
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

1. ดานกายภาพ
1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
ตําบลกลางดงมีสภาพภูมิประเทศท่ัวไปเปนท่ีราบสูง ตั้งอยูทิศตะวันตกของอําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา อยูหางจากอําเภอปากชองประมาณ 23 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 150
กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 185 ตารางกิโลเมตร (115,625 ไร)
มีอาณาเขตการติดตอกับตําบลอ่ืน ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต ติดตอกับตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับตําบลปากชอง,  ตําบลหนองน้ําแดง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

ตําบลพญาเย็น

ตําบลปากชอง

ตําบลหนองน้ําแดง

ตําบลพญาเย็น
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนท่ีราบสูงมีภูเขาสลับซับซอน ประชาชนสวนใหญทําการเกษตร ผลิตไมผล ไม

ประดับ ปลูกพืชสวนครัว โดยแบงออกได ดังนี้
1. พ้ืนท่ีทําการเกษตรและอุตสาหกรรม 69,684  ไร
2. พ้ืนท่ีปาและภูเขา 37,190  ไร
3. พ้ืนท่ีอยูอาศัย 8,000   ไร
4. พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 750  ไร

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ประเทศไทยโดยท่ัวๆ ไปสามารถแบงออกไดเปน 3 ฤดู
ฤดูรอน เริ่มตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตนประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ

ฤดูรอนเริ่มตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวงเปลี่ยนจาก
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เปนมรสุมตะวันตกเฉียงใต และเปนระยะท่ีข้ัวโลกเหนือหันเขาดวงอาทิตย
โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทยมีดวงอาทิตยอยูเกือบตรงศีรษะในเวลาเท่ียงวัน ทําใหไดรับความ
รอนจากดวงอาทิตยเต็มท่ี สภาวะอากาศจึงรอนอบอาวท่ัวไป ในฤดูนี้แมวาโดยท่ัวไปจะมีอากาศรอนและแหง
แลง แตบางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ทําใหเกิดการ
ปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศรอนท่ีปกคลุมอยูเหนือประเทศไทย ซึ่งกอใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง
และลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหายได พายุฝนฟาคะนองท่ีเกิดข้ึนในฤดูนี้มักเรียก
อีกอยางหนึ่งวาพายุฤดูรอน

ลักษณะอากาศในฤดูรอนพิจารณาจากอุณหภูมิสูงสุดของแตละวัน โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
-อากาศรอน อุณหภมิูระหวาง 35.0 ซ. – 39.9 ซ.
-อากาศรอนจัด อุณหภูมิตั้งแต 40.0 ซ. ข้ึนไป
อุณหภูมิสูงสุด ป 2559 เดือนเมษายน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา อุณหภูมิสูงสุด อยูท่ี 38 ซ.

(กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ฤดูฝน เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เม่ือมรสมุตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย และ

รองความกดอากาศต่ําพาดผานประเทศไทยทําใหมีฝนชุกท่ัวไป รองความกดอากาศต่ํานี้ปกติจะพาดผานภาคใต
ในระยะตนเดือนพฤษภาคม แลวจึงเลื่อนข้ึนไปทางเหนือตามลําดับ จนถึงชวงประมาณปลายเดือนมิถุนายน จะ
พาดผานอยูบริเวณประเทศจีนตอนใต ทําใหฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่ง และเรียกฝนท้ิงชวง ซึ่งอาจนาน
ประมาณ 1-2 สัปดาห หรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรง และมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติรอง
ความกดอากาศต่ําจะเลื่อนกลับลงมาจากทางตอนใตของประเทศจีน พาดผานบริเวณประเทศไทยอีกครั้ง ทําให
มีฝนชุกตอเนื่อง และปริมาณฝนเพ่ิมข้ึน ตั้งแตชวงปลายเดือนกรกฎาคมเปนตนไป จนกระท่ังมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขามาปกคลุมประเทศไทย แทนท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใตประมาณกลางเดือนตุลาคม
ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวน
แตภาคใตยังคงมีฝนชุกตอไปจนถึงเดือนธันวาคม และมักมีฝนหนักถึงหนักมาจนกอใหเกิดอุทกภัย อยางไรก็
ตามการเริ่มตนฤดูฝนอาจจะชาหรือเร็วกวากําหนดไดประมาณ 1-2 สัปดาห
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เกณฑการพิจารณาปริมาณฝนในระยะเวลา 24 ชั่วโมงของแตละวันตั้งแตเวลา 07.00 น. ของวันหนึ่ง
ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุงข้ึนตามลักษณะของฝนท่ีตกในประเทศท่ีอยูในเขตรอนยานมรสุม ดังนี้

- ฝนวัดจํานวนไมได ปริมาณฝนนอยกวา 0.1 มิลลิเมตร
- ฝนเล็กนอย ปริมาณฝนระหวาง 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร
- ฝนปานกลาง ปริมาณฝนระหวาง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร
- ฝนหนัก ปริมาณฝนระหวาง 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร
- ฝนหนักมาก ปริมาณฝนตั้งแต 90.1 มิลลิเมตรข้ึนไป

