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ส"วนที่ ๑  

สภาพทั่วไปและข4อมูลพื้นฐาน 

(๑) ด&านกายภาพ 

 ๑) ท่ีต้ังของหมู0บ2านหรือชุมชนหรือตำบล 

  ทำเลท่ีต้ัง    มีอาณาเขตพ้ืนท่ีติดต0อกับท2องถ่ินใกล2เคียง  ดังน้ี 

   ทิศเหนือ ติดต0อกับ บ2านส2มปHอยน2อย  ต.ขามปJอม  อ.เปKอยน2อย 

   ทิศใต2 ติดต0อกับ บ2านเก0าค2อ  ต.สระแก2ว  อ.เปKอยน2อย 

   ทิศตะวันออก ติดต0อกับ บ2านโคกก0อง  ต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 

   ทิศตะวันตก ติดต0อกับ บ2านวังม0วง  ต.วังม0วง  อ.เปKอยน2อย 

  พ้ืนท่ี   เทศบาลตำบลเปKอยน2อย    มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ  ๑๒.๗๕  ตารางกิโลเมตร 
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 ๒) ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลเปKอยน2อย เปVนสภาพพื้นที่แบบลูกฟูก มีลักษณะ

เปVนปHาโปร0งสลับทุ0งนา  สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  ๑๕๐ – ๓๐๐ เมตร   

 ๓) ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีสภาพภูมิอากาศเปVนแบบทุ0งหญ2าในเขตร2อน  คือ มีฝนตก

สลับกับแห2งแล2งได2รับอิทธิพลจากกลุ0มมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ 

 ๔) ลักษณะของดิน 

  ลักษณะพื้นดินโดยทั่วไปเปVนดินร0วนปนทราย  ไม0อุ2มน้ำ  มีความอุดมสมบูรณaของดินต่ำ   

มีแหล0งน้ำหรือแม0น้ำท่ีสำคัญ  คือห2วยลำพังชู   ห2วยวังตับควาย  บึงหนองแวง  สระวงษa  สระหนองแวง  หนอง

คุยมักเค็ง 

(๒) ด&านการเมือง / การปกครอง 

 ๑) เขตการปกครอง 

  เทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ  ๑๒.๗๕  ตารางกิโลเมตร  มีหมู0บ2านใน

เขตปกครองจำนวน ๑๐ หมู0บ2าน   ครอบคลุมพ้ืนท่ี  ๒ ตำบล  ดังน้ี 

 

ลำดับท่ี หมู/บ0าน กำนัน / ผู0ใหญ/บ0าน หมายเหตุ 

ตำบลเป=อยน0อย 

๑. บ2านหัวขัว  หมู0ท่ี ๑ นายสว0าง  น2อยลำ  

๒. บ2านเปKอยน2อย  หมู0ท่ี ๒ นางสายฝน  ประโคทัง  

๓. บ2านหัวฝาย  หมู0ท่ี ๓ นายสมร  มาตรบรรเทา  

๔. บ2านโนนเหล่ือม  หมู0ท่ี ๔ นายวิจิตร  ต้ังตระกูล กำนันตำบลเปKอยน2อย 

๕. บ2านขอนแก0นน2อย  หมู0ท่ี ๕ นายปรีชา  เฮียงโยธา  

๖. บ2านดอนนาโน  หมู0ท่ี ๖ นายคำผง  ชาดี  

๗. บ2านหัวขัว  หมู0ท่ี ๗ นายเชิดศักด์ิ  โชควิริยะ  

ตำบลสระแก0ว 

๘. บ2านวังหิน  หมู0ท่ี ๒ นายปiญญา  รินไธสง  

๙. บ2านหนองบัวน2อย  หมู0ท่ี ๔ นายวีระ  แตกหนองโน  

๑๐. บ2านวังหิน  หมู0ท่ี ๗ นายบุญมี  แก2วอาษา กำนันตำบลสระแก2ว 
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 ๒) การเลือกต้ัง 

  การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตำบลเป=อยน0อย   

   เทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชนโดยตรง  

จำนวน  ๑  คน  และมีรองนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการแต0งต้ังจากนายกเทศมนตรี  จำนวน  ๒  คน   ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรีที่มาจากการแต0งตั้งจากนายกเทศมนตรี  จำนวน ๑ คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรีที่มา

