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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  

 

 
 

1.1 ที่ตั้งของจังหวัด  ชุมชน ต าบล หรือหมู่บ้าน 

              เดิมต าบลโนนเพ็ดเป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอบัวใหญ่ ต่อ กระทรวงมหาดไทยได้
ประกาศยกฐานะให้อยู่เขตการปกครองของอ าเภอประทาย  ต าบลโนนเพ็ดประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน   ใน ปี พ.ศ.
2537 ได้ยกฐานะการปกครองเป็น”สภาต าบลโนนเพ็ด”และวันที่  16 ธันวาคม 2539 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ประกาศ เปลี่ยนฐานะ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด จนถึงปัจจุบัน 
 ที่ตั้งต าบล   ต าบลโนนเพ็ด เป็น 1 ใน 13  ต าบลของอ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  มีสภาพทาง
กายภาพเป็นที่ราบสูง  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา  มีที่ลุ่มบ้างเล็กน้อย มีล าห้วยธรรมชาติไหลผ่านและมีปุาไม้เล็กน้อย  

อาณาเขต  
      มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้ 

           ทิศเหนือ          ติดต่ออ าเภอพล อ าเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะใต ้        ติดต่อกับต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย 
 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  และอ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลวังไม้แดง อ าเภอประทาย 
                โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอประทาย  ห่างจากตัวอ าเภอ 
ระยะทาง 21 กิโลเมตร บนเส้นทางหลวงชนบท  บ้านเตยกระโตน – บ้านหนองบัวนาค ต าบลโนนเพ็ด  มีพ้ืนที่
ประมาณ  51  ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 16,250 ไร่  โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน   
 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวนาค    
 หมู่ที่ 2 บ้านหนองช่างตาย    
 หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ 
 หมู่ที่ 4 บ้านหนองคอกควาย 
 หมู่ที่ 5 บ้านโนนเพ็ด 
 หมู่ที่ 6 บ้านเมืองดู่ 
 หมู่ที่ 7 บ้านหนองจันสอน 
 หมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพาน 
 หมู่ที่ 9 บ้านหนองห่าง 
                  หมู่ที่ 10    บ้านกุดฆ้องวงค์ 
                  หมู่ที่ 11    บา้นหนองม่วง 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 
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พิกัดหมู่บ้านเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

หมู่ท่ี 1 บา้นหนองบวันาค 

พิกดั UTM X 251364 UTM Y 1738881 

มีพืน้ท่ี 5.119 ตร.กม. 

หมู่ท่ี 11 บา้นกดุฆอ้งวงค ์

พิกดั UTM X 251745 UTM Y 1738831 

มีพืน้ท่ี 3.52 ตร.กม. 

หมู่ท่ี 11 บา้นหนองม่วง 

พิกดั UTM X 251521 UTM Y 1738825 

มีพืน้ท่ี 3.41 ตร.กม. 

หมู่ท่ี 7 บา้นหนองจนัสอน 

พิกดั UTM X 249918 UTM Y 1735984 

มีพืน้ท่ี 2.55 ตร.กม. 

หมู่ท่ี 8 บา้นหวัสะพาน 

พิกดั UTM X 252428 UTM Y 1736456 

มีพืน้ท่ี 2.95 ตร.กม. หมู่ท่ี 5 บา้นโนนเพ็ด 

พิกดั UTM X 252615 UTM Y 1734675 

มีพืน้ท่ี 6.84 ตร.กม. 

หมู่ท่ี 3 บา้นหนองไผ่ 

พิกดั UTM X 251745 UTM Y 1738831 

2.26 ตร.กม. 

หมู่ท่ี 6 บา้นเมืองดู ่

พิกดั UTM X 254124 UTM Y 1733326 

มีพืน้ท่ี 6.15 ตร.กม. 

หมู่ท่ี 2 บา้นหนองช่างตาย 

พิกดั UTM X 252442 UTM Y 1732429 

มีพืน้ท่ี 5.87 ตร.กม. 

หมู่ท่ี 4 บา้นหนองคอกควาย 

พิกดั UTM X 249763 UTM Y 1732429 

มีพืน้ท่ี 4.55 ตร.กม. หมู่ท่ี 9 บา้นหนองหา่ง 

พิกดั UTM X 251544 UTM Y 1731433 

มีพืน้ท่ี 4.77 ตร.กม. 
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1.2 ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทุ่งนาที่ลุ่มบ้างเล็กน้อยมีห้วยธรรมชาติ ไหล
ผ่านและมีปุาไม้เล็กน้อย ดินเป็นดินร่วนปนทรายมีลูกรังปะปนและพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็มขาดความสมบูรณ์ มี
สระน้ า มีฝาย และหนองน้ ากระจายอยู่ทั่วไป ล าห้วยส่วนใหญ่ตื้นเขินในฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ า 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 -ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 33  องศาเซลเซียส 
 -ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส   

1.4 ลักษณะของดิน 
สภาพดินเป็นดินเค็ม เป็นดินเหนียวปนทราย มีหน้าดินตื้นไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ต่อการ
เกษตรกรรม 
 

 
      2.1 เขตการปกครอง 
       จ านวนหมู่บ้าน   ในเขตปกครองของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดมี 11 หมู่บ้านในเขตปกครองได้แก่ 

ล าดับที่ ชื่อ   หมู่บ้าน/ชุมชน รายช่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 บ้านหนองบัวนาค   
หมู่ที่ 1 

นายเดชา     บัวนาค ผู้ใหญ่บ้าน  
นางส าภาส  เพ็ชรนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นายค าปั่น    คูณแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
น.ส.สภุา      บัวนาค ผรส. 

