 

4 บ้านหนองขามน้อย 230 234 241 24๗ 

5 บ้านดงพลอง 252 256 266 2๖๙ 

6 บ้านหนองหญ้าปล้อง 147 144 149 1๕๐ 

7 บ้านหนองเต็งน้อย 50 53 54 5๖ 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ประเภทของพ้ืนที่ ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) หมายเหตุ 

1. พื้นที่ป่าไม้และอื่นๆ 12,413 *ยังไม่มีการ
ก าหนดแนวป่า
อย่างชัดเจน 

2.พื้นที่สาธารณประโยชน์ 1,997  

รวม 14,410 



 
 

5 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 
*ที่มาของข้อมูล จากส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา  ณ  เดือน ตลุาคม  255๙ 

- จ านวนประชากร 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
255๗ 255๘ 255๙ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 โจดกระทิง 544 553 1,097 541 552 1,093 546 56๖ 1,1๑๒ 

2 คลองเมือง 642 633 1,275 643 632 1,275 6๕๘ 6๓๒ 1,2๙๐ 

3 พระนารายณ ์ 672 667 1,339 680 677 1,357 6๕๔ 67๔ 1,3๒๘ 

4 หนองขามน้อย 549 547 1,096 553 546 1,099 5๕๒ 5๗๐ 1,1๒๒ 

5 ดงพลอง 515 534 1,049 518 535 1,053 5๒๑ 52๓ 1,0๔๔ 

6 หนองหญ้าปล้อง 325 311 636 323 311 634 3๓๑ 3๒๒ 6๕๓ 

7 หนองเต็งน้อย 128 112 240 125 109 234 1๒๘ 11๐ 2๓๘ 

8 ทรัพย์เจรญิ 225 197 422 227 195 422 22๕ 190 41๕ 

9 หัวนาค า 231 220 451 235 216 451 23๖ 2๑๒ 4๔๘ 

10 สายธาร 131 128 259 144 136 280 15๙ 15๖ 3๑๕ 

11 โคกไม้งาม 268 260 528 272 263 535 26๗ 2๗๔ 5๔๑ 

รวม 4,230 4,162 8,392 4,261 4,172 8,433 4,2๗๗ 4,๒๒๙ 8,๕๐๑                                                                                                                 

* ที่มาของข้อมูล จากส านักทะเบยีนราษฎร์อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา   ณ เดือน ตลุาคม   ๒๕๕๙ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 

255๖ 255๗ 255๘ 255๙ 

8 บ้านทรัพย์เจรญิ 96 97 98 98 

9 บ้านหัวนาค า 101 100 102 102 

10 บ้านสายธาร 70 72 78 7๙ 

11 บ้านโคกไม้งาม 114 116 118 1๒๒ 

รวม 1,888 1,925 1,949 2,0๖๑ ๒,๐๔๓ 
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  โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 

 -คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 1.นายบุญทัน  พลานชัย  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 2.นายทองไพร  โชติชุม  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 3.นายสุวรรณ   จันทีนอก  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 4.นายหนูเกต   พลโยธา  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 

 -สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 1.นายค าพันธ์   แก้วกองสี ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 2.นายกัญหา   รักสี  ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 

3.นายปรีชา   กระจ่างโพธิ์ ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
4.นายจ าเริญ   บุราญรมย์       ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 

 5.นายส าราญ   หลอดพันธ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 6.นายบุญโฮม คุณสาร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 7.นายสมศักดิ์   นาหนองขาม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 8.นายสุริยา   พิลาแดง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 ๙.นายถวิล  กองไธสง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 

1๐.นายบุญธรรม   พิรักษา ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
1๑.นายสุดใจ   เพ็ชรนอก  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
1๒.นายสุโชค   เจริญกิจ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
1๓.นายพัตร   ผาสุก     ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
1๔.นายอิทธิกร   นาแซง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
1๕.นายจ าปี  ปัดตาตะฟัง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
1๖.นายแฉล้ม   นาเพชร   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
1๗.นายช่วง   มะลาเหลือง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
1๘.นายส ารวย   แพนไธสง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
๑๙.นางสาวหัด   สมศรี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  
2๐.นายหัน   แทนน า  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