ปริมาณฝน (มม.) ของประเทศไทยในฤดูกาลตางๆ
ภาค ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน จํานวนวันฝนตกตลอดป

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใตฝงตะวันออก
ใตฝงตะวันตก

104.6
72.8
130.0
201.3
819.9
429.5

166.5
211.1
192.3
257.8
197.9
380.0

955.2
1,111.9
907.4

1,440.2
661.2

1,914.7

123
117
113
131
148
176

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=55

ป 2557 สถิติปริมาณฝน ณ สถานีปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณฝน 879.3 มิลลิเมตร จํานวน
วันฝนตก 108 วัน (สวนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ศูนยอุตุนิยมทวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
http://www.ubonmet.com/main/images/MetInfo/Rain_in_NE.pdf)

ฤดูหนาว เริ่มตนประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ เม่ือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พักปกคลุมประเทศไทยตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ในชวงกลางเดือนตุลาคมนาน 1-2สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนจาก
ฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือาจยังมีฝนฟาคะนอง โดยเฉพาะ
บริเวณภาคกลางตอนลาง และภาคตะวันออกลงไปซึ่งจะหมดฝน และเริ่มมีอากาศเย็นชากวาภาคนเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะอากาศในฤดูหนาวพิจารณาจากอุณหภูมิต่ําสุดของแตลัน โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
- อากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ํากวา 8.0 ซ.
- อากาศหนาว อุณหภูมิระหวาง 8.0 ซ. - 15.9 ซ.
- อากาศเย็น อุณหภูมิระหวาง 16.0 ซ. - 22.9 ซ.
สถิติอุณหภูมิต่ําสุดในชวงฤดูหนาว ป 2518 เดือนธันวาคม อุณหภูมิ 3.6 ซ.
สถิติอุณหภูมิสูงสุดในชวงฤดูรอน ป 2526 เดือนเมษายน อุณหภูมิ 39.5 ซ.
อุณหภูมิสูงสุด ป 2559 เดือนเมษายน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา อุณหภูมิสูงสุด อยูท่ี 38 ซ.

(กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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1.4 ลักษณะของดิน
การกําเนิดเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีและหรือเคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรง

โนมถวงของโลกของหินดินดานท่ีมีสีจาง หินสเลท หรือหินท่ีคลายคลึงกัน สภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดถึง
เนินเขาหรือเขา มีความลาดชัน 4-35% การระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว สภาพซึมผานไดของ
น้ําปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน เปนปาเบญจพรรณและปาดิบแลง บางแหงปลูกพืช
ไร ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงหินตนกําเนิด ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาล
ปนเทาหรือสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดกลาง (pH 5.5-7.0) ดินบนตอนลาง เปนดินรวนปนดิน
เหนียวปนกรวดมาก หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงปนกรวดมาก หรือดินเหนียวปนกรวดมากปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางตอนลาง สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม จะพบ
หินท่ีกําลังสลายตัวท่ีความลึกไมเกิน 50 ซม. จากผิวดิน

ความลกึ

(ซม.)

อนิทรยีวัตถุ ความจุแลกเปลียน

แคตไอออน

ความอิมตัวเบส ฟอสฟอรัส

ทีเป็นประโยชน์

โพแทสเซยีม

ทีเป็นประโยชน์

ความอดุมสมบรูณ์

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สงู ปานกลาง

25-50 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

50-100 ตํา ปานกลาง ปานกลาง ตํา ตํา ตํา

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/dentral/MI.thm

ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้น พบชั้นหินพ้ืนท่ีความลึกไมเกิน 50 ซม. จากผิวดิน เปน
อุปสรรคในการเจริญเติบโตของรากพืช

ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ไมควรนํามาใชประโยชนในการเพาะปลูก ควรปลอยและรักษาให
คงไวเปนปาตามธรรมชาติ เพ่ือเปนแหลงตนน้ําลําธาร

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
ลักษณะของแหลงน้ําท่ีใชในการอุปโภคบริโภคมาจากแหลงน้ําใตดิน มีบอบาดาลท่ีในเขตเทศบาล

ตําบลสีมามงคล จํานวนท้ังสิ้น 24 บอ ความลึกบอเฉลี่ย 60.26 เมตร ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 55.9 เมตร ปริมาณ
น้ําเฉลี่ย 9.79 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล,2559)

น้ําผิวดิน มีอางเก็บน้ําขนาดเล็ก ประกอบดวย อางเก็บน้ํามอตาทา อยูในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี 8
และ อางเก็บน้ําปาเสียด อยูในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี 5 เปนอางเก็บน้ําขนาดเล็กและตื้นเขินไมสามารถใชในการเกษตร
อุปโภคและบริโภคได อันเนื่องมาจากปาไมท่ีเปนตนน้ําลําธารถูกทําลายไมคงเหลือสภาพเปนปา

1.6. ลักษณะของไมและปาไม
เทศบาลตําบลสีมามงคล มีพ้ืนท่ีปกครองเปนสองฝงคูขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2