จากการแต0งตั้งจากนายกเทศมนตรี  จำนวน  ๑  คน  โดยมีผู2มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน ๔,๖๓๕  คน  แยกเปVน

ชาย ๒,๒๐๗ คน  หญิง  ๒,๔๒๘ คน 

   ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเปKอยน2อย  เมื่อวันที่ ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๔  ได2แก0  

นายนิกร  เทศต2อม  และได2แต0งต้ังคณะผู2บริหาร  ดังน้ี 

    ๑. นายนิกร  เทศต2อม    นายกเทศมนตรีตำบลเปKอยน2อย 

    ๒. นายบุญมี  ขันภักดี    รองนายกเทศมนตรี คนท่ี ๑ 

    ๓. นายสวัสด์ิ  ปlกะตัง    รองนายกเทศมนตรี คนท่ี ๒ 

    ๔. นางสมัย  หล2าหาร    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

    ๕. นายบุญจันทรa  พระจันสี    เลขานุการนายกเทศมนตรี 

  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเป=อยน0อย 

   เทศบาลตำบลเปKอยน2อยมีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน  ๑๒  โดยแบ0งเขตการเลือกต้ัง  

ออกเปVน ๒ เขต  ดังน้ี 

    เขตเลือกต้ังท่ี ๑   

     มีสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  ๖  คน  โดยมีผู2มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน๒,๒๔๕ คน  

แยกเปVนชาย ๑,๐๗๘ คน  หญิง ๑,๑๖๗ คน   ซ่ึงประกอบด2วยหมู0บ2าน  ดังน้ี 

  ๑. บ2านเปKอยน2อย  หมู0ท่ี  ๒    ตำบลเปKอยน2อย 

  ๒. บ2านหัวฝาย   หมู0ท่ี  ๓    ตำบลเปKอยน2อย 

  ๓. บ2านโนนเหล่ียม   หมู0ท่ี  ๔    ตำบลเปKอยน2อย  

     ๔. บ2านหัวขัว   หมู0ท่ี  ๗   ตำบลเปKอยน2อย 

    ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปKอยน2อย เขตเลือกตั้งที่ ๑   เมื่อวันท่ี 

๒๘  มีนาคม ๒๕๖๔  ได2แก0 

     ๑. นายสุพันธa  แทนซิน 

     ๒. นายพิเชษ  สร2อยเพชร 

     ๓. นายนิคม  ธรรมรัตนa 

     ๔. นายบุญมี  จงคำ 
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     ๕. นายแว0น  ชาดี 

     ๖. นายเสวตร  หล2ากันหา 

    เขตเลือกต้ังท่ี ๒  

     มีสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  ๖  คน  โดยมีผู2มีสิทธิเลือกต้ัง  จำนวน ๒,๓๘๗ คน  

แยกเปVนชาย ๑,๑๒๘ คน  หญิง ๑,๒๕๙ คน   ซ่ึงประกอบด2วยหมู0บ2าน  ดังน้ี 

  ๑. บ2านหัวขัว  หมู0ท่ี  ๑   ตำบลเปKอยน2อย 

  ๒. บ2านขอนแก0นน2อย หมู0ท่ี  ๕    ตำบลเปKอยน2อย 

  ๓. บ2านดอนนาโน   หมู0ท่ี  ๖    ตำบลเปKอยน2อย  

     ๔. บ2านวังหิน   หมู0ท่ี  ๒   ตำบลสระแก2ว 

     ๕. บ2านหนองบัวน2อย หมู0ท่ี  ๔ ตำบลสระแก2ว 

     ๖. บ2านวังหิน หมู0ที  ๗ ตำบลสระแก2ว 

    ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปKอยน2อย เขตเลือกตั้งที่ ๒   เมื่อวันท่ี 

๒๘  มีนาคม ๒๕๖๔  ได2แก0 

     ๑. นายสุรชัย  พรมมา 

     ๒. นายรัฐพงษa  ปะทะกะ 

     ๓. นางทองปน  พรมมา 

     ๔. นายสมบัติ  ทาทอง 

     ๕. นายประพัฒนa  ปlกะตัง 

     ๖. นายปรีชา  วิเชาวa 

(๓) ประชากร 

 ในเขตพื ้นท่ีเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีครัวเรือน จำนวน  ๑,๕๘๑  ครัวเรือน  และมี

