
ส่วนที่  1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

1. ด้านกายภาพ 
 

1.1 ที่ตั้งของต าบล 
                    ต ำบลท่ำศำลำเป็นต ำบลหนึ่งใน  ๘  ต ำบล ของอ ำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่
ทำงทิศเหนือของอ ำเภอมัญจำคีรี ห่ำงจำกตัวอ ำเภอมัญจำคีรีประมำณ  ๑๙  กิโลเมตร และอยู่ทำงทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดขอนแก่น อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดขอนแก่น ๓๙ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๕๘ ตำรำง
กิโลเมตร   หรือ  ๓๖,๒๕๐  ไร่  มีอำณำเขตดังนี้ 
                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ต ำบลพระยืน   อ ำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น 
                    ทิศใต้               ติดต่อกับ ต ำบลหนองแปน  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
                    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต ำบลโคกส ำรำญ  กิ่งอ ำเภอบ้ำนแฮด  จังหวัดขอนแก่น                                                                                                                                                                             
                    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ต ำบลโพนเพ็ก  และต ำบลค ำแคน  อ ำเภอมัญจำคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของต ำบลท่ำศำลำ ส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วน
ปนทรำย ดินไม่อุ้มน้ ำและมีปัญหำหน้ำดินถูกชะล้ำง ท ำกำรเกษตรไม่ค่อยได้ผล ด้ำนทิศตะวันตกของต ำบลมี
ที่รำบลุ่มบ้ำง มีล ำห้วยพะเนำว์ไหลจำกทำงทิศตะวันตกไปทำงทิศตะวันออกของต ำบลและไหลลงแม่น้ ำชี
ทำงทิศตะวันออกของต ำบลมีสภำพเป็นที่รำบลุ่มตำมล ำน้ ำชี  ทิศใต้ของต ำบลมีป่ำไม้เบญจพรรณ คือป่ำ
สงวนแห่งชำติโคกหลวง 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิอำกำศแบบร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้งหรือฝนเมือง
ร้อนเฉพำะฤดู  ฤดูร้อนอำกำศร้อนจัด โดยในช่วงเดือนมีนำคม - เมษำยน เป็นช่วงอุณหภูมิสูงสุด และเดือน
ธันวำคม – มกรำคม เป็นช่วงที่อุณหภูมิต่ ำสุด 
 

 1.4 ลักษณะดิน 
-ดินด้ำนทิศตะวันตกของต ำบล เป็นดินร่วนปนทรำย ระบำยน้ ำดีถึงค่อนข้ำงดี มีควำม  

อุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติค่อนข้ำงต่ ำ ปัญหำส ำคัญ คือพืชขำดแคลนน้ ำ เนื่องจำกฝนทิ้งช่วงเป็นระยะ
เวลำนำน พืชที่เหมำะสมเช่น มันส ำปะหลัง ปอแก้ว  

-บริเวณพ้ืนที่รำบลุ่มริมฝั่งแม่น้ ำชี พบทำงด้ำนทิศตะวันออกของต ำบล สภำพพ้ืนที่ 
รำบเรียบเนื้อท่ีดินเป็นดินเหนียว เป็นดินลึก ระบำยน้ ำเลว มักมีน้ ำท่วมขังในฤดูฝน นำน 3-4 เดือน ดินมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติค่อนข้ำงต่ ำ ปัญหำส ำคัญคือ เกิดน้ ำท่วมฉับพลัน พืชที่เหมำะสมได้แก่ ข้ำว 

-บริเวณพ้ืนที่รำบลุ่ม   พบบริเวณตอนกลำงของต ำบล  เนื้อดินเป็นดินร่วน กำรระบำยน้ ำ 
 ค่อนข้ำงเลว น้ ำมักท่วมขังบริเวณผิวดินในฤดูฝน  3-4  เดือน  ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติ
ค่อนข้ำงต่ ำ และเม็ดดินค่อนข้ำงเป็นทรำย พืชที่เหมำะสมได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพด ถั่วลิสง อ้อย และพืชผัก 
 
 



   2 
ตารางท่ี  5   แสดงกลุ่มชุดดินต าบลท่าศาลา 

 

กลุ่มชุดดิน ควำมเหมำะสม ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำร 
 
 

18,22 

พ้ืนที่เหมำะส ำหรับกำรปลูกข้ำว แต่ดิน 
มีเนื้อดินบนค่อนข้ำงหยำบ และมีควำม
อุดมสมบูรณ์ค่อนข้ำงต่ ำ  ข้ำวอำจมีช่วง
ขำดน้ ำบ้ำง 

ควรใส่ปุ๋ยวิทยำศำสตร์ควบคู่ไปกับปุ๋ย
อินทรีย์  ควรเลือกพันธุ์ข้ำวและ
ระยะเวลำในกำรปลูกให้เหมำะสม 

 
 

20 

 พ้ืนที่ไม่ค่อยเหมำะส ำหรับปลูกข้ำว  
เนื่องจำกมีปัญหำเกี่ยวกับดินเค็ม พื้นที่ 
เหล่ำนี้ถ้ำดินแห้งจะมีครำบเกลือปรำกฎ
อยู่บนพื้นดิน จึงไม่เหมำะสมที่จะใช้ปลูก
พืชไร่ไม้ผลหรือไม้ยืนต้นทั่วๆไป 

จ ำเป็นต้องมีแหล่งน้ ำใช้ให้เพียงพอ 
ส ำหรับปลูกข้ำว ควรมีมำตรกำร
ป้องกันและปรับปรุงดินก่อนและหลัง
ฤดูกำรเพำะปลูกข้ำว 

 

24 
 

 พ้ืนที่ที่เหมำะส ำหรับอ้อยโรงงำนและ
มะพร้ำว  แต่ดินอำจมีน้ ำแช่ขังในฤดูฝน 
 

 

ควรมีกำรใส่ปุ๋ยวิทยำศำสตร์ควบคู่กับ
ปุ๋ยอินทรีย์  มีกำรท ำทำงระบำยน้ ำ
ออก และควรเปลี่ยนลักษณะกำรใช้
ที่ดินให้เหมำะสมกับลักษณะของดิน 

 
 
 35 , 35B, 35C , 36 
 36B , 36C ,40B 

พ้ืนที่เหมำะส ำหรับปลูกพืชไร่ทั่วๆไป 
ตลอดจนพืชผักและพืชล้มลุกต่ำงๆ แต่ 
บำงพ้ืนที่มีเนื้อดินค่อนข้ำงหยำบ ดินมี 
ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ บำงแห่งมีก้อน
กรวดหินปะปนอยู่ในดินชั้นล่ำง และ
สภำพพ้ืนที่มีควำมลำดชัน พ้ืนที่เหล่ำนี้
เหมำะส ำหรับปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 
ทั่วๆ ไป 

 ควรใส่ปุ๋ยวิทยำศำสตร์ควบคู่กับปุ๋ย
อินทรีย์ ตลอดจนปลูกพืชคลุมดิน 
เพ่ือรักษำควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
บำงแห่งอำจต้องมีกำรอนุรักษ์ดินและ
น้ ำที่เหมำะสมเพื่อใช้ปลูกพืชไร่และ
พืชผัก 
                                                               

 
 

38 

 

พ้ืนที่มีควำมเหมำะสมส ำหรับปลูกพืชไร่ 
พืชผักและไม้ผลหลำยชนิด แต่ไม่ค่อย
เหมำะถึงไม่เหมำะสมที่จะใช้ท ำนำ   
เนื่องจำกสภำพพ้ืนที่ไม่อ ำนวย 

 

ควรมีกำรใส่ปุ๋ยเพ่ือรักษำควำมอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

  
 

59 

  

พ้ืนที่มีควำมเหมำะสมในกำรท ำนำ
ในช่วงฤดูฝน และเหมำะสมในกำรปลูก
พืชไร่ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจำกดินมี
ควำมชื้น 
พอที่จะปลูกพืชไร่หลังเก็บเก่ียวข้ำว 
 

