
สภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐานของเทศบาลตาํบลเปือยน้อย 

1.  ด้านกายภาพ  
เทศบาลตําบลเปือยน้อย เป็นหน่วยงานการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ตัง้อยู่ในเขตอําเภอเปือยน้อย  

จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งได้ร ับการยกฐานะจากสุขาภิบาลตําบลเปือยน้อย  เป็นเทศบาลตําบลตาม

พระราชบญัญตัเิปลีย่นแปลงฐานะสุขาภบิาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542 เมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

โ ด ย ป ร ะ ก า ศ 

ในราชกจิจานุเบกษา  เล่มที ่ 116  ตอนที ่ 9 ก   เมือ่วนัที ่  24  กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2542 

2. ลกัษณะภมิูประเทศ  

ลกัษณะภูมปิระเทศของเทศบาลตําบลเปือยน้อย เป็นสภาพพื้นทีแ่บบลูกฟูก มลีกัษณะเป็นป่าโปร่ง

สลบัทุ่งนา สูงจากระดบัน้ําทะเลประมาณ  150 – 300 เมตร  ลกัษณะพืน้ดนิโดยทัว่ไปเป็นดนิร่วนปนทราย 

ไ ม่ อุ้ ม น้ํ า   

มคีวามอุดมสมบูรณ์ของดนิตํ่า มแีหล่งน้ําหรอืแม่น้ําทีส่าํคญั คอื หว้ยลําพงัชู หว้ยวงัตบัควาย บงึหนองแวง  

สระวงษ์  สระหนองแวง  หนองคุยมกัเคง็  

3. ด้านการเมือง / การปกครอง 

เทศบาลตําบลเปือยน้อย  มปีระชากรทัง้สิน้ 5,950  คน แบ่งเป็นชาย  2,960  คน เป็นหญงิ 2,990  

คน   มจีํานวนครวัเรอืน 1,682  ครวัเรอืน  คดิเป็นประชากรเฉลี่ย  353 คนต่อตารางกโิลเมตร  เทศบาล

ตําบลเปือยน้อย    เป็นหน่วยงานองค์การบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รบัการยกฐานะ เมื่อวนัที่  25 

พฤษภาคม  พ.ศ.  2542    ปัญหาคอืการแขง่ขนัทางการเมอืงค่อนขา้งสงู มจุีดทีน่่าสงัเกตคอื มกีารยา้ยเขา้

ยา้ยออกช่วงทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกผูใ้หญ่บา้น  สมาชกิสภา  นายกเทศมนตร ี โดยเฉพาะ 

การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาของเทศบาล คือ ขอความร่วมมือ  ผู้นํา เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่

รบัผดิชอบใหร้ะมดัระวงั สอดสอ่งพฤตกิรรมและใหร้ายงานอาํเภอทราบ การรณรงค ์ประชาสมัพนัธ ์ใหข้อ้มลู

ทีถู่กตอ้ง เกีย่วกบัขอ้กฎหมายของการเลอืกตัง้ทีก่ระทาํไดแ้ละทาํไม่ไดใ้หป้ระชาชนไดร้บัทราบ ปัญหาต่างๆ 

ทีเ่กดิขึน้เทศบาลกไ็ดพ้ยายามแกไ้ข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทอ้งถิน่ทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ใน

การจดัทําแผนพฒันาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครัง้ทีเ่ทศบาลจดัขึน้ มปีระชาชนสนใจเขา้ร่วมประชุม

รวมทัง้แสดงความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย ส่งผลใหเ้ทศบาลดําเนินงานตามความตอ้งการของประชาชน และ

ประชาชนได้รบัและมสี่วนร่วมในการพฒันาเทศบาล นอกจากน้ี เทศบาลไดจ้ดัโครงการอบรมศกึษา ดูงาน 

ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม.และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สาํหรบั

ประชาชนอกีหลายโครงการ เพื่อนําความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัมาพฒันาเทศบาลใหเ้จรญิเท่าเทยีมกบั

เทศบาลอื่นๆ และเทศบาลมโีครงการจดัซือ้เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการปฏบิตังิานใหท้นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ  

โครงการบางโครงการต้องระงบัไวเ้น่ืองจากขอ้จํากดัดา้นงบประมาณ  มอีตัรากําลงัพนักงานเทศบาลจํากดั 

ไม่เพยีงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในดา้นบรกิาร  โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง  

ดงัน้ี 

1  เขตการปกครอง 

 เทศบาลตาํบลเปือยน้อย มหีมูบ่า้นในเขตปกครองจาํนวน 10  หมูบ่า้น  2  ตาํบล  ดงัน้ี 

หมูบ่า้นทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลเปือยน้อย ตาํบลเปือยน้อย จาํนวน  7  หมูบ่า้น  คอื 

หมูท่ี ่ 1   บา้นหวัขวั   ผูป้กครอง นายเชดิศกัดิ ์ โชควริยิะ  

 ผูใ้หญ่บา้น 

 



 

 หมูท่ี ่ 2   บา้นเปือยน้อย   ผูป้กครอง นางสายฝน  ประโคทงั           

 ผูใ้หญ่บา้น 

 หมูท่ี ่ 3   บา้นหวัฝาย  ผูป้กครอง นายสมร  มาตรบรรเทา  

 ผูใ้หญ่บา้น 

 หมูท่ี ่ 4   บา้นโนนเหลีย่ม   ผูป้กครอง นายวจิติร  ตัง้ตระกลู       กาํนนัตาํบลเปือย

น้อย 

 หมูท่ี ่ 5   บา้นขอนแก่นน้อย  ผูป้กครอง นายปรชีา  เฮยีงโยธา        ผูใ้หญ่บา้น 

 หมูท่ี ่ 6   บา้นดอนนาโน   ผูป้กครอง นายคาํผง  ชาด ี   ผูใ้หญ่บา้น 

 หมูท่ี ่ 7   บา้นหวัขวั  ผูป้กครอง นายสวา่ง  น้อยลาํ   ผูใ้หญ่บา้น 

 

 

 

หมูบ่า้นทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลเปือยน้อย ตาํบลสระแกว้ จาํนวน  3  หมูบ่า้น  คอื 

 หมูท่ี ่ 2   บา้นวงัหนิ          ผูป้กครอง นายปัญญา  รนิไธสง           ผูใ้หญ่บา้น 

 หมูท่ี ่ 4   บา้นหนองบวัน้อย    ผูป้กครอง นายวรีะ  แตกหนองโน             ผูใ้หญ่บา้น 

 หมูท่ี ่ 7   บา้นวงัหนิ          ผูป้กครอง นายบุญม ี  แกว้อาษา              กาํนนัตาํบลสระแกว้ 

ทาํเลท่ีตัง้    มอีาณาเขตพืน้ทีต่ดิต่อกบัทอ้งถิน่ใกลเ้คยีง ดงัน้ี 

 ทศิเหนือ ตดิต่อกบั บา้นสม้ป่อยน้อย  ต.ขามป้อม  อ.เปือยน้อย 

ทศิใต ้  ตดิต่อกบั บา้นเก่าคอ้         ต.สระแกว้  อ.เปือยน้อย 

 ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั บา้นโคกก่อง    ต.หนองแดง อ.นาเชอืก จ.มหาสารคาม 

 ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั บา้นวงัมว่ง  ต.วงัมว่ง  อ.เปือยน้อย 
 

พืน้ท่ี   เทศบาลตาํบลเปือยน้อย มพีืน้ทีท่ ัง้หมดประมาณ  12.75  ตารางกโิลเมตร  

 

3.2 การเลือกตัง้ 

 เดมิเทศบาลไดแ้บ่งเขตการเลอืกตัง้นายกเทศมนตรตีาํบลเปือยน้อย  ทัง้เขตเทศบาลเป็น 2 เขต