2 บ้านหนองช่างตาย   
หมู่ที่ 2 

นายเสรี       นามพิมูล ก านัน  
นายวิรัตน์     ทองหล่อ สารวัตร 
นายประยูร   ใบด า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
น.ส.เสน่ห์     ผลาทิพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นายอภัยยนต์  พิมพ์ศรี ผรส 

3 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 นางทองย้อย  แก้วโยธา ผู้ใหญ่บ้าน  
นางละมัย     กสิผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นางวัลภา     ศรีจันษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นายบุญเกิด   รักษาภักดี ผรส. 

4 บ้านหนองคอกควาย  
หมู่ที่ 4 

นายค าสี       กลางนอก 
นางบัวเรียน   ดีชื่น 
นายบุญเพ็ง   ไวสาหลง 
นายสมพร     ไชยปัญหา 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผรส. 

 

 

2.ด้านการเมือง การปกครอง 
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ล าดับที่ ชื่อ   หมู่บ้าน/ชุมชน รายช่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ 

    5 บ้านโนนเพ็ด    หมู่ที่ 
5 

นายวิชาญ    จันทะมัด 
นางพรรณวิภา  ปัตตาเทศา 
นายวสันต์     โคตรโย 
นางบัวลา      ใบด า 
นายชัยยงค์    มุริกา 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผรส. 

 

6 บ้านเมืองดู่  หมู่ที่ 6 นายบัญชา    ชุดนอก 
นายเพิ่ม      เมืองศรี 
นางวิรุส      อินนอก 
นายสมหวัง  สีหานอก 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผรส. 

 

7 บ้านหนองจันสอน  หมู่
ที่ 7 

นายทองค า  ทรัพย์มล 
นายเที่ยง      อินช านาญ 
นายค าผง    ประตาทายัง 
นางสมประสงค์  เพ็ดนอก 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผรส. 

 

8 บ้านหัวสะพาน หมู่  นายชวน       โสนนอก ผู้ใหญ่บ้าน  
 ที่ 8 นายบุญชู      อินนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
  นางส าราญ    ประมูลจักโก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
  นายเสถียร     จงถาวร ผรส.  

9 บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 9 นางทัศนีย์      ค าภิบาล ผู้ใหญ่บ้าน  
  นายบุญเลิศ     ค าภิบาล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
  นางเกตุแก้ว     อินธิสอน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
  นายสุวรรณ     ปะระทัง ผรส.  

10 บ้านกุดฆ้องวงค์  นายเกรียงไกร  ปูองแดง ผู้ใหญ่บ้าน  
 หมู่ที่ 10 นายปรีชา      ทาบัญฑิตย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
  นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
  นายจรัส          เสาค าปัง ผรส.  

11 บ้านหนองม่วง นายยุทธนา     ปัตตาเทสัง ผู้ใหญ่บ้าน  
 หมู่ที่ 11 นายสุชาติ       พรมโพธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
  นางส าราญ      บัวนาค ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
  นางอุไรวรรณ   ด่านจง ผรส.  
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       2.2 การเลือกตั้ง 
   ประวัติบุคคลด้านฝ่ายบริหารประธานกรรมการ/นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด จ านวน  6 คน คือ 
1.นายลิขิต       ปัจจัย  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2541-2542 
2.นายสมศักดิ์   ปัตตาเทสัง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2542-2544 
3.นายเสรี       นามพิมูล  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2544-2546 
4.นายดวงเดช   อันทะเกตุ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2548-2552 
5.นายดวงเดช อันทะเกตุ  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2552-2556 
6.นายปรัชญ์   ปัตตาเทศา ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน 

ประวัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด จ านวน 6 คน 
มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  6 คน คือ 

1.นายสนั่น     แสนงาม  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2541-2542 
2.นายเสรี       นามพิมูล  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2542-2544 
3.นายจารุวัฒน์  อาสานอก ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2544-2546 
4.นายสุรศักดิ์    กสิผล  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2548-2552 
5.นางพรรณวิภา  ปัตตาเทศา ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2552-2556 
6.นายแฉล้ม      ประจิตร  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน 
    ประวัติบุคคลด้านฝ่ายปกครองต าบลโนนเพ็ด 
     มีก านันต าบลโนนเพ็ด จ านวน  5 คน คือ 
1.นายคูณ   ปัจจัย ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2488-2521 
2.นายลิขิต  ปัจจัยโย  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2421-2549 
3.นายสุบิน  บุญรุ้ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2449-2554 
4.นายพนม  ฤทธิ์สิทธิ์  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2454-2559 
5.นายเสรี   นามพิมูล ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2459-ปัจจุบัน 

    การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

     องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเพ็ด  ประกอบด้วย 
(1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าหน้าที่นิติบัญญัติ  และควบคุมฝุายบริหารประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  จ านวน  22  คน  อยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ  4  ปี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

(2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าหน้าที่บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติและนโยบาย  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 คน   
เลขานุการ  จ านวน  1  คน  ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
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 ทั้งนี้  มีปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล    เปน็ผู้บังคับบัญชาข้าราชการส่วนต าบล  และพนักงานจา้ง  รองจากนายก
องค์การบริหารสว่นต าบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารสว่นต าบล  ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
   อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546)  พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ได้ด าเนินการภารกิจในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการ ความ
ไม่มี ความไม่รู้ของชุมชนโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 67 มาตรา 6 พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) แผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล แผนพัฒนาอ าเภอ แผน 
พัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
       การด าเนินตามภารกิจและอ านาหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ก าหนดภารกิจไว้เป็น 5 ด้าน  
ซึ่งก าหนดอยู่ใน พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  และ พ.ร.บ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้  

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อดังนี้ 
(1) จัดให้มีการบ ารุงทางน้ าและทางบก (มาตรา  67 (1)  )* 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร (มาตรา  68(1)  )* 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา  68 (2)  )* 
(4) ให้มีการบ ารุงทางระบายน้ า (มาตรา  67 (3)  )* 
(5) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า (มาตรา  16 (2)  )* * 
(6) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ฯ (มาตรา  16 (4)  )* * 
(7) การสาธารณูปการ  (มาตรา  16 (4)  )* * 

          (8) การปฏิบัติหน้าที่อื่น  ตามที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายนิติบัญญัติ                                                           

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภาอบต. 