7 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
-โครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 

 จ านวนบุคคลากร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างปัจจุบัน มีจ านวน  3๔   คน และส่วนราชการ      
จ านวน 4 ส่วน ดังนี้ 
  ส านักงานปลัด จ านวน 1๓ คน 

1.นายปรีชา   กระจ่างโพธิ์ ต าแหน่ง  ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) 
๒.นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ต าแหน่ง  รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) 
๓.นางทัศวรรณ  ทาวงษ์  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด 
๔.นางสุธาสินี  ศิริฤกษ์   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๕.นางสาวสุชารัตน์ รักทองแดง   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
๖.นางพัชรี  ลาภเจริญ  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 
๗.นายสุรศักดิ์  พลานชัย  ต าแหน่ง  จพง.ปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๘.นายบุญทัน  สุทธิสน  ต าแหน่ง  ยาม 
๙.นางสมนึก  พรมมาแข้  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
๑๐.นายภูวนาท  จันทีนอก      ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
1๑.นายวิบูลย์   ดาสงเคราะห์ ต าแหน่ง  ผช.จพงเกษตร 
๑๒. นางประภาพร  สมน้อย ต าแหน่ง  จ้างเหมาทั่วไป 
๑๓. นายชรินทร์  ลาภเจริญ ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 

กองการคลัง จ านวน 5 คน 
1.นายณัฐศักย์  โกเวทวิยา  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
2.นางสาวนงนุช  แทวกระโทก ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  
3.นางยุพิน  พลานชัย  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
4.นางสาวกอบกุล  สนงูเหลือม ต าแหน่ง  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
5.นางสาวภัคดีวรรณ  พรมมาเข้ ต าแหน่ง  ผช.จพงพัสดุ 
 

  กองช่าง จ านวน ๒ คน 
1.นายวัชระ  ค าแดง   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๒.นายธิตวัน  อรุณโน         ต าแหน่ง  ผช.นายช่างโยธา 
 

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 1๒ คน 
  ๑.นางสาวรัญชิดา  นาหนองขาม ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

๒.นางสาวรามาวดี  สมบัติดี       ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๓.นางจันทร์สุดา  ทลาไธสง ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๔.นางสาวปิยารมณ์  โคตรสมบัติ  ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๕.นางถิรดา  นันท์ดี  ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๖.นางอรดี   พงษ์วัน  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๗.นางสาวส าเนียง   พวงผกา ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๘.นางสาวววิดาภรณ์  หินผา ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๙.นางสาวนันทนา  แสงแก้ว ต าแหน่ง  พนักงานทั่วไป 
1๐.นางสาวเอมอร  ภู่นอก ต าแหน่ง  พนักงานทั่วไป 
 



 
 

8 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
๑๑.นางสาวจุฬาลักษณ์  ภักดีนอก ต าแหน่ง  ผช.จพงธุรการ 
๑๒. นายพงษ์พัน  สาดนอก ต าแหน่ง  จ้างเหมาทั่วไป 
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  -เส้นทางคมนาคม 

   การคมนาคมของต าบลคลองเมือง มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 226 ราชสีมา–บุรีรัมย์ 
จากแยกบ้านหินโคน ผ่าน บ้านหนองขาม ต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจาก
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 72 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอจักราช ระยะทาง 27 กิโลเมตร 

  และสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสายหลัก คือทางหลวงหมายเลข 24 ถนนสายโชคชัย – เดชอุดม 
จากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ผ่านต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 39 กิโลเมตร 
 -ถนนภายในหมู่บ้านและต าบล 

จ านวนถนนภายในต าบลคลองเมือง มีทั้งหมด 50 สายหลักดังนี ้
1.ถนนคสล.   มีทั้งหมด 1๙ สาย  ระยะทาง ๑๑.๘๔ กิโลเมตร 
2.ถนนลาดยาง   มีทั้งหมด   ๖ สาย  ระยะทาง 13.๒60กิโลเมตร 
3.ถนนหินคลุก มีทั้งหมด   5 สาย  ระยะทาง   4.35 กิโลเมตร 
4.ถนนลูกรัง   มีทั้งหมด 23 สาย  ระยะทาง 37.20 กิโลเมตร 
5.ถนนดิน   มีทั้งหมด   8 สาย  ระยะทาง 12.30 กิโลเมตร 

