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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ 

อําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 
 

แผนที่เทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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ดานกายภาพ 

 1.  ที่ต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
 ที่ต้ัง ตําบลบานโพธ์ิเปนตําบลหน่ึงในอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ต้ังมา
ประมาณ  250 ปเศษ ในอดีตเปนตําบลหนาดานกอนเขาสูเมืองโคราช สมัยน้ันจะมีการคาตางเมือง  
มีสินคาตางๆขามหวยบริบูรณ ตรงทานํ้า ทาตลาด (บานวังหิน) และนอกจากน้ันยังมีโบราณสถานที่
ดึงดูดใจนักทองเที่ยวเขามาชมประจําคือ ปราสาทหินพนมวัน และเนินอรพิม และแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติอุโมงคตนตาล ต้ังอยูบานมะคา หมูที่ 6   
 สํานักงานเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ (ปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555) ต้ังอยูเลขที่ 432 หมู 6 ตําบลบานโพธ์ิ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท 
044 – 415109โทรสาร 044 – 415110 
 พื้นที่ปจจุบันตําบลบานโพธ์ิมีพ้ืนที่ทั้งหมด 44.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,725 ไร อยูทาง  
ทิศตะวันออกของอําเภอเมืองนครราชสีมา มีหมูบานทั้งหมด 10 หมูบาน 21 ชุมชน ตําบลบานโพธ์ิ เปน
ตําบล 1 ใน 24 ตําบลของอําเภอเมืองนครราชสีมา อยูทางทิศตะวันออกของอําเภอเมืองนครราชสีมา 
หางจากตัวอําเภอโดยทางรถยนตเปนระยะทาง17 กิโลเมตร  
 อาณาเขต  ตําบลบานโพธ์ิเปน 1 ใน 24 ตําบลในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา มีอาณาเขตพ้ืนที่อยูติดกันทองถิ่นใกลเคียง 4 สวน ดังน้ี  
 ทิศเหนือ       ติดกับตําบลหนองไขนํ้า อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา                             
 ทิศใต          ติดกับตําบลหนองระเวียง ,ตําบลพะเนา,ตําบลมะเริงอําเภอเมืองนครราชสีมา   
   จังหวัดนครราชสีมา  
 ทิศตะวันออก ติดกับตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
 ทิศตะวันตก  ติดกับตําบลตลาด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

 

 

 2. ลักษณะภูมิประเทศ 

 ภูมิประเภทของเทศบาลมีลักษณะ เปนที่ราบลุม ต้ังอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพ้ืนที่

สําหรับที่อยูอาศัยประมาณ 35% พ้ืนที่สําหรับการเกษตร 60% พ้ืนที่สวนอ่ืน 5% 

 3.  ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนช่ืน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังน้ี  

ฤดูรอน เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมอากาศรอนและแหง

แลง แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก

กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอนจะมีอุณหภูมิระหวาง 35 

– 39.9 องศาเซลเซียสรอนจัดมีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝนเริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม แตอาจเกิด

“ฝนทิ้งชวง”ซึ่งอาจนานประมาณ 1 -2 สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน  

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคม

นานราว 1-2 สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมี

อากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิตํ่าสุด ประมาณ 15องศาเซลเซียส 

  
ดานการเมือง/การปกครอง  

 1. เขตการปกครอง 

 ตําบลบานโพธ์ิแบงเขตการปกครองออกเปน 10 หมูบาน 21 ชุมชน 

 หมูบาน มีจํานวน 10 หมูบาน ประกอบดวย 

หมูที่ หมูบาน รายชื่อผูนําทองที่ ตําแหนง 

1 บานยุง นายมนัส ไขโพธ์ิ ผูใหญบาน 

2 บานโตนด นายไพรวัน อินไกร ผูใหญบาน 

3 บานบูรณพาณิชย นายปราจิตร ของโพธ์ิ ผูใหญบาน 

4 บานศรีพัฒนา นายเฉลิมพล เริงสนาม ผูใหญบาน 

5 บานวังหิน นายสมชาย ปานปรีชา ผูใหญบาน 

6 บานมะคา นายชัยรัตนไชย ใบโพธ์ิ ผูใหญบาน 

7 บานแสนเมือง นายรุงเพ็ชร ขึงโพธ์ิ กํานัน 

8 บานหนองบัว นายสําเริง ชวนโพธ์ิ ผูใหญบาน 

9 บานลองตอง นายมนตรี คงเพ็ชร ผูใหญบาน 

10 บานมะคาพัฒนา นายสิทธิโชค พรหมจรรย ผูใหญบาน 
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ชุมชนจํานวน 21 ชุมชน ดังนี้ 
 