 

ฝ่ายบริหาร                                                           

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล                                                    

เลขานุการนายกอบต. รองนายกอบต. 2 คน 

         ปลัดอบต.            

ข้าราชการ/พนักงานอบต. 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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                         ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

     คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
1.นายปรัชญ์ ปัตตาเทศา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

 2.นายจ าลอง  ปานพูน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
3.นายเทอด สีหาบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

 4.นายพงศธร    บัวนาค    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล     ต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
21 
22 
23 

นายแฉล้ม   ประจิตร 
นายค าพันธ์  มูลเทพ 
นายสุวิทย์  ศรีคง 
นายอุดม    คะเณนอก 
นายณัฐวุฒิ    สว่างใหญ ่
นางอรอนงค์  เกื้อกูล 
นายสุเวช      ศรีอ่อนตา 
นายบุญช่วย  กุลวงษ์ 
นายกลม      ไชยปัญหา 
นายทองสุข   ไทธะนี 
นายสุวิทย์    ปัจจัยโย 
นายบัวภา     มาเก่าน้อย 
นายประยุทธ  ปราปะโน 
นายสงบ       เพ็ดนอก 
นายเฉลียว    คิดเข่ม 
นายถม        อันทะเกตุ 
นายบุญ       อันพิมพ์ 
นายอ้ม        วงศ์สิทธ์ 
นายค านวณ   รักษาภักดี 
นายเสถียร    นามวิเศษ 
นายสงกรานต์  จันทภา 
นายค าพันธ์     พรมไชยา 
นายชัยสิทธิ์    พิลาสมบัติ 

ประธานสภาอบต.  
รองประธานสภาอบต.  
สมาชิกสภาอบต. ม.1 
สมาชิกสภาอบต. ม.1 
สมาชิกสภาอบต.ม.2 
สมาชิกสภาเอบต.ม.2 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 
สมาชิกสภาอบต.ม.8 
สมาชิกสภาอบต.ม.8 
สมาชิกสภาอบต.ม.9 
สมาชิกสภาอบต.ม.9 
สมาชิกสภาอบต.ม.10 
สมาชิกสภาอบต.ม.10 
สมาชิกสภาอบต.ม.11 
สมาชิกสภาอบต.ม.11 
เลขานุการสภาอบต. 

 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด หน้า 8 
 

      จ านวนพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2561 – 256๓) ได้ก าหนดอัตราก าลังไว้
พร้อมนี้ อัตรา แยกเป็น    ดังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)  

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  5  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

1.  ส านักงานปลัด 
(1)ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2)รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(3)  หัวหน้าส านักปลัด   
(4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (1)  ผู้ชว่ยนิติกร   
    (2)  ผู้ชว่ยธุรการ 
    (3) พนักงานขับรถยนต์   

พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
1.  ส านักงานปลัด 

(5)  นักทรัพยากรบุคคล   
(6)  เจ้าพนักงานธุรการ    

  -  พนักงานจ้างทั่วไป 
  (1) คนงานทั่วไป   จ านวน ๗ ต าแหน่ง 

2.  กองคลัง 
(1)  นักวิชาการคลัง     
(2)  นักวิชาการพัสดุ  
(3)  นักวิชาการเงินและบัญชี   
 
  

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   
-  พนักงานจ้างทั่วไป 
   (1) คนงานทั่วไป)  จ านวน ๑ ต าแหน่ง 

3. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
  

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (1) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 
   (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 -  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (1)  คนงานทั่วไป  จ านวน 1 ต าแหน่ง 

4.  กองการศึกษา 
(1) นักวิชาการศึกษา     
(2)  ครู  จ านวน   3  ต าแหน่ง 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (1)  ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน  4  ต าแหน่ง 

5.  กองสวัสดิการสังคม 
(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2) นักพัฒนาชุมชน   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (1)  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

รวม จ านวน  16     คน จ านวน 2๒   คน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก  4  กอง 
ทั้งหมด  5  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  16 คน พนักงานจ้าง  จ านวน  2๒ คน รวมทั้งสิ้น  3๘ 
คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 
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1.  ส านักงานปลัด 

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท าร่างข้อบังคับการ
จัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้
ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  การ 
บริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด  การด าเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  10  งาน  คือ 

1.1  งานบริหารทั่วไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   -  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2  งานนโยบายและแผน   
   -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
   -  งานวิชาการ 
   -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
   -  งานงบประมาณ 
   -  งานข้อบัญญัติ  อบต. 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.3  งานกฎหมายและคดี   

   -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
   -  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
   -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
   -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.4  งานตรวจสอบภายใน 
   -  งานตรวจสอบภาย 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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แผนการสาธารณสุขและข้อบังคับต าบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขงานเฝูาการระวังโรคการเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุขศึกษาการ
จัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม  ให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆ่าสัตว์  
จ าหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  คือ 

1.5  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
   -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
   -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
   -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
        -  งานอาชีวอนามัย 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.6  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
   -  งานอนามัยชุมชน 
   -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
        -  งานปูองกันยาเสพติด 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.7  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
  -  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.8  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
  -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                    - งานติดตามตรวจสอบ 
  -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.9  งานควบคุมโรค    
  -  งานการเฝูาระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดต่อและสัตว์น าโรค 
      -  งานโรคเอดส์ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   1.10  งานบริการสาธารณสุข 
  -  งานรักษาและพยาบาล 
  -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
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  -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.  กองคลัง     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงินการ

เบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ  
การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวันการรับ และจ่ายขาดเงิน
สะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต.     
ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บ ภาษี  
การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ  

2.1 งานการเงิน     
  -  งานรับเงิน / เบิกจ่ายเงิน 
  -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2.2  งานบัญชี    

  -  งานการบัญชี 
  -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
  -  งานการเงินและงบทดลอง 
  -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    
  -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  -  งานพัฒนารายได้ 
  -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    
  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3.  กองช่าง   

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต .การอนุมัติ เพ่ือ 
ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต . งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง แก่อบต. 
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และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
  3.1  งานก่อสร้าง       

-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     
  -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
  -  งานออกแบบ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     
  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ า 
  -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง    
  -  งานส ารวจและแผนที่ 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การ

แนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการ
ส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการ
ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ  การพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนว
ทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  ๓  งาน  คือ 
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  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    
  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
            -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
  -  งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4.3  งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5.  กองสวัสดิการสังคม 

มีภาระหน้าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห 
การส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ  ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และชุมชน
แออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น และ
กิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  มีทั้งหมด 3 งาน  ดังนี้ 
  5.1  งานสังคมสงเคราะห์       

-  งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  5.2  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-    งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  5.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานส่งเสริมอาชีพ 
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  -  งานพัฒนาสตรี 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

      1. สถานการณ์คลังองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน 
ดังนี้ 

 

 

      1.1.1 เงินฝากธนาคาร         จ านวน 18,058,327.23 บาท 

      1.1.2 เงินสะสม                 จ านวน   6,692,342.07 บาท 

      1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน   6,981,257.26 บาท 

      1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ  
รวม 0.00 บาท 

      1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
 

 

    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 

 

  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 256๒ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562  
 

 

    (1) รายรับจริง จ านวน 26,569,432.36 บาท ประกอบด้วย 
 

 

      หมวดภาษีอากร จ านวน 102,799.99 บาท 

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 21,159.00 บาท 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 34,180.37 บาท 

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 1,302.00 บาท 

      หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 12,110,943.00 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 14,299,048.00 บาท 
 

 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 25,800.00 บาท 
 

 

    (3) รายจ่ายจริง จ านวน 22,319,226.90 บาท ประกอบด้วย 
 

 

      งบกลาง จ านวน 7,214,724.00 บาท 

      งบบุคลากร จ านวน 7,343,089.00 บาท 

      งบด าเนินงาน จ านวน 2,710,287.66 บาท 

      งบลงทุน จ านวน 3,779,342.79 บาท 

      งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,271,783.45 บาท 
 

 

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
 

 

    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 789,00 บาท 
 

 

               (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
                (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท  
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         บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ   เช่น  การ
ประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรมกระบวนการ
ชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

1.2 ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทุ่งนาที่ลุ่มบ้างเล็กน้อยมีห้วยธรรมชาติ ไหล
ผ่านและมีปุาไม้เล็กน้อย ดินเป็นดินร่วนปนทรายมีลูกรังปะปนและพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็มขาดความสมบูรณ์ มี
สระน้ า มีฝาย และหนองน้ ากระจายอยู่ทั่วไป ล าห้วยส่วนใหญ่ตื้นเขินในฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ า 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 -ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 33  องศาเซลเซียส 
 -ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส   

1.4 ลักษณะของดิน 
สภาพดินเป็นดินเค็ม เป็นดินเหนียวปนทราย มีหน้าดินตื้นไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ต่อการ
เกษตรกรรม 
 

3.1 ข้อมูลจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ปี พ.ศ. 2562 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  

รวม ชาย หญิง 

1 บ้านหนองบัวนาค 180 370 387 757 
2 บ้านหนองช่างตาย 182 320 324 644 
3 บ้านหนองไผ่ 58 112 126 238 
4 บ้านหนองคอกควาย 118 232 210 442 
5 บ้านโนนเพ็ด 248 480 514 994 
6 บ้านเมืองดู่ 165 297 323 620 
7 บ้านหนองจันทร์สอน 116 251 257 508 
8 บ้านหัวสะพาน 64 151 130 281 
9 บ้านหนองห่าง 119 219 204 423 

10 บ้านกุดฆ้องวงศ์ 107 242 215 457 
11 บ้านหนองม่วง 86 183 180 363 

                                                                                    ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน 2562

3.จ านวนประชากร 
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             ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา( เปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปีและการคาดการณ์ใน
อนาคต) 

                                                                                    หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอประทาย  ณ เดือน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

 
ที ่

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 หนองบัวนาค 387 385 389 389 382 390 377 395 374 389 370 387 
2 หนองช่างตาย 328 331 324 332 317 327 321 321 322 323 320 324 
3 หนองไผ่ 127 130 114 126 113 122 110 126 112 125 112 126 
4 หนองคอกควาย 230 231 234 214 235 215 237 216 236 213 232 210 
5 โนนเพ็ด 491 519 475 513 473 509 475 514 476 512 480 514 
6 เมืองดู่ 311 309 305 319 297 314 300 316 294 320 297 323 
7 หนองจันสอย 249 247 249 259 248 264 250 263 250 259 251 257 
8 หัวสะพาน 149 150 157 137 156 138 148 133 150 129 151 180 
9 หนองห่าง 231 214 225 212 228 210 224 210 224 206 219 204 

10 กุดฆ้องวงค์ 219 209 230 212 232 211 240 214 240 215 242 215 
11 หนองม่วง 187 182 189 185 184 186 182 182 187 181 183 180 