 

 เนื่องจำกดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ  
เนื้อดินค่อนข้ำงเป็นทรำย ควนใส่ปุ๋ย
อินทรีย์หรือปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ย 
พืชสด เพ่ือรักษำควำมอุดมสมบูรณ์ 
ของดิน 

 

RL 
 

ที่ดินที่มีหินโผล่ 
 

 มีก้อนหินขนำดน้อยใหญ่กระจำยอยู่ 
ทั่วไปจนยำกส ำหรับใช้เครื่องจักรหรือ
เครื่องมือต่ำงๆ ในกำรไถพรวน 
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 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้ ำที่ส ำคัญของต ำบลท่ำศำลำ  ได้แก่ 
    ๑. แม่น้ ำชี   ไหลผ่ำนทำงด้ำนทิศตะวันออกของต ำบล ในเขต หมู่ที่ 5,7, เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่ำงอ ำเภอมัญจำคีรีกับกิ่งอ ำเภอบ้ำนแฮด  จังหวัดขอนแก่น    
     ๒. ห้วยพระเนำว์ เป็นล ำห้วยที่ไหลจำกทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของต ำบลและไหล
ลงสู่แม่น้ ำชีเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงอ ำเภอมัญจำคีรีกับอ ำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น ใช้ประโยชน์ด้ำน
กำรเกษตรและกำรประมง 

- แหล่งน้ ำอ่ืน ๆ ที่ส ำคัญ  ได้แก่  
ตารางแสดงแหล่งน้ า ต าบลท่าศาลา 

 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ ำ 
ที่ตั้ง 

หมู่ที่ บ้ำน 
๑ ห้วยไส้ไก่ ๑ ไส้ไก่ 
๒ ห้วยนอก ๔ โนนคูณ 
๓ หนองบ่อ ๕ ดงเค็ง 
๔ หนองผือ ๕ ดงเค็ง 
๕ หนองดู่ ๕ ดงเค็ง 
๖ หนองม่วง ๖ หัวนำเหนือ 
๗ หนองปลำช่อน ๗ ท่ำสวรรค์ 
๘ หนองชีหลง ๗ ท่ำสวรรค์ 
๙ หนองแสง ๗ ท่ำสวรรค์ 

๑๐ หนองชีหลง ๗ ท่ำสวรรค์ 
๑๑ หนองอ้อ ๗ ท่ำสวรรค์ 
๑๒ หนองบ่อ ๗ ท่ำสวรรค์ 
๑๓ หนองสิม ๘ โนนงิ้ว 
๑๔ หนองย่ำงซิ้น ๙ หัวนำกลำง 
๑๕ หนองหญ้ำคำ ๙ หัวนำกลำง 
๑๖ หนองข่ำ ๙ หัวนำกลำง 

 
 1. 6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ต ำบลทำศำลำมีพ้ืนที่ป่ำบำงส่วนอยู่ทำงทิศใต้ของต ำบลเป็นป่ำเบญจพรรณ  คือป่ำสงวน 
แห่งชำติโคกหลวง ซึ่งเป็นป่ำสงวนที่รับผิดชอบร่วมกัน ๔ ต ำบล ได้แก่ ต ำบลท่ำศำลำ โพนเพ็ก  สวนหม่อน  
และต ำบลหนองแปน ซึ่งสภำพป่ำปัจจุบันถูกบุกรุกเพ่ือท ำกำรเกษตรจนกลำยเป็นสภำพป่ำเสื่อมโทรม ทำง
รำชกำรจึงได้ด ำเนินกำรออกเอกสำรสิทธิ์  สปก.๔ -๐๑ บำงส่วนให้เกษตรกรเพ่ือท ำกำรเกษตร 
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ป่ำชุมชน  จำกข้อมูลแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ระดับหมู่บ้ำน (ปี ๒๕๔๙) 
ต ำบลท่ำศำลำมีพ้ืนที่ป่ำชุมชน จ ำนวน ๘ แห่ง  พ้ืนที่ ๔๗๔ ไร่  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่ำที่รำษฎรในหมู่บ้ำนได้ร่วมกัน
ท ำกำรอนุรักษ์ไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชำชนในชุมชน 

แสดงพื้นที่ป่าชุมชน ต าบลท่าศาลา 
 

หมู่ที่ จ านวน (แห่ง) พื้นที่ (ไร่) 
๑ ๑ ๑๔๕ 
๒ ๑ ๗๐ 
๓ ๑ ๑๐๐ 
๔ ๑ ๑๐๔ 
๕ - - 
๖ ๒ ๑๔ 
๗ - - 
๘ - - 
๙ ๑ ๓๗ 

๑๐ ๑ ๔ 
๑๑ - - 
รวม ๘ ๔๗๔ 

 

        ที่มำของข้อมูล  :  แผนชุมชนเพือ่แก้ไขปัญหำควำมยำกจน ระดับหมู่บ้ำน  
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
กำรปกครองแบ่งออกเป็น ๑๑ หมู่บ้ำน  อยู่ในเขตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ 

ทั้ง  ๑๑  หมู่บ้ำน ได้แก่  
 

หมู่ที่  ๑          บ้ำนไสัไก่ 
หมู่ที่  ๒          บ้ำนท่ำศำลำ 
หมู่ที่  ๓          บ้ำนโนนตุ่น 
หมู่ที่  ๔          บ้ำนโนนคูณ 
หมู่ที่  ๕          บ้ำนดงเค็ง 
หมู่ที่  ๖          บ้ำนหัวนำเหนือ 
หมู่ที่  ๗          บ้ำนท่ำสวรรค์ 
หมู่ที่  ๘         บ้ำนโนนงิ้ว 
หมู่ที่  ๙         บ้ำนหัวนำกลำง 
หมู่ที่ ๑๐        บ้ำนท่ำศำลำ 
หมู่ที่ ๑๑        บ้ำนท่ำสวรรค์ 
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2.2  การเลือกตั้ง 
 กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตำมพระรำชบัญญัติสภำ

ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  จ ำนวนหมู่บ้ำนที่มีกำร
เลือกตั้งมีจ ำนวน  11  หมู่บ้ำน   จะมีกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  1  คน และมี
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่บ้ำนละ  2  คน  รวมสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจ ำนวน  22  คน  
 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 ประชำกรต ำบลท่ำศำลำ  มีจ ำนวนทั้งสิ้น  7,584  คน    แยกเป็น  ชำย  3,787 คน  
หญิง  3,797  คน  (ข้อมูล  ณ  เดือน กันยำยน  2561)   
 

ตารางจ านวนครัวเรือนและประชากร 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน/ชุมชน จ ำนวน

ครัวเรือน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
ประชำกร
ทั้งหมด 

ชำย(คน) หญิง(คน) 

๑ บ้ำนไส้ไก่ 228 832 419 413 
๒ บ้ำนท่ำศำลำ 323 946 456 490 
๓ บ้ำนโนนตุ่น 150 518 250 268 
๔ บ้ำนโนนคูณ 217 756 374 382 
๕ บ้ำนดงเค็ง 307 1,140 594 547 
๖ บ้ำนหัวนำเหนือ 173 544 283 261 
๗ บ้ำนท่ำสวรรค์ 227 752 381 371 
๘ บ้ำนโนนงิ้ว 181 579 293 286 
๙ บ้ำนหัวนำกลำง 178 535 270 265 

๑๐ บ้ำนท่ำศำลำ 151 396 184 212 
๑๑ บ้ำนท่ำสวรรค์ 171 586 284 302 

รวม 2,306 7,584 ๓,๗87 3,797 
ที่มาของข้อมูล    - ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง (ณ  เดือนกันยำยน  พ.ศ.๒๕61) 
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    3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  

ที ่ ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) 
1 0-3 299 
2 4-6 231 
3 7-10 357 
4 11-13 253 
5 14-16 241 
6 17-20 391 
7 21-30 1,028 
8 31-40 1,168 
9 41-50 1,350 

