
2.  สภาพทั่วไป 
 ต าบลดอนมัน  ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  เมื่อปี พ.ศ. 
2509   โดยแยกจากต าบลประทาย   มีหมู่บ้านในเขตปกครอง  18  หมู่บ้าน   และปี พ.ศ. 2533  ได้แยก
หมู่บ้านในเขตการปกครอง  ออกเป็นต าบลโคกกลาง   ปัจจุบันมี  10  หมู่บ้าน  ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาถิ่น 
(ไทยโคราชและไทยอีสาน) 
 

2.1.1ท่ีตั้ง (แสดงท่ีตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 
ต าบลดอนมัน   เป็นต าบล  1  ใน 13  ต าบล  ของอ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา   ที่

ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   ตั้งอยู่ละติจูดที่ 15 องศา 28 ลิปดา 9.8 ฟิลิปดา  ลองติจูดที่ 102 
องศา 47 ลิปดา 52.4 ฟิลิปดา สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง 129 เมตร ตั้งบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ 
(โนนเพ็ดสาธารณประโยชน์  หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง   เลขที่  27744 บ้านลิ้นฟ้า  หมู่ที่ 9)   เนื้อที่
ประมาณ  13  ไร่  1 งาน  69  ตารางวา     ท าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอประทาย  อยู่ห่างจาก
อ าเภอประทายประมาณ  13  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  129  กิโลเมตร   และห่างจาก
กรุงเทพมหานคร  498  กิโลเมตร 

 
 2.1.2 อาณาเขต   (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) 

 ต าบลดอนมัน    มีเนื้อที่ทั้งหมด  37  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  23,125  ไร่ 
มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอ่ืน ๆ   ดังนี้คือ 

-   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    ต าบลตลาดไทร   อ าเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา 
-   ทิศใต้         ติดต่อกับ    ต าบลโนนอุดม    อ าเภอเมืองยาง    จังหวัดนครราชสีมา 
-   ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    ต าบลกู่สวนแตง  อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   จังหวัดบุรีรัมย์ 

                 และต าบลละหานปลาค้าว   อ าเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา 
-   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ ต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

2.1.3ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม   มีล าน้ าสายหลักท่ีไหลผ่านคือ   ล าน้ าล าสะแทด   และล าแอก

ไหลมาบรรจบกันทางทิศเหนือของบ้านหนองอ้อ   หมู่ที่ 1   และบ้านดอนสั้น   หมู่ที่ 4  ทางทิศเหนือของต าบล    
และมีพ้ืนที่ความลาดเอียงเล็กน้อย       มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับตั้งบ้านเรือน   (หมู่บ้าน)     วัด   
โรงเรียน      และท่ีสาธารณะส าหรับเลี้ยงสัตว์     อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล  140  เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
พื้นที่ป่าสาธารณะ 

ล าดับที ่ ชื่อพ้ืนที่สาธารณะ จ านวน  (ไร่) อยู่ในพื้นที่ (หมู่บ้าน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

โคกใหญ ่
ท าเลเล้ียงสัตว์สาธารณะ 
สนามกีฬาสาธารณประโยชน ์
ป่าช้าสาธารณประโยชน ์
ดอนปู่ตาสาธารณะประโยชน ์
โคกหนองโมง 
โนนผักกระเฉก (สนามกีฬาฯ) 
ที่ปู่ตาสาธารณะประโยชน ์
โนนกลางสาธารณะประโยชน ์
ป่าช้าบา้นปลักแรต 
ที่ปู่ตาสาธารณะประโยชน ์
ดอนปู่ตาสาธารณะประโยชน ์
โนนหัวแดง 
สนามกีฬาสาธารณะประโยชน ์
โคกท าเลสาธารณะประโยชน ์
โนนกระสัง 
โนนน้อย 
ดอนปู่ตา 
โนนตาล 
โนนข่อย 
โนนพิมาน 
โนนบัวส่วน(โนนหัวหล่อน) 
โนนใหญ่ 
โนนกระดูก 
โนนวัด 
โนนใหญ่สาธารณะประโยชน ์
โนนเพ็ดสาธารณะประโยชน ์
โนนวัดเก่าสาธารณะประโยชน์ 
ที่วัดร้างสาธารณะประโยชน ์
โคกป่าช้าสาธารณประโยชน์ 
สนามกีฬาสาธารณะประโยชน ์
โนนหนองส าโรง 
โนนปู่ตา 
โนนหัวหลอ่น 
โนนหนองจระเข ้