(ถนนมิตรภาพ) ฝงทิศใตของถนนมิตรภาพ พ้ืนท่ีติดกับเขาสีเสียดอา เปนเขาหินปูนสูงชัน ลักษณะของไมเปนไม
กระถินยักษ สลับกับไมอ่ืนๆ มีลักษณะเปนไมขนาดเล็ก ฝงทิศเหนือของถนนพ้ืนท่ีสวนใหญไมนอยกวารอยละ
90 เปนพ้ืนท่ีของปาสงวน (สวนปากลางดง) ปลูกตนสัก ตนสีเสียด ฯลฯ
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2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลสีมามงคล เปนการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไป ทองท่ีตําบลโดยท่ัวไปเปนทองท่ี

ชนบทก่ึงเมือง ท่ีมีการกระจายตัวของประชากรอยางหลวมๆ แตจะมีเขตชุมชนท่ีมีประชากรหนาแนนบางจุด
เทศบาลตําบลสีมามงคล ยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลกลางดง เปนเทศบาลขนาดเล็ก เม่ือ

วันท่ี 24 สิงหาคม 2550 และยกฐานะเปนเทศบาลขนาดกลาง เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 แบงการปกครอง
เปน 12 หมูบาน ดังนี้
หมูท่ี บาน จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน
ผูใหญบาน

ชาย หญิง รวม
1 ปางอโศก 1,150 1,174 2,324 967 นายสฤษดิ์ ศรีสังข
2 บุญบัญดาล 243 253 496 271 นายสมนึก  กลิ่นขจร
3 ญาติสามัคคี 6 5 11 27 นางอังคณา แกวเพชร
4 ชายเขา 89 107 196 110 นายนิสิต  สบายวงษ
5 ปางแจง 677 693 1,370 620 นายสุเมธ  พลอยงาม
7 กลางดง 122 104 226 195 นายจันทศักดิ์  พิชิ
8 หนองเครือคต 172 168 340 224 นายธวิทย  ตันสูงเนิน
9 เขาพระ 117 119 236 233 น.ส. จันทรทิพย แกวบุตรดี
10 ซับตะเคียน 312 277 589 268 นายประเสริฐ  ผูกพันธ
13 มิตรภาพ 4 0 4 17 นางบุญสง กาดานจาก
14 ชลประทาน 521 510 1,031 306 นางบังอร  ทับโคกสูง
15 ถํ้าเตาพัฒนา 854 867 1,721 643 นายไพบูรณ  วงษระหงษ

2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลตําบลสีมามงคล ประกอบดวยการปกครองทองท่ี 10 หมูบาน มีคณะผูบริหาร 4 คน

ประกอบดวย นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ท่ี
ปรึกษานายเทศมนตรี 1 คน และมีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 11 คน (ลาออก 1 คน) แบงเขตการเลือกตั้ง
เปน 2 เขต ดังนี้

เขตเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบดวย หมูท่ี 5,1,8, 10 และหมูท่ี 15
เขตเลือกตั้งท่ี 2 ประกอบดวย หมูท่ี 4,7,9,2 และหมูท่ี 14

ทําเนียบผูบริหาร
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ระยะเวลาดํารงตําแหนง

1 นายวชิระ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ประธานกรรมการบริหาร 5 มิ.ย. 2538 – 3 มี.ค. 2542
2 นายสุวัตร กาดานจาก ประธานกรรมการบริหาร 4 มี.ค. 2542 – 21 พ.ค. 2542
3 นายวิโรจน ศรีสังข ประธานกรรมการบริหาร 18 ก.ค. 2542 – 17 ก.ค. 2546
4 นายวิโรจน ศรีสังข นายกองคการบริหารสวน

ตําบลกลางดง
24 ส.ค. 2546 – 23 ส.ค. 2550

5 นายวิโรจน ศรีสังข นายกเทศมนตรีตําบลสีมา
มงคล

9 ธ.ค. 2550 – ปจจุบัน
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สวนราชการของเทศบาลตําบลสีมามงคล ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5. กองการศึกษา

3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูล ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2559)

3.1.1 จํานวนประชากรแยกตามสัญชาติ

สัญชาติ ชาย หญิง รวม
สัญชาติไทย 4,267 4,277 8,544
สัญชาติจีน 1 0 1
สัญชาติอ่ืนๆ ท่ีไมใชไทย 8 5 13
สัญชาติอ่ืนๆ ท่ีไมใชไทย/จีน 7 5 12
ทุกสัญชาติ 4,283 4,287 8,570

3.1.2 จํานวนประชากรแยกตามหมูบาน

ช่ือหมูบาน ชาย หญิง รวม
หมูท่ี 1 บานปางอโศก 1,150 1,174 2,324
หมูท่ี 2 บานบุญบันดาล 243 253 496
หมูท่ี 3 บานญาติสามัคคี 6 5 11
หมูท่ี 4 บานชายเขา 89 107 196
หมูท่ี 5 บานปางแจง 677 693 1,370
หมูท่ี 7 บานกลางดง 122 104 226
หมูท่ี 8 บานหนองเครือคต 172 168 340
หมูท่ี 9 บานเขาพระ 117 119 236
หมูท่ี 10 บานซับตะเคียน 312 277 589
หมูท่ี 13 บานมิตรภาพ 4 0 4
หมูท่ี 14 บานชลประทาน 521 510 1,031
หมูท่ี 15 บานถํ้าเตาพัฒนา 854 867 1,721