เลอืกตัง้  สมาชกิสภาออกเป็น  2  เขต ดงัน้ี 

เขตเลือกตัง้ท่ี 1  ประกอบดว้ย  ชุมชน   

1. บา้นเปือยน้อย       หมูท่ี ่2     ตาํบลเปือยน้อย 

2. บา้นหวัฝาย        หมูท่ี ่ 3     ตาํบลเปือยน้อย 

3. บา้นโนนเหลีย่ม      หมูท่ี ่ 4 (บางสว่น)   ตาํบลเปือยน้อย  

4. บา้นหวัขวั          หมูท่ี ่ 7       ตาํบลเปือยน้อย  

  เขตเลือกตัง้ท่ี  2  ประกอบไปดว้ย ชุมชน 

1.  บา้นหวัขวั         หมูท่ี ่ 1 (บางสว่น) ตาํบลเปือยน้อย   

2. บา้นขอนแก่นน้อย   หมูท่ี ่ 5      ตาํบลเปือยน้อย 

3. บา้นดอนนาโน       หมูท่ี ่ 6    ตาํบลเปือยน้อย  

4. บา้นวงัหนิ            หมูท่ี ่2 (บางสว่น)  ตาํบลสระแกว้ 

5. บา้นหนองบวัน้อย   หมูท่ี ่ 4 (บางสว่น) ตาํบลสระแกว้ 

6. บา้นวงัหนิ            หมูท่ี ่ 7 (บางสว่น)   ตาํบลสระแกว้ 



จาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตัง้  

    -  จาํนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้นายกเทศมนตร ี 2,351   คน 

    -  จาํนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล   4,233  คน 

จาํนวนผูม้าใช้สิทธิเลือกตัง้    

    -  จาํนวนผูม้าใชส้ทิธเิลอืกตัง้นายกเทศมนตร ี 1,603 คน จากผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทัง้สิน้ 2,351  คน   

คดิเป็นรอ้ยละ  68.18   

4.  ประชากร  

          เทศบาลตาํบลเปือยน้อย  มปีระชากรทัง้สิน้ 5,950 คน แบ่งเป็นชาย 2,960 คน เป็นหญงิ 2,990  คน   

มจีาํนวนครวัเรอืน 1,682  ครวัเรอืน  คดิเป็นประชากรเฉลีย่  353 คนต่อตารางกโิลเมตร   

( ทีม่า : สาํนกังานทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลตาํบลเปือยน้อย ) 

5. สภาพสงัคม 

 5.1 การศึกษา 

       ในพืน้ทีเ่ทศบาลตาํบลเปือยน้อย โรงเรยีนในพืน้ทีร่ะดบัประถมศกึษา จาํนวน  3  โรงเรยีน  

คอื โรงเรยีนบา้นวงัหนิ – เก่าคอ้  โรงเรยีนไตรคามประชาพฒันา  และโรงเรยีนชุมชนบา้นหวัขวั  

 

 

 
 

1.  โรงเรยีนชุมชนบา้นหวัขวั  ประจาํปี  256๔ 

ชัน้ / ปี รวม 

อนุบาล 1. 

อนุบาล 2. 

อนุบาล 3. 

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

9 

18 

26 

35 

31 

25 

27 

24 

27 

รวม 222 

      

      โดยม ี นายดว้ง  ตลอดไธสง      ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน 

 

2. โรงเรยีนไตรคามประชาพฒันา  ประจาํปี 256๔ 

ชัน้ / ปี รวม 



อ.1 

อ.2 

อ.3 

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

8 

24 

17 

34 

27 

26 

30 

22 

17 

 

รวม 205 

 

            โดยม ี นายประมวล  ศรกุีตา     ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โรงเรยีนวงัหนิ – เก่าคอ้   ประจาํปี 256๔ 

ชัน้ / ปี รวม 

อ.1 

อ.2 

อ.3 

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

2 

1 

3 

19 

15 

16 

13 

16 

24 

 

รวม 109 

 



            โดยม ี นางกญัญารตัน์  นามวเิศษ   ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน 

 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

  เทศบาลตาํบลเปือยน้อย มศีนูยพ์ฒันาเดก็เลก็จาํนวน  2  แหง่  คอื   

1. ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นโนนเหล่ียม  

ปี  256๔ รวม 

ชาย หญิง 

17 15 48 

ครผููด้แูลเดก็จาํนวน  5  คน 
 

2. ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นวงัหิน 

ปี  256๔ รวม 

ชาย หญิง 

30 34 64 

ครผููด้แูลเดก็จาํนวน  5  คน 

   

 

 

โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตาํบลเปือยน้อย   

  อนุบาล  1  

ปี  256๔ รวม 

ชาย หญิง 

11 9 2๐ 

 

  อนุบาล  2  

ปี  256๔ รวม 

ชาย หญิง 

15 17 32 
 

การสาธารณสขุ 

              ในเขตเทศบาลตาํบลเปือยน้อย  มสีถานบรกิารสาธารณสขุทีใ่หบ้รกิารดา้นสขุภาพอนามยัของ

ประชาชนแยกเป็นดงัน้ี 

   โรงพยาบาลของรฐั    จาํนวน   1  แหง่ จาํนวนเตยีง 30   

เตยีง 

   คลนิิกแพทย ์   จาํนวน  1   แหง่ 

สถานพยาบาลผดุงครรภ ์ จาํนวน   2   แหง่ 

   รา้นขายยาแผนปัจจุบนั  จาํนวน   1  แหง่ 

   รา้นขายยาแผนโบราณ  จาํนวน   -   แห่ง 
 

(ทีม่า  :   โรงพยาบาลเปือยน้อย   อาํเภอเปือยน้อย) 



ผูส้งูอาย ุ           ในเขตเทศบาลตาํบลเปือยน้อย จาํนวน 726  คน  

                   -  ไดร้บัการชว่ยเหลอืตามนโยบายรฐับาล   จาํนวน  726   คน   

ผูพิ้การทุพพลภาพ    ในเขตเทศบาลตาํบลเปือยน้อย  จาํนวน  115  คน แบ่งเป็น 

-  ไดร้บัการชว่ยเหลอืตามนโยบายรฐับาล  จาํนวน    115   คน    

ผูป่้วยเอดส ์     ในเขตเทศบาลตาํบลเปือยน้อย  จาํนวน 12  คน แบ่งเป็น 

-  ไดร้บัการชว่ยเหลอืตามนโยบายรฐับาล  จาํนวน  12  คน    

ด้านการศาสนาและศิลปวฒันธรรม 

ศาสนา  ประชาชนอาํเภอเปือยน้อย  สว่นใหญ่ในเขตเทศบาลนบัถอืศาสนาพทุธ  มวีดัในเขต

เทศบาล  จาํนวน  8 แหง่ แยกเป็นดงัน้ี 

 1. วดัธาตุกู่ทอง          5. วดัสงิหท์อง 

   2. วดัศรสีวา่งวงษ์          6. วดัศรสีมพร 

 3. วดัอุดร                   7. วดัโพธิช์ยั 

   4. วดัอุดรมชียั            8. วดัสายทอง 

       

วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทีส่าํคญัของทอ้งถิน่  มดีงัน้ี 

            1. งานประเพณี “ศวิะราตร ีปชูนียาลยั ปราสาทเปือยน้อย” 6. งานบุญขา้วจี ่

  

           2. งานประเพณีสงกรานต ์  7. งานประเพณีบุญขา้วสาก  

  

            3. งานประเพณีบุญบัง้ไฟ  8. งานประเพณีบุญผะเหวด 

                  4. งานประเพณีลอยกระทง 9. งานประเพณีบุญขา้วประดบัดนิ 

      5. งานบุญกฐนิ    10. งานประเพณีออกพรรษา 

ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเปือยน้อย  มสีภาพความเป็นอยูแ่บบเรยีบงา่ย เป็นสงัคมชนบทกึง่สงัคมเมอืง  

สภาพบ้านเรอืนที่อยู่อาศยั  การประกอบอาชพี หรอืในด้านอื่น ๆ ยงัคงรกัษาจารตีประเพณีดัง้เดมิ ตาม

สภาพความเป็นอยูท่ ัว่ไปของคนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ระบบบริการพืน้ฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค 

          การไฟฟ้า 

  เทศบาลตําบลเปือยน้อย มหีน่วยบรกิารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอําเภอเปือยน้อยตัง้อยู่ในเขตเทศบาล   

จํานวนครวัเรอืนที่มไีฟฟ้าใชจ้ํานวน  1,598   ครวัเรอืน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจํานวนครวัเรอืนที่มอียู่ใน

เขตเทศบาล        (ทีม่า  :  สาํนกังานไฟฟ้าอาํเภอบา้นไผ)่ 

 การประปา 

 เทศบาลตาํบลเปือยน้อย ไมม่หีน่วยงานการประปาสว่นภมูภิาค   หมูบ่า้นทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาล 10 

หมูบ่า้น มปีระปาประจาํหมูบ่า้น 10 หมูบ่า้น  สว่นสระน้ําจะมทีุกหมูบ่า้นในเขตเทศบาลประชาชนในพืน้ที ่จะ

