ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตาบลสังขะ อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลสังขะ
ที่ตั้งสัมบูรณ์ในระบบUTM WGS84 ชื่อระวาง สังขะ ชุดระวาง L7018 หมายเลขระวาง 5738 ||
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ที่ ตั้ ง สั ม พั ท ธ์ ตั้ ง อยู่ ที่ หมู่ 6 บ้ า นแบกจาน ต าบลสั ง ขะ อ าเภอสั ง ขะ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ห่ า งจาก
ที่ ว่ า การอ าเภอสั ง ขะ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกตามทางหลวงหมายเลข 2077 สุ ริ น ทร์ –สั ง ขะ ประมาณ
สามกิโลเมตร
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลสั งขะ ปัจ จุบันเป็นองค์การบริห ารส่ ว นต าบลขนาดกลาง ได้จัด ตั้งเป็ น
องค์การบริหารส่วนตาบลตามประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2539 เป็นตาบลหนึ่งใน 12 ตาบลของอาเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลสังขะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดู ร้ อน เริ่ มตั้งแต่ก ลางเดือนกุมภาพัน ธ์ไปจนถึงกลางเดื อนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้ งแล้ ง
บางครั้ งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งบางครั้งเรียกว่าพายุฤดูร้อน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยจะตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม แต่อาจเกิด
ฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจนาน 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือนในเดือนกรกฎาคม
สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสังขะจะไม่ค่อยเกิดอุทกภัยรุนแรง
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว
1 – 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง
1.4ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่ตาบลสังขะส่วนใหญ่เป็นดินร่วมปนทราย ซึ่งเหมาะสาหรับการเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตร เช่น ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย และยางพาราเป็นต้น
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
ตาบลสั งขะมีแหล่งน้ าส าหรั บ ใช้อุปโภค – บริโ ภค จานวนมาก ซึ่งแหล่ งน้าบางแห่ งเป็นแหล่ งน้า
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและแหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้นดังนี้
แหล่งน้าตามธรรมชาติ
- ลาน้า , ลาห้วย
1 แห่ง
- บึง,หนองและอื่นๆ
12แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝายน้า
4 แห่ง
- บ่อน้าตื้นสาธารณะ 20 แห่ง
- บ่อบาดาล
7 แห่ง
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- ประปาหมู่บ้าน
15แห่ง
- สระเก็บน้า
3 แห่ง(หมู่ 10 , หมู่ 17 , หมู่ 12)
- สระเก็บน้าอีสานเขียว 1แห่ง (หมู่ 5)
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ป่าไม้ในพื้นที่ตาบลสังขะส่วนใหญ่เป็นป่าชุมชน ซึ่งประชาชนสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดย
ปัจจุบันไม่สามารถระบุอาณาเขตที่แน่ชัดได้ เนื่องจากยังไม่มีการสารวจรังวัดอาณาเขตที่แน่นอน
2. ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลสั งขะประกอบด้ว ย หมู่บ้ านจานวน 17 หมู่บ้าน อยู่ ในเขตองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลสั งขะ
ทั้งหมด ได้แก่
ชื่อ -หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อผู้นา

ตาแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

บ้านขวาว
บ้านขามน้อย
บ้านสังขะ
บ้านสังขะ
บ้านโคกสมบูรณ์
บ้านแบกจาน
บ้านโดง
บ้านท่าเตียน
บ้านศรีนวล
บ้านหนองใหญ่
บ้านโนนตะแบก
บ้านศรีนวล
บ้านไพรกาล
บ้านสังขะ
บ้านหนองสลัม
บ้านโคกดงยาง
บ้านหนองบัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นางประโยชน์ เชื้องาม
นายทิตย์ เทียนทอง
นายจิรกิตติ์ ศรีใสย
นายบพิตร อินทร์นุช
นายจาลอง ราศี
นายสังวาล สายบุตร
นางสุประวีณ์ แก้มทอง
นายประธาน จันทร์ดา
นางมาลี นามหนวด
นายเกียรติศักดิ์ บริบูรณ์
นายทิตย์ เทียนทอง
นายสมศักดิ์ ภาสดา
นายสุเทพ ขาวงาม
นายทองกล้า หงส์แก้ว
นายสุมนต์ บุญครัน
นายมณี อภัยพจน์
นางราไพ ทองทา

ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

084-6132508
084-9366817
084-4315863
082-1530844
089-0752355
085-2080268
080-7549926
087-9972633
088-7275138
087-2530210
086-8668836
086-2558690
081-1850346
080-1594980
083-2855416
081-7228404
081-7228404

2.2 การเลือกตั้ง
การเลื อกตั้งผู้ บริ ห ารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาบลสังขะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น จานวน 17
หน่วยเลือกตั้งโดยมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตาบล) ที่มาจากการเลือกตั้ง จานวน 1 คน และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน จาก 17 หมู่บ้าน รวมเป็น 34 คน
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ตาบลสังขะมีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น คน 11,363 แยกเป็นชาย 5,738 คน หญิง 5,625 คน
จานวนครัวเรือน 3,431 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวนประชากร
จานวน
ชื่อ -หมู่บ้าน
หมู่ที่
รวม
ครัวเรือน
หญิง
ชาย
บ้านขวาว
1
112
99
218
218
บ้านขามน้อย
2
381
569
1090
1,090
บ้านสังขะ
3
516
432
850
850
บ้านสังขะ
4
246
407
783
783
บ้านโคกสมบูรณ์
5
213
355
732
732
บ้านแบกจาน
6
169
260
532
532
บ้านโดง
7
153
268
539
539
บ้านท่าเตียน
8
128
215
442
442
บ้านศรีนวล
9
186
372
722
722
บ้านหนองใหญ่
10
142
278
595
595
บ้านโนนตะแบก
11
325
451
928
928
บ้านศรีนวล
12
155
315
624
624
บ้านไพรกาล
13
118
201
439
439
บ้านสังขะ
14
136
192
386
386
บ้านหนองสลัม
15
138
262
529
529
บ้านโคกดงยาง
16
165
241
498
498
บ้านหนองบัว
17
173
327
657
657
รวม
3,458
5,738
5,625
11,363
ประชากร (ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน 2561 ) : สานักทะเบียนอาเภอสังขะ
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.) จานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
- โรงเรียนจัดสรรที่ดินสังเคราะห์
จานวนนักเรียน
53 คน
- โรงเรียนบ้านโดง
จานวนนักเรียน
195 คน
- โรงเรียนบ้านศรีนวล
จานวนนักเรียน
184 คน
- โรงเรียนบ้านสังขะ
จานวนนักเรียน
289 คน
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัด อบต.สังขะ) จานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังขะ
จานวนนักเรียน
82 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดง
จานวนนักเรียน
48 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามน้อย
จานวนนักเรียน
52 คน
4.2 สาธารณสุข
ตาบลสังขะมีสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ จานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
- โรงพยาบาลสังขะ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโดง
จากการส ารวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานพบว่ า ประชากรส่ ว นมากมี สุ ข ภาพดี มี ก ารคั ด กรองสุ ข ภาพให้ กั บ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน ได้แก่ โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคไข้เลือดออก
โรคมือเท้าปากในเด็ก ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจาปี
ดังนั้ น การแก้ไขปั ญหาองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลสังขะ จึงร่ว มกับหน่ว ยงานสาธารณสุ ข และโรงพยาบาล
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสาคัญในการตรวจสุขภาพซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้จะต้องมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีสาหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่สามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสารวจข้อมูลพื้นฐาน แต่มีบางครัวเรือนเด็กไม่ได้รับ
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ
4.3 อาชญากรรม
เหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตาบลสังขะส่วนใหญ่เป็นการลักทรัพย์ และการทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ได้
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มีการป้องกันภัยอย่างถูกวิธี จึงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับสูงประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลสังขะมีการติ ดตั้งกล้องวงจร
ปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามทางร่วมทางแยก รวมทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่ปัญหาที่พบ
ประจาคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานแสดงดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหา
ชุมชนที่ได้รั บ ผลกระทบอย่ างมาก การแก้ไขปัญหาคื อ การแจ้งเตือนให้ ผู้ ปกครองดูแลบุตรหลานของตน
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหายและโทษที่จะได้รับจากการก่อเหตุทะเลาะวิวาท และการขอ
ความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจากตารวจ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่เกิดความรุนแรง
4.4 ยาเสพติด
ปั ญ หายาเสพติ ด ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสั ง ขะพบเป็ น ส่ ว นน้ อ ย เนื่ อ งจากว่ า ได้ รั บ
ความร่ว มมือจากทางผู้น า ประชาชน และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง โดยองค์การบริห ารส่ วนตาบลสังขะได้ให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นต้น
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
(1) ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(3) ประสานการทาบัตรผู้พิการ
(4) ประสานการช่วยเหลือผู้ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
(5) ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่
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5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
- ถนนลาดยาง จานวน 11 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจานวน 17 สาย
- ถนนหินคลุกจานวน 17 สาย
- ถนนดิน จานวน 6 สาย
5.2 การไฟฟ้า
ประชาชนในตาบลสังขะมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นแต่ปัญหาด้านไฟฟ้าที่ยังพบอยู่
คือไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หรือที่สาธารณะ ซึ่งยังไม่สามรถดาเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
5.3 การประปา
ตาบลสังขะมีประปาหมู่บ้านจานวนทั้งสิ้น 15 แห่ง แต่ไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคา
เรือน และหลายแห่งไม่สามารถให้บริการน้าที่เพียงพอตลอดทั้งปี รวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้าประปา
ที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนบ่อยครั้ง ซึ่งประปาของหมู่บ้านประกอบด้วยประปาจาก
การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค และประปาของหมู่บ้านแบบบาดาล/ผิวดินซึ่งในตาบลสังขะ
จะมีอยู่ด้วยกัน จานวน 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 ส่วนที่ยังไม่มีระบบ
ประปามีอยู่ 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 15
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันประชาชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตาบลสังขะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้โทรศัพท์
สาธารณะได้รับความนิยมลดลง ปัจจุบันตาบลสังขะมีหมู่บ้านที่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะติดตั้งอยู่เพียงไม่กี่แห่ง
ประกอบด้วย หมู่ 1 , หมู่ 2 ,หมู่ 3, หมู่ 4 ,หมู่ 9 โดยมีสภาพชารุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้การได้
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทาการไปรษณีย์อาเภอสังขะ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลประมาณ 3 กิโลเมตร ให้บริการเวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์
ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
-สถานีขนส่งอาเภอสังขะ จานวน 1 แห่ ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตาบลสังขะ อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์
เปิดให้บริการทุกวัน
6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรม ได้แก่ การทานา ไร่อ้อย
ข้าวโพด และปลูกผัก เป็นต้น ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
6.2 การประมง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีการประมง
6.3 การปศุสัตว์
การปศุสัตว์ในพื้นที่ตาบลสังขะ ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยสัตว์ที่เลี้ยง เช่น ไก่
เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น
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6.4 สถานบริการ
- โรงแรม
จานวน 1 แห่ง
- รีสอร์ท
จานวน 6 แห่ง
- สถานีขนส่ง
จานวน 1 แห่ง
- ร้านเกมส์
จานวน 2 แห่ง
- ร้านเสริมสวย
จานวน 2 แห่ง
- ปั้มน้ามัน
จานวน 6 แห่ง
- โรงสี
จานวน 10 แห่ง
- ร้านอาหาร
จานวน 5 แห่ง
- อู่ซ่อมรถยนต์
จานวน 7 แห่ง
- ร้านขายของชา
จานวน 90 แห่ง
- โรงงานผลิตน้าแข็ง
จานวน 1 แห่ง
- ร้านจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
จานวน 3 แห่ง
- บริษัทจาหน่ายรถยนต์
จานวน 2 แห่ง
- โรงกลึง
จานวน 2 แห่ง
- โรงสับไม้
จานวน 1 แห่ง
- ร้านเนื้อย่าง
จานวน 6 แห่ง
- โรงชาแหละสัตว์ (ไก่)
จานวน 1 แห่ง
- ห้องเช่า
จานวน 4 แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวของตาบลสังขะมี 2 แห่ง ประกอบด้วย
- ศาลหลักเมืองตาบลสังขะ (แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)
- แปลงผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน ตาบลสังขะ (แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร)
6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- ธนาคาร จานวน5แห่ง
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 1 กลุ่ม (กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน)
6.7 แรงงาน
แรงงานในตาบลสังขะส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการเกษตร ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเพาะปลูก
ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ และแรงงานอีกส่วนหนึ่งคือแรงงานภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะออกไปรับจ้าง
นอกเขตพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจานวนมาก เช่น จังหวัดชลบุรี ระยอง
เป็นต้น
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ตาบลสังขะมีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น คน 10,526 แยกเป็นชาย 5,226คน หญิง 5,300 คน
จานวนครัวเรือน 3,431 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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จานวนประชากร
จานวน
ครัวเรือน
หญิง
ชาย
บ้านขวาว
1
112
99
218
บ้านขามน้อย
2
381
569
1090
บ้านสังขะ
3
516
432
850
บ้านสังขะ
4
246
407
783
บ้านโคกสมบูรณ์
5
213
355
732
บ้านแบกจาน
6
169
260
532
บ้านโดง
7
153
268
539
บ้านท่าเตียน
8
128
215
442
บ้านศรีนวล
9
186
372
722
บ้านหนองใหญ่
10
142
278
595
บ้านโนนตะแบก
11
325
451
928
บ้านศรีนวล
12
155
315
624
บ้านไพรกาล
13
118
201
439
บ้านสังขะ
14
136
192
386
บ้านหนองสลัม
15
138
262
529
บ้านโคกดงยาง
16
165
241
498
บ้านหนองบัว
17
173
327
657
รวม
3,458
5,738
5,625
ประชากร (ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน 2561 ) : สานักทะเบียนอาเภอสังขะ
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
- ทานาข้าว จานวน 22,929 ไร่
- ปลูกอ้อยโรงงาน จานวน 2,098 ไร่
- ปลูกมันสาปะหลัง จานวน 752 ไร่
- ปลูกยางพารา จานวน 4,227 ไร่
- พื้นที่ทาการเกษตรอื่นๆ จานวน 151 ไร่
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
- ฝายน้า
4 แห่ง
- สระเก็บน้า
3 แห่ง(หมู่ 10 , หมู่ 17 , หมู่ 12)
- สระเก็บน้าอีสานเขียว 1 แห่ง (หมู่ 5)
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค)
- บ่อน้าตื้นสาธารณะ 20 แห่ง
- บ่อบาดาล
19 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน
15 แห่ง
ชื่อ -หมู่บ้าน

