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ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ด้านศักยภาพ 
 ๑.๑.  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  (แผนที่ประกอบ) 
        องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ตั้งอยู่เลขที่  ๗๒  หมู่ที่  ๑๓  บ้านเลิงแฝก  อ าเภอกุดรัง  
จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกุดรัง  ไปทางทิศใต้ไปตามถนนทางหลวงชนบท  หมายเลข                
23๐๔  (แยกโสกขุ่น – โสกกาว)  ถึงหมู่บ้านที่ตั้งต าบล  13  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัด  50  กิโลเมตร  มี
พ้ืนที่ประมาณ  62   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  48,000  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่างๆ  
ดังนี้ 

ทิศเหนือ จรด  ต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง 
  ทิศใต ้  จรด  ต าบลหนองแดง  อ าเภอนาเชือก 
    จรด  ต าบลหนองคูขาด  อ าเภอบรบือ 
  ทิศตะวันออก จรด  ต าบลวังใหม่ , ต าบลหนองคูขาด  อ าเภอบรบือ   
  ทิศตะวันตก จรด  ต าบลหนองแวง  อ าเภอกุดรัง 

แผนที่ต าบลเลิงแฝก 
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 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
                สภาพภูมิประเทศโดยรวมจะเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท าการเกษตร  และเป็นที่อยู่
อาศัย 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
        ภูมิอากาศของต าบลเลิงแฝก  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม  จัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อน
เฉพาะฤดู  (tropical  savannah  climate)  สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลลมมรสุม  ฤดูฝนจึงมี
ฝนตกชุก  ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน  ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด 

 ๑.๔  ลักษณะของดิน 
        ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย  พ้ืนที่ราบเหมาะแก่การท าการเกษตรและ
เพาะปลูกข้าว 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑  เขตการปกครอง 
        ต าบลเลิงแฝก  ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  ๑๕  หมู่บ้าน  (ข้อมูล  ณ  เดือน  มิถุนายน  
๒๕๖๔) 
  หมู่ที่  ๑  บ้านเลิงแฝก ผู้ปกครอง นายวิชัย  กลมลี  ผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่  ๒  บ้านปอแดง ผู้ปกครอง นายปัญญา  ไสยราม ผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่  ๓  บ้านบัวแก้ว ผู้ปกครอง นายนิพนธ์  ทิพย์โอสถ ผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่  ๔  บ้านบ่อแก ผู้ปกครอง นายธเนศ  มนตรี  ก านันต าบลเลิงแฝก 
  หมู่ที่  ๕  บ้านปราสาท ผู้ปกครอง นายธนกฤษ  นิตย์ค าหาญ ผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่  ๖ บ้านโสกกาว ผู้ปกครอง นายอดุลย์  โจมเสนา ผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่  ๗  บ้านพรสวรรค์ ผู้ปกครอง นายอุทัย  รองศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่  ๘  บ้านหนองบอน ผู้ปกครอง นายชาญชัย  นิตย์ค าหาญ ผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่  ๙  บ้านโสกคลอง ผู้ปกครอง นายวีระ  รองศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่  ๑๐  บ้านบ่อทอง ผู้ปกครอง น.ส.จิตรารัตน์  ปวรรณา ผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่  ๑๑  บ้านดาวเรือง ผู้ปกครอง นายสนิท  อุลหัสสา ผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่  ๑๒  บ้านโสกคลอง ผู้ปกครอง นายค าสา  รองศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่  ๑๓  บ้านเลิงแฝก ผู้ปกครอง นายเกศา  สาฆ้อง ผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่  ๑๔  บ้านบัวแก้ว ผู้ปกครอง นายทองสุข  ศรีหวัง ผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่  ๑๕  บ้านพรสวรรค์ ผู้ปกครอง นายมานิตย์  โสดา ผู้ใหญ่บ้าน  