มปัีญหาอยา่งมากในชว่งฤดแูลง้ ขาดแคลนน้ําอุปโภคบรโิภค 
     (ทีม่า  :  ขอ้มลูจากหมูบ่า้น/ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลเปือยน้อย) 

การส่ือสารและโทรคมนาคม 



 เทศบาลตาํบลเปือยน้อยมหีน่วยบรกิารไปรษณีย ์และโทรเลขเปือยน้อยตัง้อยูใ่นเขตเทศบาล จาํนวน 

1 แหง่ ในเขตเทศบาลตาํบลเปือยน้อย มจีาํนวนผูใ้ชโ้ทรศพัท ์ จาํนวน 384 ราย ปัญหาเกีย่วกบัการสือ่สาร

และโทรคมนาคม ไดแ้ก่ อตัราคา่บรกิารประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร และความไมพ่อเพยีงต่อความตอ้งการ

ของชุมชน 
      (ทีม่า  :  สาํนกับรกิารโทรศพัท ์อ.เปิอยน้อย) 

แหล่งน้ํา 

    ในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลตําบลเปือยน้อย ช่วงฤดูแลง้ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก หว้ย หนอง คลอง 

บงึ  ไม่สามารถกกัเกบ็น้ําได ้เน่ืองจากไม่มรีะบบชลประทานที่ด ีประชาชนในท้องถิน่ขาดแคลนน้ําอุปโภค

บ ริ โ ภ ค   

ในเขตเทศบาลมแีหล่งน้ําธรรมชาตทิี่สําคญั คอื ห้วยลําพงัชู ห้วยวงัตบัควาย สระวงษ์ บงึหนองแวง สระ

หนองแวง  หนองคุยมกัเค็ง นอกจากน้ีแล้วใช้น้ําอุปโภคบรโิภคจากบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชนในทอ้งถิน่ องคก์รภาครฐัทีร่บัผดิชอบในดา้นน้ีกไ็ดช้่วยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้น 

แต่กไ็มเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของชุมชน 

 

 

ระบบเศรษฐกิจ 

 การเกษตร  

   เทศบาลตาํบลเปือยน้อย  มพีืน้ทีท่าํการเกษตรกรรม  ประมาณ  10,680  ไร ่แยกเป็นดงัน้ี 

    พืน้ทีท่าํนา  จาํนวน   8,500   ไร ่

    พืน้ทีท่าํไร ่  จาํนวน   1,800   ไร ่

    พืน้ทีท่าํสวน / อื่น ๆ  จาํนวน     380   ไร ่
 

    (ทีม่า  :  สาํนกังานเกษตรอาํเภอเปือยน้อย) 

  การปศสุตัว ์

  เทศบาลตาํบลเปือยน้อย  มปีรมิาณสตัวท์ีส่าํคญั  ซึง่เป็นสตัวเ์ศรษฐกจิในทอ้งถิน่ไดแ้ก่ โค , กระบอื 

, สกุร , ไก่ , เป็ด 

  การอตุสาหกรรม 

  ในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลตาํบลเปือยน้อย    ไมม่โีรงงานอุตสาหกรรม    และสว่นมากเป็นการทาํ

อุตสาหกรรมในครวัเรอืน 

  การพาณิชย ์

   ในดา้นการพาณิชยกรรม ในเขตเทศบาลตาํบลเปือยน้อย  มผีูต้อ้งการจดทะเบยีน เพือ่ประกอบ

ธุรกจิการคา้  แยกเป็นดงัน้ี 

  บรษิทั จาํกดั       จาํนวน     1 แหง่ 

  หา้งหุน้สว่นจาํกดัสามญัสว่นบุคคล     จาํนวน     7

 แหง่ 

  รา้นคา้ปลกี       จาํนวน   48 แหง่ 

  รา้นคา้สง่       จาํนวน     5  แหง่ 

กลุ่มอาชีพ 

     มกีลุ่มอาชพี  จาํนวน   10   กลุ่ม 



 1.  กลุ่มทอสือ่จากตน้กก    บา้นหวัขวั   หมูท่ี ่ 1  ตาํบลเปือยน้อย   

 2.  กลุ่มปลกูผกัปลอดสารพษิ    บา้นเปือยน้อย    หมูท่ี ่ 2  ตาํบลเปือยน้อย  

 3.  กลุ่มแปรรปูเน้ือสตัว ์    บา้นหวัฝาย    หมูท่ี ่ 3  ตาํบลเปือย

น้อย 

 4.  กลุ่มปลกูหมอ่นเลีย้งไหม    บา้นโนนเหลีย่ม    หมูท่ี ่ 4  ตาํบลเปือย

น้อย 

 5.  กลุ่มทาํไมก้กวาดทางมะพรา้ว    บา้นขอนแก่นน้อย   หมูท่ี ่ 5  ตาํบลเปือย

น้อย  

 6.  กลุ่มนวดแผนไทย     บา้นดอนนาโน    หมูท่ี ่ 6  ตาํบลเปือยน้อย 

 7.  กลุ่มสานกระติบ๊ขา้ว    บา้นหวัขวั    หมูท่ี ่ 7  ตาํบลเปือยน้อย  

 8.  กลุ่มทาํขนมไทย     บา้นวงัหนิ    หมูท่ี ่ 2  ตาํบลสระแกว้ 

 9.  กลุ่มทอผา้ไหม       บา้นหนองบวัน้อย   หมูท่ี ่ 4  ตาํบลสระแกว้  

 10.  กลุ่มผลติภณัฑน้ํ์ายาทาํความสะอาด   บา้นวงัหนิ    หมูท่ี ่ 7  ตาํบลสระแกว้  

 แรงงาน 

 จากการสาํรวจขอ้มลูพืน้ฐานพบวา่  ประชากรทีม่อีาย ุ 15 – 60 ปี อยูใ่นกาํลงัแรงงาน รอ้ยละ  95  

เมื่อเทียบกบัอตัราส่วนกบัจงัหวดั ร้อยละ 73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ตํ่ากว่าระดบัจงัหวดั  

โดยเฉพาะแรงงานดา้นการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรบัจา้งทํางานนอกพืน้ที ่

รวมทัง้แรงงานทีไ่ปทาํงานต่างประเทศ ปัญหาทีพ่บคอื ประชากรตอ้งไปทาํงานนอกพืน้ทีใ่นเมอืงทีม่โีรงงาน

อุตสาหกรรม บรษิทั  หา้งรา้นใหญ่ๆ  เพราะในพืน้ทีไ่มม่โีรงงานอุตสาหกรรมทีม่กีารจา้งแรงงานเยอะ เพราะ

พืน้ทีส่ว่นมากเป็นทีอ่ยูอ่าศยั  ปัญหาน้ียงัไมส่ามารถแกไ้ขได ้
 

 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 

  ข้อมลูด้านการเกษตร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย

เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทาํนา ในเขตชลประทาน        ครวัเรอืน 

             ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

นอกเขตชลประทาน 1,682    ครวัเรอืน 

8,500     ไร ่

   8,500     กก./ไร ่    8,500     กก./ไร ่

 

  9,750     บาท/

ไร ่

2.2) ทาํสวน สวน                 .        ครวัเรอืน 

             ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครวัเรอืน 

             ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครวัเรอืน 

             ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครวัเรอืน 

             ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทาํไร ่   ไรอ่อ้ย    15   ครวัเรอืน 

   43        ไร ่    1,000   กก./ไร ่    5,000    บาท/ไร ่    8,000   บาท/ไร ่



  ไรข่า้วโพด        ครวัเรอืน 

             ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

  ไรม่นัสาํปะหลงั   120   ครวัเรอืน 

   1,000    ไร ่    3,000  กก./ไร ่    3,500    บาท/ไร ่

    6,000   บาท/

ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครวัเรอืน 

             ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครวัเรอืน 

             ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 

 

 

 

 

 

 

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

     ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอ้นุรกัษ์ภูมปัิญญาทอ้งถิน่  ไดแ้ก่  วธิกีารทําเครื่องจกั

สารใชส้าํหรบัในครวัเรอืน  วธิกีารเลีย้งไหมและการทอผา้ไหม  วธิกีารทอเสือ่จากตน้กก  และวธิกีารจบัปลา

ธรรมชาต ิ  

     ภาษาถ่ิน  พดูภาษาอสีาน    

     สินค้าพืน้เมืองและของท่ีระลึก ประชาชนในเขตเทศบาลไดผ้ลติของใชพ้ืน้เมอืงขึน้ใชใ้นครวัเรอืนและ