ประชากร จำนวน  ๕,๘๘๕   คน  โดยแบ0งเปVน  ชาย  จำนวน ๒,๘๕๗  คน    หญิง  จำนวน ๓,๐๒๘ คน  ซ่ึง

สามารถแยกเปVนช0วงอายุได2ดังต0อไปน้ี 

 

ช0วงอายุ 
จำนวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

๑. อายุ ๐ - ๕ ปr ๑๖๐ ๑๔๒ ๓๐๒ 

๒. อายุ ๖ - ๑๐ ปr ๑๘๐ ๑๘๒ ๓๖๒ 

๓. อายุ ๑๑ - ๑๕ ปr ๑๘๐ ๑๗๑ ๓๕๑ 

๔. อายุ ๑๖ - ๒๐ ปr ๑๗๒ ๑๗๕ ๓๔๗ 
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ช0วงอายุ 
จำนวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

๕. อายุ ๒๑ - ๒๕ ปr ๑๙๓ ๒๑๐ ๔๐๓ 

๖. อายุ ๒๖ - ๓๐ ปr ๒๑๗ ๒๒๐ ๔๐๓ 

๗. อายุ ๓๑ - ๓๕ ปr ๒๑๑ ๒๒๐ ๔๓๗ 

๘. อายุ ๓๖ - ๔๐ ปr ๒๒๔ ๑๗๙ ๓๙๐ 

๙. อายุ ๔๑ - ๔๕ ปr ๒๒๘ ๒๖๓ ๔๙๑ 

๑๐. อายุ ๔๖ - ๕๐ ปr ๒๔๔ ๒๖๖ ๕๑๐ 

๑๑. อายุ ๕๑ - ๕๕ ปr ๒๓๔ ๒๖๗ ๕๐๑ 

๑๒. อายุ ๕๖ - ๖๐ ปr ๒๐๐ ๒๒๓ ๔๒๓ 

๑๓. อายุ ๖๑ ปr ข้ึนไป ๔๑๔ ๔๐๘ ๕๒๒ 

รวม ๒,๘๕๗ ๓,๐๒๘ ๕,๘๘๕ 

(๔) สภาพสังคม 

 ๑) การศึกษา 

  ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีสถานศึกษา จำนวน ๘ แห0ง  ดังน้ี 

  ๑. ระดับก0อนวัยเรียน  จำนวน ๒ แห0ง  คือ 

   - ศูนยaพัฒนาเด็กเล็กบ2านโนนเหล่ือม  สังกัด เทศบาลตำบลเปKอยน2อย 

   - ศูนยaพัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง  สังกัด เทศบาลตำบลเปKอยน2อย 

  ๒. ระดับช้ันอนุบาล  จำนวน ๑  แห0ง  คือ 

   - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  สังกัด เทศบาลตำบลเปKอยน2อย 

  ๓ ระดับช้ันอนุบาล - ประถมศึกษา  จำนวน ๔ แห0ง  คือ 

   - โรงเรียนชุมชนบ2านหัวขัว  สังกัด  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก0น เขต ๒ 

   - โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก0น เขต ๒ 

   - โรงเรียนบ2านวังหิน - เก0าค2อ  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก0น เขต ๒ 

   - โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา  สถานศึกษาเอกชน 

  ๔. ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  ๑  แห0ง  คือ 

   - โรงเรียนเปKอยน2อยศึกษา  สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก0น 
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 ๒) สาธารณสุข 

                ในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีสถานบริการสาธารณสุขท่ีให2บริการด2านสุขภาพอนามัย

ของประชาชนแยกเปVนดังน้ี 

   โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด ๓๐ เตียง  จำนวน   ๑   แห0ง   

   คลินิกแพทยa จำนวน ๑ แห0ง 

   สถานพยาบาลผดุงครรภa จำนวน ๒ แห0ง 

   ร2านขายยาแผนปiจจุบัน จำนวน ๒ แห0ง 

   ร2านขายยาแผนโบราณ จำนวน - แห0ง 

(ท่ีมา  :   โรงพยาบาลเปKอยน2อย   อำเภอเปKอยน2อย) 

 ๓) อาชญากรรม 

  ในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีสถานีตำรวจตั้งอยู0ในพื้นท่ี  จำนวน ๑ แห0ง  คือ สถานี

ตำรวจภูธรเปKอยน2อย  ซ่ึงมีหน2าท่ีในการดูแลเก่ียวกับอาชญากรรม 

 ๔) ยาเสพติด 

  ในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีหน0วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปiญหายาเสพติดคือ ที่ทำ