ชุมชนที ่ ชื่อชุมชน รายชื่อประธานชุมชน 

1 บานยุงชุมชน 1 นายพนาไพร   ช่ืนโพธ์ิ 

2 บานยุงชุมชน 2 นายเสนอชูเกาะ 

3 บานโตนดชุมชน 1 นายโกวิทยวิเชียรทวี 

4 บานโตนดชุมชน 2 นางสําราญ     เสมาภักดี 

5 บานบูรณพาณิชยชุมชน1 นางสุมาลีเพ็ชรพะเนา 

6 บานบูรณพาณิชยชุมชน2 นางเล็ก          มากบริบูรณ 
7 บานศรีพัฒนาชุมชน 1 นางลําพวน      เปรี่ยมพิมาย 

8 บานศรีพัฒนาชุมชน 2 นายลิขิตพลสิทธ์ิ 

9 บานวังหินชุมชน 1 นางสมอน       ทรวงโพธ์ิ 

10 บานวังหินชุมชน 2 นางนงคนุชกะจางโพธ์ิ 

11 บานมะคาชุมชน 1 นางอรุณ         จีนสระนอย 

12 บานมะคาชุมชน 2 นางสาวนพวงศถมโพธ์ิ 

13 บานแสนเมืองชุมชน 1 นางบุญชวย      ของโพธ์ิ 

14 บานแสนเมืองชุมชน 2 นางพรทิพย      ขอเหล็กกลาง 

15 บานหนองบัวชุมชนบัวทอง นางสมบูรณเชยโพธ์ิ 

16 บานหนองบัวชุมชนบัวชมพู นางสาวปริศนาธีรเนตร 

17 บานหนองบัวชุมชนบัวเงิน นางยุพิน          ผัดโพธ์ิ 

18 บานลองตองชุมชน 1 นางจุฑารัตน พวงจันทึก 

19 บานลองตองชุมชน 2 นางประจวบ     เกียรติโพธ์ิ 

20 บานมะคาพัฒนาชุมชน 1 นางจวง           ปลั่งกลาง 

21 บานมะคาพัฒนาชุมชน 2 นางสาวิตรี       ยันพิมาย 
 

 2.การเลือกต้ัง 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานโพธ์ิสวนใหญ รวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชน ยังมีสวนรวมในการบริหารงานการชวยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาล  

ในการดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแกไข

ปญหา ความยากจน ฯลฯ 

เขตการเลือกต้ัง 
ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศกําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีพรอมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 
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เทศบาลตําบลบานโพธ์ิ ไดแบงเขตการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลบานโพธ์ิทั้งเขต
เทศบาลเปน 1 เขตเลือกต้ัง  และเขตการเลือกต้ังสมาชิกสภาออกเปน2 เขต ดังน้ี 

เขตเลือกต้ังที่ 1ประกอบดวย เขตเลือกต้ังที่ 2  ประกอบดวย 

ชุมชนที ่ ชื่อชุมชน ชุมชนที ่ ชื่อชุมชน 

1 บานยุงชุมชน 1 3 บานโตนดชุมชน 1 

2 บานยุงชุมชน 2 4 บานโตนดชุมชน 2 

7 บานศรีพัฒนาชุมชน 1 5 บานบูรณะพาณิชยชุมชน1 

8 บานศรีพัฒนาชุมชน 2 6 บานบูรณะพาณิชยชุมชน2 

9 บานวังหินชุมชน 1 11 บานมะคาชุมชน 1 

10 บานวังหินชุมชน 2 12 บานมะคาชุมชน 2 

13 บานแสนเมืองชุมชน 1 15 บานหนองบัวชุมชนบัวทอง 

14 บานแสนเมืองชุมชน 2 16 บานหนองบัวชุมชนบัวชมพู 

20 บานมะคาพัฒนาชุมชน 1 17 บานหนองบัวชุมชนบัวเงิน 

21 บานมะคาพัฒนาชุมชน 2 18 บานลองตองชุมชน 1 

  19 บานลองตองชุมชน 2 

ขอมูลการใชสิทธิเลือกต้ัง  
จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง (ขอมูลเม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564)   

  - จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรี      7,916 คน 
  - จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล  7,907 คน  

จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง   
- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรี6,101คนจากผูมีสิทธิเลือกต้ังทั้งสิ้น7,916 คน

คิดเปนรอยละ 77.07 
- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล 6,093คนจากผูมีสิทธิเลือกต้ังทั้งสิ้น7,907 