เหลอืเอาไวจ้าํหน่วยบา้ง ไดแ้ก่  เสือ่ทีท่อจากตน้กก  ผา้ทีท่อจากผา้ฝ่ายและผา้ไหม  เครือ่งจกัรสานทีท่าํ

จากไมไ้ผ ่ ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

     ทรพัยากรดิน 

เทศบาลตําบลเปือยน้อย มพีื้นทีท่ ัง้หมด 12.75 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 12,176 ไร่ ลกัษณะ

สภาพของดินในเทศบาลเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า อุ้มน้ําได้น้อย การ

พงัทลายของดนิกเ็กดิขึน้ไดง้่าย นอกจากน้ีแลว้ การทําการเกษตรกรรมยงัขาดการบํารุงดนิส่งผลกระทบทํา

ใหเ้กดิปัญหาดนิเสื่อมคุณภาพ ผลผลติตํ่า ทําใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่มรีายไดน้้อย  และเป็นปัญหาต่อระบบ

เศรษฐกจิ 

     ทรพัยากรน้ํา 

ในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลตําบลเปือยน้อย ช่วงฤดูแลง้ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก หว้ย หนอง คลอง บงึ   

ไม่สามารถกกัเกบ็น้ําได ้เน่ืองจากไม่มรีะบบชลประทานทีด่ ีประชาชนในทอ้งถิน่ขาดแคลนน้ําอุปโภคบรโิภค  

ในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญ คือ ห้วยลําพังชู ห้วยวังตับควาย สระวงษ์ บึงหนองแวง   

สระหนองแวง หนองคุยมกัเค็ง นอกจากน้ีแล้วใช้น้ําอุปโภคบรโิภคจากบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชนในทอ้งถิน่ องคก์รภาครฐัทีร่บัผดิชอบในดา้นน้ีกไ็ดช้่วยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้น 

แต่กไ็มเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของชุมชน 

 ทรพัยากรป่าไม้ 

เทศบาลตาํบลเปือยน้อย มสีภาพพืน้ทีเ่ป็นแบบลกูฟูก มลีกัษณะเป็นป่าโปรง่ สลบัทุง่นา ทีส่าธารณะ

ประชาชนเข้าไปยึดครองเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทําการเกษตรแบบครวัเรอืน  ในอนาคตเทศบาลกําลงั



ดาํเนินการปลกูป่าไมใ้นพืน้ทีท่ีเ่ป็นสาธารณะประโยชน์ทีม่อียูใ่นเขตเทศบาลโดยดาํเนินการประชาสมัพนัธใ์ห้

ประชาชนไดม้สีว่นรว่มในการรกัษาและอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมใ้หอุ้ดมสมบรูณ์ต่อไป 

 



สภาพปัญหาของพืน้ท่ีและความต้องการของประชาชน 

 1.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 สภาพปัญหา 

 เทศบาลตําบลเปือยน้อย มพีื้นที่ 12.75 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ย ตําบลเปือยน้อย 7 หมู่บ้าน  

ตําบลสระแกว้  3  หมู่บา้น รวม 10 หมู่บา้น ถนนตามหมู่บา้นส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรงั  ถนนคอนกรตีมสี่วน

น้อย  และช่องทางจราจรไม่ได้มาตรฐาน  ถนนที่ก่อสร้างแล้วชํารุดเสียหาย ในด้านสาธารณูปโภค/

สาธารณูปการ ในชว่งฤดแูลง้ขาดแคลนน้ําอุปโภค – บรโิภค เน่ืองจากในพืน้ทีไ่ม่มแีหล่งน้ําเพยีงพอและหว้ย  

หนอง  คลอง  บงึ  ตื้นเขนิ  มงีบประมาณไม่เพยีงพอที่จะดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้นของ

ประชาชน 

 ประชาชนในพื้นที่มคีวามต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นจํานวนมาก เช่น ถนนคอนกรตี/ลาด

ยาง/     ระบบประปา/แหล่งน้ําอุปโภค – บรโิภค / ไฟฟ้า  ฯลฯ 

 2.  ด้านพฒันาส่ิงแวดล้อมและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

      สภาพปัญหา 

      พืน้ที่มทีีด่นิซึ่งปล่อยใหว้่างเปล่าอยู่เป็นจํานวนมาก และราคาการซื้อขายที่ดนิไม่สูง ประชาชน

ในพื้นที่ยงัยึดถือจารตีประเพณีแบบดัง้เดิม  โดยให้ภาครฐัเป็นผู้ดําเนินการและไม่ค่อยให้ความ สนใจ

เทา่ทีค่วร หน่วยงานทีร่บัผดิชอบซ้ําซอ้น ระเบยีบกฎหมายหลายฉบบัยากแก่การประสานและดาํเนินการ 

      ความต้องการ 

      ประชาชนเริม่มีจิตสํานึกและตระหนักในเรื่องการมีส่วนร่วมในการรกัษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ความขดัแย้งในด้านความคดิเริม่ลดลง เน่ืองจากการสื่อสารในด้านต่าง ๆ ได้เปิดกวา้งให้ประชาชนได้รบั

ขอ้มูลข่าวสารมากขึน้ และต้องการใหท้างราชการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ธรรมชาตใิหเ้หมาะกบั

พืน้ที ่โดยพฒันาไปพรอ้ม ๆ กบัโบราณสถาน “ปราสาทเปือยน้อย” 

 3.  ด้านเศรษฐกิจ 

      สภาพปัญหา 

      เศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่เทศบาลตําบลเปือยน้อยอยู่ในระดับการขยายตัวค่อนข้างตํ่ า 

เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีกสกิรรม ไม่มโีรงงานอุตสาหกรรม การผลติแบบครวัเรอืน ราคา

พืชผลทางการเกษตรตกตํ่ า รัฐบาลไม่มีมาตรการประกันราคาที่ดี และไม่เอื้อต่อผู้ประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม 

      ความต้องการ 

      ตลาดรองรบัสินค้าด้านการจําหน่ายพืชผลทางการเกษตรไม่เพียงพอ และต้องพึ่งพาท้องที่

อําเภอใกล้เคียง เช่น อําเภอบ้านไผ่ อําเภอหนองสองห้อง เป็นต้น และเทศบาลตําบลเปือยน้อย มี

งบประมาณจํากดั ประกอบกบัไม่มธีนาคารพาณิชยต์ัง้อยู่ในเขตอําเภอเปือยน้อย จงึทําใหเ้กดิปัญหาในดา้น

เงนิทุนและประชาชนมคีวามตอ้งการเป็นอยา่งมาก 

  

4. ด้านสงัคม 

      สภาพปัญหา 

      ประชากรสว่นใหญ่ดํารงชวีติแบบกึง่สงัคมชนบทและสงัคมเมอืง  อทิธพิลสงัคมแบบตะวนัตกได้

เขา้มามบีทบาทในชวีติประจาํวนัเป็นอย่างมาก ทาํใหส้งัคมแบบดัง้เดมิเริม่จางหายไป  อตัราการเคลื่อนยา้ย

แหล่งทีอ่ยู่ของประชากรมมีากขึน้ในช่วงฤดูแลง้  เพื่อไปรบัจา้งทํางานทีต่่างจงัหวดั  การส่งเสรมิอาชพีของ



หน่วยงานราชการกระทําไม่ต่อเน่ือง และขาดความรูค้วามเขา้ใจ ทําใหเ้กดิผลเสยีต่อทางราชการ ตลอดทัง้

ปัญหายาเสพตดิกําลงัระบาดทัว่ไป ก่อใหเ้กดิปัญหาอาชญากรรม และไม่ปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของ

ประชาชน 

   ความต้องการ 

      การบรกิารทางด้านสงัคมของทางราชการ  มงีบประมาณจํากดั  หน่วยงานราชการ ระเบียบ  

กฎหมายซ้ําซอ้น ยากแก่การปฏบิตัแิละการประสานงาน  การขาดแคลนบุคลากรทีม่คีุณภาพ ความกา้วหน้า

ในอาชพีการรบัราชการมน้ีอย  ตอ้งการใหแ้กไ้ขปัญหาทัง้ระบบ 

 

5. ด้านการเมืองการบริหาร 

      สภาพปัญหา 

      ดา้นการเมอืงการบรหิาร  มคีวามขดัแยง้ระดบัปานกลาง  กลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่ม  นโยบาย