10 51-60 1101 
11 60 ปีขึ้นไป 1,173 

รวม 7,584 
 
4. สภาพทางสังคม 
     4.1  การศึกษา 
    ดังนี้ 

ตารางแสดงโรงเรียนในเขตต าบลท่าศาลา 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ระดับที่สอน 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนครู/อาจารย์

ทั้งหมด 
๑ โรงเรียนบ้ำนไส้ไก่ อนุบำล-ป.๖ ๕๕ ๕ 
๒ โรงเรียนบ้ำนท่ำศำลำประชำรังสรรค์ อนุบำล-ม.๓ ๙๒ ๑๒ 
๓ โรงเรียนบ้ำนโนนตุ่นศึกษำ อนุบำล-ป.๖ ๒๒ ๕ 
๔ โรงเรียนบ้ำนโนนคูณรัฐประชำสรรค์ อนุบำล-ป.๖ ๗๐ ๕ 
๕ โรงเรียนบ้ำนโนนเค็ง อนุบำล-ป.๖ ๑๑๑ ๙ 
๖ โรงเรียนบ้ำนหัวนำ อนุบำล-ป.๖ ๘๖ ๗ 
๗ โรงเรียนบ้ำนท่ำสวรรค์ อนุบำล-ป.๖ ๑๐๗ ๖ 
๘ โรงเรียนท่ำศำลำประชำนุสรณ์ ม.๑-ม.๖ ๑๙๑ ๑๒ 

รวม ๗๓๔ ๖๑ 
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     4.2  สาธารณสุข 
  - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำศำลำ   จ ำนวน    1  แห่ง 
  - ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน    จ ำนวน  11  แห่ง 
 
      4.3  อาชญากรรม 
  - 
 
      4.4 ยาเสพติด 
  - 
 
      4.5 การสังคมสงเคราะห์ฯ 
  - สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  1,285   คน 
  - กำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิกำร     255   คน 
  - กำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      11   คน 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
        5.1  การคมนาคมขนส่ง 
    กำรคมนำคมระหว่ำงต ำบลและอ ำเภอ  รวมทั้งกำรคมนำคมภำยในต ำบลและหมู่บ้ำน 
มีรำยละเอียดดังนี้ 

- ทำงหลวงแผ่นดินสำยขอนแก่น – มัญจำคีรี  เป็นถนนสำยหลัก 
- ถนนทำงหลวงชนบท (รพช.เดิม)  สำยบ้ำนท่ำศำลำ หมู่ที่ ๑๐  ถึงบ้ำนดงเค็ง หมู่ที่ ๕ 
     สภำพเป็นถนนลำดยำงตลอดสำย 
- ถนนทำงหลวงชนบท (กรมโยธำธิกำร)  บ้ำนแก่นประดู่ (ตอนที่ ๒)  ถึงบ้ำนโนนคูณ หมู่ที่ ๔

สภำพเป็นถนนลำดยำงตลอดสำย 
- ถนนทำงหลวงชนบท (รพช. )  บ้ำนดงเค็ง หมู่ที่ ๕  ถึงบ้ำนท่ำสวรรค์  หมู่ที่ ๑๑ 
     สภำพเป็นถนนลำดยำงตลอดสำย 
- กำรคมนำคม  ระหว่ำงต ำบลกับอ ำเภอสำมำรถสัญจรไปมำสะดวก  กำรคมนำคมระหว่ำง 

หมู่บ้ำนส่วนใหญ่สัญจรไปมำสะดวก   
 

    5.2 การไฟฟ้า 
ต ำบลท่ำศำลำมีไฟฟ้ำครบทุกหมู่บ้ำน  จ ำนวน  2,259  ครัวเรือนและก ำลังด ำเนินกำรขยำย 

เขตไฟฟ้ำไปยังรอบหมู่บ้ำนและพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรอย่ำงต่อเนื่อง 
 
    5.3 การประปา 
         มีระบบประปำบำดำลหมู่บ้ำน  จ ำนวน  10  แห่ง 
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    5.4 โทรศัพท์ 
          ประชำชนสว่นใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกำรสื่อสำร  และมีโทรศัพท์สำธำรณะ  
จ ำนวน  10  จุด 
 
    5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
        - ที่ท าการไปรษณีย์  ที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ  ที่ท ำกำรไปรษณีย์อ ำเภอพระยืน   อ ำเภอพระยืน  
จังหวัดขอนแก่นห่ำงจำกที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ  ประมำณ  8  กิโลเมตร  และท่ีท ำกำร
ไปรษณีย์อ ำเภอมัญจำคีรี  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ห่ำงจำกท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ท่ำศำลำ  ประมำณ  20  กิโลเมตร 

- วัสดุ  ครุภัณฑ์  
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ ได้มีกำรพัฒนำในศักยภำพด้ำนเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ 

เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนได้สะดวก ทันเวลำ และมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1.  เครื่องถ่ำยเอกสำร   จ ำนวน    1     เครื่อง 
  2.  เครื่องพิมพ์ดีด   จ ำนวน    1     เครื่อง 
  3.  ตู้เก็บเอกสำรต่ำง ๆ   จ ำนวน    23    หลัง 
  4.  เครื่องโทรสำร   จ ำนวน    1   เครื่อง 
  5.  ตู้นิรภัย    จ ำนวน    1   หลัง 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จ ำนวน   17   เครื่อง 
   1.  อบต.จัดซื้อเองแบบตั้งโต๊ะ      จ ำนวน   13    เครื่อง 
       (ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  1  เครื่อง) 
  2.  อบต.ได้รับมอบจำกกรมกำรปกครอง  

      (อินเตอร์เน็ตต ำบล)    จ ำนวน     1    เครื่อง 
  3.  คอมพิวเตอร์โน้ตบุค   จ ำนวน     5    เครื่อง 
  4.  เครื่องบันทึกข้อมูล   จ ำนวน     5    เครื่อง 
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  1.  ตู้เย็น    จ ำนวน    2    หลัง 
  2.  กระติกน้ ำร้อน   จ ำนวน    2    ลูก 
  3.  เครื่องตัดหญ้ำ   จ ำนวน    1    เครื่อง 
  4.  เต็นท์    จ ำนวน    4    หลัง 
 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
  1.  เครื่องพ่นหมอกควัน   จ ำนวน    2   เครื่อง 
  2.  ถังเคมีดับเพลิง   จ ำนวน    2   ถัง 
  3.  เครื่องท ำน้ ำเย็น(ศูนย์เด็กเล็ก)  จ ำนวน    1   เครื่อง 
  4.  ตู้ยำสำมัญประจ ำบ้ำน (ศูนย์เด็กเล็ก) จ ำนวน    1   หลัง  
 ครุภัณฑ์ส ารวจ 
  1.  กล้องระดับ      จ ำนวน    1   ตัว 
  2.  ไม้สต๊ำป    จ ำนวน    1   ชุด 
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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1. รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์  จ ำนวน   1    คัน 

 (พร้อมดับเพลิง)    
  2.  รถจักรยำนยนต์   จ ำนวน    1   คัน 
  3.  รถยนต์ส่วนกลำง   จ ำนวน    1   คัน 
  4.  รถบรรทุกขยะ   จ ำนวน    2   คัน 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
  1.  เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์  จ ำนวน    1   ชุด 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
   6.1 การเกษตร 
     ต ำบลท่ำศำลำ จะผลิตข้ำวเป็นกิจกรรม พืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของต ำบลท่ำศำลำ ได้แก่ 
ข้ำวนำปี  มันส ำปะหลังและอ้อยโรงงำนซึ่งพืชแต่ละชนิดใดมีปริมำณ และลักษณะกำรผลิตดังนี้ 