รวมท้ังสิ้น 4,267 4,277 8,544
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร (ขอมูล ณ 28 ตุลาคม 2559)
3.2.1 วัยทารกและเด็กเล็ก (แรกเกิดถึง 5 ป)

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม
นอยกวา 1 ป 37 35 72

1 ป 52 45 97
2 ป 49 40 89
3 ป 61 46 107
4 ป 50 49 99
5 ป 60 49 109

รวมท้ังสิ้น 309 264 573

3.2.2 วัยเด็กโต (อายุ 6-11 ป)
ชวงอายุ ชาย หญิง รวม

6 ป 55 61 116
7 ป 60 47 107
8 ป 60 54 114
9 ป 66 44 110

10 ป 46 55 101
11 ป 59 65 124

รวมท้ังสิ้น 346 326 672

3.2.3 วัยรุน (อายุ 12-20 ป)

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม
12 ป 64 55 119
13 ป 63 57 120
14 ป 51 46 97
15 ป 54 57 111
16 ป 53 52 105
17 ป 65 49 114
18 ป 73 67 140
19 ป 61 65 126
20 ป 74 60 134

รวมท้ังสิ้น 558 508 1,066



8

3.2.4 วัยผูใหญหรือวัยทํางาน (อายุ 21-59 ป)
ชวงอายุ ชาย หญิง รวม
21-30 ป 620 604 1,224
31-40 ป 664 667 1,331
41-50 ป 687 735 1,422
51-59 ป 493 562 1,055

รวมท้ังสิ้น 2,464 2,568 5,032

3.2.5 วัยสูงอายุหรือวัยชรา (อายุ 60 ปข้ึนไป)
ชวงอายุ ชาย หญิง รวม
60-70 ป 362 374 736
71-80 ป 141 148 289
81-90 ป 62 70 132

91-100 ป 11 6 17
มากกวา 100 ป 0 0 0

รวมท้ังสิ้น 576 598 1,174

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา

4.1.1 สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสีมามงคล จํานวน 4 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอนระดับอนุบาล ถึง

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2) โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอนระดับ

อนุบาลถึงระดับประถมศึกษา
3) โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ เปนโรงเรียนในมูลนิธิ  มารดาดรุณีรักษ สอนระดับอนุบาล ถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย
4) โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลสีมามงคล จํานวน 2 ศูนย ดังนี้

1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบทาโกรวิทยา
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ

4.2 สาธารณสุข
ตําบลกลางดง มีสถานพยาบาล 1 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกลางดง ใหบริการตรวจ

รักษาโรคภัยไขเจ็บเบื้องตน นอกจากนี้ยังใหบริการคําแนะนําเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว และโรคอ่ืนๆ เชน
โรคไมติดตอ มีขอมูลสถานะสุขภาพดังนี้
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง

การคมนาคมเสนทางหลักคือ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) อยูหางจากอําเภอปากชอง
ประมาณ 23 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 150 กิโลเมตร มีถนนลาดยางเชื่อมระหวางตําบล

5.2 การไฟฟา
ปจจุบันการขยายเขตไฟฟายังไมครบทุกพ้ืนท่ี ทุกหมูบาน เนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตพ้ืนท่ีสวน

ปา จึงไมสามารถปกเสาพาดสายได ไดแก หมูท่ี 1,5,8,10 และหมูท่ี 15
5.3 การประปา

ในพ้ืนท่ีเปนระบบประปาหมูบานท่ีบริหารจัดการเอง เทศบาลตําบลสีมามงคลใหการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือใหมีน้ําอุปโภคบริโภค

5.4 โทรศัพท
ทุกครัวเรือนใชระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีทุกครัวเรือน ไมมีตูโทรศัพทสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ปจจุบันมีการติดตอสื่อสารประชาสัมพันธขาวสารโดยใชเสียงไรสาย กระจายเสียงจากสํานักงาน

เทศบาลตําบลสีมามงคล มีเสียงไรสาย จํานวนท้ังสิ้น 116 จุด
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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร

ประชาชนบางสวนทําเกษตรกรรม ปลูกพืชสวนพืชไร ไดแก ขาวโพด นอยหนา มันสําปะหลัง มะมวง
ลิ้นจี่ ฯลฯ

6.2 การปศุสัตว
เทศบาลตําบลสีมามงคล อยูใกลองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ท่ีตั้งอําเภอมวกเหล็ก

การปศุสัตวของประชาชนในพ้ืนท่ีทําจึงมีการเลี้ยงวัวนม และในเขตพ้ืนท่ียังมีฟารมขนาดใหญ ไดแก

รายช่ือฟารมปศุสัตวในเขตตําบลกลางดง

ช่ือฟารม เลี้ยงสัตว สถานท่ีตั้ง
ฟารมราตรี
บจก.อาหารเบทเทอร
บจก.อาหารเบทเทอร
บจก.อาหารเบทเทอร
มณฑาฟารม
อรัญญาฟารม
บจก.เซ็นทาโกฟารม
บจก.เซ็นทาโกฟารม
บจก.สยามเซ็นทาโกฟารม
บจก.สยามเซ็นทาโกฟารม
บจก.สยามเซ็นทาโกฟารม
บจก.เบทาโกรไฮบริดอินเตอรเนชั่นแนล ฟารม 1
บจก.เบทาโกรไฮบริดอินเตอรเนชั่นแนล ฟารม 3

