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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย 
 1. ด้านกายภาพ ประกอบด้วย 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
  1.4 ลักษณะของดิน  
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง ประกอบด้วย 
  2.1 เขตการปกครอง  
  2.2 การเลือกตั้ง  
 3. ประชากร  
  3.1 ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับจ านวนประชากร  
  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
 4. สภาพทางสังคม  
  4.1 การศึกษา  
  4.2 สาธารณสุข  
  4.3 อาชญากรรม  
  4.4 ยาเสพติด  
  4.5 การสังคมสงเคราะห์  
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  5.2 การไฟฟ้า  
  5.3 การประปา  
  5.4 โทรศัพท์  
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1 การเกษตร  
  6.2 การประมง  
  6.3 การปศุสัตว์  
  6.4 การบริการ  
  6.5 การท่องเที่ยว  
  6.6 อุตสาหกรรม  
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
  6.8 แรงงาน  
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         7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  8.1 การนับถือศาสนา  
  8.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
  8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
  8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1 น้ า  
  9.2 ป่าไม้  
  9.3 ภูเขา  
  9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
 9. อ่ืนๆ  
 
 
1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน  โนนเกษม หมู่ที่ 8 ต าบลนิคมค า
สร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดตั้งและยกฐานะจากสภาต าบลนิคมค า
สร้อยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540  
   ต าบลนิคมค าสร้อยมีเนื้อที่ ประมาณ 26,656.25 ไร่ หรือประมาณ 42.65 ตารางกิโลเมตร        
มีเขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 9 หมู่บ้าน แบ่งเป็น หมู่บ้านเต็มพ้ืนที่ 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านไม่เต็มพ้ืนที่    
5 หมู่บ้าน  
   - อยู่ห่างจากอ าเภอนิคมค าสร้อยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 2 กิโลเมตร    
   - ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 30 กิโลเมตร    
   - ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 612 กิโลเมตร  

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยเป็นที่ราบสูงสลับกับพ้ืนที่ราบลุ่ม  
ลักษณะภูมิประเทศทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอ่างเก็บน้ าห้วยขี้เหล็ก ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นพ้ืนที่ราบ
สลับกับภูเขา ป่าไม้ พ้ืนที่เกษตรกรรม และวนอุทยานภูหมู มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่อ่ืน ดังนี้ 
   ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
   ทิศใต้   มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลโชคชัย  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 
           ต าบลกุดแห่  อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
   ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
   ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
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           1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ต าบลนิคมค าสร้อย มีสภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู ดังนี้   
    ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  
    ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  มิถุนายน - ตุลาค มฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่
เดือน  พฤศจิกายน - มกราคม 

 1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะของของดินในต าบลนิคมค าสร้อย มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย นอกจากนี้ยังมีดินที่
มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอีกด้วย เช่น ดินเค็ม ดินทราย ดินมีกรวดศิลาแลงปนอยู่ใน    
ระดับตื้น ส่งผลให้ศักยภาพของดินทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าหรือต่ า 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
   มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ คือ อ่างเก็บน้ าห้วยขี้เหล็กเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว  และเพ่ือการเกษตร    
อีกส่วนหนึ่งจะเป็นล าห้วยเล็กๆ ที่มีความตื้นเขินมาก เช่น ห้วยขี้เหล็ก เป็นล าห้วยที่เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ าห้วย
ขี้เหล็กของกรมชลประทาน และเป็นแหล่งหาอาหารและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยการท าอาชีพประมง 
และอาชีพเกษตรกรรม ส่วนหนึ่งติดกับหมู่บ้านเดชจ านง บ้านโนนเกษม บ้านด่านมน ห้วยมะเหี่ยว ห้วยหาด     
ห้วยแต้  ห้วยแคน ห้วยปลาดุก ห้วยหลง ล าห้วยเหล่านี้เชื่อมโยงติต่อกันในหลายหมู่บ้าน มีสภาพตื้นเขิน หากมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะมีประโยชน์ในด้านการเกษตรอย่างมากท้ังทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ 

 รายละเอียดล าน้ า / ล าห้วย  มีทั้งหมด  17  แห่ง  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ ระยะทางประมาณ (ม.) 
1 ล าห้วยขี้เหล็ก ม.4 บ้านด่านมน, ม. 14  บ้านเหล่าสามัคคี 5,100 
2 ห้วยค าหญ้าคา ม.4 บ้านด่านมน 1,180 
3 ห้วยโสกช้าง ม.4 บ้านด่านมน 1,150 
4 ล าห้วยหินลาด ม.7 บ้านค าก้ัง 2,500 
5 ห้วยค าก้ัง ม.7 บ้านค าก้ัง 700 
6 ล าห้วยสาร ม.9 บ้านโนนสว่าง 2,100 
7 ล าห้วยค ากะเบี้ย ม.9 บ้านโนนสว่าง 1,100 
8 ห้วยแต้หลง ม.10 บ้านภูแผงม้า 2,500 
9 ห้วยเดื่อ ม.10 บ้านภูแผงม้า 940 