และอุดมการณ์ของพรรคการเมอืงไม่ชดัเจนทําใหก้ารปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีข่องรฐัไม่ประสบความสาํเรจ็ 

และขาดเอกภาพในการบรหิาร  อัตรากําลังของบุคลากรมีน้อยไม่สอดคล้องกับปรมิาณงานทําให้ต้อง

รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ม า ก ขึ้ น  

ซึง่ไมเ่อือ้ต่อการพฒันา 

      ความต้องการ 

      - กลุ่มผลประโยชน์/พรรคการเมอืง  ตอ้งเขา้ใจปัญหาหน้าทีข่องตนเองใหม้ากกว่าน้ี การจดัสรร

งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพยีงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยต้องการให้

รฐับาลจดัสรรงบประมาณให้มากขึ้นกว่าน้ี  และขณะเดยีวกนัระบบการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงนิ

แผน่ดนิตอ้งชดัเจน 

      - การเสรมิสรา้งวนิัย/คุณภาพของกลุ่มผลประโยชน์/พรรคการเมอืง ไม่มคีวามเป็นเอกภาพและ

ไมช่ดัเจน   ควรปรบัปรุงระเบยีบ กฎ กฎหมาย ใหม้คีวามชดัเจนและโปรง่ใสใหม้ากกวา่ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

5. ภารกิจและอาํนาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 เทศบาลตําบลเปือยน้อย มีภารกิจอํานาจหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการ ตามนัยมาตรา 50,51                            

แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบั

ที่  6)            พ.ศ. 2511 ประกอบกบัพระราชบญัญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และตามกฎหมายอื่น ภารกจิอํานาจหน้าที่ดงักล่าว สามารถนํามา

วเิคราะหจุ์ดแขง็–จุดอ่อน–โอกาส–ภยัคุกคาม ไดต้ามภารกจิใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต ิแผนพฒันาจงัหวดั นโยบายของรฐับาลและนโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดด้งัน้ี 

 

5.1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

(1) การจดัใหม้แีละบาํรุงรกัษาทางบกทางน้ําและทางระบายน้ํา(มาตรา 16 (2) มาตรา 50 (2) มาตรา 51 (8)) 

          (2) การสาธารณูปโภคและการก่อสรา้งอื่น ๆ (มาตรา 16 (4)) 

          (3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 

          (4) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

   (5) หน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นหน้าทีข่องเทศบาล (มาตรา 50 (9)) 

5.2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

 (1)   การจดัการศกึษา (มาตรา 16 (9)) 



 (2)  การสง่เสรมิกฬีา (มาตรา 16 (4)) 

 (3)  การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครวั และการรกัษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

 (4)  การตัง้ศนูยส์งเคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชราและผูด้อ้ยโอกาส (มาตรา 16 

(10)) 

5.3 ด้านการจดัระเบียบสงัคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อย   มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

 (1) การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน (มาตรา 50 (1)) 

 (2) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่น (มาตรา 16 (23) ) 

 (3)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (มาตรา 16 (29) ) 

(4)  การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การส่งเสรมิและสนบัสนุนการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัใน

ชวีติ และทรพัยส์นิ (มาตรา 16 (30) ) 

5.4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

(1) บาํรุงและสง่เสรมิการทาํมาหากนิของราษฎร (มาตรา 51 (5)) 

(2)  สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว (มาตรา 16 (8) ) 

(3)  การพาณิชยแ์ละการสง่เสรมิการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

(4)  การสง่เสรมิ การฝึก และประกอบอาชพี (มาตรา 16(6)) 

5.5 ด้านการบริหารและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

(1) การจัดการ การบํารุงรกัษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม (มาตรา 16 (24)) 

(2) การจดัใหม้แีละบาํรุงรกัษาสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ (มาตรา 16 (13)) 

(3) การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ (มาตรา 16 (27)) 



 

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง

ดงัน้ี                (1)  บํารุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่และวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ 

(มาตรา 50 (8) ) 

      (2)  กจิกรรมอื่นใดทีเ่ป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการประกาศกาํหนด  

 (มาตรา 16 (31)) 

5.7 ด้านการบริหารจดัการและการสนับสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

 (1) การจดัทําแผนพฒันาท้องถิน่ของตนเองและประสานการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบยีบ

คณะรฐัมนตร ีกาํหนด (มาตรา 17 (1)) 

(2) หน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นหน้าทีข่องเทศบาล (มาตรา 17 (28)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วิสยัทศัน์การพฒันาเทศบาลตาํบลเปือยน้อย 
 

“ วฒันธรรมมัน่คง  เศรษฐกจิมัง่คัง่ สิง่แวดลอ้มยัง่ยนื  ” 

    พนัธกิจการพฒันาเทศบาลตาํบลเปือยน้อย 

1. จดัใหม้กีารรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 

2. การบํารุงทางบก  เพื่อการคมนาคมที่สะดวกปลอดภยัเชื่อมต่อองค์กรปกครองทอ้งถิน่

อื่น 

3. รกัษาความสะอาดของถนนหรอืทางเดนิและสาธารณะ   รวมทัง้การกาํจดมลูฝอย 

และสิง่ปฏกิลู 

4. การป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ 

5. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

6. ราษฎรไดร้บัการศกึษาและฝึกอบรม 

7. มน้ํีาสะอาดหรอืการประปาทีไ่ดม้าตรฐานอยา่งทัว่ถงึ 

8. การบาํรุง / จดัใหม้ตีลาดจาํหน่ายสนิคา้อุปโภค – บรโิภค 

9. บาํรุงและสง่เสรมิการทาํมาหากนิของราษฎร 

10. ใหม้แีละบาํรุงการไฟฟ้าหรอืแสงสวา่ง 

11. ใหม้แีละบาํรุงทางระบายน้ํา 

12. การสง่เสรมิการกฬีา  จารตีประเพณีและวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ 

13. การรกัษาพยาบาล  การป้องกนัโรค  และควบคุมโรคตดิต่อ 

14. การปรบัปรุงอาคารสถานทีท่าํการ / เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการปฏบิตัริาชการ 

15. การปรบัปรุง / พฒันาประสทิธภิาพโครงสรา้งการบรหิารงานเทศบาล 

ประเดน็ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา ประกอบด้วย 4  ยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท่ี์  1   การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม     

ยทุธศาสตรท่ี์  2   การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่     

ยทุธศาสตรท่ี์  3  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขนั 

ยทุธศาสตรท่ี์  4   การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ความเช่ือมโยงประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ ์/ แผนงาน 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการพฒันาคณุภาพคนและสงัคม 

เป้าประสงค ์ 



ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ชุมชนเขม้แขง็ สาธารณูปโภคครอบคลุมทัว่ทัง้ตําบล สามารถ

ยกระดบัการศกึษาภายในตําบลเปือยน้อยตามที่ไดต้ัง้เป้าหมายไว ้ประชาชนใหค้วามสําคญักบัศาสนา สบื

สานวฒันธรรมประเพณีอนัดงีาม  รองรบัประชาคมอาเซยีน 

 

 

ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค ์

                  1.  ประชาชนมสีุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมติแิละได้รบับรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มี

คุณภาพ 

                  2.  ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรยีนรู ้ เป็นคนด ี มคีุณภาพ มศีกัยภาพ ความสามารถใน

การแขง่ขนั  และมคีุณธรรม  จรยิธรรม  สูส่งัคมฐานความรู ้

                  3.  ใหป้ระชาชนมภีมูคิุม้กนัทางวฒันธรรม มกีารเชดิชคูุณคา่ความเป็นไทยและวฒันธรรมไทย

บนความเขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรมทีท่าํใหชุ้มชน  สงัคม  มคีวามสมานฉนัทแ์ละสนัตสิขุ 

                  4.  สง่เสรมิการกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ 

กลยุทธ์ท่ี 1  การสง่เสรมิสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพ ทุกระดบัทัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทุก

ชว่ง 

      วยัใหเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ  

 แผนงานการศึกษา 

  1. แผนงานพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน 

  2. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศกึษาใหท้ัว่ถงึ 
ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1.จํานวนรอ้ยละของเดก็และเยาวชนทีไ่ดร้บับรกิารการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบไดร้บั

การพฒันาทีด่เีพิม่ขึน้ 

2. จาํนวนกจิกรรมทีจ่ดัการดา้นการศกึษา 
กลยทุธท่ี์ 2  สง่เสรมิคา่นิยม จรยิธรรมและวฒันธรรม อนัดงีาม แก่เดก็และเยาวชนสง่เสรมิและสนบัสนุนการ

