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สวนท่ี 1 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
 

1. ดานกายภาพ 
เดิมทีนั้น  “ตําบลเมืองเกษตร”   เปนสวนหนึ่งของตําบลโนนเมืองและตอมาในป พ.ศ. 

2536   ไดแยกออกมาจากตําบลโนนเมือง      และมีฐานะเปนสภาตําบลเมืองเกษตร     สาเหตุท่ีตั้งชื่อวา 
“เมืองเกษตร” นั้น เนื่องจากวาเขตพ้ืนท่ีของตําบลมีหมูบานใหญ 2 หมูบาน คือ บานคูเมือง หมูที่ 2 และบาน
โนนเกษตร  ทั้งสองหมูบานมารวมกัน คือ เมือง และเกษตร  และตั้งชื่อตําบลวา “เมืองเกษตร”  และอีกสาเหตุ
หนึ่ง คือ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการเกษตร  โดยเฉพาะพริกและขาว  ที่สําคัญคือ บริเวณ
ของตําบลเมืองเกษตร มีแหลงน้ําใตดินท่ีมีรสชาติจืด  สามารถที่จะนํามาผลิตน้ําประปาเพ่ือการอุปโภค และ
การเกษตรได ซึ่งผิดกับแหลงน้ําบริเวณตําบลอื่นๆ ซึ่งมีรสชาติเค็มไมสามารถนําขึ้นมาใชได  คําขวัญประจํา
ตําบล คือ “เมืองพรกิงาม น้ําใตดิน  ถ่ินมโหรี  คั่วหม่ีอรอย” 
  ตําบลเมืองเกษตร  เปนตําบลที่ 7   ของอําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา  ไดรับ
การยกฐานะจากสภาตําบลข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบล เมื่อ พ.ศ. 2543  พ่ีนองประชาชนมีความสมัคร
สามัคคี    สภาพพื้นที่ของตําบลเมืองเกษตร จะมีความแหงแลง ไมมีแหลงลุมน้ําหรือแมน้ําสายหลัก แต
ประชาชนก็ไมเคย “แลงนํ้าใจ”  ยังคงเปนสังคมชนบทไทยที่นาอยูตําบลหนึ่ง 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือตําบล 
ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   มีที่ตั้งท่ีทําการอยู ณ  บรเิวณบานโนนเกษตร

หมูที่ 5 ตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา อยูหางจากที่วาการอําเภอขาม
สะแกแสงมาทางดานทิศเหนือ (ตามถนนสายบานขาม-คง)  ระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร  และอยูหางจาก
จังหวัดนครราชสีมา   60  กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับบานหนองพลวง  ต.หนองบัว  อ.คง  จ.นครราชสีมา 

ทิศใต  ติดตอกับบานโนนหญาคา  ต.ขามสะแกแสง  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันออก    ติดตอกับบานโคกคูขาด  ต.หนองหัวฟาน  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานโนนเมือง  ต.โนนเมือง  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา 

 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  เปนพ้ืนที่ราบลักษณะของดินเปนดินรวนปนทราย 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาวสภาพอากาศและพ้ืนที่ดินมีสภาพ

เปนพื้นที่แหงแลงซ้ําซาก  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร  การเกษตรที่สาํคัญไดแก  การทํา
นาขาว  การทําไรพรกิ  และการเลี้ยงปศุสัตว  เปนตน 
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เปนดินรวนปนทราย ดินทราย พื้นราบเหมาะแกการเพาะปลูกขาว

และพืชไร 
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          1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
มีแหลงน้ําใตดิน  ไมมีแหลงน้ําธรรมชาติไหลผาน  มีเพียงลําคลองขนาดเล็กซึ่งไมสามารถกัก

เก็บน้ําไวใชไดตลอดท้ังป 
 

          1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
ในพื้นที่ไมมีปาไมมีเพียงปาชุมชนเล็กๆ 