รวม 
2,909 2,907 2,891 2,898 2,865 2,886 2,864 2,890 2,865 2,872 2,857 2,870 

5,816 5,789 5,751 5,754 5,737 5,727 
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    3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร 503 497 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 
จ านวนประชากรเยาวชน    1,909 1,825 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป ี
จ านวนประชากร       447 546 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ    2,859 2,868 ทั้งสิ้น  ๕,7๒7  คน 

                     หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอประทาย ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 

 

 4.1 การศึกษา 

 สถาบันการศึกษา (Academic) ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดย
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ ระดับก่อนวัยเรียน 3 แห่ง และ สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 3 แห่ง ระดับประถมถึงระดับมัธยมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาส 2 แห่ง รวม 5 แห่งตามข้อมูล  ดังนี้   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 2562 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวนาค 1 11 16 27 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย 2 11 9 20 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด 5 16 5 21 

รวม 38 30 68 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวนาค   

-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน    1 คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    2    คน 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย   
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก    จ านวน       1  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน       1   คน 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย   
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก    จ านวน      1  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน      1   คน 
อ้างอิง แหล่งข้อมูลจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ณ 

เดือน มิถุนายน 2562 

4.  สภาพทางสังคม 
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โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

จ านวน
ครู อนุบาล 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม 

โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 20 80 38 - 138 15 
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ดวิทยา 20 47 - - 67 7 
โรงเรียนบ้านหนองห่าง 8 28 - - 36 4 
โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 14 70 28 - 112 14 
               หมายเหตุ  :  อ้างอิง แหล่งข้อมูลจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ณ เดือน 
มิถุนายน 2562 
 
ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลโนนเพด็    

ได้มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนชุมชนขึ้นที่ต าบลโนนเพ็ด จ านวน 1 แห่ง  
 ครู จ านวน  2 คน มี ชาย 1  คน  หญิง 1 คน โดยมีนักเรียนทั้งหมด 120 คน  
-ระดับประถมศึกษา                                 จ านวน  18  คน 
-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3    จ านวน  28  คน 
-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6    จ านวน  74  คน 
 ห้องสมุดประชาชน                                               จ านวน    1   แห่ง 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน                            จ านวน    11  แห่ง 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ของ อบต.              จ านวน   1  แห่ง 
อ้างอิง แหล่งข้อมูลจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลโนนเพ็ด ณ เดือน มิถุนายน 2562  

 การศึกษาของราษฎร 

ที ่ ระดับการศึกษาของราษฎร จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 

ประถมศึกษา (ป.1- 6) 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวส.,ปกศ.) 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.,ปกศ.สูง,ปวท.) 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี 

2,697 
961 
950 
617 
502 

47.09 
16.78 
16.59 
10.77 
8.77 

 

รวม 5,727 100  
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     สภาเด็กและเยาวชนต าบลโนนเพ็ด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  ๑  แห่ง  เพ่ือเป็นองค์กร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีการด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เพ็ด ภายใต้หลักการ “เด็กน าผู้ใหญ่หนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีส านักงานตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบิหารสภาเด็กและเยาวชน  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   

4.2  สาธารณสุข 
- ต าบลโนนเพ็ด  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านหนองช่างตาย บุคลากร จ านวน 8 คน ดังนี้ ข้าราชการ จ านวน 3 คน ลูกจ้าง  5 คน  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  จ านวน 114   คน 

4.3 การสังคมสงเคราะห์ 

   ข้อมูลประชากรที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  (ข้อมูลกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด ณ วันที่  ๑ มิถุนายน 2562) 

   1) ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ        จ านวน  1,026  คน 
   2) ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ         จ านวน     290  คน 
   3) ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ     จ านวน      10  คน 
 

 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง และการจราจร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีทางหลวงชนบทเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าสู่อ าเภอ 
ประทาย ดังนี้ 
 1) ทางหลวงชนบท จ านวน 2 สาย ดังนี้ 
   -สายบ้านเตยกระโตน-หนองบัวนาค 
   -สายโคกพระ-โนนเพ็ด เสียหายมาก 
 2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จ านวน 4 สาย คือ 
   -สายที่ 1 บ้านหนองบัวนาค ม.1 –บ้านกุดฆ้องวงค์ ม.10 บ้านหนองม่วง ม.11 
   -สายที่ 2 บ้านหัวสะพาน ม.8 –ถนนมิตรภาพสายบ้านเตยกระโตน-บ้านหนองบัวนาค 
   -สายที่ 3 บ้านเมืองดู่ ม.6 –ถนนมิตรภาพสายบ้านเตยกระโตน-หนองบัวนาค 
   -สายที่ 4 บ้านหนองไผ่ ม.3 –บ้านหนองช่างตาย ม.2 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
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3) ถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่บ้านจ านวน 5 สาย มี ผิวจราจรแคบไม่ได้มาตรฐานมีสภาพเป็นโคลนเหนียวและลื่น
(เป็นหลุมเป็นบ่อ) 
 การคมนาคมติดต่อระหว่างต าบลโนนเพ็ดมายังที่ท าการอ าเภอประทายใช้การคมนาคมทางรถยนต์ ใช้ถนนที่มี
อยู่ในเขตต าบล ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน หรือติดต่อไปยังต าบลอื่นๆ โดยอาศัยรถยนต์ส่วนตัว และ รถโดยสารและ
พาหนะอ่ืนๆในการติดต่อคมนาคม 

5.2 การไฟฟ้า  
- เขตต าบลโนนเพ็ด มีไฟฟูาขยายทั่วถึงท้ังต าบล ประชากรมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน ท าให้ 

ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก คือมือเครื่องใช้ไฟฟูาต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน 
 5.3 การประปา 