เลี้ยงวัวนม
ไกพันธุปากชอง1/โรงฟกไข
ไกพันธุปากชอง2
ไกพันธุปากชอง3
ไกเนื้อ
ไกเนื้อ
สุกรขุน
ไกเนื้อ
ไกพันธุ
ไกพันธุ/โรงฟกไข
ไกพันธุ/โรงฟกไข
สุกร
สุกร

เลขท่ี 54/5 หมู 5
เลขท่ี 97 หมู 1
เลขท่ี 324 หมู 3
เลขท่ี 333 หมู 13
เลขท่ี 296 หมู 1
เลขท่ี 296/4หมู 1
เลขท่ี 30 หมู 5
เลขท่ี 30/1 หมู 5
เลขท่ี 346 หมู 5
เลขท่ี 347 หมู 5
เลขท่ี 152 หมู 9
เลขท่ี 323 หมู 9
เลขท่ี 53 หมู 9

6.3 การบริการ
ตําบลกลางดงมีผูประกอบธุรกิจประเภทตางๆ อาทิ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ จํานวน 4

แหง  รานคา จํานวน 35 ราน  ตั้งอยูระหวางสองขางทางถนนมิตรภาพ คาดวาในอนาคตการขยายตัวการ
ลงทุนในธุรกิจของภาคเอกชนจะเปนไปอยางตอเนื่องและรุดหนาอยางรวดเร็ว

6.3.1 ปมน้ํามัน
ลําดับท่ี ช่ือสถานประกอบการ สถานท่ีตั้ง (หมูท่ี)

1
2
3
4

บจก.ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก
บจก.เพียวพลังงานไทย
บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)
บจก.ทรานสเทคเอ็นเนอยี่ (ปมคอสโม)

5
5
5
1
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6.3.2 รานอาหาร

ลําดับท่ี ช่ือสถานประกอบการ สถานท่ีตั้ง (หมูท่ี)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หองอาหารวิลลาพิซซีแอนสเต็กเฮาส
รานอาหารขาวแกงรอยหมอ
รานอาหารบานแม
รานอาหารคุณปลื้ม
รานปาออด
รานตมเลือดหมูวีระชัย
รานเลิฟริ่ง ฮัท
รานไกยางวิเชียรบุรี
รานไกยางเขาสวนกวาง
รานกวยเตี๋ยวหมอดิน
รานขาวแกงบานกลางดง
ครัวมะรุม
วาโน เสต็ก
อุทยาอาหารชางเผือก

99/5 หมูท่ี 5 ถนนมิตรภาพ
หมูท่ี  5 ริมถนนมิตรภาพทางเขาอําเภอปากชอง
หมูท่ี 1 ตรงขามกับศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง
หมูท่ี 3 ริมถนนมิตรภาพทางเขาอําเภอปากชอง
หมูท่ี 1 ถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 5 ถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 9

6.3.3 สถานท่ีสะสมอาหาร
ลําดับท่ี ช่ือสถานประกอบการ สถานท่ีตั้ง (หมูท่ี)

1
2
3
4
5

เซเวน-อิเลฟเวน (ปตท.มิตรภาพกลางดง)
บจก.ปตท.ธุรกิจคาปลีก (Jiffy)
ไรองุนสุพัตรา
ไรองุนสุพัตรา สาขา 1
ไรองุนประภัฎสร

5
5
2
2
9

6.4 การทองเท่ียว
แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อและไดรับความนิยมของนักทองเท่ียวไดแก วัดเทพพิทักษปุณณาราม มี

พระพุทธรูปปางประทานพรสีขาวขนาดใหญ ชื่อพระพุทธสกลสีมามงคล (หลวงพอขาว) ขนาดหนาตักกวาง
27.25 เมตร สูง 45 เมตร  สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยูในบริเวณเขาสีเสียดอา  สูงจากระดับพ้ืนดิน
112 เมตร  ทางซายและทางขวาของพระพุทธรูป สรางเคงเวาในลักษณะใบโพธิ์ บันไดท้ังหมด 1,250 ข้ัน
หมายถึง จํานวนพระอรหันตไปชุมนุมกันโดยไมไดนัดหมายในวันมาฆบูชา องคพระพุทธรูปประดิษฐานอยูเหนือ
พ้ืนดิน 112 เมตร หรือ 56 วา หมายถึง พระพุทธคุณ 56 ประการ องคพระสูง 45 เมตร หมายถึง พระพุทธ
องคโปรดเวไนยสัตวอยู 45 พรรษา หรือเรียกวา ทรงทําพุทธกิจอยู 45 พรรษา หลังจากตรัสรูแลว นับเปน
พระพุทธรูปขนาดใหญท่ีสุดในโลก
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6.5 อุตสาหกรรม
เนื่องจากตําบลกลางดงเปนเมืองผานการสัญจรไปมาสะดวกจึงไดรับความสนใจจากนักลงทุนท้ังจาก