 ๒.๒  การเลือกตั้ง 
                การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มีจ านวน  ๑๕  หมู่บ้าน  หากมี
การเลือกตั้งครั้งหน้า  จะมีผู้บริหารท้องถิ่น  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  จ านวน  ๑  คน  จะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้านละ  ๑  คน  ๑๕  หมู่บ้าน  รวมเป็น  ๑๕  คน 
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 โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ด้านฝ่ายการเมืองประกอบด้วย  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  จ านวน  ๑  คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ๒  คน  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑  คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้าน
ละ  ๒  คน  ๑๕  หมู่บ้าน  รวมเป็น  ๓๐  คน  ปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น  ๑  คน  และผู้ที่
ได้รับแต่งตั้ง  จ านวน  ๓  คน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  จ านวน  ๒๗  คน  ลาออก  ๓  
คน  รวมเป็นบุคลากรฝ่ายการเมือง  จ านวน  ๓๑  คน  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  นายสมพร  ทวยจัด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒.  นายช านาญ  หนูนี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓.  นายประถม  นาชัยสินธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔.  นางสาวขวัญจิตร  ล้ าเลิศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๕.  นายสุรพล  พันทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๖.  นายส ารอง  นาเจริญ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๗.  นายอาจิตร์  วงษาจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๑ 
 ๘.  นายสีโห  หมื่นสา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๑ 
 ๙.  นายวิรัช  วัฒยุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๒ 
 ๑๐.  นางอุไร  เพวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๒ 
 ๑๑.  นายบุญโฮม  แพงแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๓ 
 ๑๒.  นายเสงี่ยม  ภูเฮืองแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๓ 
 ๑๓.  นายประสิทธิ  เสนาฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๔ 
 ๑๔.  นายประเสริฐ  บุญดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๔ 
 ๑๕.  นายอ าคา  เสนาฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๕ 
 ๑๖.  นายอุทัย  เวียงแก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๖ 
 ๑๗.  นายสงกา  แทนหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๗ 
 ๑๘.  นายประสิทธิ  มาวาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๗ 
 ๑๙.  นายทองเพ็ชร  โสดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๘ 
 ๒๐.  นายสมบัติ  รัฐเมือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๙ 
 ๒๑.  นายพงษ์ศักดิ์  เสนาฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๙ 
 ๒๒.  นายเมฆ  ราชบุโฮม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๑๐ 
 ๒๓.  นายประสาร  โยธาทูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๑๐ 
 ๒๔.  นายวิวัช  ภูจ าปา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๑๑ 
 ๒๕.  นายอังคาร  ไชยขาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๑๑ 
 ๒๖.  นายไพรัตน์  กลมลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๑๒ 
 ๒๗.  นายอาง  ศรีหวัง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๑๓ 
 ๒๘.  นายบัวพัน  ปัตเป  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๑๓ 
 ๒๙.  นายนิยม  ธรรมลา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๑๔ 
 ๓๐.  นายดาวเรือง  หนูนี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๑๕ 
 ๓๑.  นายณรงค์  เปภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  ๑๕ 
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๓.  ประชากร 
 ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอกุดรัง  
จังหวัดมหาสารคาม  (ข้อมูล  ณ  มิถุนายน  ๒๕๖๔)  พบว่าต าบลเลิงแฝกมีจ านวนประชากร  ทั้งสิ้น  ๘,๒๕๙
คน  จ าแนกเป็นชาย  จ านวน  ๔,๑๖๓  คน  หญิง  จ านวน  ๔,๐๙๖  คน  และมีจ านวนครัวเรือน  ๒,๑๓๗  
คน  

ตาราง  ๓.๑  จ านวนครัวเรือนเปรียบเทียบ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔                                             
ต าบลเลิงแฝก  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑ บ้านเลิงแฝก 186 186 188 ๑๙๐ 
๒ บ้านปอแดง 131 131 133 ๑๓๔ 
๓ บ้านบัวแก้ว 113 114 112 ๑๑๒ 
๔ บ้านบ่อแก 157 157 161 ๑๖๑ 
๕ บ้านปราสาท 164 164 164 ๑๖๓ 
๖ บ้านโสกกาว 214 213 217 ๒๑๗ 
๗ บ้านพรสวรรค์ 86 86 86 ๘๖ 
๘ บ้านหนองบอน 203 203 204 ๒๐๕ 
๙ บ้านโสกคลอง 150 150 153 ๑๕๓ 