- ประชาชนในต าบลโนนเพ็ดส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากระบบประปาหมู่บ้านทุก 
ครัวเรือน และมีระบบประปาตามแบบกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ใช้น้ าประปาหมู่บ้านทั้งแบบผิวดินและบาดาลจ านวน 
1 แห่ง คือหมู่ที่  9  
 5.4 การโทรศัพท์/ไปรษณีย์ 
- โทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่ จ านวน  1 แห่ง 
 
 

6.1 การเกษตร 
การใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทต่างๆ ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น 

การท านาท าไร่ นอกนั้นเป็นที่พักอาศัย และเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์           

หมู่
ที ่

ชื่อบ้าน 
พ้ืนที่

หมู่บ้าน 
(ไร่) 

พ้ืนที่ 
ป่าไม้
(ไร่) 

พ้ืนที่ 
การเกษต

ร 
(ไร่) 

นาข้าว 
(ไร่) 

พืช
ไร่ 

(ไร่) 

ไม้ยืน
ต้น 

ทุ่ง
หญ้า/
ปศุสัตว์ 

แหล่ง
น้ า

ประมง 

อื่นๆ
(ไร่) 

1 บ้านหนองบัวนาค 3,193 55 1,861 1,722 2 82 55 5 1,327 
2 บ้านหนองช่างตาย 3,672 226 2,620 2,384 - 10 226 210 842 
3 บ้านหนองไผ่ 1,418 210 778 562 - 6 210 15 625 
4 บ้านหนองคอกควาย 2,846 166 2,250 2,055 - 29 166 75 521 
5 บ้านโนนเพ็ด 4,275 504 3,780 3,263 - 13 504 250 245 
6 บ้านเมืองดู่ 3,844 500 3,503 2,987 7 9 500 165 176 
7 บ้านหนองจันทร์สอน 3,265 150 2,687 2,521 - 16 150 75 503 
8 บ้านหัวสะพาน 1,845 145 1,126 902 3 79 142 20 699 
9 บ้านหนองห่าง 2,984 130 2,976 2,936 - 40 - 8 - 

10 บ้านกุดฆ้องวงศ ์ 2,402 155 1,055 876 - 24 155 55 1,292 
11 บ้านหนองม่วง 2,131 63 502 370 40 23 63 45 1,584 

รวม 31,775 2,304 23,138 20,584 52 331 2,171 923 7,814 

     ข้อมูลส านักงานเกษตรอ าเภอประทาย  

6.ระบบเศรษฐกิจ 
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        ประชาชนในทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก และมีการท าไร่ และเลี้ยงสัตว์ ท าไร่ การปลูกพืชอ่ืนๆตามแนว
ล าห้วยเป็นอาชีพ  
       ข้อมูลพื้นฐานของหมูบ้านหรือชุมชน 

-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จ านวน 1  แห่ง 
6.2 การประมง 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน แหล่งน้ าประมง (ไร่) 
1 บ้านหนองบัวนาค 5 
2 บ้านหนองช่างตาย 210 
3 บ้านหนองไผ่ 15 
4 บ้านหนองคอกควาย 75 
5 บ้านโนนเพ็ด 250 
6 บ้านเมืองดู่ 165 
7 บ้านหนองจันทร์สอน 75 
8 บ้านหัวสะพาน 20 
9 บ้านหนองห่าง 8 

10 บ้านกุดฆ้องวงศ์ 55 
11 บ้านหนองม่วง 45 

รวม 923 
 
6.3 การปศุสัตว์ 
     ประชาชนประกอบอาชีพ ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ 
6.4 การบริการ 
   1.ตู้น้ ามันหยอดเหรียญ                       3  แห่ง (หยอดเหรียญ) 

    2. สถานีน้ ามัน                                 1  แห่ง (ปั้มหัวฉีด) 
    3. ร้านค้าทั่วไป                               44  แห่ง 
    5. ร้านเสริมสวย                               -   แห่ง 
    6.สหกรณ์ร้านค้าหมู่บ้าน   ๓  แห่ง 
    7.ร้านซ่อมยานยนต์    1   แห่ง 
    8.ร้านซ่อมไฟฟูา                             1   แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 
    -ไม่มี- 
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6.6 อุตสาหกรรม 
 1.โรงสีข้าว                  25  แห่ง 
 2. โรงขนมจีน    1   แห่ง 

3.เขียงหม ู    -   แห่ง 
4.เขียงวัว    -   แห่ง 
5.โรงเลี้ยงไก ่    -   แห่ง 
6.ร้านวัสดุก่อสร้าง   2   แห่ง 

อ้างอิง ข้อมูล จากกองการคลัง เมื่อเดือน  10  มิถุนายน 2562 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ส่วนมากประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น ท านา การปลูกพืชสวนครัวเลี้ยงสัตว์ อาชีพรอง

เช่น การค้าขาย การรับจ้างทั่วไป และการเดินทางไปท างานต่างประเทศ 

 

 

       7.1 การนับถือศาสนา สถาบันทางศาสนา (Religion Institute) มีทั้งหมด  11   วัด   2 ส านักสงฆ์ ได้แก่ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตต าบลโนนเพ็ด นับถือศาสนาพุทธ 
 1.วัดธรรมวงค์ศาวาส  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองม่วง   หมู่ที่  11 
 2.วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองช่างตาย  หมู่ที่  2 
 3.วัดเวฬุวันวนาราม  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 3 
 4.วัดโพธิ์งาม   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ 4 
 5.วัดโพธิ์ทอง   ตั้งอยู่ที่บ้านโนนเพ็ด  หมู่ที่ 5 
 6.วัดทุ่งสว่าง   ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองดู่  หมู่ที่ 6 
 7.วัดโพธิ์สว่าง   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจันสอน  หมู่ที่ 7 
 8.วัดจันทรวาส                   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองห่าง  หมู่ที่ 9  

9.วัดปุาบ้านหัวสะพาน  ตั้งอยู่ที่บ้านหัวสะพาน  หมู่ที่ 8 
 10.วัดปุากมลพร(หนองตาไก้) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวนาค  หมู่ที่ 1 