10 ห้วยหาด ม.10 บ้านภูแผงม้า 750 
11 ห้วยขามป้อม ม.10 บ้านภูแผงม้า 600 
12 ล าห้วยโคกกลาง ม.13 บ้านค าแสนสุข 1,780 
13 ห้วยแคน ม.14 บ้านภูแผงม้า 1,300 
14 ล าห้วยมะเหี่ยว ม.14 บ้านเหล่าสามัคคี 2,800 
15 ล าห้วยปลาดุก ม.14 บ้านเหล่าสามัคคี 1,500 
16 ล าห้วยแต้ ม.10 บ้านภูแผงม้า, ม. 14 บ้านเหล่าสามัคคี 3,400 
17 ห้วยคมปาว ม.14 บ้านเหล่าสามัคคี 1,100 
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 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   สภาพพ้ืนที่ป่ามีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ป่าที่เกิดตามธรรมชาติบนภูเขาและไหล่เขา ริม   
ล าห้วยตามธรรมชาติ สภาพป่าที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ไผ่ ไม้โตเร็ว และไม้ผลต่างๆ กระจายอยู่
ทั่วไปในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ป่ามีโอกาสบุกรุกแผ้วถาง ท าลายเพราะสาเหตุความต้องการน ามาใช้สอยของราษฎร
ในพ้ืนที ่
   ป่าไม้ มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ตามภูเขาเช่น ภูน้อย ภูแผงม้า  และวนอุทยานภูหมู  สภาพ
ของป่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  เมื่อได้รับการอนุรักษ์แล้วสามารถเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้ เช่น เห็ด 
หน่อไม้  เป็นต้น  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย มีเขตพ้ืนที่การปกครอง จ านวน  9 หมู่บ้าน          
เป็นหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มพ้ืนที่ จ านวน 4 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่คาบ
เกี่ยวกับเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อยบางส่วน จ านวน 5 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่บ้านเต็มพื้นที่ 

4 ด่านมน นายประสิทธิ์  วรนุช 
7 ค าก้ัง นายบุญมี   ค านนท์ 

10 ภูแผงม้า นายบุญยง   หาสุข 
14 เหล่าสามัคคี นายบุญมา   หาสุข 

หมู่บ้านพื้นที่บางส่วน 
6 เดชจ านงค์ นายสรรค์ชัย  ทุมมา 
8 โนนเกษม นายพงษ์สิน  ธน.หล้า 
9 โนนสว่าง นายเทวา  ธงวาส 

11 สุขส าราญ นายณัฐพงษ์ ช่องวารินทร์ 
13 ค าแสนสุข นายไพรัตน์  พุฒิพงษ์ 

 2.2 การเลือกตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ได้มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ โดยใช้เขต
หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน สามารถแบ่งเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ได้ 9 เขต และแต่ละเขตมีจ านวนสมาชิกสภาฯ เขตละ 2 คน การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขต  
   ส่วนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจาก       
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  
 ผู้บริหารและคณะ     จ านวน   4    คน  ดังนี้ 
  1. นายเสนอ  ไชยสงคราม  นายก อบต. นิคมค าสร้อย  
  2. นายประยัติ  เภสัตรเวช  รองนายก อบต. นิคมค าสร้อย  
  3. นายเลิศชาย  สุขบัติ  รองนายกอบต. นิคมค าสร้อย  
  4. นายยง  ยืนยง    เลขานุการนายกอบต. นิคมค าสร้อย 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 18 คน ดังนี้ 
  1. นายสมชาย  ค านนท์  ประธานสภา  อบต.   
  2. นายสัญญา   เจริญยิ่ง  รองประธานสภา  อบต.   
  3. นายสมนึก จันดาวงค์  เลขานุการสภา  อบต.   
  4. นายถนอม   อุค า    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
  5. นางสาวสุรีย์พร  ค านนท์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
  6. นายลอย  ปานอินทร์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
  7. นายพรประเสริฐ  งามข า  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
  8. นายอุดร  ค านนท์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
  9. นางสาวปราณี  สาระไชย  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
  10. นายนเรศ   โลหะทิน  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
  11. นายวิชิต  ปากหวาน  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
  12. นายหยาด  แท่งทอง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
  13. นายสมโภชน์  บุตรดีวงศ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
  14. นายสวย   ค านนท์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
  15. นางสาวรจนา  หนูจิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
  16. นางภาวนา   คณะวงค์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
  17. นางสาวบัวกราน บุปผาวงศ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
  18. นายไสว  เวชพันธ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. ประชากร 