การปกครองอำเภอเปKอยน2อย  สถานีตำรวจภูธรเปKอยน2อย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปKอยน2อย  และ

เทศบาลตำบลเปKอยน2อย 

 ๕) การสังคมสงเคราะหa 

  ในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีผู2ท่ีได2รับการช0วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล  ดังน้ี 

   - ผู2สูงอายุ  จำนวน ๙๕๖ คน    ได2รับการช0วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล  จำนวน 

๙๕๖  คน 

   - ผู2พิการทุพพลภาพ  จำนวน ๑๕๙ คน  ได2รับการช0วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล  

จำนวน ๑๕๙ คน 

   - ผู2ปHวยเอดสa   จำนวน ๙ คน  ได2รับการช0วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล  จำนวน ๙   

คน 

(๕) ระบบบริการพื้นฐาน 

 ๑) การคมนาคมขนส0ง  

  เส2นทางในการสัญจรภายในเขตเทศบาลเปVนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมาตรฐาน  และ

มีทางหลวงชนบท หมายเลข ๒๒๙๗  เส2นทางหลักในการสัญจรระหว0างตำบล 
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 ๒) การไฟฟJา 

  เทศบาลตำบลเปKอยน2อย    มีหน0วยบริการไฟฟJาส0วนภูมิภาคอำเภอเปKอยน2อยตั้งอยู0ในเขต

เทศบาล  และมีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟJาใช2จำนวน  ๑,๕๘๑   ครัวเรือน คิดเปVนร2อยละ ๑๐๐ ของจำนวน

ครัวเรือนท่ีมีอยู0ในเขตเทศบาล    (ท่ีมา  :  สำนักงานไฟฟJาอำเภอบ2านไผ0) 

 ๓) การประปา 

  เทศบาลตำบลเปKอยน2อย   ไม0มีหน0วยงานการประปาส0วนภูมิภาค   หมู0บ2านที่อยู0ในเขต

เทศบาล  ๑๐ หมู0บ2านมีระบบประปาประจำหมู0บ2าน  จำนวน  ๑๐  หมู0บ2าน   ส0วนสระน้ำจะมีทุกหมู0บ2านใน

เขตเทศบาล  ประชาชนในพื ้นที ่   จะมีปiญหาอย0างมากในช0วงฤดูแล2ง   ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค    

(ท่ีมา  :  ข2อมูลจากหมู0บ2าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย) 

 ๔) โทรศัพทa 

  ในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย มีจำนวนผู2ใช2โทรศัพทa   จำนวน   ๓๘๔  ราย  ปiญหา

เกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมได2แก0    อัตราค0าบริการ  ประสิทธิภาพในการให2บริการ  และความไม0

พอเพียงต0อความต2องการของชุมชน   (ท่ีมา  :  สำนักบริการโทรศัพทa อ.เปKอยน2อย) 

 ๕) ระบบโลจิสติกสa (Logistics) หรือการขนส0ง 

  เทศบาลตำบลเปKอยน2อยมีหน0วยบริการไปรษณียa และโทรเลขเปKอยน2อยตั้งอยู0ในเขต

เทศบาล    จำนวน   ๑ แห0ง  และบริษัทขนส0งของเอกชน  จำนวน  ๒  แห0ง 

(๖) ระบบเศรษฐกิจ 

 ๑) การเกษตร 

  เทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีพ้ืนท่ีทำการเกษตรกรรม  ประมาณ  ๑๐,๖๘๐  ไร0 แยกเปVน

ดังน้ี 

   พ้ืนท่ีทำนา จำนวน ๘,๕๐๐ ไร0 

   พ้ืนท่ีทำไร0 จำนวน ๑,๘๐๐ ไร0 

   พ้ืนท่ีทำสวน / อ่ืน ๆ จำนวน ๓๘๐ ไร0 

                                    (ท่ีมา  :  สำนักงานเกษตรอำเภอเปKอยน2อย) 

 ๒) การประมง 

  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย ไม0ทำการประมงเปVนอาชีพ  มีเพียงสำหรับการ

ใช2ประกอบอาหารภายในครัวเรือน 

 ๓) การปศุสัตวa 

  ในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีปริมาณสัตวaที่สำคัญ  ซึ่งเปVนสัตวaเศรษฐกิจในท2องถ่ิน