11.วัดปุาอมตะธรรมมาราม  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ 2 
ส านักสงฆ์  2 แห่ง 

 1.วัดปุาบ้านโนนเพ็ด  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนเพ็ด  หมู่ที่ 5 
           2.ส านักสงฆ์เกาะแก้วพิสดาร ตั้งอยู่ที่บ้านกุดฆ้องวงค์     หมู่ที่ 10 
 
 
 
 

7 . ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
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      7.2 วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 
1.บุญตามประเพณีของชาวบ้าน(อีสาน) (ฮีต 12 ครอง14)  

  เดือนอ้าย (เดือน1) งานบุญเข้ากรรม  นิมนต์พระสงฆ์เข้าประวาสกรรมตามประเพณีนั้นมีการท าบุญ
ทางศาสนา เพ่ืออนิสงฆ์ทดแทนบุญคุณต่อบรรพบุรุษ ชาวบ้านเลี้ยงผีแถน ผีบรรพบุรุษ  
  เดือนยี่ (เดือน2) งานบุญคูนลาน ท าบุญที่วัด พระสงฆ์เทศน์เรื่องแม่โพสพ ท าพิธีปลงข้าวในลอมและ
ฟาดข้าวในลาน ขนข้าวเหลือกข้ึนเล้า (ยุ้งฉาง) นับเป็นความเชื่อในการบ ารุงขวัญและสิริมงคลทางเกษตรกรรม มีทั้ง
ท าบุญที่วัดและบางครั้งทกบุญที่ลานนวดข้าว เมื่อขนข้าวใส่ยุ้งแล้วมักไปท าบุญที่วัด  
  เดือนสาม บุญข้าวจี่ มีพิธีเลี้ยงลาตาแฮก (พระภูมินา) เพราะขนข้าวขึ้นยุ้งแล้ว งานเอิ้นขวัญข้าวหรือ
กู่ขวัญข้าว วันเพ็ญเดือนสามท าบุญข้าวจี่ตอนเย็นท ามาฆบูชา การท าบุญเซ่นสรวงบูชาเจ้าที่นา ซึ่งชาวอีสานเรียกว่าตา
แฮก และท าบุญแผ่ส่วนกุศลให้ผีปูุย่าตายาย อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยการท าข้าวจี่(ข้าวเหนียว
ปั้นเป็นก้อนสอดไส้น้ าตาลหรือน้ าอ้อยชุบไข่ปิ้งจนเหลือง) น าไปถวายพระพร้อมอาหารคาวหวานอ่ืนๆ  
 เดือนสี่ งานบุญพระเวส (ฟังเทศน์มหาชาติ) แห่พระอุปคุตตั้งศาลเพียงตา ท าบุญแจกข้าวอุทิศให้ผู้ตาย (บุญ
เปตพลี) ประเพณีเทศน์มหาชาติเหมือนกับประเพณีภาคอ่ืนๆ ด้วย เป็นงานบุญทางพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติท าบุญถวาย
ภัตตาหารแล้วตอนบ่ายฟังเทศน์ เรื่องเวสสันดรชาดก ตามประเพณีวัดติดต่อกัน 2-3 วันแล้วแต่ก าหนดในช่วงที่จัดงาน
มีการแห่พระอุปคุตเพ่ือขอให้บันดาลให้ฝนตกด้วย  
 เดือนห้า บุญสรงน้ า หรือเทศกาลสงกรานต์ ตามประเพณีจัดงานสงกรานต์นั้น มีการท าบุญถวายภัตตาหาร
คาวหวาน หรือถวายจังหันเช้า-เพลตลอดเทศกาล ตอนบ่ายมีสรงน้ าพระ รดน้ าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก่อเจดีย์ทราย 
 เดือนหก บุญบั้งไฟ จัดงานบุญบั้งไฟ เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลา
อาหารในปีต่อไปครั้นวันเพ็ญหก เป็นงานบุญวิสาขบูชาประเพณีส าคัญทางพุทธศาสนา มีการท าบุญฟังเทศน์และเวียน
เทียนเพื่อผลแห่งอานิสงส์ในภพหน้า  
 เดือนเจ็ด บุญช าฮะ มีพิธีเลี้ยงตาแฮก ปูุตา หลักเมือง งานบุญเบิกบ้านเบิกเมือง งานเข้านาคเพ่ือบวชนาคคติ
ความเชื่อหลังจากหว่านข้าวกล้าด านาเสร็จ มีการท าพิธีเซ่นสรวงเจ้าที่นา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ข้าวกล้าในนางงอก
งาม บ้านที่กุลบุตรมีงานอุปสบทดแทนบุญคุณบิดามารดาและเตรียมเข้ากรรมในพรรษา 
 เดือนแปด งานบุญเข้าพรรษา มีพิธีหล่อเทียนพรรษางานบุญเทศกาลเข้าพรรษา 
แต่ละหมู่บ้านช่วยกันหล่อเทียนพรรษา ประดับให้สวยงาม จัดขบวนแห่เพื่อนน าไปถวายเป็นพุทธบูชา มีการท าบุญ
ถวายภัตหาร เครื่องไทยทานและผ้าอาบน้ าฝน เพื่อพระสงฆ์จะได้น าไปใช้ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 
 เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน จัดงานวันแรม 14 ค่ า เดือน 9 นับแต่เช้ามืด ชาวบ้านจัดอาหารคาวหวาน 
หมากพลูบุหรี่ใส่กระทงเล็กๆ น าไปวางไว้ตามลานบ้าน ใต้ต้นไม้ ข้างพระอุโบสถ เพ่ือเป็นการให้ทานแก่เปรตหรือ
วิญญาณท่ีตกทุกข์ได้ยากตอนสายมีการท าบุญที่วัด ฟังเทศน์เป็นอานิสงส์ 
 เดือนสิบ บุญข้าวสาก ข้าวสากหมายถึงการกวนกระยาสารท จัดงานวันเพ็ญเดือน 11 น าส ารับคาวหวาน
พร้อมกับข้าวสาก(กระยาสารท) ไปท าบุญที่วัดถวายผ้าอาบน้ าฝนและเครื่องไทยทาน แต่ก่อนที่จะถวายนั้นจะท าสลาก
ติดไว้ พระสงฆ์องค์ใดจับสลากใดได้ก็รับถวายจากเจ้าของส ารับนั้น ตอนบ่ายฟังเทศน์เป็นอานิสงส์  
 เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา มีงานบุญตักบาตรเทโว  มีการเวียนเทียน เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา  
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 เดือนสิบสอง บุญกฐิน ท าบุญถวายกฐิน  จัดส ารับคาวหวานขึ้นตอนถวายพระสงฆ์ ฟูงเทศน์เป็นอานิสงส์  มี
การจัดพิธีทอดกฐินตามวัด  
         2. ประเพณีขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดที่ปฏิบัติประจ า 