กฬีาสูค่วามเป็นเลศิและการกฬีาเพือ่การออกกาํลงักาย 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

1. เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนในตาํบลมคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามซือ่สตัยเ์พิม่ขึน้ 

2. สง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมแก่เดก็และเยาวชน 

3. การจดักจิกรรมกฬีาและนนัทนาการในหมูบ่า้นอยา่ง ต่อเน่ือง 

     4. จาํนวนสนามกฬีารวมถงึศนูยอ์อกกาํลงักายทีเ่พิม่ขึน้ใน ตาํบล 

   ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

  1. จาํนวนรอ้ยละของเดก็และเยาวชนในตาํบลมคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามซื่อสตัยเ์พิม่ขึน้ 

2. จาํนวนกจิกรรมทีด่าํเนินการดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมแก่เดก็และเยาวชน 

กลยทุธท่ี์ 3 สรา้งความมัน่คงของชวีติและสงัคมอยูเ่ยน็เป็นสขุ 

  แผนงานกสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

1. แผนงานสรา้งสงัคมสวสัดกิารและพฒันาคุณภาพชวีติประชาชน 
2. แผนงานสรา้งสรรคช์ุมชนอยูเ่ยน็เป็นสขุ 

3. แผนงานพฒันาอาชพีและรายไดข้องประชาชน 



 

 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

  1. จาํนวนประชาชนผูม้สีขุภาพรา่งกายและสขุภาพจติด ี

  2. จาํนวนอาสาสมคัรสาธารณสขุทีไ่ดร้บัการอบรมศกึษาดงูาน 

กลยทุธท่ี์ 4 พฒันาระบบบรกิารดา้นสาธารณสขุ 

 แผนงานสาธารณสขุ 

 1.พฒันาระบบบรกิารดา้นสาธารณสขุใหม้คีุณภาพ และเขา้ถงึไดอ้ยา่งทัว่ถงึเทา่เทยีมใน ร ะ ดั บ

ปฐมภมู ิ

2. พฒันาระบบบรกิารทางสงัคมใหม้คีุณภาพและเขา้ถงึไดอ้ยา่งทัว่ถงึเทา่เทยีม 

3. สนับสนุนการฟ้ืนฟูการแพทยแ์ผนไทย และแพทยท์างเลอืกตามความเหมาะสมและ เชื่อมโยงกบั

การดแูลสขุภาพ 

4. สนบัสนุนการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน (อสม.) และพฒันารปูแบบการบรกิาร

ประชาชน 

5. เฝ้าระวงั ป้องกนัโรคตดิต่อ โรคอุบตัใิหมแ่ละการแพรร่ะบาดในพืน้ที ่และพฒันาระบบการสง่ต่อ 

 ความเช่ือมโยง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัขอนแก่น   

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาคนและสงัคม   

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  

  เป้าประสงค ์ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง ภายในตําบลมีความสงบเรียบร้อย 

สาธารณูปโภคครอบคลุมทัว่ทัง้ตาํบลรองรบัประชาคมอาเซยีน อุดมสมบรูณ์ไปดว้ยแหล่งน้ํา  

  ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค ์

              1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตําบลเปือยน้อย  ให้มคีวาม

สะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสําเรจ็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้าน

คมนาคมขนสง่  ความสงบเรยีบรอ้ย และความสงบสขุของประชาชน 

2. พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถิน่ 

3. พฒันาสร้างสภาพแวดล้อมตําบลและหมู่บ้านให้ปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และปลอด

อบายมขุ 

4. พฒันาสรา้งและพฒันาระบบการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในทอ้งถิน่  และความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนในทอ้งถิน่  โดยชุมชนมสีว่นรว่ม 

กลยทุธท่ี์ 1  พฒันาและสนบัสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนสง่ 

  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

1.  โครงสรา้งพืน้ฐานเสน้ทางคมนาคมขนสง่ใหไ้ดม้าตรฐานและทัว่ถงึ 

2.  พฒันาระบบการใหบ้รกิารขนสง่มวลชนใหไ้ดม้าตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภยั 

 



ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1. จาํนวนถนนทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งเพิม่ขึน้ 

2. จาํนวนเสน้ทางทีไ่ดร้บัการการก่อสรา้งเสยีงตามสาย 

3. จาํนวนเสน้ทางทีไ่ดร้บัการการก่อสรา้งขยายเขตไฟฟ้า 

กลยุทธ์ท่ี 2  พฒันา ส่งเสรมิ  และสนับสนุนระบบการรกัษาความปลอดภยั ในเขตเมอืงและชุมชนแบบมี

สว่นรว่ม 

        แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

1. พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบเครอืขา่ยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถิน่ 

    ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

       1.จาํนวนประชาชนเขา้อบรมอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพิม่ขึน้ 

กลยทุธท่ี์ 3  สง่เสรมิ และสนบัสนุนใหห้มูบ่า้น / ชุมชน ปลอดยาเสพตดิ และปลอดอบายมขุ 

      แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

1. สง่เสรมิ สนับสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิและอบายมุขอย่างเป็น ระบบ ครบ

วงจร 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1.  ครอบครวัทีเ่ขา้รว่มโครงการสง่เสรมิความสมัพนัธค์รอบครวั 

2. จาํนวนประชาชนเขา้รว่มโครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นกฎหมาย 

3. จาํนวนประชาชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกฬีา ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ หา่งไกลยาเสพตดิ  

ความเช่ือมโยง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัขอนแก่น   

                    ยทุธศาสตรท์ี ่4 การเสรมิสรา้งความมัน่คงและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

          ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาเมอืงและชุมชนน่าอยู ่

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขนั  

เป้าประสงค ์ 

เกษตรกรมคีวามรู้ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถพฒันาผลติผลสนิค้าด้านการเกษตรได้

อย่างมคีุณภาพพรอ้มต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดบัประชาชนมคีวามรูด้้านอาชพี สามารถประกอบอาชพี

เลีย้งตนเองและครอบครวัได ้การวา่งงานในตาํบลลดลง 

ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค ์ 

     1. เพิม่มลูคา่ผลผลติการเกษตรและรายไดก้ารเกษตร 

                2. สง่เสรมิเครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน 

     3. เพิม่รายไดภ้าคการคา้ 

4. จํานวนเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิความรูเ้กี่ยวกบัการประกอบอาชพีเกษตรทัง้ด้านพชืและ

สตัว ์

       5. จํานวนเกษตรกรที่สามารถผลติพชืผลทางการเกษตรและมตีลาดรองรบัทัง้ภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

 

กลยทุธท่ี์ 1  สง่เสรมิสนบัสนุนการออกแบบผลติภณัฑก์ลุ่มอาชพี 



  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

1.  สง่เสรมิและสนบัสนุนการเพิม่มลูคา่ผลติภณัฑช์ุมชนและสนิคา้การเกษตรอยา่งครบวงจร  

 ตัง้แต่การผลติ การออกแบบ การบรรจุภณัฑแ์ละการตลาด 

    2. สง่เสรมิ สนบัสนุนกระบวนเรยีนรู ้และการนําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นการ 

ประกอบอาชพี 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1. จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิความรูด้า้นพชืและสตัว ์

2. จาํนวนเกษตรกรทีท่าํการเกษตรผา่นการประเมนิคุณภาพผลผลติ GAP เพิม่ขึน้ 

3. จาํนวนเกษตรกรทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิดา้นตลาดรบัซือ้สนิคา้ 

4. จาํนวนครวัเรอืนไดร้บัการสง่เสรมิในการน้อมนําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้น 

 ชวีติประจาํวนั ทาํใหร้ายจา่ยลดลง 

ความเช่ือมโยง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัขอนแก่น   

ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาเศรษฐกจิใหม้คีวามมัน่คงและมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

     ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนเพือ่การแขง่ขนั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  

 เป้าประสงค ์ 

เพื่อเป็นการพฒันาระบบการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ    และสิง่แวดล้อมในชุมชนให้มี

สภาพทีส่มบูรณ์ และสรา้งจติสาํนึกใหป้ระชาชนรกัสิง่แวดลอ้ม เพื่อความสมบูรณ์ของป่าไมแ้ละความสมดุล

ของธรรมชาติ ไม่ให้ทําลายต้นไม้ไปมากกว่าน้ี  ปรบัปรุงภูมทิศัน์หรอืสวนหย่อมรวมทัง้เพิม่พื้นที่สเีขยีว