ข้าวนาปี    มีกำรปลูกทุกหมู่บ้ำน วัตถุประสงค์หลักปลูกไว้ส ำหรับบริโภคในครัวเรือน พื้นที่ 
ถือครองปลูกข้ำวนำปี ของต ำบล มีประมำณ ๑๖,๘๔๒ไร่  ทั้งนี้กำรเพำะปลูกแต่ละปี พื้นที่จะมำกหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับปริมำณน้ ำฝน เริ่มท ำกำรเพำะปลูก ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม เก็บเก่ียวปลำยเดือนพฤศจิกำยน ถึง
เดือนธันวำคม ส่วนมำกนิยมท ำนำแบบปักด ำ  ในฤดูกำรผลิต ๒๕๔๙/๒๕๕๐ จำกข้อมูลของส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอมัญจำคีรี ต ำบลท่ำศำลำ มีครัวเรือนปลูกข้ำวจ ำนวน  ๑,๒๗๑  ครัวเรือนพื้นที่ปลูก ๑๒,๕๗๐ 
ไร่  โดยมีพ้ืนที่ถือครองกำรท ำนำบำงส่วนที่ไม่สำมำรถท ำกำรปลูกข้ำวได้ เพรำะประสบภำวะฝนทิ้งช่วง 

    ข้าวนาปรัง   ปัจจุบันมีพ้ืนที่เพำะปลูกลดลง เกษตรกรที่ปลูกข้ำวนำปรังส่วนมำกจะเป็นเกษตรกร
ที่ประสบภัยน้ ำท่วมนำปี จึงจะปลูกข้ำวนำปรังเพ่ือเป็นกำรเสริมรำยได้และบริโภคในครัวเรือน โดยเริ่มท ำกำร
เพำะปลูกในเดือน ธันวำคม เก็บเกี่ยวในเดือนเมษำยน มีทั้งกำรท ำนำแบบหว่ำนและปักด ำ  ในฤดูกำร
เพำะปลูก ๒๕๔๙ /๒๕๕๐ มีครัวเรือนปลูกข้ำวนำปรัง  ๓๔  ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก  ๒๖๐ ไร่ เฉลี่ย ๗.๖ ไร่  
/ครัวเรือน โดยปลูกในพื้นที่ ๓ หมู่บ้ำน คือ หมู่ที่ ๕,๗,๑๑ 

         มันส าประหลัง   มีกำรปลูก 2 ครั้งคือ ต้นฝน เริ่มปลูกเดือนพฤษภำคม จะเก็บเกี่ยวในเดือน
มกรำคม   ถึงเดือนเมษำยน ของปีถัดไป  และปลูกช่วงปลำยฝน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม จะเก็บเกี่ยวของ
ผลผลิตในเดือนกันยำยนของปีถัดไป ต ำบลท่ำศำลำพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังมีแนวโน้มลดลง เพรำะรำคำ
ผลผลิตไม่แน่นอน และเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจแทน จำกข้อมูล ทบก.๐๑ (สิงหำคม ๒๕๔๙ ) ของ
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอมัญจำคีรี ในปีกำรเพำะปลูก ๒๕๔๙/๒๕๕๐ มีครัวเรือนที่ปลูกมันส ำประหลัง ๑๖๘
ครัวเรือน  พื้นที่ปลูก ๑,๙๓๖ ไร่ เฉลี่ย  ๑๑.๕๕  ไร่/ครัวเรือน (จำกพ้ืนที่ถือครองกำรท ำไร่ ๖,๖๐๙ ไร่ ) 
            ไม้เศรษฐกิจ  ไม้เศรษฐกิจที่ส ำคัญของต ำบลท่ำศำลที่เกษตรกรปลูกกันมำก คือยูคำลิปตัส กำรปลูก 
ทั้งตำมหัวไร่ปลำยนำ และปลูกเป็นแปลง  โดยได้รับกำรส่งเสริมกำรปลูกจำกบริษัทผลิตเยื่อกระดำษ จึง 
ท ำให้มีกำรขยำยพื้นท่ีปลูกเพ่ิมขึ้น ประกอบกับพ้ืนที่บำงส่วนของเกษตรกรที่มีกำรท ำกำรเพำะปลูก 
พืชไร่ โดยเฉพำะมันส ำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลำนำนหลำยปี ท ำให้ผลผลิตลดลง ดินเสื่อมคุณภำพ และ 
รำคำผลผลิตที่ไม่แน่นอน   จึงท ำให้เกษตรกรหันมำปลูกไม้เศรษฐกิจ (ยูคำลิปตัส) เป็นจ ำนวนมำก ส่ง 
ผลกระทบให้พ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังของต ำบลลดลงด้วย  จำกข้อมูล ทบก.๐๑ (สิงหำคม ๒๕๔๙ ) ของ 
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอมัญจำคีรี ต ำบลท่ำศำลำมีเกษตรกรปลูกไม้ยูคำลิปตัส  จ ำนวน  ๒๘๑ ครัวเรือน  
พ้ืนที่ปลูก ๔,๓๓๐ ไร่ และยังมีเกษตรกรบำงส่วนได้ทดลองปลูกยำงพำรำ  
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          อ้อยโรงงาน  ต ำบลท่ำศำลำพ้ืนที่ปลูกอ้อยมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เพรำะเกษตรกรขำดแคลนแรงงำน และ
กำรลงทุนค่อนข้ำงสูง จำกข้อมูล รต.01 (ตุลำคม 2558) ของส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอมัญจำคีรี  มีครัวเรือนที่
ปลูกอ้อยโรงงำน จ ำนวน 152  ครัวเรือน พ้ืนที่เพำะปลูก 3,462 ไร่ เฉลี่ย 22 ไร่/ครัวเรือน   (จำกพ้ืนที่ถือ
ครองกำรท ำไร่ ๖,๖๐๙  ไร่) ปลูกมำกท่ีหมู่ที่  ๑,๓,๔,๗,๑๑ 
 

   6.2 การประมง 
  - 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  สัตว์เศรษฐกิจของต ำบลท่ำศำลำได้แก่ 

   โค  เกษตรกรเลี้ยงโคไว้จ ำหน่ำยเป็นรำยได้ โคที่ เลี้ยงส่วนมำกจะเป็นพันธุ์ลูกผสมรำมัน 
วิธีกำรเลี้ยงจะปล่อยเลี้ยงและหำกินตำมธรรมชำติเป็นหลัก แต่มีเกษตรกรบำงรำยปลูกหญ้ำให้เป็นอำหำร 
และมีกำรให้เกลือแร่ ร ำ เป็นอำหำรเสริม กำรผสมพันธุ์ ส่วนมำกนิยมใช้กำรผสมเทียม เกษตรกรบำงรำยมี
กำรเลี้ยงโคพ่อพันธุ์ เพ่ือบริกำรผสมพันธุ์  กำรจ ำหน่ำย ขำยในหมู่บ้ำน ต ำบลโดยมีพ่อค้ำมำรับซื้อ หรือ
บำงครั้ง น ำไปขำยตำมตลำดนัด โค - กระบือ 

กระบือ  ปัจจุบันกำรเลี้ยงกระบือ เป็นกำรเลี้ยงไว้เพ่ือจ ำหน่ำยเพิ่มรำยได้ เป็น 
วัตถุประสงค์หลัก กำรเลี้ยงเพ่ือใช้งำนเป็นวัตถุประสงค์รอง ปริมำณกำรเลี้ยงกระบือมีจ ำนวนลดลงเรื่อย ๆ 
เนื่องจำกเกษตรกรเปลี่ยนไปใช้แรงงำนจำกเครื่องจักรกลกำรเกษตร แทนแรงงำนจำกกระบือ วิธีกำรเลี้ยงจะ
ปล่อยเลี้ยงและหำกินเองตำมธรรมชำติ เป็นหลัก กำรผสมพันธุ์จะปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเองตำมธรรมชำติ 

สุกร  มีกำรเลี้ยงน้อย โดยเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรส่วนมำกจะเป็นเกษตรกรที่มีโรงสีข้ำว  
ปริมำณกำรเลี้ยงสุกร ขึ้นอยู่กับรำคำท่ีตลำดรับซื้อ ถ้ำรำคำดีก็จะมีกำรเลี้ยงมำก รำคำไม่ดีปริมำณกำรเลี้ยงก็
จะลดน้อยลง กำรจ ำหน่ำย เกษตรกรจะจ ำหน่ำยภำยในท้องถิ่น หรือขำยให้แก่พ่อค้ำประจ ำที่เข้ำมำรับซื้อถึง
หมู่บ้ำน 