คนคิดเปนรอยละ 77.06   
รายชื่อคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธิ ์
คณะผูบริหาร 
1. นายชัยศิริ ศิริรุงสกุลวงศ นายกเทศมนตรีตําบลบานโพธ์ิ  
2. นายมานะ ถิ่นโพธ์ิ  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานโพธ์ิ  
3. นายภาคภูมิ ศิริรุงสกุลวงศ รองนายกเทศมนตรีตําบลบานโพธ์ิ  
4. นายอัครพล ปลอดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบานโพธ์ิ  
5. นายสงัด เสง่ียมโพธ์ิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบานโพธ์ิ  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธิ์ 
1. นายจุน จางโพธ์ิ  ประธานสภาเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  
2. นายประหยัด เชยโพธ์ิ  รองประธานสภาเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  
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3. นายสมเกียรติ เมืองกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ เขต 1  
4. นางพรทิพย ขอเหล็กกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ เขต 1  
5. นางนงคนุช กะจางโพธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ เขต 1  
6. นายสมหมาย สุขประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ เขต 1  
7. นายนฤเดช จันทรโพธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ เขต 1  
8. นายเอนก เพ็ชรงูเหลือม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ เขต 2  
9. นายสนิท ทางพุดซา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ เขต 2  
10.นายเพลิน จําปาโพธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ เขต 2  
11.นางนัดธิทรา อบกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ เขต 2  
12. นางสมนึก จีบจอหอ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ เขต 2 
 

ประชากร 

 1. ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

จํานวนประชากรตําบลบานโพธิ ์

(ขอมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564) 
หมู
ที่ 

ชื่อบาน 
2562 2563 2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 ยุง 332 392 724 342 396 738 364 405 769 
2 โตนด 492 479 971 487 482 969 488 488 976 
3 บูรณพาณิชย 352 349 701 358 359 717 334 353 687 
4 ศรีพัฒนา 574 619 1,193 585 633 1,218 634 696 1,330 
5 วังหิน 244 278 522 253 277 530 254 270 524 
6 มะคา 388 410 798 385 409 794 392 430 822 
7 แสนเมือง 625 676 1,301 635 681 1,316 658 699 1,357 
8 หนองบัว 800 833 1,633 824 857 1,681 865 918 1,783 
9 ลองตอง 483 524 1,007 482 525 1,007 495 555 1,050 
10 มะคาพัฒนา 499 574 1,073 495 577 1,072 500 585 1,085 
     รวมทั้งสิ้น 4,657 4,789 5,134 9,923 4,846 10,042 4,984 5,388 10,383 

  
 2. ชวงอายุและจํานวนประชากรตําบลบานโพธิ์ เฉพาะผูที่มีสัญชาติไทย 

ชวงอายุและจํานวนประชากร 
(ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564) 

ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
อายุนอยกวา 1 ป 47 45 92 

       อายุ     1-10   ป 575 544 1,119 
         อายุ   11-20  ป 689 639 1,328 
         อายุ   21-30  ป 574 764 1,338 
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ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
        อายุ   31-40  ป 738 734 1,472 
        อายุ   41-50  ป 774 876 1,650 
        อายุ   51-60  ป 692 808 1,500 
        อายุ   61-70  ป 407 519 926 
        อายุ   71-80  ป 217 296 513 
        อายุ   81-90  ป 70 115 185 
        อายุ  91-100 ป 5 24 29 
        อายุมากกวา 100 ป 0 0 0 

รวม 4,788 5,364 10,152 
 

จํานวนครัวเรือน ตําบลบานโพธิ์ 
(ขอมูล ณ วันที่ 8  กรกฎาคม 2564) 

หมูที่ บาน 2562 2563 2564 
1 ยุง 239 250 268 
2 โตนด 302 304 314 
3 บูรณพาณิชย 179 182 191 
4 ศรีพัฒนา 970 1,004 1,066 
5 วังหิน 164 167 175 
6 มะคา 333 334 354 
7 แสนเมือง 566 590 627 
8 หนองบัว 626 653 745 
9 ลองตอง 331 333 373 
10 มะคาพัฒนา 379 387 409 

รวม 4,089 4,204 5,522 
  

 จากขอมูลขางตนพบวา   จํานวนครัวเรือนของหมูบานในเขตตําบลบานโพธ์ิ  มีการขยายตัว
อยางชาๆ ยกเวน หมูที่ 4 บานบูรณพาณิชย และหมูที่ 8 บานหนองบัว  ที่มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็ว  เน่ืองจากมีอาณาเขตใกลกับถนนมิตรภาพ ความเจริญเติบโตของเมืองนครราชสีมาไหล
เขามาทําใหมีการกอสรางที่อยูอาศัยเพ่ิมมากขึ้น จํานวนครัวเรือนที่นอยที่สุดของ ณ เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2562  คือ หมูที่ 5 บานวังหิน จํานวน  175 ครัวเรือน และจํานวนครัวเรือนที่มากที่สุด คือ หมูที่ 4  
บานศรีพัฒนา จํานวน  1,066  ครัวเรือน 