สวนกลางและนักลงทุนตางชาติ อาทิ ญี่ปุน ไตหวัน  ไดยายฐานการผลิตมาสูตําบลกลางดง สวนใหญจะเปน
โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง ท่ีใชเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีชั้นสูง เปนการบงชี้ถึงลูทางการลงทุนท่ีจะ
ขยายตัวตอไปในอนาคต ทําใหตําบลกลางดงในปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม ดังตารางตอไปนี้

ท่ี โรงงาน ผลิต สถานท่ีตั้ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

บจก.ขุมเงินขุมทอง
บจก.เพรสคราฟท(ประเทศไทย)
บจก.ไทยซีสเทคเคียววา
บจก.เอบิโก แดรี่ฟารม
บมจ.เจาพระยาหินออน-แกรนิต
หจก.นพพร คอนกรีต
หจก.เอเวอรทัฟ คอนกรีต
บจก.สิรินิธิ
บจก.เพรสคราฟท(ประเทศไทย)
บจก.พารากอนเวิดดไวด
บจก.ยูไนเต็ด ปูนขาว
บจก.อารท ร็อค
บจก.กลางดงไลม แอนด
เอ็กซเพิรทเอ็นไวรอนเมนท
บจก.อี เอ็ม ซี อิมเม็กซ
บจก.อโศกไลม
พศินหินกาบ
วงษประดิษฐ ปากชอง
หินกาบทอง
จินตนา สาตา
บจก.อโศก สเปเชียลแมชชิน
แสงทองซีเมนตบล็อก

บด ยอยหิน
อิเล็กทรอนิกส
พลาสติก
ผลิตนมพรอมดื่มและน้ําผลไมพาสเจอรไร
หินออน
ผลิตภัณฑคอนกรีต
ผลิตและจําหนายคอนกรีตอัดแรง
เหมืองแร
ผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับผลิตภัณฑไฟฟา
ผลิตเครื่องประดับและเจียระไนพลอย
ผลิตและจําหนายปูนขาว
แปรรูปหินทราย
ผลิตปูนขาวกอน

ผลิตน้ํายาทําความสะอาดพ้ืน
บด ยอยปูนขาว
ผลิตและสะสมหินกาบ
สะสมและจําหนายน้ํามันปโตรเลียม
เลื่อยประดิษฐหิน
สะสมและจําหนายน้ํามันปโตรเลียม
กลึง เจาะ ซอม
ผลิตและจําหนายอิฐบล็อก

1
5
5
5
1
5
1
1
5
9
1
5
1

7
1
5
5
5
15
1
5

6.6 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
เทศบาลตําบลสีมามงคลมีการสงเสริมอาชีพใหกับกลุมสตรี แมบาน เชน การแปรรูปน้ําพริก ผลิต

น้ํามันไลยุงจากตะไครหอม เปนตน แตไมไดมีการจัดตั้งเปนกลุมอาชีพ

6.7 แรงงาน
ประชากรในเขตพ้ืนท่ีสวนใหญมีอาชีพรับจาง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการโรงแรมใน

เขตพ้ืนท่ีจํานวนมาก แตยังมีแรงงานตางดาวท่ีมาจากประเทศใกลเคียง เชน กัมพูชา ลาว และพมา เปนตน
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7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา

ประชาชนสวนใหญจะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดและสํานักสงฆเพ่ือชาวพุทธศาสนิกชนไดบําเพ็ญสา
ธารณกุศล และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีสําคัญ คือตําบลกลางดง มีพระพุทธสกลสีมามงคล เปนรูปองค
พระขาวปางประทาน ประดิษฐานอยูบนท่ีเชิงเขาสีเสียดอา อยูระหวางหมูท่ี 7,9 ซึ่งผูเดินทางสัญจรผานไปมา
จะเห็นองคพระขาวไดเดนชัด นับวาเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนและเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของ
ชาวกลางดง

รายช่ือวัด/สํานักสงฆ
1. วัดปางอโศก

ท่ีตั้ง หมูท่ี 1 พระสงฆจํานวน 9  รูป มีพ้ืนท่ี 29 ไร 1 งาน
เจาอาวาสชื่อ  พระจําเนียร  จันทปนโย
จุดเดน โบสถ

2. วัดสัจจะธรรม
ท่ีตั้งเลขท่ี 104/2 หมูท่ี 1   พระสงฆจํานวน 4 รูป   มีพ้ืนท่ี 7 ไร 2 งาน
เจาอาวาสชื่อ  พระอาจารยวีระ  ปยวณโณ
จุดเดน  อบสมุนไพร และเปนสถานท่ีสําหรับรักษาผูท่ีประสงคงดเหลา และยา
เสพติด

3. วัดปางแจง
ท่ีตั้งเลขท่ี 4 หมูท่ี 5  พระสงฆจํานวน 8 รูป  มีพ้ืนท่ี 14 ไร
เจาอาวาสชื่อ  พระครูโอภาส  สังฆบรรหาร
จุดเดน  โบสถ