ไก่พื้นเมือง – เป็ด   กำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง – เป็ด ของเกษตรกร ส่วนมำกจะเพ่ือใช้เป็น 
อำหำรภำยในครัวเรือนมำกกว่ำกำรเลี้ยงเพ่ือจ ำหน่ำย โดยทั่วไปจะมีกำรเลี้ยงเกือบทุกครัวเรือน โดยเฉพำะ
ไก่พ้ืนเมืองจะมีกำรเลี้ยงมำกกว่ำเป็ด ลักษณะกำรเลี้ยงจะปล่อยให้หำอำหำรกินเองบริเวณบ้ำน และจะให้
อำหำรเสริมเป็นบำงครั้ง ในช่วงตอนเย็น นอกจำกนี้เกษตรกรบำงรำยจะน ำไก่ไปเลี้ยงที่ทุ่งนำโดยท ำเป็นเล้ำ
ไว้ และออกไปให้อำหำรเป็นครั้งครำวทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงโรคระบำดไก ่

ไก่ไข่  เกษตรกรต ำบลท่ำศำลำมีกำรเลี้ยงไกไข่ในลักษณะโรงเรือนขนำดใหญ่ (แบบระบบ 
เปิด) โดยมีกำรท ำสัญญำกำรเลี้ยงกับบริษัท เมื่อไก่ไข่อำยุ ๑๘ - ๒๐  สัปดำห์จะขำยเป็นไก่ไข่รุ่นคืนให้บริษัท  
เฉลี่ยกำรเลี้ยง  ๕,๐๐๐  ตัว/โรงเรือน/รุ่นและเลี้ยง เฉลี่ย  ๒-๓  รุ่น/ปี   
 
 6.4  การบริการ 
  หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ  มีดังนี้ 
  -ถังบนดิน(ปั๊มหลอด)   1  แห่ง 
  -โรงส ี     8  แห่ง 
  -ร้ำนท ำผม เสริมสวย   3  แห่ง 
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 6.5  การท่องเที่ยว 
  -ภูลอมข้ำว  ตั้งอยู่ที่บ้ำนโนนคูณ  หมู่ที่ 3  ต ำบลท่ำศำลำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
   
 6.6  อุตสาหกรรม 
  ต ำบลท่ำศำลำ ไม่มีอุตสำหกรรมในพ้ืนที่   
 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -กลุ่มปลูกผักสวนครัว   1  กลุ่ม 
  -กลุ่มจักสำน    1  กลุ่ม 
  -กลุ่มทอเสื่อกก    1  กลุ่ม 
   

 6.8 แรงงาน 
  แรงงำนในภำคเกษตรของต ำบลท่ำศำลำที่เป็นแรงงำนหลักของครอบครัว คือหัวหน้ำ
ครัวเรือนและแม่บ้ำน ส่วนแรงงำนวัยหนุ่มสำว นิยมไปท ำงำนภำคอุตสำหกรรมต่ำงถิ่น  จำกข้อมูลผลกำร
จัดเก็บข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน( จปฐ.2 ) ปี 2558 ต ำบลท่ำศำลำมีประชำกรวัยแรงงำน 
(อำยุ 18-60 ปี) จ ำนวน 2,877 คน  เฉลี่ยประชำกรวัยแรงงำน 3 คน/ครัวเรือน  
                   แรงงำนเกษตรกร/รับจ้ำง เมื่อเกษตรกรว่ำงจำกกำรท ำงำนในครอบครัว จะไปรับจ้ำงจำก
เกษตรกรรำยอ่ืน เช่น ด ำนำ  ปลูกและเก็บเก่ียวมันส ำปะหลัง อ้อยโรงงำน  โดยจะได้รับค่ำจ้ำง  
เฉลี่ย 200 – 300 บำท/คน/วัน    ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฤดูกำลและปริมำณงำนท่ีท ำ  
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
  ต ำบลท่ำศำลำมี  11  หมู่บ้ำน  และมีข้อมูลพื้นฐำนแต่ละหมู่บ้ำนดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน/ชุมชน จ ำนวน
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
ประชำกร
ทั้งหมด 

ชำย(คน) หญิง(คน) 

๑ บ้ำนไส้ไก่ 228 832 419 413 
๒ บ้ำนท่ำศำลำ 323 946 456 490 
๓ บ้ำนโนนตุ่น 150 518 250 268 
๔ บ้ำนโนนคูณ 217 756 374 382 
๕ บ้ำนดงเค็ง 307 1,140 594 547 
๖ บ้ำนหัวนำเหนือ 173 544 283 261 
๗ บ้ำนท่ำสวรรค์ 227 752 381 371 
๘ บ้ำนโนนงิ้ว 181 579 293 286 
๙ บ้ำนหัวนำกลำง 178 535 270 265 

๑๐ บ้ำนท่ำศำลำ 151 396 184 212 
๑๑ บ้ำนท่ำสวรรค์ 171 586 284 302 

รวม 2,306 7,584 3,787 ๓,๗97 
ที่มาของข้อมูล    - ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง (ณ  เดือนกันยำยน  พ.ศ.๒๕61) 
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จำกกำรจัดท ำประชำคมระดับต ำบล  ท ำให้ทรำบปัญหำควำมต้องกำรของหมู่บ้ำน สรุปได้ดังนี้ 
1. ปัญหำด้ำนเส้นทำงสัญจรภำยในหมู่บ้ำน 
2. ปัญหำควำมต้องกำรน้ ำและแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 
3. ปัญหำไฟฟ้ำสำธำรณะ 
4. ปัญหำถนนล ำเลียงพืชผลทำงกำรเกษตร 
5. ปัญหำรำคำผลผลิตตกต่ ำ 
6. ปัญหำขำดกำรรวมกลุ่มอำชีพและขำดอำชีพเสริม 

 
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ประชำชนภำยในต ำบลส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตร  ดังนี้ 

ตารางแสดงขนาดพื้นที่ถือครองท าการเกษตร  ต าบลท่าศาลา 
 
หมู่ที่  

 
บ้ำน 

                         พ้ืนที่ถือครองท ำกำรเกษตร (ไร่) หมำยเหตุ 
ท ำนำ ท ำไร่ ไม้ยืนต้น/ 

ไม้เศรษฐกิจ 
กำรเกษตร       

อ่ืนๆ 
รวมพ้ืนที่ท ำ
กำรเกษตร 

 

1 ไส้ไก่   1,833 754 196 134 2,917  
2 ท่ำศำลำ 1,546 167 819 140 2,672  
3 โนนตุ่น 1,273 403 10 80 1,766  
4 โนนคูณ 1,286 1,217 163 124 2,790  
5 ดงเค็ง 2,220 26 408 154 2,808  
6 หัวนำเหนือ 1,215 190 863 93 2,361  
7 ท่ำสวรรค์ 2,105 1,706 219 130 4,160  
8 โนนงิ้ว 1,885 70 139 95 2,189  
9 หัวนำกลำง 1,218 240 1,114 84 2,656  

10 ท่ำศำลำ 577 196 227 54 1,054  
11 ท่ำสวรรค์ 1,683 1,640 226 108 3,657  

 รวม 16,841 6,609 4,384 1,196 29,030  

  ที่มำของข้อมูล : ทะเบียนเกษตรกร ( ทบก.01  สิงหำคม  2560 )  ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอมัญจำครีี 
 

สรุปพื้นที่ถือครองท าการเกษตรที่ส าคัญ ต าบลท่าศาลา 

พ้ืนที่ จ ำนวน (ไร่) 
คิดเป็นร้อยละของพ้ืนที่

ท ำกำรเกษตร หมำยเหตุ 

                ท ำนำ 16,841 58.01 ทั้งนี้กำรเพำะปลูกพืช
จริงในแต่ละปีจะ
เปลี่ยนแปลงไปตำม
สภำพของฝนและภำวะ
รำคำของพืชแต่ละชนิด 