            3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
   จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย สามารถแบ่งได้ดังนี้  

 
หมู่ที่ 

 
หมู่บ้าน 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

4 ด่านมน  82 161 154 315 
7 ค าก้ัง 37 73 55 128 

10 ภูแผงม้า 199 417 408 825 
14 เหล่าสามัคคี 86 175 182 357 

รวม 404 826 799 1,625 
6 เดชจ านงค์ 96 140 162 302 
8 โนนเกษม 110 190 186 376 
9 โนนสว่าง 75 128 157 285 

11 สุขส าราญ 21 35 42 77 
13 ค าแสนสุข 34 56 56 112 

รวม 336 549 603 1,152 
รวมทั้งหมด 737 1,375 1,402 2,777 

  ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ระดับต าบล ปี 2558 

   

4. สภาพสังคม 

 4.1 การศึกษา  
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย มีสถานศึกษา ดังนี้ 
   - โรงเรียนประถมศึกษา   

          - โรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา  จ านวน  1     แห่ง 
    1. โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 
   - โรงเรียน ประถมศึกษา  จ านวน  2 แห่ง 
    1. โรงเรียนบ้านโนนเกษม  
    2. โรงเรียนบ้านด่านมน 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.จัดตั้ง) จ านวน  2      แห่ง 

   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแผงม้า  
   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษม  
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          4.2 สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านภูมแผงม้า  จ านวน   1 แห่ง 
  - ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน อบต.นิคมค าสร้อย (EMS)  จ านวน  1 ศูนย์  

 4.3 อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบล ก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว ส่วนมากครัวเรือนมีการ
ป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  วิธีการแก้ปัญหาของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   

 4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของ องค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร นิคม

ค าสร้อยได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบนั้น พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีผู้ที่ติดยาเสพ
ติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถท าได้
เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้  
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ก็
ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
  
 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวนผู้สูงอายุ (คน) จ านวนผู้พิการ (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
4 บ้านด่านมน 26 29 55 9 12 21 
6 บ้านเดชจ านงค์ 26 34 60 10 10 20 
7 บ้านค าก้ัง 7 6 13 1 1 2 
8 บ้านโนนเกษม 38 42 80 8 10 18 
9 บ้านโนนสว่าง 21 28 49 3 4 7 
10 บ้านภูแผงม้า 50 64 114 23 28 41 
11 บ้านสุขส าราญ 7 4 11 2 2 4 
13 บ้านค าแสนสุข 7 9 16 3 1 4 
14 บ้านเหล่าสามัคคี 26 22 48 8 3 11 

รวม 208 238 446 67 61 128 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  โดยทั่วไปแล้ว การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย สภาพส่วนหนึ่งเป็น
ถนนลาดยางต่อเนื่องจาก ถนนลาดยางซึ่งเป็นทางหลวงสาย 212 ถนนชยางกูร (อุบลราชธานี - อุดรธานี) ซ่ึง
เป็นถนนสายหลักท่ีเดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร และถนนสายอ าเภอนิคมค าสร้อย – อ าเภอหนองสูง ส่วนถนน
เชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีทั้งถนนลาดยางของ กรมทางหลวง สลับกับถนนดินลูกรัง ส าหรับถนนภายในหมู่บ้าน
ก าลังได้รับการพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต แต่มีบางส่วนยังเป็นถนนดินลูกรัง การสัญจรของประชาชนที่อยู่
ห่างไกลจากองค์การบริหาร ส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  หรือห่างจากตัวอ าเภอนิคมค าสร้อยจึงมีความล าบาก
มาก ถนนลาดยางมีหลุมลึก    ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพราะถนนมีสภาพเป็นโคลน
และลื่นมาก ส่วนในฤดูแล้งจะมีฝุ่นคลุ้งกระจาย 
  การคมนาคม/การสัญจร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย มีเส้นทางการคมนาคม 
ดังนี้ 
  1. ถนน  
   - ถนนลูกรัง  จ านวน  30 สาย  
   - ถนนลาดยาง  จ านวน  8 สาย  
   - ถนนคอนกรีต  จ านวน  33 สาย  
  2. สะพาน  
   - สะพานคอนกรีต จ านวน  5 แห่ง  
 

         5.2 การไฟฟ้า 
  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ได้ใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน เว้นแต่ครอบครัวบางส่วนที่แยกออกไป
จากหมู่บ้านเดิม เพื่อไปท าการเกษตรยังไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมค าสร้อยได้ด าเนินการไปแล้วเป็นบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการใช้จ่ายสูงมาก 
  การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ยังเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากมีการ
ขยายตัวด้านเศรษฐกิจด้านการเกษตรจ านวนมาก รายละเอียด ดังนี้ 
    1. ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 70 ของพ้ืนที ่
    2. จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 99 ของครัวเรือน 

