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สวนที่ 1  
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานสําคัญ 

1.  ดานกายภาพ 
 1.1  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ตั้งอยู  เลขท่ี  ๙๙  ถนน  กําลังเอก  หมูท่ี  ๓  บานหนองพลวง          
ตําบลพันชนะ  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   

 ตําบลพันชนะเปนตําบลหนึ่งของอําเภอดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา  หางจากจังหวัดนครราชสีมา  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะทาง  ๖๗  กิโลเมตร  หางจากอําเภอดานขุนทด  ประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร  หางจาก
กรุงเทพมหานคร  ๒๖๔  กิโลเมตร  มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ  ๘๙.๒๗๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๖,๔๗๕ ไร  และมี
อาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี้ คือ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลหนองกราด และตําบลกุดพิมาน 
 ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลบานเกา 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ดานขุนทดและตําบลหนองบัวตะเกียด 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอเทพารักษ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะพ้ืนท่ีของตําบลพันชนะ   เปนพ้ืนท่ีราบ  ลักษณะดินเปนดินรวนปนทรายและมีความเค็มของดินสูง  

และเปนปญหาท่ีตองเรงแกไข แนะแนวทางใหเกษตรกรปลูกพืชท่ีเหมาะกับสภาพดินแทนท่ีจะปลูกพืชซํ้า ๆ กัน        
เปนสาเหตุใหเกิดปญหาดินเสื่อมสภาพ  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีทําไร เชน  ไรมันสําปะหลัง  ไรออย  ไรขาวโพด  เปนตน  
และเปนท่ีนาบางสวน   
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม   อากาศรอนและแหงแลง  แต

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหายแก
ประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน ” อากาศรอน 0 จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส   รอนจัด           
มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

3ฤดูฝน  3เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด    
“ฝนท้ิงชวง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีปริมาณฝนนอยนานนับเดือน ใน
เดือนกรกฎาคม   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  1๐๐  มิลลิเมตร   

3ฤดูหนาว 3 เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑ -๒ 
สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟา
คะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา   

1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
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๒. ดานการเมือง/การปกครอง  
2.1 เขตการปกครอง  

เขตปกครอง  ตําบลพันชนะ  แบงการปกครองออกเปน  ๑๑  หมูบาน  ดังนี้คือ 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ผูใหญบาน/กํานัน สมาชิก อบต. 

๑ บานพันชนะ นายสมชาย  กายสิทธิ์ นายอุดม  สรอยแสงพันธ 
นายสมิง  สําราญพันธ 

๒ บานดอน นายสมอ  พืบขุนทด นายธนากร  แฉขุนทด 
นายสมชาย  ศรีแสง 

๓ บานหนองพลวง นายประสิทธิ์  กุบขุนทด นายบุญญฤทธิ์  โชขุนทด 
นางอรองค  ชวยณรงค 

๔ บานมาบกราด นายทองยอย  ชับขุนทด นายพงศกร  พาขุนทด 
นายมนตรี  เกวขุนทด 

๕ บานมาบกระสัง นายประกอบ ทรงจันทึก (กํานัน) นายปลอง  กินขุนทด 
นายสมชาย  เพียรขุนทด 

๖ บานโนนสงา นายอํานวย  ดีมะลัง นายสมพงษ  ก่ิงคางพลู 
นายเริ่ม  แกมสูงเนิน 

๗ บานโปงกระสัง นายประภาส  เท่ิงขุนทด นายตน  เสขุนทด 
นายนิพัทน  มายขุนทด 

๘ บานหนองมะคา นายชลอ  กุมขุนทด นางอภัสสร  ผองใส 
นางกองแกว  หาญณรงค 

๙ บานวะระเวียง นายเดช  กะสันเทียะ นายโชติชนิต  หม่ืนนาค 
นายสมหวัง ไชยพิบูรณ 

๑๐ บานพลกรังนอย นายอํานวย  ถมพลกรัง นายพล  แสงวน 
น.ส.วิไลวรรณ  โปยขุนทด 

๑๑ บานโนนสงาสามัคคี นายไพโรจน  อินศร นางวงเดือน  พบขุนทด 
นางระเบียบ  ลาดนอก 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งครั้งลาสุด (ขอมูลเม่ือวันท่ี  ๑2  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6)   