107 
20 
43 
12 

3 งาน 
53 
30 
8 

176 
5 
2 
1 
2 
1 
80 
17 
2 

2 งาน 
29 
42 
32 
20 
33 
80 

          14 
7 
13 
9 
2 
31 

2 งาน 
60 
13 
10 
9 

บ้านหนองอ้อ          หมู่ที่ 1 
บ้านหนองอ้อ          หมู่ที่ 1 
บ้านหนองอ้อ          หมู่ที่ 1 
บ้านหนองอ้อ          หมู่ที่ 1 
บ้านหนองอ้อ          หมู่ที่ 1 
บ้านช่องแมว          หมู่ที่ 2 
บ้านปลักแรต          หมู่ที ่3 
บ้านปลักแรต          หมู่ที ่3 
บ้านปลักแรต          หมู่ที ่3 
บ้านปลักแรต          หมู่ที ่3 
บ้านดอนสั้น           หมู่ที ่4 
บ้านดอนสั้น           หมู่ที ่4 
บ้านดอนสั้น           หมู่ที ่4 
บ้านโนนเขวา         หมู่ที่ 5 
บ้านโนนเขวา         หมู่ที่ 5 
บ้านหนองยาง        หมู่ที่ 6 
บ้านหนองยาง        หมู่ที่ 6 
บ้านหนองยาง        หมู่ที่ 6 
บ้านโนนสมบูรณ์   หมู่ที่ 7 
บ้านดอนใหญ่        หมู่ที ่8 
บ้านดอนใหญ่        หมู่ที ่8 
บ้านดอนใหญ่        หมู่ที ่8 
บ้านดอนใหญ่        หมู่ที ่8 
บ้านดอนใหญ่        หมู่ที่ 8 
บ้านดอนใหญ่        หมู่ที ่8 
บ้านดอนใหญ่        หมูที ่8 
บ้านลิ้นฟ้า              หมู่ที่9 
บ้านลิ้นฟ้า             หมู่ที่ 9 
บ้านลิ้นฟ้า             หมู่ที่ 9 
บ้านคอกหม ู         หมู่ที่ 10 
บ้านคอกหม ู         หมู่ที่ 10 
บ้านคอกหม ู         หมู่ที่ 10 
บ้านคอกหม ู         หมู่ที่ 10 
บ้านคอกหม ู         หมู่ที่ 10 
บ้านคอกหม ู         หมู่ที่ 10 

รวมทั้งสิ้น 975 ไร่ 3งาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.1.4ลักษณะภูมิอากาศ 
        ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้  3  ฤดู   คือ 

-   ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม  ถึง เดือน มิถุนายน  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  35  องศาเซลเซียส 
-   ฤดูฝน  ระหว่างเดือน  กรกฎาคม ถึง เดือน ตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  26  องศา
เซลเซียส 
-   ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  35  องศา  

เซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  35  องศาเซลเซียส   ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ  42  

องศาเซลเซียส   ฤดูหนาวต่ าสุดประมาณ  16  องศาเซลเซียส 
 

          2.1.5   แหล่งน้ าและปริมาณน้ าฝนในรอบปี    ปริมาณน้ าฝน 
ในพ้ืนที่ต าบลดอนมัน   มีแหล่งน้ ากระจายตามหมู่บ้านต่าง ๆ   เป็นจ านวนมากแต่มีสภาพตื้น

เขินเร็วเพราะสภาพเป็นดินทราย    มีทั้งแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าสร้างขึ้น   สระน้ าในไร่นาขนาดเล็ก     
ก็มีจ านวนมากมีแหล่งน้ าที่ส าคัญดังนี้  