 
สภาพทางสังคม 

 1. การศึกษา 
        ตําบลบานโพธ์ิมีสถานศึกษาในพ้ืนที่  ดังน้ี  



11 

 

 

 

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหงไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กพนมวัน 

 - โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4 แหงไดแกโรงเรียนตําบลบานโพธ์ิ,โรงเรียนบานมะคา 
   โรงเรียนบานลองตอง, โรงเรียนบานหนองบัว 
 - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 1 แหงไดแก โรงเรียนตําบลบานโพธ์ิ  
 - โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหงไดแก โรงเรียนมหิศราธิบดี 
 - สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 1 แหง ไดแก วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท 
 - ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 1 แหงไดแกศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลบานโพธ์ิ (ต้ังอยู ณ วัดลองตอง หมูที่ 3 ตําบลบานโพธ์ิ อําเภอ
เมืองนครราชสีมา) 
 2.  การสาธารณสุข 
     ตําบลบานโพธ์ิ มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับสาธารณสุข ดังน ี้ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานโพธิ์ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการ  ดําเนินงานใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่วาดวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
พรอมทั้งกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวของ พัฒนาและปรับปรุงงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การควบคุม
ปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  
จัดใหบริการเผยแพรความรูทางดานการ สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมสิ่งแวดลอม  
การคุมครองผูบริโภคการจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมะคา ต้ังอยูที่บานมะคา หมูที่ 6มีขอบเขต  
การดําเนินการบริการ สาธารณสุขผสมผสานทั้งดานการสรางเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค  
การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม ในพ้ืนที่ที่ รับผิดชอบ 
 3.  อาชญากรรม 
 อาชญากรรมในพ้ืนที่ตําบลบานโพธ์ิ สวนใหญจะปรากฏใหเห็นในรูปแบบของอาชญากรรม
พ้ืนฐาน เปนอาชญากรรมที่พบเห็นโดยทั่วไป ไมมีความสลับซับซอนของรูปแบบอาชญากรรม ผูประกอบ
อาชญากรรมมักมี จํานวนเพียงคนเดียวหรือแมจะมีการรวมกลุมในการประกอบอาชญากรรมก็มีจํานวน
ไมมากนัก เปนผูมีการศึกษาไมสูงหรือเปนผูที่ดอยโอกาสในสังคมเปนสําคัญ และไมมีการใชเทคโนโลยี
ขั้นสูงในการประกอบ อาชญากรรม และสวนใหญจะสามารถไกลเกลี่ยกันได เชน ปญหาการลักทรัพย  
การฉอโกง การทํารายรางกาย เปนตน 
 4.  ยาเสพติด 
 ปญหาดานยาเสพติดในพ้ืนที่ตําบลบานโพธ์ิ ซึ่งที่ผานมาไมพบพ้ืนที่เฝาระวัง และไมปรากฏผลการ
จับกุมผูคา มีเพียงขอมูลผูเสพที่เขารับการบําบัดรักษา ทั้งน้ีเทศบาลตําบลบานโพธ์ิไดมีการเฝาระวัง
ปญหายาเสพติด โดยรวมกับหนวยงานในพ้ืนที่ในการใหความรูกับเยาวชนและนักเรียนในโรงเรียนพ้ืนที่
อยางตอเน่ือง 
 5. การสังคมสงเคราะห 
 เทศบาลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังน้ี 
 1) รับลงทะเบียนและประสานงานเพ่ือรับเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส   
 2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 3) ประสานการทําบัตรผูพิการ 
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 4) ต้ังโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   
 5) งานสังคมสงเคราะหผูยากไร  ดอยโอกาสไรที่พ่ึง ผูประสบภัยพิบัติ  
 6) งานดานประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห 
 7) งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ระบบบรกิารพื้นฐาน 