2.ดานการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 
  ตําบลเมืองเกษตรมีเนื้อที่ประมาณ  24,046  ไร  หรือประมาณ  17.7 ตารางกิโลเมตรโดยแบงการ
ปกครองทองที่เปนหมูบาน  7หมูบานดังนี้ 
  หมูที่ 1 บานหนองไผ  ผูใหญบาน   คือ    นายถนดั    ดูสันเทียะ 
  หมูที่ 2 บานคเูมือง     ผูใหญบาน  คือ    นางวรนุช         วันสันเทียะ 
  หมูที่ 3 บานตะโก  ผูใหญบาน   คือ  นายบุญเลี้ยง      หวังค้ํากลาง 
  หมูที่ 4 บานโนนตําหนัก            ผูใหญบาน  คือ    นายสันติพงษ  มุงออมกลาง 
  หมูที่ 5 บานโนนเกษตร  กํานัน ต.เมืองเกษตร คือ  นายกิตติทรัพย   ขวัญกิจสุขกุล 
  หมูที่ 6 บานเมืองทอง  ผูใหญบาน  คือ นายวันชัย        มีกําปง 
  หมูที่ 7 บานหนองโบสถ  ผูใหญบาน   คือ   นางพนม แข็งการ 
          2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มีจํานวน 7หมูบาน จํานวน  14 คน 
(หมูบานละ 2  คน) 
       องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
องคประกอบแบงได  2  สวน  คือ 
  1)  สภาองคการบริหารสวนตําบล  ทําหนาที่นิติบัญญัติ  และควบคุมฝายบริหาร  
ประกอบดวย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมูบาน จํานวน  
14 คน (หมูบานละ 2  คน) อยูในตําแหนงคราวละ  4  ป  สภาองคการบริหารสวนตําบล  มีประธานสภา  1  
คน  รองประธานสภา  1 คน  ซึ่งนายอําเภอแตงต้ังจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตามมติของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  บัญชีรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรปจจุบัน 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วันที่ดํารงตําแหนง 
1 นางละมอม    หวังปรุงกลาง ประธานสภาฯ ไดรบัการแตงตั้งตาม 
2 นางสุวิมล      เจมส รองประธานสภาฯ ประกาศ คสช.  
3 นายจวน      มีกําปง สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  1 ที่ 1/2557 
4 นายสําเนา   วนกลาง สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  1 13 พฤษภาคม 2559 
5 นายภูวนาถ  หวังเฝากลาง สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  2  
6 นายสมชาย  ระบือพิณ สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  3  
7 นางยุพิน   หวังประสพกลาง สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  4  
8 นายจรัญ       หวังฟงกลาง สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  4  
9 นายประพันธ   ตากิ่มนอก สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  5  
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   ไดรับการแตงตั้งตาม 
10 
11 
12 
13 
14 

นางบุญยัง      หวังเชิดกลาง 
นายทิน         มุงทุงกลาง(เสียชีวิต) 
นายวิโรจน      มีกําปง 
นายเสงี่ยม      หวังเขตกลาง 
นายปรชีา       โหขุนทด (เสียชีวิต) 

สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  7 
สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  7 

ประกาศ คสช.  
 ท่ี 1/2557 

13 พฤษภาคม 2559 

  2) คณะผูบริหาร ทําหนาที่บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย   
ประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบล  1  คน  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  2  คน  และ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  คน  ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูแตงตั้ง 

บัญชีรายชื่อคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตาํแหนง วันที่ดํารงตําแหนง 

1 นายเสนอเก้ียวกลาง นายกองคการบริหารสวนตําบล ไดรับการแตงตั้งตาม 
2 นายรถชนะเอมโคกสูง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประกาศ คสช.  
3 นายเฉลิมหมายปดกลาง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ 1/2557 
4 นายอารียสมบูรณ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 13 พฤษภาคม 2559 

  การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีปลัดองคการบรหิาร
สวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา  ของพนักงาน และเจาหนาที่รับผิดชอบงานประจําทั่วไปขององคการบริหารสวน
ตําบล โดยแบงสวนการบริหารงาน    ออกเปน   5   สวน   โดยมีหัวหนาสวนราชการ   เรียกวา   หัวหนาสวน  
ผูอํานวยการกอง เปนผูบังคบับัญชาของสวนราชการภายใน มีลักษณะโครงสรางการบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร ดังนี้ 

โครงสรางการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหาร 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 
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  อัตรากําลังของเจาหนาที่  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
สํานัก/ฝาย พนักงานสวน

ตําบล 
ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงานจาง 
ทั่วไป 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

รวม 

สํานักปลัด  5 - - 3 8 
กองคลัง 4 1 - 1 6 
กองชาง 3 - 1 1 5 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 - 1 2 5 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 - - - 1 

รวม 16 1 3 8 25 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  จ.ส.ต  นรินทร ชูพันดุง   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  นางสาวกฤษณา  เจริญนอก  หัวหนาสํานักปลัด 
  นางลลิตา      พลจอหอ  นักทรัพยากรบุคคล 
  นางสาวณัฐวรัญญา เกลมกลาง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  นางสาวศรินญา   วงษนาม  นักพัฒนาชุมชน   
  นายสมปอง วันสันเทียะ  พนักงานขับรถยนต 
  นายธีระวุฒิ อุนกลาง   พนักงานวิทยุ 
  นางสาวจุฬาลักษณ  หินดง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
     กองคลัง 
  นางสาวลดาวัลย    เนตรทิพวัลย  ผูอํานวยการกองคลัง 
  นางภัทรวดี หวังจันทรกลาง  นักวิชาการเงินและบัญชี   
  นางสาวจิณหวรา ขําตนวงษ  นักวิชาการพัสดุ   
  นางสาวชไมพร ขอรมกลาง  นักวิชาการจัดเก็บรายได 
  นางถวิล  พําขุนทด  เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
  นางสาวอุไรพร หมายปดกลาง  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 
  กองชาง 

นายกิตติศักดิ์ คงทวี   ผูอํานวยการกองชาง 
นายอภิสิทธ์ิ จันทรมะโน  เจาหนาที่บริหารงานชาง  
นายคมกฤษ ผิวกลาง   นายชางโยธา   
นายสุทธิพงษ ปลั่งกลาง  ผูชวยชางไฟฟา 
นายอรรถพล       ดังใหม   คนงานทั่วไป 

  กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  นางสาวนุชนาถ มุงยุทธกลาง ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
  นางศรีไพร ศรีจันอัด  ครผููดูแลเด็ก 
  นางพาสนา แซหนึง   ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
  นางกานดา บรรจงปรุ  ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 
  นางสาวเจนจิรา  ทองอินพงษ  คนงานท่ัวไป 
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  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  นายดํารงค วงษนาม   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

3.ประชากร 
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

จํานวนประชากรของตําบลเมืองเกษตร   จากการสํารวจเดือน  พฤศจิกายน   2561  พบวามีจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น  3,825  คน    แยกเปนชาย  1,926   คน    เปนหญิง  1,899   คน  และมีจํานวน
ครัวเรอืนทั้งสิ้น  1,150  ครัวเรือน   โดยแยกตามตารางและแผนภูมิ ดังนี้ 

 

ตารางที่  1  ตารางแสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนในตําบลเมืองเกษตร 
หมูที่ บาน ประชากร ชาย หญิง ครัวเรือน หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

หนองไผ 
คูเมือง 
ตะโก 

โนนตําหนัก 
โนนเกษตร 
เมืองทอง 

หนองโบสถ 

354 
981 
311 
257 
700 
845 
377 

179 
504 
154 
134 
342 
422 
191 

175 
477 
157 
123 
358 
423 
186 

106 
268 
87 
76 

195 
298 
120 

 

 รวม 3,825 1,926 1,899 1,115  
ที่มา  :  งานทะเบียนราษฎร   สํานักทะเบียนอําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา   
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากรขอมูลเดือน พฤศจิกายน2561 
 

ตําบล 
ประชากร ประชากรจําแนกตามอายุและเพศ 

รวม 0 - 17  ป 18  -  60  ป 61  ป  ขึ้นไป 

ชาย หญิง   ชาย   หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เมืองเกษตร 1,926 1,899 392 366 1,239 1,209 294 354 
 

ท่ีมา  :  งานทะเบียนราษฎร   สํานักทะเบียนอําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา  
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4.สภาพทางสังคม 
 