ภายในตาํบล 

ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค ์ 

1.กจิกรรมทีด่าํเนินการในการฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน ป่าสาธารณะอยา่งต่อเน่ือง 

  2. แหล่งน้ําธรรมชาต ิแหล่งน้ําสาธารณะประโยชน์ไดร้บัการปรบัปรุงพฒันา 

  3. แหล่งน้ําสาธารณะสามารถกกัเก็บน้ําไว้ใช้เพื่อการบรโิภค บรโิภค และเพื่อการเกษตรได้อย่าง

 เพยีงพอ 

  4. คุณภาพของดนิเพื่อการเกษตรมคีุณภาพทีด่ขี ึน้เหมาะสมกบัการเพาะปลูกของพชืแต่ละ

ชนิด 

  5. การจดัเกบ็ขยะมลูฝอยในพืน้ทีเ่ป็นระบบ ปรมิาณขยะตกคา้งในชุมชนลดน้อยลง 

  กลยทุธท์ี ่1 การสง่เสรมิการเกษตร 

   แผนงานการเกษตร 

1. อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และเพิม่พืน้ทีป่่า และป่าตน้น้ําลาํธารใหเ้กดิความอุดมสมบรูณ์ 

  2. พฒันาและปรบัปรุงคุณภาพดนิใหอุ้ดมสมบรูณ์ 

 

    

 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์



1. จาํนวนประชาชนทีม่สีว่นรว่มสรา้งจติสาํนึกทีด่แีละมคีวามรกับา้นเกดิของตนเอง 

2. จาํนวนตน้ไมท้ีม่กีารปลกูเพิม่ขึน้ 

กลยทุธท่ี์ 2 การพฒันาแหล่งน้ําเพือ่การเกษตร และการพฒันาระบบจดัการน้ําเสยี 

1. พฒันาฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา และการบรหิารจดัการน้ําอยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 

2. พืน้ทีก่ารเกษตรทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงคุณภาพของดนิ 

3. จํานวนกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาหรือส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อ

การเกษตร 

  ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1.จาํนวนแหล่งน้ําทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง 

กลยทุธท่ี์ 3 การจดัการขยะชุมชน สิง่ปฏกิลูและน้ําเสยี 

   แผนงานบริการชุมชนและสงัคม 

1. เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการขยะชุมชน สิง่ปฏกิลูและน้ําเสยี 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1. จาํนวนครวัเรอืนทีม่สีว่นรว่มรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

2. จาํนวนหมูบ่า้นไมม่น้ํีาเน่าเสยีสง่กลิน่เหมน็ 

   ความเชือ่มโยง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัขอนแก่น   

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาที่

ยัง่ยนื 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

  ยทุธศาสตรท์ี ่4 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

  เป้าประสงค ์ 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบรหิารจดัการทอ้งถิน่มากขึน้ มคีุณธรรมจรยิธรรม รอบรูก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การบรหิารจดั

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเปือยน้อยมีการจดัสรรทรพัยากรทําให้เกิดความพร้อมต่อการให้บรกิาร

ประชาชนมากยิง่ขึน้ 

ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค ์ 

1. บุคลากรไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถอยา่งต่อเน่ือง 

2. ประชาชนมคีวามพงึพอใจในคุณภาพในการใหบ้รกิารภาครฐั 

3. ยกระดบัการมสีว่นรว่มของประชาชนทุกภาคสว่น 

4. ทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็สามารถบรหิารจดัการและแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเอง 

5. สรา้งความมัน่คง  ปลอดภยั  สนัตสิขุ  และสมานฉนัของทุกภาคสว่น 

6. การจดัเกบ็รายไดข้ององคก์รมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 

   

กลยทุธท์ี ่1  การเพิม่สมรรนในการปฏบิตังิาน 

      แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

1. การพฒันาขดีความสามารถการทาํงานของบุคลกร 



2. การพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวตักรรมในการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีที่

ทนัสมยั 

       3.การเสรมิสรา้งการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทกุระดบั 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

       1.รอ้ยละของบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถ ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน 

2.จาํนวนกจิกรรม โครงการทีด่าํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศขององคก์ร 

3.จาํนวนหมูบ่า้นมกีารบรหิารและการจดัระเบยีบชุมชนทีด่ ี

4.รอ้ยละของประชาชนมคีวามพงึพอใจในคุณภาพในการใหบ้รกิารภาครฐั 

 

กลยทุธท่ี์  2  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี 

  แผนงานบริหารงานคลงั 

1. การพฒันาระบบบรหิารจดัการการเงนิ การคลงั และงบประมาณ 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1.รอ้ยละของการจดัเกบ็ไดเ้พิม่ขึน้ 

กลยทุธท่ี์ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี 

         แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

1. การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

2.จาํนวนประชาชนทีเ่ขา้รว่มประชาคม 

กลยทุธท่ี์ 4  การบริหารจดัการภายในองคก์ร 

   แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

1. สง่เสรมิการกระจายอาํนาจใหแ้ก่ภาคประชาชน  

    2 สง่เสรมิ สนบัสนุนและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหมใ่นการ  

  ปฏบิตังิานและบรกิารประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1.จาํนวนกจิกรรมทีด่าํเนินการ 

ความเช่ือมโยง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัขอนแก่น   

ยทุธศาสตรท์ี ่5  การพฒันาการบรหิารภาครฐั 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

       ยทุธศาสตรท์ี ่6 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี
 

 

ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาใน

อนาคต 

ของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค  SWOT 

  จากผลการวเิคราะหส์ภาพปัญหาดา้นต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลเปือยน้อย และสภาพความ

ต้องการของประชาชนโดยแท้จรงิ การประเมนิโดยวเิคราะหถ์งึโอกาส  และภาวะคุกคามหรอืขอ้จํากดั  อนั



เป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทัง้หมดเป็นการประเมิน

สถานภาพของท้องถิน่ในปัจจุบนั  โดยเป็นการตอบคําถามว่า  “ปัจจุบนัท้องถิน่อยู่จุดไหน” สําหรบัใชเ้ป็น

ประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป  ทัง้น้ีโดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การ

พจิารณาถงึปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ จุดแขง็ (Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจยัภายนอกไดแ้ก่โอกาส  

(Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเครือ่งมอื  สามารถวเิคราะหป์ระเมนิผลไดด้งัน้ี 

1.  จดุแขง็    (Stength-S) 

                       1.1  เทศบาลตําบลเปือยน้อย เป็นที่ราบสลบัที่ดอนเละเป็นดนิร่วนปนทรายเหมาะสําหรบัทําการเกษตร  คอื ออ้ย  

มนัสาํประหลงั เป็นพชืเศรษฐกจิ 

                      1.2   เทศบาลตําบลเปือยน้อย  มคีวามอุดมสมบูรณ์ของดนิและน้ํา มแีหล่งน้ําธรรมชาตไิหลผ่าน คอื ลําห้วยเลา

ใหญ่     และลาํหว้ยลาํพงัช ู  เป็นแหล่งอุดมสมบรูณ์ทางอาหาร 

                      1.3  ประชาชนในพืน้ที ่ มกีารอนุรกัษ์ประเพณีอนัดขีองทอ้งถิน่ไวด้ ี  ซึง่เป็นปัจจยัหน่ึงทีเ่อือ้ต่อการพฒันาภายใน

ตาํบล 

                      1.4  ประชาชนภายในพื้นที่เทศบาลตําบลเปือยน้อย  ค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในเกณฑ์ด ี 

สามารถจะเขา้มาเป็นตวัแทนของประชาชน   และสามารถขอความรว่มมอืเพือ่ชว่ยเหลอืในการของราชการได ้

 1.5  ในพื้นทีเ่ทศบาลตําบลเปือยน้อย   ประชาชนมกีารรวมกลุ่มอาชพี หลายกลุ่ม  มกีารจดัตัง้กลุ่มเป็นสหกรณ์มี

ความเขา้แขง็ในระดบัหน่ึง  

 1.6   มทีางหลวงแผน่ดนิ  2297  ผา่น  และมรีถประจาํทางวิง่ตลอดวนั 

 1.7  มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีพ่รอ้มจะทาํการปรบัปรุงหรอืพฒันาฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วของตาํบลและอําเภอได ้

 1.8  ผูนํ้าชุมชน เขา้มามบีทบาทในการมสี่วนร่วมและใหค้วามร่วมมอืการวางแผนพฒันาชุมชนกบัเทศบาลตําบล