ได2แก0 โค , กระบือ , สุกร , ไก0 , เปVด 
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 ๔) การบริการ 

   ในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีการบริการทั่วไป เปVนแบบธุรกิจขนาดเล็ก ได2แก0 ร2าน

ตัดผม ร2านซ0อมรถ ล2างรถ เปVนต2น 

 ๕) การท0องเท่ียว 

  ในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีสถานท่ีท0องเท่ียวท่ีสำคัญ ได2แก0  ปราสาทเปKอยน2อย  ซ่ึง

ได2มีการจัดงานประเพณี “ศิวะราตรี  ปูชณียาลัย  ปราสาทเปKอยน2อย” ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๕  ของทุกปr  

ซึ่งจัดให2มีการแสดง แสง  สี  เสียง  เกี่ยวกับประวัติความเปVนมาของปราสาทเปKอยน2อย และจัดให2มีประเพณี 

ผูกเส่ียวแบบโบราณ  ซ่ึงเปVนประเพณีท่ีสำคัญของจังหวัดขอนแก0น  ซ่ึงมีต2นกำเนิดจากอำเภอเปKอยน2อย   ทำให2

เปVนท่ีสนใจของนักท0องเท่ียวท่ัวไป 

 ๖) อุตสาหกรรม 

  ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  ไม0มีโรงงานอุตสาหกรรม  และส0วนมากเปVนการทำ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

   ๗) การพาณิชยaและกลุ0มอาชีพ 

  ในด2านการพาณิชยกรรม ในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีผู2ต2องการจดทะเบียน เพ่ือ

ประกอบธุรกิจการค2า  แยกเปVนดังน้ี 

   - บริษัท จำกัด จำนวน     ๑ แห0ง 

   - ห2างหุ2นส0วนจำกัดสามัญส0วนบุคคล จำนวน     ๗ แห0ง 

   - ร2านค2าปลีก จำนวน ๔๘ แห0ง 

   - ร2านค2าส0ง จำนวน ๕ แห0ง 

  กลุ0มอาชีพ ในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อยมีกลุ0มอาชีพ  จำนวน   ๑๐   กลุ0ม 

   ๑. กลุ0มทอส่ือจากต2นกก “กู0 ก่ี กก”  บ2านหัวขัว หมู0ท่ี  ๑  ตำบลเปKอยน2อย   

   ๒. กลุ0มปลูกผักปลอดสารพิษ  บ2านเปKอยน2อย  หมู0ท่ี  ๒ ตำบลเปKอยน2อย  

   ๓. กลุ0มแปรรูปเน้ือสัตวa  บ2านหัวฝาย  หมู0ท่ี  ๓  ตำบลเปKอยน2อย 

   ๔. กลุ0มปลูกหม0อนเล้ียงไหม  บ2านโนนเหล่ืยม  หมู0ท่ี  ๔ ตำบลเปKอยน2อย 

   ๕. กลุ0มทำไม2กวาดทางมะพร2าว   บ2านขอนแก0นน2อย  หมู0ท่ี  ๕ ตำบลเปKอยน2อย  

   ๖. กลุ0มนวดแผนไทย  บ2านดอนนาโน  หมู0ท่ี ๖ ตำบลเปKอยน2อย 

   ๗. กลุ0มสานกระต๊ิบข2าว บ2านหัวขัว  หมู0ท่ี  ๗  ตำบลเปKอยน2อย  

   ๘. กลุ0มทำขนมไทย  บ2านวังหิน  หมู0ท่ี  ๒  ตำบลสระแก2ว 

   ๙. กลุ0มทอผ2าด2าย “ปiญ ปi�น ปi�น” บ2านหนองบัวน2อย  หมู0ท่ี  ๔  ตำบลสระแก2ว  

   ๑๐. กลุ0มผลิตภัณฑaน้ำยาทำความสะอาด  บ2านวังหิน  หมู0ท่ี  ๗ ตำบลสระแก2ว  
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 ๘) แรงงาน 

  จากการสำรวจข2อมูลพื้นฐานพบว0า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปr อยู0ในกำลังแรงงาน 

ร2อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส0วนกับจังหวัด ร2อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว0ามาก  แต0ค0าแรงในพื้นท่ีต่ำกว0า

ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด2านการเกษตร  ประชากรอายุระหว0าง  ๒๕ – ๕๐ ปr บางส0วน ไปรับจ2าง

ทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต0างประเทศ  ปiญหาที่พบคือ ประชากรต2องไปทำงานนอกพื้นที่ใน

เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห2างร2านใหญ0ๆ  เพราะในพื้นที่ไม0มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ2าง

แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีส0วนมากเปVนท่ีอยู0อาศัย  ปiญหาน้ียังไม0สามารถแก2ไขได2 

(๗) ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 ๑) การนับถือศาสนา 

  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อยนับถือศาสนาพุทธ   และมีวัดในเขตเทศบาล  

จำนวน   ๑๐  แห0ง  แยกเปVนดังน้ี 

   ๑. วัดธาตุกู0ทอง  บ2านหัวขัว  หมู0ท่ี ๑  ตำบลเปKอยน2อย 

   ๒. วัดโนนเมือง  บ2านหัวขัว  หมู0ท่ี ๑  ตำบลเปKอยน2อย 

   ๓. วัดศรีสว0างวงษa  บ2านเปKอยน2อย  หมู0ท่ี ๒  ตำบลเปKอยน2อย   

   ๔. วัดสิงหaทอง  บ2านหัวฝาย  หมู0ท่ี ๓  ตำบลเปKอยน2อย 

   ๕. วัดศรีสมพร  บ2านโนนเหล่ือม  หมู0ท่ี ๔  ตำบลเปKอยน2อย 

   ๖. วัดโพธ์ิชัย  บ2านขอนแก0นน2อย  หมู0ม่ี ๕  ตำบลเปKอยน2อย 

   ๗. วัดอุดรมีชัย  บ2านดอนนาโน หมู0ท่ี ๖  ตำบลเปKอยน2อย 

   ๘. วัดปHานาล2อม  บ2านหัวขัว  หมู0ท่ี ๗  ตำบลเปKอยน2อย  

   ๙. วัดสายทอง  บ2านวังหิน  หมู0ท่ี ๒  ตำบลสระแก2ว 

   ๑๐ วัดอุดร  บ2านหนองบัวน2อย  หมู0ท่ี ๔  ตำบลสระแก2ว 

 ๒) ประเพณีและงานประจำปr 

  ประเพณีที ่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  ได2แก0 ประเพณีผูกเสี ่ยวอย0างเปVน

ทางการ  ซ่ึงเปVนประเพณีประจำจังหวัดขอนแก0น  และถือกำเนิดข้ึนจากอำเภอเปKอยน2อย 

  งานประจำปr ในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  ที่เปVนท่ีนิยมของนักท0องเที่ยวทั่วไป  และ

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่บริเวณโดยรอบ  ได2แก0  งานประเพณี “ศิวะราตรี  ปูชณียาลัย  ปราสาทเปKอยน2อย”  

ซึ่งเปVนงานประเพณีประจำอำเภอเปKอยน2อย  ท่ีมีนักท0องเที่ยว และประชาชนทั่วไปโดยรอบพื้นที่เข2ามาร0วมชม

งานเปVนจำนวนมาก  ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๕  ของทุกปr  โดยมีผู2ว0าราชการจังหวัดขอนแก0น  และ

นายกองคaการบริหารส0วนจังหวัดขอนแก0น  ร0วมเปlดงานเปVนประจำทุกปr 
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  งานประเพณีประจำปrท่ัวไป  ในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  ได2แก0  

            - งานประเพณีสงกรานตa 

             - งานประเพณีบุญบ้ังไฟ 

                  - งานประเพณีลอยกระทง 

       - งานบุญกฐิน  

  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีสภาพความเปVนอยู0แบบเรียบง0าย  เปVนสังคม

ชนบทกึ่งสังคมเมือง  สภาพบ2านเรือนที่อยู0อาศัย  การประกอบอาชีพ หรือในด2านอื่น ๆ ยังคงรักษาจารีต

ประเพณีด้ังเดิม ตามสภาพความเปVนอยู0ท่ัวไปของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ๓) ภูมิปiญญาท2องถ่ิน  ภาษาถ่ิน 

  ภูมิปiญญาท2องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได2อนุรักษaภูมิปiญญาท2องถิ่น  ได2แก0  วิธีการ

ทำเครื่องจักสารใช2สำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ2าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต2นกก  และ