4. วัดเทพพิทักษปุณณาราม
ท่ีตั้ง หมูท่ี 9  พระสงฆจํานวน  9  รูป  มีพ้ืนท่ี  73  ไร
เจาอาวาสชื่อ  พระราชวิมลญาณ (ทองใส)
จุดเดน

1. มีพระพุทธรูปปางประทานพระสีขาวขนาดใหญ ชื่อพระพุทธสกลสีมามงคล
(หลวงพอขาว) ขนาดหนาตักกวาง 27.25 เมตร สูง 45 เมตร  สรางดวย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยูในบริเวณเขาสีเสียดอา  สูงจากระดับพ้ืนดิน 112
เมตร  ทางซายและทางขวาของพระพุทธรูป สรางเคงเวาในลักษณะใบโพธิ์
บันไดท้ังหมด 1,250 ข้ัน หมายถึง จํานวนพระอรหันตไปชุมนุมกันโดยไมไดนัด
หมายในวันมาฆบูชา องคพระพุทธรูปประดิษฐานอยูเหนือพ้ืนดิน 112 เมตร
หรือ 56 วา หมายถึง พระพุทธคุณ 56 ประการ องคพระสูง 45 เมตร หมายถึง
พระพุทธองคโปรดเวไนยสัตวอยู 45 พรรษา หรือเรียกวา ทรงทําพุทธกิจอยู 45
พรรษา หลังจากตรัสรูแลว นับเปนพระพุทธรูปขนาดใหญท่ีสุดในโลก

2. เปนศูนยอบรมพัฒนาจิตประจําจังหวัดนครราชสีมา
5. วัดถํ้าเขาแผนท่ี

ตั้งอยูหมูท่ี 8  พระสงฆจํานวน  6  รูป  มีพ้ืนท่ี  15  ไร
เจาอาวาสชื่อ  พระอาจารยจวน  เขมจาโร
จุดเดน  ถาและพระพุทธรูปเกาแก  อายุ  1,000 ป
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6. วัดถํ้าสิวลี

ตั้งอยูหมูท่ี 7  พระสงฆจํานวน 1  รูป  มีพ้ืนท่ี  7  ไร  3  งาน
เจาอาวาสชื่อ  พระอธิการศรี ปลโน
จุดเดน  โบสถหินออน

7. วัดปาเพ่ิมบุญ
ตั้งอยูเลขท่ี 11/2  หมูท่ี 8  พระสงฆจํานวน  5  รูป  มีพ้ืนท่ี  15  ไร
เจาอาวาสชื่อ  พระสมบูรณ  ปรยกาโม
จุดเดน  มีถํ้าปุณยรัตน และมีเปนสถานปฏิบัติธรรม

8. ท่ีพักสงฆถํ้าเตาทอง
ตั้งอยูหมูท่ี 15  พระสงฆจํานวน  1  รูป  มีพ้ืนท่ี  15  ไร
เจาอาวาสชื่อ  พระสมชาย สุขธมโม
จุดเดน  1. วิหารซุมเรือนแกว มีพระพุทธรูปหนาตัก  8  ศอก

2. สมเด็จองคปฐมของกําลังแผนดิน 20 พระองค และพระปจเจกพุทธเจา 1 พระองค
9. สํานักสงฆปฏิบัติธรรมรอยพระพระพุทธบาทกลางดง (สาขาวัดมิตรภาพ)

ตั้งอยูหมูท่ี 8  มีพ้ืนท่ี    ไร
เจาอาวาสชื่อ
จุดเดน  มีรอยพระพุทธบาท

10. สํานักปฏิบัติธรรมสิปปจจะ
ตั้งอยูเลขท่ี 104/2  หมู 14  พระสงฆจํานวน  1 รูป  มีพ้ืนท่ี  300 ไร

เจาอาวาสชื่อ  พระสุรจิตต  สุจิตโต
จุดเดน  ถํ้า

11. สํานักสงฆสิริธรรมวนา
ตั้งอยูหมูท่ี 15  พระสงฆจํานวน 1 รูป  มีพ้ืนท่ี 23 ไร
เจาอาวาสชื่อ  พระมหานิรันดร  สิริธมโม
จุดเดน  ปาหิน

12. สํานักสงฆปาหินวงษเจริญธรรม
ตั้งอยูหมูท่ี 15  พระสงฆจํานวน 2 รูป  มีพ้ืนท่ี 15 ไร
เจาอาวาสชื่อ พระบุญชวย  ปุณณาโภ
จุดเดน  ปาหิน

13. สํานักสงฆถํ้าเทียนชัยชลประทาน
ตั้งอยูเลขท่ี 41/1  หมูท่ี 14  พระสงฆจํานวน 1 รูป  มีพ้ืนท่ี 8 ไร
เจาอาวาสชื่อ  พระหลูเชียง อภิวโร
จุดเดน  เปนวัดท่ีไดเขาโครงการอนุรักษและฟนฟูปาไมรวมกับพระสงฆในพ้ืนท่ีปาไมตาม
นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง พุทธอุทยาน เพ่ือการอนุรักษและ
บําเพ็ญสมณธรรม ซึ่งอยูในบรเิวณเขาสีเสียดอา และมีถํ้า
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7.2 ประเพณีและงานประจําป
-ประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ เดือนเมษายนของทุกป
-ประเพณีวันลอยกระทง เดือนตุลาคม/พฤศจิกายนของทุกป
-ประเพณีวันเขาพรรษา เดือนกรกฎาคม/สิงหาคมของทุกป
-ประเพณีตักบาตรเทโวโหรนะวันออกพรรษา เดือนตุลาคม/พฤศจิกายนของทุกป