1.ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรมมีการรดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุและเล่น 
กิจกรรมกีฬา   พื้นบ้าน 

 2.ประเพณีบุญเบิกบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม กิจกรรมประชาชนร่วมกันท าบุญที่หมู่บ้าน 
 3.ประเพณีบุญบั้งไฟ ประมาณเดือน พฤษภาคม กิจกรรมแห่เซิ้งบั้งไฟขอฝนจากพระยาเถร 

4.มีการจัดงานเพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมแห่เทียนพรรษา จัดงานทอดเทียนโฮม งานประเพณี
ออกพรรษา บวชชี    พราหมณ์ ฯลฯ 

 5.งานวันส าคัญเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น งานวันเด็ก งานวันเยาวชน ฯลฯ 
6.งานรัฐพิธี เช่นงานเฉลิมพระชนพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจัดกิจกรรมรัฐพิธี 
และเข้าร่วมพิธีที่ว่าการอ าเภอประทาย 

     7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษถิ่น 
ภาษาถ่ินส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสาน และมีภาษาไทยผสมอีสาน คือหมู่ที่ 6 

     7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
           ผ้าไหม  สื่อกก สื่อพับ   
 

 
 

    8.1 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
ต าบลโนนเพ็ด  มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นมีล าห้วยอยู่โดยทั่วไป มีแหล่งน้ าส าคัญ ๆ ได้แก่  

สระน้ าหนองน้ า หนองโกรกเชือก ล าน้ าแอก ไหลผ่าน 
            แหล่งน้ าธรรมชาติ  
    1. ล าน้ า,  ล าหว้ย                  จ านวน     9  แห่ง 
    2. บึง,   หนอง,  และอ่ืนๆ         จ านวน     1   แห่ง 
   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
     1. ฝาย                               จ านวน   12  แห่ง 
     2.ประปา                            จ านวน    10  แห่ง 
     3. สระน้ า                             จ านวน   27  แห่ง 

   4. บ่อบาดาล                         จ านวน     5  แห่ง 
 
 
 
 

 8.ทรัพยากรธรรมชาติ 

 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด หน้า 25 
 

 
 8.2 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

พ้ืนที่ต าบลโนนเพ็ด เป็นที่ราบลุ่ม จึงมีพ้ืนที่ปุาไม้ และมีพ้ืนที่เป็นปุาชุมชน มีหมู่ที่โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด  
31,678  ไร่ มี แยกเป็น 

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พื้นที่หมู่บ้าน(ไร)่ พื้นที่ป่าไม้ 
1 บ้านหนองบัวนาค 3,193 55 
2 บ้านหนองช่างตาย 3,672 226 
3 บ้านหนองไผ่ 1,418 210 
4 บ้านหนองคอกควาย 2,846 166 
5 บ้านโนนเพ็ด 4,275 504 
6 บ้านเมืองดู่ 3,844 500 
7 บ้านหนองจันทร์สอน 3,265 150 
8 บ้านหัวสะพาน 1,845 145 
9 บ้านหนองห่าง 2,984 130 
10 บ้านกุดฆ้องวงศ์ 2,205 155 
11 บ้านหนองม่วง 2,131 63 

รวม 31,678 2,304 

 

ต าบลโนนเพ็ด ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน  สภาพพ้ืนที่โดยรวมเป็นที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่ปุาของแต่ละหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 1,5,7,8,10,11  ผู้น าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ได้มีความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรปุาไม้  จึงได้พัฒนา
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์  ด้วยการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับหมู่บ้าทุกหมู่บ้านพร้อมทั้งได้สนับสนุนและเข้า
ร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของต าบลอย่างสม่ าเสมอ  แต่ประชาชนบางส่วนก็ยังมีความจ าเป็นที่ต้อง
พ่ึงพาการใช้ประโยชน์จากปุา  โดยเข้าไปใช้ทรัพยากรจากปุาชุมชนของหมู่บ้านใกล้เคียง  พร้อมทั้งปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของหมู่บ้านนั้น ๆ 
         ดังนั้น  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต าบลโนนเพ็ด จึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงความ
เชื่อมประสานระหว่างบ้านที่มีพ้ืนที่ปุาและบ้านที่ไม่มีพ้ืนที่ปุา  ความตระหนักในความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรปุาไม้  ความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว  มีความเสียสละต่อส่วนรวมในภาพรวมของการอนุรักษ์
ทรัพยากรระดับต าบล  ไม่มีการแบ่งแยกเป็นหมู่บ้านที่มีป่าหรือไม่มีป่า    
 

 
 
 
 
 