หมู่ที่

รวม
218
1,090
850
783
732
532
539
442
722
595
928
624
439
386
529
498
657
11,363
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8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในพื้นที่ตาบลสังขะส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาคริสต์บ้างเล็กน้อย โดยมี
วัดในพื้นที่ จานวนทั้งสิ้น 17 แห่ง สานักสงฆ์ จานวน 1 แห่ง โบสถ์คริสต์ จานวน 1 แห่ง
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน
- ประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมือง เดือนเมษายน
- ประเพณีวันสารทไทย เดือนตุลาคม
- ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม
- ประเพณีวันออกพรรษา เดือนตุลาคม
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การทาเครื่องจักรสานสาหรับใช้ในครัวเรือน
- การเพาะเลี้ยงหม่อนไหมและการทอผ้าไหม
- การทาขนมพื้นเมือง
- การทาบายศรี
- การจับผ้า
- การทาการเกษตร
ภาษาถิ่น
ประชาชนในตาบลสังขะ มีภาษาถิ่นซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 3 ภาษา ประกอบด้วย เขมร
ลาว และส่วย
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
- ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ผัก เป็นต้น
- ผ้าไหม
- ผลิตภัณฑ์งานเพ้นท์สี
- ผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น กระสวย ทัพพี ตะลิว เป็นต้น
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
แหล่งน้าธรรมชาติ เช่น หนองสิม ห้วยเสน เป็นต้น
9.2 ป่าไม้
ป่าไม้ในพื้นที่ตาบลสังขะส่วนใหญ่เป็นป่าชุมชน ซึ่งประชาชนมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