 1.การคมนาคมขนสง 
        ตําบลบานโพธ์ิ มีทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท ที่สําคัญที่เช่ือมโยงตําบลและใกลเคียง  ดังน้ี 
 1 ) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เริ่มจากรอยตอตําบลตลาด บริเวณทาง
ลงสะพานขามทางรถไฟ บานบุ ตําบลตลาด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมตอกับ
บานศรีพัฒนา หมู 4 ตําบลบานโพธ์ิ ระยะทางประมาณ 5.00 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ บานโตนด หมู 2 ตําบล
บานโพธ์ิ ไปเช่ือมกับบานโนนหมัน ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 2 ) ทางหลวงชนบท หมายเลข 1111  แยกออกจาก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2(ถนน
มิตรภาพ) บริเวณบานศรีพัฒนา หมู 4 ตําบลบานโพธ์ิ ผานบานแสนเมือง หมู 7 ตําบลบานโพธ์ิ – บาน
มะคาพัฒนา หมู 10 ตําบลบานโพธ์ิ – บานวังหิน หมู 5 ตําบลบานโพธ์ิไปเช่ือมกับบานตลาด ตําบลตลาด 
อําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 
 3 ) ทางหลวงชนบท หมายเลข 1049 แยกออกจาก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2(ถนน
มิตรภาพ) บริเวณสี่แยกไฟแดง บานศรีพัฒนา หมู 4 ตําบลบานโพธ์ิ ผานบานแสนเมือง หมู 7 ตําบล
บานโพธ์ิ ไปเช่ือมกับ บานกระโดน ตําบลหนองไขนํ้า อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา บริเวณ
สะพานขามทางรถไฟบานกระโดน 
 4) ถนนสายมิตรภาพ – ยองแยง (ถนน อบจ.) แยกออกจาก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2(
ถนนมิตรภาพ)บริเวณสี่แยกไฟแดง บานศรีพัฒนา หมู 4 ตําบลบานโพธ์ิ ผานบานแสนเมือง หมู 7 ตําบล
บานโพธ์ิ – บานหนองบัว หมู 8 ตําบลบานโพธ์ิ บานมะคาพัฒนา หมู 10 ตําบลบานโพธ์ิ – บานวังหิน 
หมู 5 ตําบลบานโพธ์ิ ไปเช่ือมกับบานยองแยง ตําบลพะเนา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา บริเวณสะพานขามลําบริบูรณ 
 2.  การไฟฟา 

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต ปญหาคือไฟฟาสองสวาง
ทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ไดทั้งหมด เน่ืองจากพ้ืนที่ที่มีความตองการ
ใหติดต้ังไฟฟาสองสวางน้ันยังไมเปนที่สาธารณะ เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน 
จึงไดประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับประชาชนในพ้ืนที่อยางสม่ําเสมอ   

 3.  การประปา 
 เทศบาลไดดําเนินการขยายประปาภูมิภาคทั้งตําบล และเทศบาลมีกิจการประปาเปนของ

เทศบาลเองดวย สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต และมีนํ้าใช
ตลอดทั้งป แตยังพบปญหานํ้าประปาขุนบางครั้ง สาเหตุเน่ืองจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอน
ของนํ้า และแหลงนํ้าดิบเปนบอปดในชวงฤดูแลงนํ้าขาดการหมุนเวียนทําใหนํ้าไมสะอาดเทาที่ควร   

 4.  โทรศัพท 
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ในพ้ืนที่ตําบลบานโพธ์ิมีเครือขายโทรศัพทบาน เครือขายโทรศัพทมือถือและเครือขายอินเทอรเน็ต
เขาถึงทุกหมูบาน และประชาชนในพ้ืนที่ยังใชโทรศัพทมือถือโดยเฉลี่ยครบทุกครัวเรือน 

 5.  ระบบโลจีสติกส (Logistics) หรือการขนสง 
 ในพ้ืนที่ตําบลบานโพธ์ิ มีศูนยไปรษณีย จํานวน 1 แหง ไดแก ศูนยไปรษณียนครราชสีมา ต้ังอยู      

เลขที่115 หมูที่ 4 ตําบลบานโพธ์ิอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท         
044-203327-8 
 

  
ระบบเศรษฐกิจ 

 1. การเกษตร  
 ประชากรในพ้ืนที่ตําบลบานโพธ์ิ รอยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สําคัญ  ไดแก  ขาว  หอม  มันสําปะหลัง  ออย  ดังน้ี 

หมูที่ บาน 
พื้นที่ทั้งหมด 

(ไร) 
พื้นที่ทําการเกษตร(ไร) รวมพื้นที่ทํา 

ทํานา ทําสวน ทําไร การเกษตร 
1 ยุง 891 450 - 16.50 466.50 
2 โตนด 2,713 518.87 - 12.05 530.92 
3 บูรณะพาณิชย 2,614 463.13 -    29.70 492.83 
4 ศรีพัฒนา 4,417 2361.75 - 199.00 2,560.75 
5 วังหิน 2,473 752.88 - 39.00 791.88 
6 มะคา 2,561 702.25 - 42.50 744.75 
7 แสนเมือง 3,788 647.25 - 313.02 960.27 
8 หนองบัว 3,613 453.75 - 156.05 609.80 
9 ลองตอง 2,412 1,194.81 - 16.50 1,211.31 
10 มะคาพัฒนา 2,243 495.23 - 16.00 511.23 