   -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 4,647     คน 
-  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 3,633  คน  คิดเปนรอยละ  ๗8.18   

  -  จํานวน บัตรดี 3,547  ใบ คิดเปนรอยละ 97.63 
  -  จํานวนบัตรเสีย 65 ใบ คิดเปนรอยละ 1.79  
  -  จํานวนบัตรไมประสงคลงคะแนน 21 ใบ คิดเปนรอยละ 0.58  
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

ตารางแสดงจํานวนประชากรจําแนกตามหมูบาน 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๑ พันชนะ 287 393 400 793 

๒ ดอน 267 403 431 834 

๓ หนองพลวง 322 551 540 1,091 

๔ มาบกราด 252 443 427 870 

๕ มาบกระสัง 140 245 224 469 

๖ โนนสงา 189 325 315 640 

๗ โปงกระสัง 154 226 254 480 

๘ หนองมะคา 107 144 152 296 

๙ วะระเวียง 81 163 170 333 

๑๐ พลกรังนอย 54 111 86 197 

๑๑ โนนสงาสามัคคี 122 233 242 475 

รวม 1,975 3,237 3,241 6,478 
***หมายเหตุ  ขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนอําเภอดานขุนทด ณ เดือนพฤษภาคม .พ.ศ.2562  

๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 
 

 
 
 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ 100   อาน  เขียน

ภาษาไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ไดเรียนตอชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ  60   ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  ปญหาคือ  
ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล  ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรม
ตางๆ กับทางโรงเรียน   

 
 
 
 
 
 

รายการ ชาย หญิง รวม 
จํานวนประชากรอายุต่ํากวา 18 ป 767 748 1,515 
จํานวนประชากรอายุ 18-60 ป 2,015 1,973 3,988 
จํานวนประชากรอายุมากกวา 60 ป 456 519 975 

รวม 3,238 3,240 6,478 
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  การศึกษา   ขอมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562  

สังกัด สพฐ. อบต.พันชนะ 

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ   
          - จํานวนนักเรียน 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ี อบต.พันชนะ 
    ๒.๑  โรงเรียนบานดอน 
          -  จํานวนนักเรียน   
    ๒.๒  โรงเรียนบานพันชนะ 
          -  จํานวนนักเรียน  
    ๒.3  โรงเรียนบานหนองพลวง 
          -  จํานวนนักเรียน 
    ๒.4  โรงเรียนบานมาบกราด 
          -  จํานวนนักเรียน 
    ๒.5  โรงเรียนบานโปงกระสัง 
          -  จํานวนนักเรียน 
    ๒.6  โรงเรียนบานโนนสงา 
          -  จํานวนนักเรียน 

 
 

6  แหง 
 
       54 คน 
 
       72 คน 
 
       119 คน 
          
       59  คน 
         
       75  คน 
 
       140  คน 
 

๑    แหง 
30  คน 

 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ
ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพ
ประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลพันชนะและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลพันชนะ ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหหมูบานเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให
ความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  
ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ มีบางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการ
เจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหา
เหลานี้องคการบริหารสวนตําบลพันชนะพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล    
พันชนะ  จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพันชนะ  ตั้งอยูท่ี หมู ๑  บานพันชนะ ไวใหบริการดานการตรวจรักษา
โรคภัยไขเจ็บท่ีไมหนักหนาสาหัสมากนัก เชน  การปฐมพยาบาลเบื้องตน   นอกจากนี้ยังบริการใหคําแนะนําเก่ียวกับการ
วางแผนครอบครัว  การใหวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ กับเด็ก สวนโรคหรือบาดแผลรุนแรงประชาชนจะไปรับการรักษายัง
โรงพยาบาลดานขุนทด  ซ่ึงตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลดานขุนทด  หรือโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูภายในตัวจังหวัดนครราชสีมา     

๔.๓ อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลพันชนะไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน
ประชาชน  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว วิธีการแกปญหาขององคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลอง
วงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
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ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก   
การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  
เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการ
รวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลพันชนะจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไป
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  พบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ

ยังมีผูท่ีติดยาเสพติดและผูคายาเสพติดอยู การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะสามารถทําไดเฉพาะตาม
อํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจาก
อํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลพันชนะก็ไดใหความรวมมือ
มาโดยตลอด   

 
๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพันชนะมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้  
 5.1  การคมนาคมขนสง  
  ระบบคมนาคมขนสงยังตองมีการพัฒนาเสนทางใหมีการสัญจรไปมาและสะดวกรวดเร็วข้ึน  

หมูท่ี 
ถนนลาดยาง

แอสฟลส 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ทางลําลอง 

1 ⁄ ⁄ ⁄ 
2 - ⁄ ⁄ 
3 ⁄ ⁄ ⁄ 
4 - ⁄ ⁄ 
5 - ⁄ ⁄ 
6 - ⁄ ⁄ 
7 ⁄ ⁄ ⁄ 
8 ⁄ ⁄ ⁄ 
9 - ⁄ ⁄ 

10 ⁄ ⁄ ⁄ 
11 ⁄ ⁄ ⁄ 

 
๕.๒ การไฟฟา 

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไม
สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะมีจํากัด 
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะจึงไมสามารถดําเนินการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือ
กันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับหมูบาน   
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๕.๓ การประปา 

หมูท่ี 
ประปาสวน

ภูมิภาค 
ประปาหมูบาน 

1 ⁄ ⁄ 
2 ⁄ ⁄ 
3 - ⁄ 
4 ⁄ ⁄ 
5 ⁄ ⁄ 
6 - ⁄ 
7 - ⁄ 
8 - ⁄ 
9 - ⁄ 

10 - ⁄ 
11 - ⁄ 

  องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ มีกิจการประปาท่ีถายโอนใหหมูบานดูแล 2 แหงคือ หมูท่ี 1 บาน
พันชนะ และหมูท่ี 11 บานโนนสงาสามัคคี  

๕.๔ โทรศัพท 
ปจจุบันทุกหมูบาน ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนสวนใหญ 
5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

  (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไมมีไปรษณียฯ)  
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาคือ  อาชีพรับจางและคาขาย  การทํา

เกษตรกรรม  ไดแก  การทําไรตางๆ  เชน ไรมันสําปะหลัง ไรออย  ไรขาวโพด  
๖.๒ การประมง 

  (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไมมีการประมง)  
๖.๓ การปศุศัตว 

-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก   
เปด  โค  สุกร  กระบือ   ฯลฯ 

๖.๔ การบริการ 
มีรานบริการทําผม เสริมสวย ในพ้ืนท่ี มีอยูท่ี หมูท่ี 1,3,4และหมูท่ี 6  
มีรีสอรท ในพ้ืนท่ี จํานวน 1 แหง    
มีโรงสีขาวขนาดเล็ก ในพ้ืนท่ี มีอยูท่ีหมูท่ี 1,3,4และ หมูท่ี 5  

๖.๕ การทองเท่ียว 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนใน
ชุมชน  เชน ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช การจัดงานประเพณีตางๆ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  ลานมัน   จํานวน   6   แหง 
-  ลานขาวโพด จํานวน 5 แหง 
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                  (มีคนงานต่ํากวา  ๑๐  คน  หรือมีทรัพยสินถาวรท่ีเกิน  ๑  ลานบาท)  
๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

มีกลุมอาชีพ  จํานวน  3  กลุม 
   ๑. กลุมทอเสื่อกก  
   ๒. กลุมพริกแกง  
   3.  กลุมพวงหรีดดอกไมจันทน  

๖.๘ แรงงาน 
  ประชากรของตําบลพันชนะผูท่ีประกอบอาชีพรับจาง สวนใหญจะไปทํางานในโรงงานตางๆ ท่ีตั้งอยูใน

ตัวอําเภอดานขุนทด  เขตอุตสาหกรรมสุรนารีในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  อีกสวนใหญจะเขาไปทํางานใน
กรุงเทพมหานคร  และตามจังหวัดท่ีเปนเขตอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน  จังหวัดสมุทรปราการ  สมุทรสาคร  ปทุมธานี  
สระบุรี  เปนตน  
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในตําบลพันชนะ เปนผูนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 8 แหง ท่ีพักสงฆ  1  แหง  