ท ำไร่ 6,609 22.77 
ท ำสวน 293 1.01 
ไม้ยืนต้น 4,384 15.10 

ท ำกำรเกษตรอ่ืนๆ 903 3.11 
รวม 29,030 100 
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ตารางแสดงปัญหาด้านการเกษตร 
 

ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
(1) ขำดน้ ำเพ่ือกำรเกษตร (1) ขำดเมล็ดพันธุ์

พืชและพันธุ์สัตว์
พันธุ์ดี 

(1) ขำดอำชีพเสริม (1) ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ในที่ดิน
ท ำกิน 

(2) ดินเค็ม (2) โรคแมลง
ศัตรูพืชและโรค
ระบำดสัตว์ 

(2) ต้นทุนกำรผลิตสูง / 
ขำดแหล่งเงินทุนส ำรอง 

(2) เกษตรกร ขำดกำร
รวมกลุ่ม 

(3) ขำดไฟฟ้ำเพ่ือ
กำรเกษตร 

(3)ทรัพยำกรธรรม 
ชำติถูกท ำลำย 

(3) รำคำผลผลิตตกต่ ำ
และไม่คงท่ี 

(3) ขยะและสิ่งปฏิกูลใน
ชุมชน 

  (4) ไม่มีตลำดรองรับ 
สินค้ำกำรเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

(4)ยำเสพติดในชุมชน 

 
7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 แหล่งน้ ำที่ส ำคัญของต ำบลท่ำศำลำ  ได้แก่ 
     1. แม่น้ ำชี  ไหลผ่ำนทำงด้ำนทิศตะวันออกของต ำบล ในเขต หมู่ที่ 5,7, เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง
อ ำเภอมัญจำคีรีกับอ ำเภอบ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น    
     2. ห้วยพระเนำว์ เป็นล ำห้วยที่ไหลจำกทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของต ำบลและไหลลงสู่แม่น้ ำ
ชีเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงอ ำเภอมัญจำคีรีกับอ ำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตร
และกำรประมง 
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7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ตารางแสดงแหล่งน้ าต าบลท่าศาลา 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ ำ ที่ตั้ง 
หมู่ที่ บ้ำน 

1 ห้วยไส้ไก่ 1 ไส้ไก่ 
2 ห้วยนอก 4 โนนคูณ 
3 หนองบ่อ 5 ดงเค็ง 
4 หนองผือ 5 ดงเค็ง 
5 หนองดู่ 5 ดงเค็ง 
6 หนองม่วง 6 หัวนำเหนือ 
7 หนองปลำช่อน 7 ท่ำสวรรค์ 
8 หนองชีหลง 7 ท่ำสวรรค์ 
9 หนองแสง 7 ท่ำสวรรค์ 

10 หนองชีหลง 7 ท่ำสวรรค์ 
11 หนองอ้อ 7 ท่ำสวรรค์ 
12 หนองบ่อ 7 ท่ำสวรรค์ 
13 หนองสิม 8 โนนงิ้ว 
14 หนองย่ำงซิ้น 9 หัวนำกลำง 
15 หนองหญ้ำคำ 9 หัวนำกลำง 
16 หนองข่ำ 9 หัวนำกลำง 

 
8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ มีวัดในเขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมทำงจิตใจและประกอบ
พิธีกรรมทำงศำสนำ  จ ำนวน 10  แห่ง  ดังนี้ 

-วัดทุ่งสว่ำง   ตั้งอยู่บ้ำนไส้ไก่   หมู่ที่  ๑ 
-วัดโนนสว่ำง   ตั้งอยู่บ้ำนท่ำศำลำ  หมู่ที่  ๒ 
-วัดสว่ำงดำรำ   ตั้งอยู่บ้ำนโนนตุ่น หมู่ที่  ๓ 
-วัดป่ำจันทร์นุสรณ์  ตั้งอยู่บ้ำนโนนคูณ หมู่ที่  ๔ 
-วัดสว่ำงดงเค็ง   ตั้งอยู่บ้ำนดงเค็ง  หมู่ที่  ๕ 
-วัดอัมพวัน   ตั้งอยู่บ้ำนหัวนำเหนือ หมู่ที่  ๖ 
-วัดชนะชัย   ตั้งอยู่บ้ำนท่ำสวรรค์ หมู่ที่  ๗ 
-วัดฉิมพลี   ตั้งอยู่บ้ำนโนนงิ้ว  หมู่ที่  ๘ 
-วัดโนนสะอำด   ตั้งอยู่บ้ำนหัวนำกลำง หมู่ที่  ๙ 
-วัดป่ำดินแดงสำมัคคีธรรม   ตั้งอยู่บ้ำนท่ำศำลำ     หมู่ที่ ๑๐ 
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8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประชำชนต ำบลท่ำศำลำนับถือศำสนำพุทธทั้งหมด  มีวัฒนธรรมประเพณีท่ัวไปตำมแบบ 
ของชำวอีสำนโดยประเพณีท่ีส ำคัญดั้งเดิมของต ำบลท่ำศำลำ คือกำรท ำบุญตำมเทศกำลต่ำง ๆ ซึ่งชำวอีสำน 
เรียกว่ำ ฮีตสิบสองครองสิบสี่  กำรสังคมก็เป็นแบบเรียบง่ำยตำมลักษณะควำมเป็นอยู่ของชำวชนบท มีควำม
เคำรพนับถือ พระสงฆ์  ผู้หลักผู้ใหญ่ ครูอำจำรย์  
 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  -ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ 
   กลุ่มจักสำนและทอสื่อกก  ม.7  และ  ม.11  บ้ำนท่ำสวรรค์ 
  -ภำษำถ่ินที่ใช้คือภำษำอีสำน 
 

8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก   
  -  สื่อกก  และสินค้ำจักสำน 
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า  
  -แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติมี 2  แหล่งคือ  แม่น้ ำชีและล ำห้วยพะเนำว์ 
  -แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้นภำยในหมู่บ้ำน   จ ำนวน   16   แห่ง 
 
 9.2 ป่าไม้ 
  ต ำบลทำศำลำ  มีพ้ืนที่ป่ำบำงส่วนอยู่ทำงทิศใต้ของต ำบลคือป่ำสงวนแห่งชำติโคกหลวง  
ซึ่งเป็นป่ำสงวนที่รับผิดชอบร่วมกัน 4 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลท่ำศำลำ โพนเพ็ก  สวนหม่อน  และต ำบล 
หนองแปน ซึ่งสภำพป่ำปัจจุบันถูกบุกรุกเพ่ือท ำกำรเกษตรจนกลำยเป็นสภำพป่ำเสื่อมโทรม  ทำงรำชกำร 
จึงไดด้ ำเนินกำรออกเอกสำรสิทธิ์  สปก.4 - 01  บำงส่วนให้เกษตรกรเพ่ือท ำกำรเกษตร  นอกจำกนี้ยังมีป่ำ
ชุมชนจ ำนวน  8  แห่ง  พ้ืนที ่474ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ำที่รำษฎรในหมู่บ้ำนได้ร่วมกันท ำกำรอนุรักษ์ไว้ เพื่อ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชำชนในชุมชน 
 
 9.3 ภูเขา 
  ภูลอมข้ำว ซึ่งเป็นภูเขำขนำดเล็ก  อยู่ในพื้นที่บ้ำนโนนคูณ  หมู่ที่  4   
 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยำกรธรรมชำติในเขตพ้ืนที่ต ำบลท่ำศำลำไม่ค่อยมีควำมอุดมสมบูรณ์  น้ ำมีไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรในกำรท ำกำรเกษตร  ป่ำไม้ได้ถูกท ำลำยลงในทุกปีและดินมีควำมเสื่อมโทรมเนื่องจำกมีกำร
ใช้สำรเคมีและขำดกำรกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
 

10. อ่ืนๆ  
  - 
   



  
 