 

  -ข้อมูลแหล่งน้ า    ตารางแสดงพ้ืนที่ลุ่มน้ าของต าบลคลองเมือง 

แหล่งน้ า ครอบคลมุหมู่บ้าน หมายเหต ุ

1.ล าห้วยลึก 

 

 

2.คลองอีสานเขียว 

 

3.คลองกุด 

4.ล าห้วยลาดพระยา 

 

5.ล าห้วยสวายสอ 

 

 

6.ล าห้วยคลองลึก 

หมู่ที่  5  บ้านดงพลอง 

หมู่ที่  6  บ้านหนองหญ้าปล้อง 

หมู่ที่ 10 บ้านสายธาร 

หมู่ที่  1  บ้านโจดกระทิง 

หมู่ที่  2  บ้านคลองเมือง 

หมู่ที่  3  บ้านพระนารายณ ์

หมู่ที่  4  บ้านหนองขามน้อย 

หมู่ที่ 11 บ้านโคกไม้งาม 

หมู่ที่  1  บ้านโจดกระทิง 

หมู่ที่  7  บ้านหนองเต็งน้อย 

หมู่ที่  9  บ้านหัวนาค า 

หมู่ที่  8  บ้านทรัพย์เจริญ 

สาขาย่อย 

1.ล าห้วยโกรกลูกนก 

2.ล าห้วยยายโต้น 

3.ล าห้วยโนนรังกา 



 
 

9 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
 

-จ านวนแหล่งน้ าภายในต าบลคลองเมือง  มีทั้งหมด 30 แห่ง ดังนี้ 
 

  1. อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มีทั้งหมด   4 แห่ง 
                        - อ่างเก็บน้ าบ้านคลองเมือง หมู่ 2  (อ่างคลองเมือง) 
                        - อ่างเก็บน้ าบ้านพระนารายณ์ หมู่ 3  (ฝายคุ้ม) 
                        - อ่างเก็บน้ าดงพลอง หมู่ 5  (หนองหัวเหว) 
                        - อ่างเก็บน้ าหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6  (หนองหญ้าปล้อง) 
 

  2. คลอง ล าห้วย  มีทั้งหมด  7  แห่ง 
                        - ล าห้วยสวายสอ   
                        - ล าห้วยคลองเมือง  
                        - ล าห้วยคลองกุด 
                        - ล าห้วยโกรกลูกนก 
                        - ล าห้วยลาดพญา 
                        - ล าห้วยคลองยายโต้น 
                        - ล าห้วยดงพลอง 
 

  3. สระน้ า หนอง     มีทั้งหมด   17 แห่ง 
     - สระโรงเรียนหนองบัวยอดแก้ว หมู่ 1 

   - สระวัดหนองบัวยอดแก้ว  หมู่ 1 
   - สระหลุ่งกระนวน  หมู่ 3 
   - สระวัดหนองขามน้อย  หมู่ 4 
   - สระหนองขามน้อย หมู่ 4 (สระประปา) 
   - สระหนองสระแก หมู่ 3 
   - สระดงพลอง หมู่ 5 
   - สระหนองโจด หมู่ 1 
   - สระหนองไทร  หมู่ 9 
   - สระหนองหัวนาค า หมู่ 9 
   - สระสายธาร หมู่ 10 
   - สระหนองหญ้าปล้อง  หมู่ 6 (ศาลปู่ตา) 
   - สระหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6 
   - สระหนองปรือ  หมู่ 1 
   - สระพลาสติก  หมู่ 8 
   - สระทรัพย์เจริญ  หมู่ 8 
   - สระหลุ่งจระเข้  หมู่ 9 
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 -ประปา 

 ประชาชนในต าบลคลองเมือง ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาหมู่บ้าน จ านวน  10  
หมู่บ้าน  ได้แก่ 