๑๐ บ้านบ่อทอง 193 194 202 ๒๐๖ 
๑๑ บ้านดาวเรือง 158 158 159 ๑๕๙ 
๑๒ บ้านโสกคลอง 107 107 108 ๑๐๘ 
๑๓ บ้านเลิงแฝก 85 86 86 ๘๗ 
๑๔ บ้านบัวแก้ว 89 91 94 ๙๔ 
๑๕ บ้านพรสวรรค์ 62 62 62 ๖๒ 

รวม 2,098 2,102 2,129 ๒,๑๓๗ 
 

๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร   
 ประชากรช่วงวัยทารก  (แรกเกิด  -  ๒  ปี)  จ านวน  117  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.42  ของ
ประชากรทั้งต าบล 
 ประชากรช่วงวัยเด็ก  (เริ่มตั้งแต่อายุ  ๓  ปี  -  ๑๒  ปี)  จ านวน  ๘๖๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๔๕
ของประชากรทั้งต าบล  
 ประชากรช่วงวัยรุ่น  (เริ่มตั้งแต่อายุ  ๑๓  ปี  -  ๒๐  ปี)  จ านวน  ๗๔๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๖ 
ของประชากรทั้งต าบล  
 ประชากรช่วงวัยผู้ใหญ่  (เริ่มตั้งแต่อายุ  ๒๑  ปี  -  ๔๐  ปี)  จ านวน  ๒,๓๔๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  
๒๘.๓๗  ของประชากรทั้งต าบล 
 ประชากรช่วงวัยกลางคน  (เริ่มตั้งแต่อายุ  ๔๑  ปี  -  ๕๙  ปี)  จ านวน  ๒,๖๙๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  
๓๒.๖๑  ของประชากรทั้งต าบล 
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 ประชากรช่วงวัยผู้สูงอายุ  (เริ่มตั้งแต่อายุ  ๖๐  ขึ้นไป)  จ านวน  ๑,๕๐๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  
๑๘.๒๐  ของประชากรทั้งต าบล 
 ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคน  (เริ่มตั้งแต่อายุ  ๔๑  ปี  -  ๕๙  ปี)  จ านวน  ๒,๖๙๓  คน  คิด
เป็นร้อยละ  ๓๒.๖๑  ของประชากรทั้งต าบล 

หมายเหตุ  :  รวมประชากร  จ านวน  ๘,๒๕๙  คน 
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ตาราง  ๓.๒  จ านวนประชากรระหว่าง  ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔ 

ต าบลเลิงแฝก  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
  

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านเลิงแฝก 409 367 776 406 368 774 413 373 786 412 369 781 
๒ บ้านปอแดง 271 249 520 269 248 517 267 243 510 266 246 512 
๓ บ้านบัวแก้ว 221 222 443 222 221 443 218 225 443 220 227 447 
๔ บ้านบ่อแก 280 258 538 280 258 538 269 247 516 269 247 516 
๕ บ้านปราสาท 333 356 689 336 352 688 341 352 693 340 348 688 
๖ บ้านโสกกาว 432 424 856 433 428 861 432 425 857 433 420 853 
๗ บ้านพรสวรรค์ 173 161 334 173 162 335 165 166 331 166 165 331 
๘ บ้านหนองบอน 414 406 820 416 410 826 413 416 829 415 421 836 
๙ บ้านโสกคลอง 315 287 602 313 286 599 307 280 587 307 282 589 

๑๐ บ้านบ่อทอง 314 312 626 311 315 626 310 314 624 319 322 641 
๑๑ บ้านดาวเรือง 296 319 615 294 315 609 291 309 600 290 306 596 
๑๒ บ้านโสกคลอง 219 233 452 221 233 454 220 238 458 220 237 457 
๑๓ บ้านเลิงแฝก 146 160 306 149 163 312 148 165 313 150 166 316 
๑๔ บ้านบัวแก้ว 202 190 392 197 192 389 203 193 396 204 190 394 
๑๕ บ้านพรสวรรค์ 157 153 310 158 155 313 151 149 300 152 150 302 