 รวม 27,725 8,039.92 - 840.32 8,880.24 
 

 2.  การประมง 
 การประมงในพ้ืนที่ จะเปนการพ่ึงพาธรรมชาติเปนสวนใหญ เชน การเลี้ยงปลาก็จะปลอยปลา
ตามบอธรรมชาติที่อยูในทุงนาไมมีการใหอาหารปลา จะจับปลาอีกทีหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแลวเสร็จ 
 3. การปศุสัตว  
 การเลี้ยงสัตวสวนใหญจะเลี้ยงไวเพ่ือการบริโภค ไดแก สุกร เปด ไก ปลา เปนตน โดยสัตว
จําพวก โค กระบือ จะเลี้ยงไวเพ่ือการจําหนาย เน่ืองจากในปจจุบันเกษตรกรนิยมใชแรงงานจาก
เครื่องมือเครื่องจักรในการทําการเกษตรมากกวาการใชแรงงานของสัตว 
 4. การบริการ 
 โรงแรม  -  แหง  

  รานอาหาร  -  แหง  
 ปมนํ้ามัน  9 แหง  
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 โรงสี  -  แหง  
 5. การทองเที่ยว 
 1) แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

 ปราสาทหินพนมวัน  ต้ังอยูที่บานมะคา หมูที่ 6 ตําบลบานโพธ์ิ ต้ังอยูที่บานมะคา ตําบล
บานโพธ์ิ จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-ขอนแกน) ประมาณ 15 กิโลเมตร จะมีปาย
บอกทางดานขวามือ แยกเขาไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร เปนโบราณสถานสถาปตยกรรมในคติความเช่ือ
ของเขมรโบราณ สรางราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพ่ือเปนเทวสถาน ตอมาภายหลังดัดแปลงเปน  
พุทธสถาน เปนปราสาทหินที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 5 ของประเทศไทย ตัวปราสาทหินพนมวันสราง
เปนปรางคมีฉนวน (ทางเดิน) ติดตอกันเปนรูปสี่เหลี่ยมยาว 25.50 เมตร กวาง 10.20 เมตร  
พระปรางคมีประตูซุม 3 ดาน ซุมประตูดานทิศเหนือ ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัย  
1 องค ลักษณะศิลปะแบบอยุธยา รอบปราสาทเปนลานกวาง  มีระเบียงคดกอดวยหินกวาง 54 เมตร 
ยาว 63.30 เมตร ประกอบดวยประตูทางเขา 4 ทิศ ทางดาน ทิศตะวันออกมี "บาราย" หรือสระนํ้า
ขนาดใหญประจําชุมชน เรียกวา "สระเพลง" ซึ่งยังคงสามารถใชประโยชนไดถึงปจจุบัน ทางดานทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของปรางคมีอาคารกอดวยหินทรายสีแดงเรียกวา "ปรางคนอย" ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปหินขนาดใหญ บริเวณโดยรอบปราสาทมีระเบียงคต สรางดวยหินทรายและศิลาแลงลอมเปน
กําแพงอยู ประตูทางเขาเทวสถาน มีซุมประตูสลักหินทรายขนาดเล็กกอสรางเปนรูปหอสูงทั้งสี่ทิศ 
บริเวณรอบนอกปราสาททางดานทิศตะวันออกหางจากโบราณสถานเกือบ 300 เมตร มีรองรอยของ  
คูนํ้าและเนินดิน เรียกกันแตเดิมวา "เนินนางอรพิมพ" หรือ "เนินอรพิม" นอกจากน้ียังพบศิลาแลง
จัดเรียงเปนแนวคลายซากฐานอาคารบนเนินแหงน้ีดวย สันนิษฐานวานาจะเปน "พลับพลาลงสรง" ใน
รูปแบบพิเศษที่ไมเคยพบในที่อ่ืน ๆ ของประเทศไทย อาจใชเปนเรือนสําหรับรับรองเจานายหรือเปนวัง
ของผูปกครองเมืองพนมวัน แลวก็เปนพลับพลาพระตําหนักรับเสด็จพระเจาชัยวรมันที่ 7 หรือผูแทน
พระองคที่นาจะเดินทางมาถึงปราสาทพนมวันในยุค พุทธศตวรรษที่ 18 เพ่ือถวายพระพุทธรูปพระชัย
พุทธมหานาถ และจากการขุดคนทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรทําใหเรารูวาปราสาทหินพนมวันสรางขึ้น
เปนจนเปนยอดปราสาทโดยสมบูรณแตก็พังทลายแบบถลมลงมาอยางรุนแรงทําใหช้ินสวนรูปสลักที่มีอยู
ไมมากนักกระทบกันจนแตกหัก เรือนยอดปราสาทแตกละเอียดเปนช้ินเล็กจนยากที่จะซอม สวนหนาบัน
ก็มีหลงเหลือจนเกือบครบทุกดาน มีทั้งที่ยังไมเริ่มแกะสลักไปจนถึงแกะสลักเสร็จแลว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
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 อุโมงคตนตาล  เปนทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสถานที่พักผอน มีอุโมงคตนตาลกวาสอง
รอยตนที่อยูบริเวณรอบสระโบราณขนาดใหญ ถูกปลูกไวโดยชาวบานมาต้ังแตอดีต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. อุตสาหกรรม 
 ในพ้ืนที่ตําบลบานโพธ์ิ ไมมีเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
 7. การพาณชิยและกลุมอาชีพ 
 ธนาคาร (ตู ATM) 10 แหง  
 บริษัท  40 แหง  
 หางหุนสวนจํากัด  7 แหง  
 รานสะดวกซื้อ 4 แหง  