4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา      3    แหง ไดแก 
-  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีโรงเรียนในพ้ืนที่ จํานวน  4  โรงเรียน  คือ 

-  โรงเรียนบานหนองไผ  สอนตั้งแตระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาปท่ี 1–6ตั้งอยูหมูที่  1บาน

หนองไผ 

- โรงเรียนบานบุตะโก สอนตั้งแตระดับอนุบาล และประถมศึกษาปที่ 1-6 ตั้งอยูหมูท่ี 5   

บานโนนเกษตร 

- โรงเรียนบานหนองโบสถ สอนตั้งแตระดับอนุบาล และประถมศึกษาปที่ 1-6 ตั้งอยูหมูท่ี 7   

บานหนองโบสถ  

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)1  แหง ไดแก 
- โรงเรียนบานคูเมือง   สอนตั้งแตระดับอนุบาล , ประถมศึกษาปที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปที่  1-3 

ตั้งอยูหมูที่  6  บานเมืองทอง 

 

         ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน1แหง ไดแก 
- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ตั้งอยูหมูท่ี  6  บานเมืองทอง 

 

ในพื้นท่ีมีการศึกษานอกระบบ(กศน.เมืองเกษตร)  1  แหง 
 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองทอง    1 แหง 
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชมุชน     7 แหง 

 

 4.3 อาชญากรรม 
 ที่พักสายตรวจ  จํานวน 1 แหง  ตั้งอยูหมูที่ 6 บานเมืองทอง  มีเจาหนาที่ตํารวจประจําอยู 1 นาย
 4.4 ยาเสพติด 
 ปญหายาเสพติดยังเปนพื้นท่ีเฝาระวังปญหายาเสพติดและวัยรุนมั่วสุม 
 

 4.4 การสังคมสงเคราะห 
 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไดรับสนับสนุนและชวยเหลืองานดานสังคมสงเคราะหจากจาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนสง 
การคมนาคมในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีถนนสายหลักที่สําคัญ  ไดแก 

 1.  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  (ขามสะแกแสง  - คง)  เปนเสนทางท่ีเชื่อมโยงระหวางอําเภอ 
ขามสะแกแสง และอําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
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มีถนนภายในตําบลมีถนนลาดยางแอลฟลท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมูที ่

จํานวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟลส
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางลําลอง 
(สาย) 

1 10 2 3 5 1 
2 11 2 6 6 1 
3 7 1 4 2 0 
4 8 - 5 5 0 
5 11 1 8 5 1 
6 19 2 6 8 9 
7 8 - 3 8 3 

รวม 74 8 35 39 19 

ถนนเช่ือมระหวางตําบล 3 - 2 - 
ถนนในการรับผิดชอบของ

หนวยงานอื่น 
2 - - - 

          5.2 การไฟฟา 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   ประชาชนใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ 

โนนสูง  โดยประชาชนมีไฟฟาใชเกือบครบทุกครัวเรือนซึ่งในสวนขององคการบริหารสวนตําบลก็มีการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําในทุก ๆ ป 

 

          5.3 การประปา 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปาของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร (ประปาอนามัย,ประปาบานหนองโบสถและประปาบานโนนเกษตร  
ใหบริการประชาชนทั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  และประชาชนบางสวนก็มีการใชน้ําบาดาล 
ที่ขุดเจาะเพ่ือใชในการทําการเกษตรกรรมดวย 

 

          5.4 โทรศัพท 
ปจจุบันทุกหมูบาน ใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนใหญ 
มีตูโทรศัพทหยอดเหรียญ 1 แหง ที่ หมูที่ 2  บานคูเมือง 
 

          5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
ที่ทําการไปรษณียที่ใกลที่สุด ไดแก ไปรษณียประจําตําบล ตั้งอยู หมูที่  2  ตําบลเมืองเกษตร   อําเภอ

ขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

6.ระบบเศรษฐกจิ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาวโพด  

ออย มันสําปะหลัง พริก  ผักสวนครัว  ปลูกหอมแดงและกระเทียมรวมทั้งปลูกขิงที่เหลือประกอบอาชีพสวนตัว
และรบัจาง 