แหล่งน้ าที่ส าคัญ (แหล่งน้ าธรรมชาติ / สร้างข้ึน) 
1.  หนองอ้อ         ขนาด   28   ไร่   หมู่ที่ 1      ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
2.  หนองปู่ตา         ขนาด    5     ไร่   หมู่ที่ 1       ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
3.  หนองหูลิง         ขนาด   8      ไร่   หมู่ที่ 1      ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
4.  หนองไอ้ตู้         ขนาด   1     ไร่   หมู่ที่ 1       ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
5.  หนองช่องแมว    ขนาด  190    ไร่  หมู่ที่ 2      ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
6.  หนองเรือน้อย    ขนาด    17  ไร่ หมู่ที่ 2      ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
7.  หนองกุดเวียน     ขนาด    20  ไร่ หมู่ที่ 2      ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท า
การเกษตร 
8.  หนองปลักแรต   ขนาด   254  ไร่ หมู่ที่ 3      ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
9.  หนองอุ่ม      ขนาด 35    ไร่ หมู่ที่ 3       ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
10.  หนองโพธิ์      ขนาด 3    ไร่ หมู่ที่ 3        ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
11.  หนองตาโวน    ขนาด  20  ไร่ หมู่ที่ 3        ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
12.  หนองบักตู้     ขนาด 14    ไร่ หมู่ที่ 4        ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
13.  หนองโจน     ขนาด 19    ไร่ หมู่ที่ 4        ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
14.  หนองแสง     ขนาด    2   ไร่ หมู่ที่ 4        ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
15.  หนองหมู     ขนาด    3    ไร่ หมู่ที่ 5        ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
16.  หนองยาง    ขนาด    3  ไร่ หมู่ที่ 6         ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
17. หนองกุดปลาหมอ   ขนาด  162  ไร่  หมู่ที่ 7        ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แหล่งน้ าที่ส าคัญ (แหล่งน้ าธรรมชาติ / สร้างข้ึน) 
18. หนองดอนใหญ่     ขนาด    32  ไร่  หมู่ที่ 8     ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
19. หนองเลิงบ่อ        ขนาด   35   ไร่  หมู่ที่  9     ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
20.หนองส าโรง         ขนาด   23   ไร่  หมู่ที่ 10   ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
21.หนองจระเข้         ขนาด   39  ไร่  หมู่ที่ 10    ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
22.หนองเบน          ขนาด   38  ไร่  หมู่ที่ 10    ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
23.หนองสระ       ขนาด   10    ไร่   หมู่ที่ 10    ใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
             

2.1.6   เขตการปกครอง 
 

  จ านวนหมู่บ้านในเขตต าบลดอนมัน   มีจ านวน  10  หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 

หมู่ที่  1 บ้านหนองอ้อ 121 
หมู่ที่  2 บ้านช่องแมว 157 
หมู่ที่  3 บ้านปลักแรต 137 
หมู่ที่  4 บ้านดอนสั้น 100 
หมู่ที่  5 บ้านโนนเขวา 74 
หมู่ที่  6 บ้านหนองยาง 147 
หมู่ที่  7 บ้านโนนสมบูรณ์ 95 
หมู่ที่  8 บ้านดอนใหญ่ 106 
หมู่ที่  9 บ้านลิ้นฟ้า 122 
หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู 198 

รวม 1,257 
 

ที่มา  :  ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนอ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา   ณ   เดือน  มิถุนายน    2558 
 2.1.7  ข้อมูลประชากรในพื้นที่ 

รายการ ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 
ประชากรชาย (คน) 2,669 2,720  
ประชากรหญิง (คน) 2,616 2,641  
รวมประชากร (คน) 5,051 5,361  
บ้าน (หลังคาเรือน) 1,234 1,257  
ที่มา  :  ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนอ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา   ณ   เดือน มิถุนายน   2558 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

- แยกจ านวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม 
จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
1 บ้านหนองอ้อ 293 300 593 121 
2 บ้านช่องแมว 318 314 632 157 
3 บ้านปลักแรต 286 290 576 137 
4 บ้านดอนสั้น 212 207 419 100 
5 บ้านโนนเขวา 146 141 287 74 
6 บ้านหนองยาง 335 308 643 147 
7 บ้านโนนสมบูรณ์ 181 194 375 95 
8 บ้านดอนใหญ่ 214 231 445 106 
9 บ้านลิ้นฟ้า 271 223 494 122 
10 บ้านคอกหมู 464 433 897 198 