 8. แรงงาน  
 ในพ้ืนที่ตําบลบานโพธ์ิ สามารถจําแนกลักษณะได ดังน้ี  

  1 ) แรงงานภาคเกษตรกรรม  
  สวนใหญเปนแรงงานจากสมาชิกภายในครอบครัว และแรงงานจากเพ่ือนบานที่มารับจาง ทั้ง
ภายในตําบล และภายนอกตําบล 

 2) แรงงานภาคอุตสาหกรรม 
 ประชาชนบางสวนจะไปรับจางในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา และตางจังหวัด เชน 
โรงงาน-อุตสาหกรรม งานบริการ งานชางฝมือ งานกอสราง เปนตน 
 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 1. การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในตําบลบานโพธ์ิจะนับถือศาสนาพุทธมากกวารอยละ 99นอกจากน้ันนับถือศาสนา

อ่ืนๆ  ในเขตเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  มีวัดในเขตพ้ืนที่จํานวน 5 วัด ไดแก 
 1) วัดพนมวัน        ต้ังอยูที่บานมะคา             หมูที่ 6 
 2) วัดหนองจอก     ต้ังอยูที่บานโตนด             หมูที่ 2   
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 3) วัดลองตอง        ต้ังอยูที่บานบูรณพาณิชย    หมูที่ 3  
 4) วัดหนองบัว       ต้ังอยูที่บานหนองบัว         หมูที่ 8  
 5) วัดปาสถาพรธรรมรังษี ต้ังอยูที่บานศรีพัฒนา         หมูที่ 4 
2. ประเพณีและงานประจําป 

 -  ประเพณีวันขึ้นปใหม เดือนมกราคม 
 -  ประเพณีวันสงกรานต  เดือนเมษายน 
 -  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 
 -  งานบุญวันเขาพรรษา  เดือนแปด หรือประมาณเดือนกรกฎาคม  
 -  งานบุญวันออกพรรษา เดือนสิบเอ็ด หรือประมาณเดือนตุลาคม 

3. ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 ภูมิปญญาทองถ่ิน   ภูมิปญญาชาวบานไดกอเกิดและสืบทอดกันมาในชุมชนหมูบาน  
เมื่อหมูบานเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับสังคมสมัยใหมภูมิปญญาชาวบานก็มีการปรับตัวเชนเดียวกัน ความรู
จํานวนมากไดสูญหายไปเพราะ ไมมีการปฏิบัติสืบทอด เชน การรักษาพ้ืนบานบางอยาง การใชยาสมุนไพร
บางชนิด เพราะหมอยาเกงๆ ไดเสียชีวิต โดยไมไดถายทอดใหกับคนอ่ืนหรือถายทอดแตคนตอมาไมได
ปฏิบัติ เพราะประชาชนสวนใหญนิยมการใชยาแผนปจจุบัน ทั้งน้ีภูมิปญญาทองถิ่นในพ้ืนที่ตําบลบาน
โพธ์ิที่ประชาชนไดอนุรักษไวและยังมีใหเห็น ไดแก การตีมีด การทําเครื่องจักสาร การรําโทน 
 ภาษาถ่ิน  มากกวารอยละ 70  ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลบานโพธ์ิพูดภาษาโคราชเปนภาษา
ถิ่นซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีภาษาไทยโคราชเปนภาษาทองถิ่นด้ังเดิม แสดงถึงความเปนเอกลักษณที่
เดนชัดของชาวโคราช  มีสําเนียงการพูดที่แตกตางจากภาษาภาคกลางและไมเหมือนกับภาษาอีสาน ผู
พูดภาษาโคราชจึงมีอยูในทุกอําเภอของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสําเนียงภาษาโคราชใน 
แตละอําเภอยังมีความแตกตางกันอีกดวย 
 4. OTOP สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 