 
 
 
 
   
  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        แสดงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  ปี ๒๕๔๙ / ๒๕๕๐ 
                    

หมู่ที่ 
 
   บ้ำน โค กระบือ          สุกร        ไก่ไข่ 

 

ครัวเรือน 
จ ำนวน 
(ตัว) ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(ตัว) ครัวเรือน 

จ ำนวน 
   (ตัว) ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(โรง) 

๑ ไส้ไก่ ๖๐ ๒๕๐ - - ๓ ๒๙ ๖ ๖ 
๒ ท่ำศำลำ ๓๕ ๒๒๘ ๑ ๘ ๖ ๔๕ - - 
๓ โนนตุ่น ๓๙ ๑๗๔ - - ๓ ๑๘ ๖ ๖ 
๔ โนนคูณ ๕๕ ๓๐๓ - - ๓ ๓๐ ๑๘ ๑๘ 
๕ ดงเค็ง ๑๖ ๘๕ - - ๓ ๓๕ - - 
๖ หัวนำเหนือ ๓๐ ๑๔๐ ๑ ๖ ๔ ๓๒ ๑ ๑ 
๗ ท่ำสวรรค์ ๖๑ ๕๖๐ - - ๗ ๔๐ - - 
๘ โนนงิ้ว ๑๙ ๑๕๘ ๒ ๒๕ ๓ ๑๒ - - 
๙ หัวนำกลำง ๔๐ ๓๖๓ - - ๑ ๓๐ - - 

๑๐ ท่ำศำลำ ๒๑ ๗๕ - - ๕ ๑๗ - - 



๑๑ ท่ำสวรรค์ ๔๐ ๔๔๒ - - ๓ ๒๘ - - 
 รวม ๔๑๖ ๒,๗๗๘ ๔ ๓๙ ๔๑ ๓๑๖ ๓๐ ๓๐ 

 ที่มำของข้อมูล :     ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอมัญจำคีร ี
 
 
 
 
 

การใช้ที่ดิน 
 
         ต ำบลท่ำศำลำมีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓7,864 ไร่  มีลักษณะกำรใช้ที่ดิน ดังนี้ 

ลักษณะกำรใช้ประโยชน์ จ ำนวน (ไร่) 
คิดเป็นร้อยละของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ของต ำบล 
พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร 29,030 76.66 
พ้ืนที่อยู่อำศัย 1,379 3.65 
พ้ืนที่ป่ำ 3,168 8.36 
พ้ืนที่สำธำรณะ 790 2.08 
 พ้ืนที่อ่ืนๆ (ยังไม่จ ำแนก) 3,497 9.23 
            รวม ๓7,864 ๑๐๐ 
ที่มำของข้อมูล :    ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนทำงดำ้นกำรเกษตร (2557)  ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอมัญจำคีรี 
 
                    แสดงระบบการผลิตพืช – สัตว์ ต าบลท่าศาลา 

ชนิด วิธีกำรผลิต ระยะเวลำ กำรใช้แรงงำน 
ข้ำวนำปี  
 

นำด ำ , นำหว่ำน พ.ค. – ธ.ค. 
 

แรงงำนในครัวเรือน 
จ้ำงแรงงำนเพ่ิมบำงส่วน 

มันส ำปะหลัง 
 

ยกร่องปลูกสันร่อง ตลอดปี จ้ำงแรงงำนเป็นส่วนใหญ่ 

อ้อยโรงงำน ปลูกแบบร่องเดี่ยวแถวเดียว ตลอดปี จ้ำงแรงงำนเป็นส่วนใหญ่ 
โค – กระบือ เลี้ยงเพ่ือจ ำหน่ำยเป็นรำยได้

เสริมในครัวเรือน โดยอำศัย
หญ้ำจำกธรรมชำติ 

ตลอดปี แรงงำนในครัวเรือน 

สุกร เลี้ยงเพ่ือขุนจ ำหน่ำยและผลิต
ลูก โดยใช้ร ำผสมหัวอำหำร 

ตลอดปี แรงงำนในครัวเรือน 

ไก่ไข่ -เลี้ยงเพ่ือจ ำหน่ำยเป็นรำยได้ 
-เลี้ยงในโรงเรือนขนำดใหญ่
(ระบบปิด) 
-ใช้อำหำรส ำเร็จรูป 
-ผลิตไก่รุ่น(อำยุ๑๘-๒๐สัปดำห์) 
จ ำหน่ำย 

ตลอดปี แรงงำนในครัวเรือน 
และจ้ำงเพ่ิมบำงส่วน 
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            แสดงสภาพการถือครองที่ดินท ากินต าบลท่าศาลา 
 

 
หมู่ที่ 

               
บ้ำน 

จ ำนวน
ครัวเรือน
เกษตรกร 

 
สภำพกำรถือครองที่ดิน / ครัวเรือน 

ของตนเอง ของตนเอง+เช่ำเพ่ิม เช่ำทั้งหมด 
๑ ไส้ไก่ ๑๔๑ ๑๒๖ ๕ ๑๐ 
๒ ท่ำศำลำ ๑๘๘ ๑๖๑ - ๒๗ 
๓ โนนตุ่น ๘๗ ๗๕ - ๑๒ 
๔ โนนคูณ ๑๕๕ ๑๔๓ ๖ ๖ 
๕ ดงเค็ง ๑๙๒ ๑๗๐ ๖ ๑๖ 
๖ หัวนำเหนือ ๑๑๒ ๘๐ ๕ ๒๗ 
๗ ท่ำสวรรค์ ๑๓๗ ๑๑๓ ๑๘ ๖ 
๘ โนนงิ้ว ๑๐๑ ๘๙ ๕ ๗ 
๙ หัวนำกลำง ๙๗ ๘๓ ๑๐ ๔ 

๑๐ ท่ำศำลำ ๕๙ ๔๕ ๑๑ ๓ 
๑๑ ท่ำสวรรค์ ๑๑๘ ๙๑ ๑๗ ๑๐ 

 รวม ๑,๓๘๗ ๑,๑๗๖ ๘๓ ๑๒๘ 
ที่มำข้อมูล กชช.2ค (๒๕๕๐)  ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอมัญจำคีรี 
 
สิทธิในที่ดินท ากิน 
 

            ประชำชนในเขต พ้ืนที่ต ำบลท่ำศำลำ  มีเอกสำรสิทธิ์ในที่ดินท ำกินที่ส ำคัญ ได้แก่ 
- สค. ๑ อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๑๐ 
- สปก.๔-๐๑ อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓, ๔, ๗, ๑๑ 
- นส ๓ ก.   อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ ๕, ๖, ๘, ๙ 

 และยังมีที่ดินท ำกินบำงส่วนอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ จึงท ำให้ประชำชนบำงคนไม่มีเอกสำรสิทธิ์ในที่ดิน   
 ท ำกิน   ซึ่งเป็นปัญหำที่ส ำคัญของต ำบลท่ำศำลำประกำรหนึ่ง 
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แรงงาน 
รายได้ รายจ่าย ของครัวเรือน 

 

                       จ ำแนกรำยได้เฉลี่ย /คน/ปี เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย  พ.ศ. ๒๕๕7 
ล ำดับของต ำบล หมู่ / บ้ำน รำยได้เฉลี่ย /คน/ปี (บำท) 

๑ หมู่ที่  3  โนนตุ่น 121,420 
๒ หมู่ที่  10 ท่ำศำลำ 94,918 
๓ หมู่ที่  4   โนนคูณ 91,005 
๔ หมู่ที่  5  ดงเค็ง 90,347 
๕ หมู่ที่  2  ท่ำศำลำ 86,961 
๖ หมู่ที่  8  โนนงิ้ว 86,727 
๗ หมู่ที่  7  ท่ำสวรรค์ 74,941 
๘ หมู่ที่  1  ไส้ไก่ 62,738 
๙ หมู่ที่  9  หัวนำกลำง 60,738 