เปือยน้อย  และหน่วยงานอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

  1.9 มีหอกระจายข่าว บอร์ดประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการทุกหมู่บ้าน ทําให้ประชาชนได้รบัข้อมูล

ขา่วสาร ประกาศต่างๆ ของหน่วยงานไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

 1.10 ผูบ้รหิารท้องถิน่ สมาชกิสภาท้องถิน่ และบุคลากรขององค์กรมวีสิยัทศัน์และยดึถอืแนวทางการบรหิารงาน

ตามหลกัธรรมาภบิาลเป็นสาํคญั 

      2.  จดุอ่อน     (Weakness – W) 

 2.1   ความขดัแยง้ภายในหมูบ่า้น ตาํบล  เป็นปัจจยัหน่ึงทีไ่มเ่อือ้ต่อการพฒันา 

 2.3   การมสีว่นรว่มจากภาคประชาชนอยูใ่นระดบัตํ่า 

 2.4   อตัราการวา่งงานมแีนวโน้มเพิม่ขึน้  

 2.5   รายจา่ยครวัเรอืนเพิม่ขึน้ ขณะทีร่ายไดเ้ทา่เดมิหรอืลดลง 

 2.6    การจดัสรรงบประมาณไมเ่พยีงพอ ต่อการพฒันา ไมค่รอบคลุมทุกดา้น 

 2.7  พืน้ทีบ่างแห่งยงัไม่ไดร้บัการพฒันาทางดา้น ทางสญัจร ไฟฟ้า แหล่งน้ํา การสาธารณูปโภคอื่น  ๆยงัดาํเนินการ

ไมค่รอบคลุมทุกพืน้ทีเ่น่ืองจากการขยายตวัของชุมชนทีไ่กลออกจากชุมชนเดมิมากขึน้     

3.  โอกาส   ( Opportunity  - O)       

 3.1 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560  กําหนดไว้ว่าการบรหิารราชการแผ่นดนิ เรื่องรฐัต้องกระจาย

อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในทอ้งถิน่ และส่งเสรมิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทําบรกิารสาธารณะและมสี่วน

ร่วมในการตดัสนิใจแกไ้ขปัญหาในพืน้ที ่และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ย่อมมคีวามเป็นอสิระในการกําหนดนโยบาย  การ



ปกครอง  การบรหิาร  การจดับรกิารสาธารณะทีม่คีวามหลากหลาย  การบรหิารงานบุคคล  การเงนิและการคลงัและมอีํานาจ

หน้าทีข่องตนเองโดยเฉพาะ   

 3.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  

กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจดัระบบบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น  โดยที่

หน่วยงานราชการสว่นกลางและสว่นภูมภิาคสง่เสรมิและสนบัสนุนการถ่ายโอนภารกจิใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตาม

แผนการกระจายอํานาจ 6  ด้าน  ทําใหเ้ทศบาลมโีอกาสไดร้บัการจดัสรรทัง้งบประมาณ  การฝึกอบรมความรู ้ ศกัยภาพของ

เจา้หน้าที่  และมอีํานาจหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  ป้องกนัและแก้ไขเพิม่มากขึ้น  ทําให้สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหา

ความเรง่ดว่นไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

3.3 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 เน้นการพฒันาเศรษฐกจิตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสรมิเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  

กระตุน้ใหชุ้มชนพึง่ตนเอง 

3.4 รฐับาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่

ประชาชน  เพื่อใหเ้กดิความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัประชาธปิไตย  เป็นการกระตุน้และส่งเสรมิใหป้ระชาชน

เขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ของตนเองมากขึน้ 

3.5 มกีารเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในภาครฐั  เน้นประสทิธภิาพ  ประหยดั เป็นธรรม โปร่งใส  เปิด

โอกาสใหภ้าคประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มคดิ  ตดัสนิใจ  และรว่มรบัผลประโยชน์ 

3.6 การเปลีย่นแปลงระบบการเลอืกตัง้ของทอ้งถิน่  จะทาํใหก้ารบรหิารงานของเทศบาลตําบลเปือย

น้อยมศีกัยภาพมากขึน้  และผูบ้รหิารจะมองปัญหาในภาพรวมมากขึน้ 

3.7   เทศบาลมอีํานาจและมอีสิระในการบรหิารงบประมาณทาํใหเ้กดิความคล่องตวั  และเกดิพฒันา

ในทุกดา้น 

3.8  เทศบาลตาํบลเปือยน้อย   อยูใ่นเขตอาํเภอทีจ่งัหวดัใหค้วามสนใจในการแกปั้ญหาภยัแลง้ 

3.9  เทศบาลตําบลเปือยน้อย   มเีสน้ทางการคมนาคมที่สะดวก ทําให้การขนส่งสนิค้า  และการ

เดนิทางไปเขตอื่น ๆ  ไดส้ะดวก  

3.10 เทศบาลตาํบลเปือยน้อย   มแีหล่งน้ํา คอื ลาํหว้ยเลาใหญ่   และลาํหว้ยลาํพงัช ู           

 

4.  อปุสรรค   ( Threat - T)       

4.1   สภาวการณ์สถานการณ์ทางการเมอืงและเศรษฐกจิในระดบัประเทศและภูมภิาคส่งผลต่อการ

พฒันาทอ้งถิน่ ทีไ่มม่คีวามต่อเน่ืองกนั มกัมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายอยูบ่่อยครัง้ 

4.2   ค่านิยมเยาวชนอนาคตของตําบลมแีนวโน้ม ฟุ่มเฟือย  ให้ความสําคญัความเป็นไทยน้อย 

สนใจอารยะธรรมต่างชาตมิากขึน้ 

4.3  เทคโนโลยเีปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นําไปสู่ปัญหาทางสงัคม เน่ืองจากประชาชนไม่ทนัต่อการ

เปลีย่นแปลงนัน้                 

4.4   การเกดิภยัธรรมชาตซ้ํิาซากอยูเ่ป็นประจาํทุกปี  เชน่  ภยัแลง้  น้ําทว่ม เป็นตน้ 

4.5   ปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิทีไ่มส่ามารถขจดัปัญหาไดห้มดสิน้  

4.6   ราคาพชืผลและผลผลติทางการเกษตรตกตํ่าทาํใหเ้กษตรกรมรีายไดไ้มเ่พยีงพอต่อการยงัชพี 

6. ภารกิจ อาํนาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภารกจิทัง้ 7  ดา้น ตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหน้าทีข่องเทศบาล ใหว้เิคราะห ์ภารกจิ

ดงักล่าวสามารถแกไ้ขปัญหาของเทศบาลตาํบลเปือยน้อย ไดอ้ยา่งไร ทัง้น้ีใหพ้จิารณาถงึความตอ้งการของ



ประชาชนในเขตพืน้ทีด่ว้ยการดาํเนินการของเทศบาลควรใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต ิแผนพฒันาอาํเภอ แผนพฒันาจงัหวดั นโยบายของรฐับาล และนโยบายของผูบ้รหิารเทศบาล 

นําภารกจิทีไ่ดว้เิคราะหต์ามขอ้ 5 นํามากาํหนดภารกจิหลกั และภารกจิรอง เชน่ เทศบาลตาํบล

เปือยน้อย  วเิคราะหแ์ลว้พจิารณาเหน็วา่ภารกจิหลกัและภารกจิรอง ทีต่อ้งดาํเนินการ ไดแ้ก่  

6.1 ภารกิจหลกั 

6.1.1 การพฒันาและปรบัปรุงถนน ไฟฟ้า ประปาหมูบ่า้น แหล่งน้ํา 

6.1.2 การพฒันาและปรบัปรุงแหล่งทอ่งเทีย่วควบคูไ่ปกบัการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

6.1.3 การพฒันาและสง่เสรมิอาชพีใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรฐับาล“ หน่ึงตาํบลหน่ึง  

ผลติภณัฑ ์  6.1.4 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิใหม้ัน่คงและยัง่ยนื 

6.2 ภารกิจรอง 

6.2.1   สง่เสรมิการศกึษา การเล่นกฬีา การสงเคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา    

และผูด้อ้ยโอกาส 

6.2.2 บาํรุงรกัษาจารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ 

6.2.3 การพฒันาองคก์ร บุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้หท้นัสมยัและบรกิาร

ประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวก รวดเรว็และถกูตอ้ง 

6.2.4 ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายกาํหนด 
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