- บ้านโจดกระทิง  หมู่ที่  ๑   ประปาระบบกรอง 
- บ้านคลองเมือง  หมู่ที่  ๒   ประปาระบบกรอง 
- บ้านพระนารายณ์  หมู่ที่  ๓   ประปาระบบน้้าดิบ 
- บ้านหนองขามน้อย  หมู่ที่  ๔   ประปาระบบกรอง 
- บ้านดงพลอง  หมู่ที่  ๕  ประปาระบบกรอง 
- บ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่  ๖ ประปาระบบน้้าดิบ 
- บ้านหนองเต็งน้อย  หมู่ที่  ๗    ประปาระบบน้้าดิบ 
- บ้านทรัพย์เจริญ  หมู่ที่  ๘    ประปาระบบกรอง 
- บ้านหัวนาค้า  หมู่ที่  ๙    ประปาระบบน้้าดิบ 
- บ้านสายธาร  หมู่ที่  ๑๐    ประปาระบบน้้าดิบ 

 -การโทรคมนาคม 
  สถานีขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (AIS)    จ านวน  2 แห่ง 
  สถานีขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (true) จ านวน  1 แห่ง 
  ตู้โทรศัพท์        จ านวน 13 ตู้ 
 -การไฟฟ้า 
  เขตต าบลคลองเมือง เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งต าบล ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนครัวเรือนท าให้ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน 
 

การศึกษา 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา และ 

มัธยมศึกษา ดังนี้ 
-โรงเรียน ใน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี 6 โรงเรียน ดังนี้ 

1.โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 
- จ านวนครู       9  คน 
- จ านวนนักเรียน   1๓๕ คน 
2.โรงเรียนไทรทอง   
- จ านวนครู      12 คน 
- จ านวนนักเรียน   1๑๘ คน 
3.โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 
- จ านวนครู     16 คน 
- จ านวนนักเรียน   1๑๖ คน 
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4.โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 
- จ านวนครู     11 คน 
- จ านวนนักเรียน   15๓ คน 
5.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ   
- จ านวนครู       4 คน 
- จ านวนนักเรียน     ๓๗ คน 
6.โรงเรียนบ้านดงพลอง 
- จ านวนครู     11 คน 
- จ านวนนักเรียน   18๕ คน 

-โรงเรียน ใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด มี 1 โรงเรียน ดังนี้ 
1.โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม  
- จ านวนครู     30 คน 
- จ านวนนักเรียน   4๗๓ คน 
 

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ         
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียน ในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ 
ประถมศึกษาแห่งชาติ งดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาอนุบาล     
3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนการ 
สอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ จ านวน 3 ศูนย์ และรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน   
2 ศูนย ์ดังนี้ 
  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง 

- จ านวนผู้ดูแลเด็ก      2 คน 
- จ านวนนักเรียน       ๓๓ คน 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมือง 
- จ านวนผู้ดูแลเด็ก      2 คน 
- จ านวนนักเรียน         3๓ คน 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ 
- จ านวนผู้ดูแลเด็ก       2 คน 
- จ านวนนักเรียน               ๒๙ คน 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย 
- จ านวนผู้ดูแลเด็ก       2 คน 
- จ านวนนักเรียน                 ๓๖ คน 
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง 
- จ านวนผู้ดูแลเด็ก       ๒ คน 
- จ านวนนักเรียน                ๒๙ คน 
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-ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลคลองเมือง โดยมี ครูประจ าศูนย์การเรียน คือ นางสาวอรุณี   แทวกระโทก 
 

การสาธารณสุข 
  ต าบลคลองเมือง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านดงพลอง ตั้งอยู่ที่ บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย    

ผู้อ านวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  1  คน 
  เจ้าหน้าที่    จ านวน  5  คน 
  ลูกจ้าง     จ านวน  3  คน  
 

ด้านสวัสดิการ และการสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง จัดสวัสดิการ และให้การสงเคราะห์ แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
  - ผู้สูงอายุ     จ านวน  9๑๓  คน 
  - ผู้พิการ     จ านวน  1๗๔  คน 
           - ผู้ป่วยเอดส์     จ านวน     7  คน           
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