๑.  วัดพันชนะ       ๒. วัด บานดอน 
๓.  วัดหนองพลวง    ๔. วัด มาบกราด 
5.  วัดปาพันชนะ     ๖. วัด โนนสงา 
๗.  วัดโปงกระสัง       ๘. วัด วะระเวียง 
๙.  ท่ีพักสงฆหนองมะคา 

7.๒ ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม  เดือน มกราคมทุกป 
-  ประเพณีสักการะสมเด็จพระเจาตากสิน วันท่ี 28 ธันวาคมของทุกป  
-  ประเพณีวันสงกรานต   เดือน  เมษายนของทุกป 
-  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

7.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น   ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  
ไดแก  วิธีการทําเครื่องจักสานใชสําหรับในครัวเรือนและวิธีการทอเสื่อจากตนกก   
  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน    

7.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือ
เอาไวจําหนายบาง ไดแก  เสื่อท่ีทอจากตนกก  เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ      
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน  
หมูท่ี 1 บานพันชนะ  คลองลําเชียงไกร,คลองโพธิ์ เหมืองโนนคราม,เหมืองหินปูน,เหมืองลาว,หนองโนน

กระเบื้อง,หนองใหญ,สระวัดพันชนะ,สระโรงเรียนบานพันชนะ และบึงพันชนะ 
หมูท่ี 2 บานดอน  คลองลําเชียงไกร,สระน้ําโรงเรียนบานดอน ,สระวัดบานดอน 
หมูท่ี 3 บานหนองพลวง หนองตามมาตี,สระสี่เหลี่ยม,สระน้ําประปา,คลองหนองศาลเจาและคลองกะหาด  
หมูท่ี 4 บานมาบกราด บึงน้ําเค็ม,หนองน้ําเปรียง,สระท่ีสาธารณประโยชนโคกหนองไมตาย 
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หมูท่ี 5 บานมาบกระสัง สระวัดปาพันชนะ 
หมูท่ี 6 บานโนนสงา (ไมมีแหลงน้ํา) 
หมูท่ี 7 บานโปงกระสัง คลองหนองศาลเจาและสระวัดโปงกระสัง 
หมูท่ี 8 บานหนองมะคา สระตะวันออกบาน ,สระกลางบานและสระวัด 
หมูท่ี 9 สระวัดวะระเวียง 
หมูท่ี 10 คลองหนองศาลเจา และสระหนองหมู 
หมูท่ี 11 บานโนนสงาสามัคคี อางเก็บน้ําบานโนนสงา,สระใหม ,คลองโปงเปง ,คลองโกรกผักหวานและคลอง

โคกพรม 
8.๒ ปาไม   
หมูท่ี 1 บานพันชนะ ไมมีปาไม มีแตชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ   
หมูที 2 บานดอน ท่ีสาธารณประโยชนปาชาผีนอย,ปาชาผีใหญ ตนไมยืนตน ผลัดใบ 
หมูที 3 บานหนองพลวง ปาชุมชน ตนไมยืนตน ผลัดใบ 
หมูท่ี 4 บานมาบกราด ท่ีสาธารณประโยชนโคกหนองไมตาย ตนมเหสักข-สยามินทร ,ยูคาลิปตัส และตนไมยืน

ตน ผลัดใบ 
หมูท่ี 5 บานมาบกระสัง ท่ีสาธารณประโยชนปาชาสนาม ตนไมยืนตนผลัดใบ 
หมูท่ี 6  บานโนนสงา ไมมีปาไม มีแตชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ   
หมูท่ี 7 บานโปงกระสังไมมีปาไม มีแตชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ   
หมูท่ี 8 บานหนองมะคา ท่ีสาธารณประโยชน ตนไมยืนตน ผลัดใบ 
หมูท่ี 9 บานวะระเวียง ไมมีปาไม มีแตชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ   
หมูท่ี 10 บานพลกรังนอย ไมมีปาไม มีแตชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ   
หมูท่ี 11 บานโนนสงาสามัคคี ท่ีสาธารณประโยชน ตนไมท่ัวไป ผลัดใบ 
8.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไมมีภูเขา 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  
สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  
น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  
ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ําใน
การเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ   
      
    ************************************ 
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