รวมทั้งสิ้น 4,182 4,097 8,279 4,178 4,106 8,284 4,148 4,095 8,243 4,163 4,096 8,259 
 

ที่มา  :  ส านักทะเบียนอ าเภอกุดรัง  ณ  เดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๔
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๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑  การศึกษา 
                 (๑)  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  ๕  แหง่  ได้แก่ 
  ๑.  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 
  ๒.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 
  ๓.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 
  ๔.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 
  ๕.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 

  (๒)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
  ๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

  (๓)  โรงเรียนมัธยม  จ านวน  ๑  แห่ง 
  ๑.  โรงเรียนเลิงแฝกประชาบ ารุง   

  (๔)  ศูนย์การศึกษานอกระบบ  (กศน.ต าบลเลิงแฝก)  ๑  แห่ง 

 ๔.๒  สาธารณสุข 
                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลเลิงแฝก  จ านวน  ๑  แห่ง 
       -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลเลิงแฝก  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๓  รับผิดชอบ  ๑๕  หมู่บ้าน 
 
 ๔.๓  อาชญากรรม 
  - 

 ๔.๔  ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดมีพ้ืนที่เฝ้าระวัง  คือ  บ้านโสกกาว 

 ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
  - 

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง  (ทางบก,  ทางน้ า,  ทางราง  ฯลฯ) 
 ๑.  ถนนลูกรัง   จ านวน            เส้น 
 ๒.  ถนนลาดยาง   จ านวน       ๖    เส้น 
 ๓.  ถนนหินคลุก   จ านวน      ๒๒   เส้น   
 ๔.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน    ๑๔๑   เส้น 
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 ๕.๒  การไฟฟ้า 
       ประชาชนภายในเขตการรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้รับการบริการด้าน
ไฟฟ้าจากหน่วยบริการไฟฟ้าอ าเภอกุดรัง,  อ าเภอบรบือ,  อ าเภอนาเชือก  มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน                 
จ านวน  ๒,137  ครัวเรือน 

 ๕.๓  การประปา 
        มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๕  หมู่บ้าน 

 ๕.๔  โทรศัพท์ 
        ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 ๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
        ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด  ได้แก่ไปรษณีย์บรบือ  ตั้งอยู่อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  
ห่างจากต าบลเลิงแฝก  ประมาณ  ๒๔  กิโลเมตร 

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑  การเกษตร 
        ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  ๘๐  ประกอบอาชีพท าการเกษตร  ได้แก่  ท านา  ท าไร่
อ้อย  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด  และปลูกผัก  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง   

 ๖.๒  การประมง 
        - 
 ๖.๓  การปศุสัตว์ 
                 ต าบลเลิงแฝก  มีการปศุสัตว์  คือ  การเลี้ยงโค  กระบือ  และการเลี้ยงสุกร   

 ๖.๔  การบริการ 
        ๑.  หนว่ยบริการธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
  -  ปั๊มน้ ามัน     ๕  แห่ง 
  -  โรงส ี    ๑๑  แห่ง 
  ๒.  มีร้านเสริมสวย    ๓  แห่ง 
 
 ๖.๕  การท่องเที่ยว  
        - 

 ๖.๖  อุตสาหกรรม 
        - 

 ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
        -  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ   ๒  กลุ่ม 
        -  กลุ่มทอผ้าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ  ๑  กลุ่ม 
        -  กลุ่มทอผ้าส าเร็จรูป   ๑  กลุ่ม 
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        -  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ   ๑  กลุ่ม 
        -  กลุ่มเกษตรอินทรีย์   ๑  กลุ่ม 

 ๖.๘  แรงงาน 
        -  ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  ๘๐  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่  ท านา  
ไร่อ้อย  ไร่มัน  ข้าวโพด  และปลูกผัก  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 ๗.๑  การนับถือศาสนา 
        ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน  ดังนี้ 
        ๑.  วัด     จ านวน  ๗  วัด 
        ๒.  ส านักสงฆ ์  จ านวน  ๓  วัด 