ผลิตภัณฑ รูปภาพผลิตภัณฑ 
 
 

ผาทอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ไมกวาดทางมะพราว 
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มีด-เคียว 
สิ่ว ,สิ่วเล็บ 

ขวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไขเค็ม 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 1.  น้ําในพ้ืนที่ตําบลบานโพธ์ิมีแหลงนํ้าที่ใชสําหรับ อุปโภค-บริโภค  ทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และแหลงนํ้าที่เทศบาลตําบลบานโพธ์ิไดดําเนินการปรับปรุงหรือกอสรางขึ้นใหมเพ่ือใหเพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังน้ี 

แหลงน้ํา 
แหลงน้ํา 
ธรรมชาติ 

จํานวน 
(แหง) 

รายละเอียด 
แหลงน้ําที่ 

มนุษยสรางขึ้น 
จํานวน 
(แหง) 

รายละเอียด 

แมน้ํา - - แกมลิง -  
หวย/ลําธาร - - อางเก็บน้ํา -  
ลําคลอง 2 - ลําตะคอง 

- ลําบริบูรณ 
ฝาย 3 - บานวังหิน 

   พิกัด 15°01'16.0"N 102°11'37.0"E 
- บานมะคา 
   พิกัด 15°01'17.5"N 102°12'12.6"E 
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- บานโตนด 
   พิกัด 15°01'26.3"N 102°12'44.5"E 

หนองน้ํา/บึง - - สระ 7 - สระมะคา ม.6 
  พิกัด 15°02'02.5"N 102°11'35.5"E 
- สระหนองบัว ม.8 
  พิกัด 15°03'11.1"N 102°11'41.3"E 
- สระแกว ม.9 
พิกัด 15°02'28.7"N 102°12'24.3"E 
- สระขวัญ ม.2 
  พิกัด 15°02'30.2"N 102°12'32.7"E 
- สระสามเหลี่ยม ม.2 
  พิกัด 15°02'36.6"N 102°12'27.7"E 
- สระบานแสนเมืองใน ม.7 
  พิกัด 15°03'17.6"N 102°11'04.6"E 
- สระบานแสนเมืองใน2 ม.7 
  พิกัด 15°03'01.3"N 102°11'16.3"E 

น้ําตก - - คลองชลประทาน 1 - คลองเปรม  
   บอบาดาล 2 - บอบาดาลบานแสนเมือง 1 หมู 7 

  พิกัด  15°03'00.5"N 102°11'09.0"E 
- บอบาดาลบานแสนเมือง 2 หมู 7 
  พิกัด 15°03'27.6"N 102°11'04.4"E 

   เหมือง 1 - เหมืองชลประทาน 

 2. ปาไม 
 ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลบานโพธ์ิไมมีเขตปาไม แตมีตนไมที่ชาวบานปลูกในพ้ืนที่สาธารณประโยชน
ลักษณะของไมเปนไมยืนตน ผลัดใบ เทาน้ัน 

 3. ภูเขา 
  ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลบานโพธ์ิไมมีภูเขา   
 4. ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ในพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ สวนใหญเปนพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย รานคา          
สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กนอยที่เปนพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่ ไดแก  ดิน นํ้า ตนไม อากาศที่ไมมีมลพิษ มีการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนที่ของตนเอง
และที่สาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในพ้ืนที่ใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนที่
พักผอนหยอนใจของประชาชน  และยังมีลําบริบูรณ และคลองชลประทานที่มีนํ้าตลอดทั้งป อาจพบวามี
นํ้าแหงขอดบางในฤดูแลง การใชประโยชนลํานํ้าอยูในพ้ืนที่จํากัด ในพ้ืนที่ที่อยูติดกับลํานํ้าเทาน้ัน 
ปจจุบันมีการใชประโยชนจากลํานํ้าเพ่ือใชในการทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว เปนสวนใหญ 