 5.3 การประปา 
    - จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้   จ านวน 691 ครัวเรือน 
    - จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้   จ านวน  10 ครัวเรือน 

 5.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   - ที่ท าการไปรษณีย์ประจ าหมู่บ้าน (บ้านภูแผงม้า ม. 10) จ านวน 1 แห่ง  
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6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 
   ประชากรที่ประกอบอาชีพการเกษตรในเขต อบต. แบ่งได้ดังนี้ 
    - ท านา      จ านวน 1 ,280  ราย 
    - ท าไร่       จ านวน 21 ราย  
    - ท าสวน      จ านวน 49 ราย  

 6.2 การประมง 
    - ไม่มี  

 6.3 การปศุสัตว์ 
    - ในเขต อบต. มีผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์ จ านวน 5 ราย  

 6.4 การบริการ 
    - ค้าขาย      จ านวน 112 ราย  
    - ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน 21 ราย  
    - รับจ้างทั่วไป    จ านวน 454 ราย  

 6.5 การท่องเที่ยว 
    - รีสอร์ท       จ านวน 3 ราย  

 6.6 อุสาหกรรม 
    - ไม่มี 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    - กลุ่มอาชีพ     จ านวน 5 กลุ่ม  

 6.8 แรงงาน  
    - รับจ้างทั่วไป    จ านวน 454 ราย  
    - แรงงานอ่ืนๆ    จ านวน 127 ราย  

    

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  7.1 การนับถือศาสนา 
     - ศาสนาพุทธ  

   7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
     - วันลอยกระทง   
     - วันสงกานต์และวันผู้สูงอายุ  
     - วันเข้าพรรษา  
     - วันออกพรรษา  
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     - บุญบั้งไฟ  
     - บุญประจ าปีแต่ละหมู่บ้าน  

   7.3 ภูปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

     - ภาษาอีสาน 
     - ภาษาภูไท  

   7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
     - ไข่เค็ม  
     - ตะกร้าสาน  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

   8.1 น้ า  
    มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ คือ อ่างเก็บน้ าห้วยขี้เหล็กเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว  และเพ่ือการเกษตร  
อีกส่วนหนึ่งจะเป็นล าห้วยเล็กๆ ที่มีความตื้นเขินมากแล้ว เช่น ห้วยขี้เหล็ก เป็นล าห้วยที่เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ า
ห้วยขี้เหล็กของกรมชลประทาน และเป็นแหล่งหาอาหารและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยการท าอาชีพ
ประมง และอาชีพเกษตรกรรม ส่วนหนึ่งติดกับหมู่บ้านเดชจ านง บ้านโนนเกษม บ้านด่านมน  ห้วยมะเหี่ยว  
ห้วยหาด ห้วยแต้ ห้วยแคน ห้วยปลาดุก ห้วยหลง ล าห้วยเหล่านี้เชื่อมโยงติต่อกันในหลายหมู่บ้าน มีสภาพตื้น
เขินหากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะมีประโยชน์ในด้านการเกษตรอย่างมากท้ังทางด้านการเกษตร          
การเลี้ยงสัตว์ 

  8.2 ป่า 
   ต าบลนิคมค าสร้อยสภาพพ้ืนที่ป่ามีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ป่าที่เกิดตามธรรมชาติบนภูเขา
และไหล่เขา ริมล าห้วยตามธรรมชาติ สภาพป่าที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ไผ่ ไม้โตเร็ว และไม้ผลต่าง ๆ 
กระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ป่ามีโอกาสบุกรุกแผ้วถาง ท าลายเพราะสาเหตุความต้องการน ามาใช้สอย
ของราษฎรในพ้ืนที่ 
   ป่า มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ตามภูเขาเช่น ภูน้อย ภูแผงม้า และวนอุทยานภูหมู ที่เป็นทั้ง
ป่าเขาและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ป่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เมื่อ
ได้รับการอนุรักษ์แล้วสามารถเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้  เช่น  เห็ด  หน่อไม้ เป็นต้น  

  8.3 ภูเขา 
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยมีภูเขาส าคัญ ดังนี้ 
    - ภูน้อย  
    - ภูแผงม้า   
    - วนอุทยานภูหมู  

  8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
   ทรัพยากรธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ป่า
และแหล่งน้ าต่างๆ ยังเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้ แต่ยังต้องได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพราะ
ชาวบ้านเริ่มมีบุกรุกป่าเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ     