รวม 2,720 2,641 5,361 1,257 
 
ที่มา  :  ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนอ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา   ณ   เดือน  มิถุนายน    2558 
 

 2.1.8  การนับถือศาสนา  
  ประชากรในเขตต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  นับถือศาสนาพุทธ  
100  %   
ที่มา  :   ข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน  ต าบลดอนมัน  ณ  เดือน  มิถุนายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2.1.9 ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1) การโทรคมนาคม 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนตู้โทรศัพท์สาธารณะ
(แห่ง) 

จ านวนสถานีโทรคมนาคม
(แห่ง) 

1 บ้านหนองอ้อ 1 - 
2 บ้านช่องแมว - - 
3 บ้านปลักแรต 2 - 
4 บ้านดอนสั้น 1 - 
5 บ้านโนนเขวา 2 - 
6 บ้านหนองยาง 2 - 
7 บ้านโนนสมบูรณ์ - - 
8 บ้านดอนใหญ่ 1 - 
9 บ้านลิ้นฟ้า - 2 
10 บ้านคอกหมู 2 - 

รวม 11 2 
 
ที่มา  :   ข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน  ต าบลดอนมัน  ณ  เดือน  มิถุนายน  2558 
   
  2) การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคม    ของต าบลดอนมัน  มีถนนสายหนองเรือ – หนองบัววงษ์   เชื่อมต่อกับถนน
สายชุมพวง - ประทาย    เพ่ือเข้าถึงตัวอ าเภอประทาย    
  การคมนาคมภายในต าบลดอนมัน   มีถนนท้องถิ่นท่ีเชื่อมระหว่างหมู่บ้านอย่างสะดวก  แต่มีมี
การบริการรถโดยสารประจ าทาง   ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางเข้าตัวอ าเภอประทาย  โดยรถส่วนตัว   หรือ
โดยสารไปกับรถรับส่งนักเรียนในช่วงเช้าเวลาประมาณ  07.00 น.   
ทีม่า  :   ข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน  ต าบลดอนมัน  ณ  เดือน  มิถุนายน   2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  3) ระบบประปา    

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน ปีที่ก่อสร้าง ระบบประปา ชื่อแหล่งน้ า ปริมาณน้ า/ ปี 
พิกัดท่ีต้ังทาง
ภูมิศาสตร์ 

1 บ้านหนองอ้อ 
   -คุ้มหนองอ้อ 
   -คุม้โคกใหญ ่

 
2538 
2551 

 
แบบหอถังสูง 
แบบหอถังสูง 

 
หนองอ้อ 
น้ าใต้ดิน 

77,500  ลบ.ม. 

 
48P265662 
48P266826 
 

2 บ้านช่องแมว 2551 แบบหอถังสูง หนองช่องแมว 207,000 ลบ.ม. 48P261788 
3 บ้านปลักแรต 2543 แบบทรงลูกกอล์ฟ หนองปลักแรต 619,721 ลบ.ม. 48P268220 
4 บ้านดอนสั้น 2537 แบบทรงอนามัย น้ าใต้ดิน 30,400 ลบ.ม. 48P266473 
5 บ้านโนนเขวา 2540 แบบทรงแชมเปน หนองจระเข ้ 36,000 ลบ.ม. 48P264259 
6 บ้านหนองยาง 2537 แบบหอถังสูง หนองช่องแมว 207,000 ลบ.ม. 48P261779 
7 บ้านโนนสมบรูณ ์ 2542 แบบหอถังสูง หนองกุดปลาหมอ 404,499 ลบ.ม. 48P264205 
8 บ้านดอนใหญ ่ 2540 แบบทรงอนามัย หนองช่องแมว 207,000 ลบ.ม. 48P261782 
9 บ้านลิ้นฟ้า 2540 แบบทรงแชมเปน หนองจระเข ้ 36,000 ลบ.ม. 48P264259 
10 บ้านคอกหม ู 2540 แบบทรงแชมเปน หนองจระเข ้ 36,000 ลบ.ม. 48P264259 

 
ที่มา  :   ข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน  ต าบลดอนมัน  ณ  เดือน มิถุนายน  25



 