 ๗.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 
                     เดือนอ้าย ประเพณีบุญเข้ากรรม 
  เดือนยี่  ประเพณีบุญคูณลาน 

  เดือนสาม ประเพณีบุญข้าวจี่ 
  เดือนสี่  ประเพณีบุญพระเวส 
  เดือนห้า  ประเพณีบุญสงกรานต์ 
  เดือนหก  ประเพณีบุญบั้งไฟ 
  เดือนเจ็ด ประเพณีบุญซ าฮะ 

  เดือนแปด ประเพณีบุญเข้าพรรษา 
  เดือนเก้า ประเพณีบุญประดับดิน 
  เดือนสิบ  ประเพณีบุญข้าวสาก 
  เดือนสิบเอ็ด ประเพณีบุญออกพรรษา 
  เดือนสิบสอง ประเพณีบุญกฐิน 

 ๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ  จักรสานตะกร้า  กระติบข้าว  แห  สหวิง 
        ภาษาถ่ิน คือ  ภาษาอีสาน   

 ๗.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
      กลุ่มย้อมสีผ้าฝ้ายธรรมชาติ  หมู่ที่ ๕  บ้านปราสาท  ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  แปรรูป
เป็นเสื้อผ้า  ผ้าขาวม้า 

๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๘.๑  น้ า 

       ทรัพยากรน้ า  ได้แก่ 
        หว้ยฝายใหม่  หมู่ที่  ๑ 
        หว้ยสวนกล้วย    หมู่ที่  ๑ 
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        คูตาเก่า   หมู่ที่  ๑ 
        หนองแคน   หมู่ที่  ๒ 
        หนองโสกมะนาว  หมู่ที่  ๔ 
        หนองสระฝายกกแดง หมู่ที่  ๔ 
        หว้ยจึ่งปึ่ง   หมู่ที่  ๕ 
        หนองคลอง   หมู่ที่  ๘ 
        หนองดอนเพิ่ม  หมู่ที่  ๘ 
        หว้ยม่วง   หมู่ที่  ๘ 
        หนองไทลอง  หมู่ที่  ๙ 
       หว้ยกกแสง   หมู่ที่  ๙ 
       หนองศาลากกบก  หมู่ที่  ๑๐ 
       หว้ยงูสิงห์   หมู่ที่  ๑๐ 
       คลองห้วยแฮด  หมู่ที่  ๑๑ 
       คลองวังขอนดู่  หมู่ที่  ๑๑ 
       หนองตึ่งต่าง  หมู่ที่  ๑๑ 
       สระหิน   หมู่ที่  ๑๒ 
       หนองหญ้าม้า  หมู่ที่  ๑๒ 
       หนองอ่ึงเผ้า   หมู่ที่  ๑๓ 
       หนองบัวแก้ว  หมู่ที่  ๑๔ 
       หนองเพ่ิม   หมู่ที่  ๑๕ 

 ๘.๒  ป่าไม้ 
       ทรัพยากรป่าไม้  ได้แก่ 

        ป่าโคกหมากมาย  หมู่ที่  ๑ 
        ดอนครึ้มชาติ  หมู่ที่  ๔ 
        โคกตึ่งต่าง/บักด า  หมู่ที่  ๖ 
       โคกดินแดง   หมู่ที่  ๘ 
 
 ๘.๓  ภูเขา 
        - 
 ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ดิน  โดยรวมมีสภาพที่สมบูรณ์  แต่ยังต้องพ่ึงปุ๋ยเคมีอยู่บ้าง  มีพ้ืนที่ท ากินอยู่ในเขตที่สาธารณะ  
และที่ท ากินของตนเองมีกรรมสิทธิ์  ป่าไม้  สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่สมบูรณ์  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลเลิง
แฝกยังปลูกป่าทดแทนและเพ่ิมเติมทุกปีเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

๙.  อ่ืนๆ  (ถ้ามีระบุด้วย) 
          - 