 

          6.2 การประมง 
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ตําบลเมืองเกษตรไมการการทําประมงมีเพียงการเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนที่
เหลือก็ขายเปนรายไดของครัวเรือน 

 

          6.3 การปศุสัตว 
ตําบลเมืองเกษตร มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงโค กระบือไก เปด และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมูบานของ

ตําบลเมืองเกษตรอําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา 
 

          6.4 การบริการ 
บริการนวดแผนแผนโบราณ  ท่ี กลุมอาสาแพทยแผนไทย หมูที่ 2 บานคูเมือง  ตําบลเมืองเกษตร

อําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา 
มีรานบริการทําผม เสริมสวย พื้นที่  หมูที่ 2  และหมูที่ 3 
มีรีสอรท ในพื้นที่ จํานวน 2แหง    
มีโรงสีขาวขนาดเล็กในพื้นที่ จํานวน 1แหง  
 

          6.5 การทองเท่ียว 
ไมมีแหลงทองเที่ยว มีเพียงการจัดกิจการสงเสริมการทองเที่ยงงานวันพริกและของดีอําเภอขาม

สะแกแสง 
 

          6.6 อุตสาหกรรม 
ตําบลเมืองเกษตรอําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมาไมมีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
 

          6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
-กลุมดอกไมจันทร    1 กลุม 
-กลุมเกษตรผูเลี้ยงโคเนื้อ    1 กลุม 
 

          6.8 แรงงาน 
แรงงานเปนแรงงานที่มีฝมือและไรฝมือสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือและประกอบอาชีพรับจางทั่วไป

รายไดประมาณวันละ 200 –500 บาท 
 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          7.1 การนบัถือศาสนา 
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
           โดยมีขอมูลศาสนสถาน ดังนี้ 
  1. วัดบานหนองไผ  ตั้งอยูหมูที่  1  บานหนองไผ 
  2. วัดบานคูเมือง    ตั้งอยูหมูที่  2  บานคูเมือง 
  3. วัดธรรมเมืองทอง  ตั้งอยูหมูที่  6  บานเมืองทอง 
  4. วัดบานตะโก  ตั้งอยูหมูที่  3  บานตะโก 
  5.  วัดบานโนนเกษตร  ตั้งอยูหมูที่  6  บานโนนเกษตร 
  สวนประเพณีท่ีสําคญัของทองถ่ินซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรจะดําเนินการ
จัดทําเปนประจําทุกป  คือ  งานประเพณีสงกรานต   

สํานกัสงฆ  1 แหง  ไดแก 
1. สํานักสงฆบานโกรกหอย ตั้งอยูหมูที่ 4 



 

แผนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.22556611  --  22556655))                                                            องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรเมืองเกษตร  
 

 

7.2 ประเพณีและงานประจําป 
 ชวงเดือนเมษายน งานทรงน้ําพระและสรงน้ําผูสูงอายุ 

กันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย  
พฤศจิกายน งานประเพณีลอยกระทง 
7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปญญาทองถ่ินที่โดดเดน  คือ  
กลุมดอกไมจันทน 

 ภาษาถ่ิน คือ  
ภาษาโคราช  ภาษาอีสาน 
7.4 สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเดน  คือ  
 กลุมทอเสื่อ  เคร่ืองจักสาน 
 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

         8.1 น้ํา 
แหลงน้ําธรรมชาติ 

 ลําหวย , ลําน้ํา  4  สาย 
 ลําเหมือง  1  สาย 
 อางเก็บนํ้า  1  แหง 

แหลงน้ําที่สรางข้ึน 
 ฝาย   4  แหง 
 สระน้ํา   10  แหง 
 ระบบประปาหมูบาน 7  แหง 
 ถังเก็บน้ําฝน  3  แหง  

 
          8.2 ปาไม 

ในพื้นที่ไมมีปาไมมีเพียงปาชุมชนเล็กๆ 
          8.3 ภูเขา 
          ในพื้นที่ไมมีภูเขา 
          8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในพื้นทีไ่มมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญั 

 
 
 
 
 