วิธีการจับปลาธรรมชาติ   

  ภาษาถ่ิน  พูดภาษาอีสาน 

 ๔) OTOP  สินค2าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

  OTOP  สินค2าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย ได2แก0 

   - เสื่อกก  ซึ่งเปVนผลิตภัณฑaจากกลุ0ม  “ กู0  กี่  กก ”  บ2านหัวขัว  หมู0ที่ ๑  ตำบล   

เปKอยน2อย  ซ่ึงผลิตเส่ือท่ีทอจากต2นกก  ท่ีมีลวดลายท่ีมีเอกลักษณaเฉพาะ ได2แก0  ลายศิลานิมิต  ลายปทุมเทวา 

   - ผักปลอดสารพิษ  จากกลุ0มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ  บ2านเปKอยน2อย  หมู0

ท่ี ๒  ตำบลเปKอยน2อย  

   - ไส2กรอกหมู  จากกลุ0มแปรรูปเน้ือสัตวa  บ2านหัวฝาย  หมู0ท่ี ๓  ตำบลเปKอยน2อย   

   - เส2นไหม  จากกลุ0มปลูกหม0อนเล้ียงไหม  บ2านโนนเหล่ือม หมู0ท่ี ๔  ตำบลเปKอยน2อย  

   - ไม2กวาดทางมะพร2าว  จากกลุ0มไม2กวาดทางมะพร2าว  บ2านขอนแก0นน2อย  หมู0ที่ ๕  

ตำบลเปKอยน2อย 

   - การนวดแผนไทย จากกลุ0มนวดแผนไทย  บ2านดอนนาโน หมู0ท่ี ๖  ตำบลเปKอยน2อย 

   - กระติบข2าวจากต2นกก  จากกลุ 0มสานกระติบข2าว  บ2านหัวขัว หมู 0ที ่ ๗  ตำบล          

เปKอยน2อย 

   - ขนมดอกจอก  จากกลุ0มทำขนมไทย  บ2านวังหิน หมู0ท่ี ๒  ตำบลสระแก2ว 

   - ผลิตภัณฑaจากผ2าด2าย   จากกลุ0มทอผ2าด2าย “ ปiญ ปi�น ปi�น ” บ2านหนองบัวน2อย หมู0ท่ี 

๔  ตำบลสระแก2ว 

   - ผลิตภัณฑaน้ำยาทำความสะอาด  จากกลุ0มผลิตภัณฑaน้ำยาทำความสะอาด บ2าน      

วังหิน  หมู0ท่ี  ๗ ตำบลสระแก2ว 



  

แผนพัฒนาท)องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลเป@อยน)อย  ๑๑ 

 

(๘) ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ๑) น้ำ 

  ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย ช0วงฤดูแล2งประสบปiญหาเปVนอย0างมาก  ห2วย หนอง 

คลอง บึง  ไม0สามารถกักเก็บน้ำได2 เนื่องจากไม0มีระบบชลประทานที่ดี ประชาชนในท2องถิ่นขาดแคลนน้ำ

อุปโภคบริโภค  ในเขตเทศบาลมีแหล0งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  คือ  ห2วยลำพังชู  ห2วยวังตับควาย  สระวงษa  บึง

หนองแวง  สระหนองแวง  หนองคุยมักเค็ง  นอกจากนี้แล2วใช2น้ำอุปโภคบริโภคจากบ0อบาดาล     เพื่อแก2ไข

ปiญหาความเดือดร2อนของประชาชนในท2องถิ่น  องคaกรภาครัฐที่รับผิดชอบในด2านนี้ก็ได2ช0วยเหลือบรรเทาความ

เดือดร2อน แต0ก็ไม0เพียงพอต0อความต2องการของชุมชน 

 ๒) ปHาไม2 

  ในเขตเทศบาลตำบลเปKอยน2อย  มีสภาพพื้นที่เปVนแบบลูกฟูก  มีลักษณะเปVนปHาโปร0ง   

สลับทุ0งนา  เทศบาลกำลังดำเนินการปลูกปHาไม2ในพื้นที่ที่เปVนสาธารณะประโยชนaที่มีอยู0ในเขตเทศบาลโดย

ดำเนินการประชาสัมพันธaให2ประชาชนได2มีส0วนร0วมในการรักษาและอนุรักษaทรัพยากรปHาไม2ให2อุดมสมบูรณa

ต0อไป 

 

 

 