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถ่ิน ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสีมามงคล ไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก

ผลิตภัณฑจักสานจากไมไผ
ภาษาถ่ินของประชากรในเขตพ้ืนท่ีตําบลสีมามงคล ไดแก ภาษาอีสาน ภาษากลาง และภาษาโคราช

ซึ่งภาษาแตละภาษายอมแตกตางกันท่ีสําเนียงการพูดตลอดจนความหมายของคําศัพท เชนนั้นแลวจึงทําใหใน
แตละทองถ่ินมีภาษาพูดและสําเนียงท่ีแตกตางกันไปตามแตละทองถ่ินดวย ภาษาทองถ่ินถือเปนเครื่องมือท่ีจะ
ชวยรักษาเรื่องราวของแตละกลุมชนไดอยางดี

ภาษาโคราช คือภาษาไทยสําเนียงโคราช เปนภาษาไทยถ่ินกลาง คําศัพทท่ัวไปตรงกับภาษาไทยถ่ิน
กลางมีสําเนียงคอนขางเหนอและหวนสั้นแบบภาคกลาง แตมีการผันคําต่ํา-สูงท่ีเปนเอกลักษณของตนเองท่ี
แตกตางจาก ภาษาไทยถ่ินกลางบาง โดยมักใชเสียงวรรณยุกตเอก (เสียงต่ํา) แทนเสียงวรรณยุกตโท (เสียงสูง)
เชน “โม” แทน “โม” หรือ “เสื่อ” แทน “เสื้อ” เปนตน นอกจากนี้ยังยืมคําในภาษไทยถ่ินอีสานมาใชปะปนกัน
ดวยเล็กนอย และเม่ือพูดจบ ประโยคจะลงทายดวยคําวา “เบิ้ง, เหวย, ดอก
แตกตางจาก ภาษาไทยถ่ินกลางบาง โดยมักใชเสียงวรรณยุกตเอก (เสียงต่ํา) แทนเสียงวรรณยุกตโท (เสียงสูง)
เชน "โม" แทน "โม"หรือ "เสื่อ" แทน "เสื้อ" หรือ “กินขาว” เปน “กินเขา” เปนตน นอกจากนี้ยังยืมคําใน
ภาษาไทยถ่ินอีสานมาใชปะปนกันดวยเล็กนอย และเม่ือพูดจบประโยคจะลงทายดวยคําวา “เดิ้ง, เบิ้ง, ดา, ดอก,
เหวย” เปนภาษาท่ีใชมากในจังหวัดนครราชสีมาเกือบทุกอําเภอ ยกเวนบางอําเภอท่ีมีชาวไทยอีสานอยูเปน
จํานวนมากกวา เชน อําเภอบัวใหญ อําเภอสูงเนิน อําเภอปกธงชัย เปนตน นอกจากท่ีพบวาการใชภาษาไทย
สําเนียงโคราชในประชากรบางสวนของจังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
บุรีรัมย จังหวัดสระแกว อีกดวย

7.4 สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก
สินคาพ้ืนเมืองไดแก นอยหนา

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา

แหลงน้ําธรรมชาติ มีอางเก็บน้ําจํานวน 2 แหง
1. อางเก็บน้ํามอตาทา อยูในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี 8
2. อางเก็บน้ําปาเสียด อยูในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี 5

แหลงน้ําอุปโภค/บริโภค สําหรับแหลงน้ําอุปโภค/บริโภค เทศบาลตําบลสีมามงคล ใชแหลงน้ําบาดาล
มีระบบประปาทุกหมูบาน

9.2 ปาไม
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสีมามงคล เปนพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมท่ีถูกแผวทางเพ่ือใชพ้ืนท่ีในทางการเกษตร แตมี

พ้ืนท่ีปากลางดง เปนสวนปารัฐบาลท่ีปลูกไมสัก ไมสีเสียด
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9.3 ภูเขา
มีภูเขาสีเสียดอา ทอดยาวคูขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ และมีพระพุทธรูปปาง

ประทานพระสีขาวขนาดใหญ ชื่อพระพุทธสกลสีมามงคล (หลวงพอขาว) ขนาดหนาตักกวาง 27.25 เมตร สูง
45 เมตร  สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยูในบริเวณเขาสีเสียดอา  สูงจากระดับพ้ืนดิน 112 เมตร  ทางซาย
และทางขวาของพระพุทธรูป สรางเคงเวาในลักษณะใบโพธิ์ บันไดท้ังหมด 1,250 ข้ัน

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลตําบลสีมามงคล มีผลผลิตแรและยอยหินท่ีสําคัญ ซึ่งไดแก หินแกรนิต หินปูน
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