๑๐ หมู่ที่  6  หัวนำเหนือ 59,510 
๑๑ หมู่ที่  11  ท่ำสวรรค์ 53,283 

 เฉลี่ยรายได้ต่อตนต่อปีของคนในพื้นที่ 79,668 

         ที่มำข้อมูล  จปฐ ๒  (๒๕๕7)  ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอมัญจำคีรี 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน   ๑  ศูนย์ ตั้งอยู่บ้ำนท่ำสวรรค์  
หมู่ที่  ๗   ได้รับกำรถ่ำยโอนจำกกรมพัฒนำชุมชน  มีนักเรียนทั้งหมด  27  คน  และมีครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
ผู้ดูแลเด็ก  1  คน   รวมจ ำนวน    ๒  คน 

ศาสนา 

  

การศึกษา 

โรงเรียนในเขตต าบลท่าศาลา 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ระดับที่สอน จ านวนนักเรียน จ านวนครู/อาจารย์



ทั้งหมด ทั้งหมด 

๑ โรงเรียนบ้ำนไส้ไก่ อนุบำล-ป.๖ ๕๕ ๕ 

๒ โรงเรียนบ้ำนท่ำศำลำประชำรังสรรค์ อนุบำล-ม.๓ ๙๒ ๑๒ 

๓ โรงเรียนบ้ำนโนนตุ่นศึกษำ อนุบำล-ป.๖ ๒๒ ๕ 

๔ โรงเรียนบ้ำนโนนคูณรัฐประชำสรรค์ อนุบำล-ป.๖ ๗๐ ๕ 

๕ โรงเรียนบ้ำนโนนเค็ง อนุบำล-ป.๖ ๑๑๑ ๙ 

๖ โรงเรียนบ้ำนหัวนำ อนุบำล-ป.๖ ๘๖ ๗ 

๗ โรงเรียนบ้ำนท่ำสวรรค์ อนุบำล-ป.๖ ๑๐๗ ๖ 

๘ โรงเรียนท่ำศำลำประชำนุสรณ์ ม.๑-ม.๖ ๑๙๑ ๑๒ 

รวม ๗๓๔ ๖๑ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 -จ ำนวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต ำบลท่ำศำลำ (อปพร.) จ ำนวน  ๑๒5  คน 
 -จ ำนวนหน่วยกู้ชีพ   ๑๐   คน 
 -จ ำนวนรถบรรทุกน้ ำอเนกประสงค์ (พร้อมดับเพลิง)   จ ำนวน   ๑   คัน 
 -จ ำนวนรถยนต์ใช้กิจกำร  อปพร.   จ ำนวน    ๑    คัน 
 -จ ำนวนถังดับเพลิง   ๒  ถัง 
 
การสังคมสงเคราะห์ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 

-กำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ    1,004    คน   
 -กำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิกำร    157     คน   
 -กำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    11    คน     
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หมวดรายได้ 
 ในปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕8  ที่ผ่ำนมำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ  มีรำยได้ดังนี้ 
 -หมวดภำษีอำกร             จ ำนวน   120,000   บำท 
 -หมวดค่ำธรรมเนียม     จ ำนวน   135,000   บำท 
 -หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน  จ ำนวน   368,000   บำท 
 -หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด       จ ำนวน   125,500   บำท 
 

           
       ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 



 

  กำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำนั้น เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง    
ของชุมชนในกำรร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหำร่วมสร้ำงร่วมจัดท ำส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ ให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นในทุกด้ำน   กำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำศำลำจะสมบูรณ์ได้  จ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดควำมตระหนักร่วมกัน
แก้ไขปัญหำและควำมเข้ำใจในแนวทำงแก้ไขปัญหำกันอย่ำงจริงจัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำยังได้
เน้นให้คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำในทุกกลุ่มทุกวัยของประชำกร นอกจำกนั้นยังได้เน้นกำรส่งเสริม 
และสนับสนุนให้กำรศึกษำเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนำเยำวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลำกรที่มี คุณภำพโดย
ยึดกรอบแนวทำงในกำรจัดระเบียบกำรศึกษำ  ส่วนด้ำนพัฒนำอำชีพนั้น จะเน้นพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในท้องถิ่น   และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำได้วิเครำะห์ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   พ.ศ. ๒๕๓๗  และตำม
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒     
และรวบรวมกฎหมำยอื่นของ อบต. เพ่ือให้ทรำบว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจหน้ำที่ที่จะเข้ำไป
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงไร โดยวิเครำะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกำส ภัยคุกคำม ในกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ  ได้ก ำหนด
วิธีกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด 
แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล นโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น โดยด ำเนินกำร
วิเครำะห์ภำรกิจให้ตรงกับสภำพปัญหำ  สำมำรถแบ่งภำรกิจได้เป็น ๗ ด้ำน ซึ่งภำรกิจดังกล่ำวถูกก ำหนด   
อยู่ในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และตำมพระรำชบัญญัติ
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒   
ดังนี้ 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก (มำตรำ ๖๗ (๑)) 
(๒) ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร (มำตรำ ๖๘(๑)) 
(๓) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน (มำตรำ ๖๘(๒)) 
(๔) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ (มำตรำ ๖๘(๓)) 
(๕) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ (มำตรำ ๑๖(๔)) 
(๖) กำรสำธำรณูปกำร (มำตรำ ๑๖(๕)) 
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๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
          (๑) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร (มำตรำ ๖๗(๖)) 

(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มำตรำ ๖๗(๓)) 
(๓) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำกำรพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสำธำรณะ (มำตรำ ๖๘(๔)) 
(๔) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และ

ผู้ด้อยโอกำส (มำตรำ ๑๖(๑๐)) 
(๕) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย (มำตรำ ๑๖

(๒)) 



(๖) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
(มำตรำ (๕)) 

(๗) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัวและกำรรักษำพยำบำล  
(มำตรำ๑๖(๑๙)) 

๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
                           ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (มำตรำ ๖๗ (๔)) 
(๒) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน  
      (มำตรำ ๖๘(๘)) 
(๓) กำรผังเมือง (มำตรำ ๖๘(๑๓)) 
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มำตรำ 16(๓)) 
(๕) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง  
      (มำตรำ ๑๖(๑๗)) 
(๖) กำรควบคุมอำคำร (มำตรำ ๑๖(๒๘)) 

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
                          มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว (มำตรำ ๖๘(๖)) 
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์ (มำตรำ ๖๘(๕)) 
(๓) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร (มำตรำ ๖๘(๗)) 
(๔) ให้มีตลำด (มำตรำ ๖๘(๑๐)) 
(๕) กำรท่องเที่ยว (มำตรำ ๖๘(๑๒)) 
(๖) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ (มำตรำ ๖๘(๑๑)) 
(๗) กำรส่งเสริม กำรฝึกและประกอบอำชีพ (มำตรำ ๑๖(๖)) 
(๘) กำรพำณิชย์กรรมและกำรส่งเสริมกำรลงทุน (มำตรำ ๑๖(๗)) 
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๕.๕. งานการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี

ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (มำตรำ   

๖๗(๗)) 
(๒) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะรวมทั้งก ำจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มำตรำ ๖๒(๒)) 
(๓) กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำงๆ (มำตรำ ๑๗ (๑๒)) 

๕.๖ งานการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
                         ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 



(๑) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มำตรำ ๖๗(๘)) 

(๒) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (มำตรำ ๖๗(๕)) 
(๓) กำรจัดกำรศึกษำ (มำตรำ ๑๖(๙)) 
(๔) กำรส่งเสริมกำรกีฬำ จำรีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น 

(มำตรำ ๑๗(๑๘)) 
๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 

                           และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) สนับสนุนสภำต ำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(มำตรำ ๔๕(๓)) 
(๒) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือ

บุคลำกรให้ตำมควำมจ ำเป็นและสมควร (มำตรำ ๖๗(๙)) 
(๓) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎร ในกำรมีมำตรกำรป้องกัน (มำตรำ ๑๖

(๑๖)) 
(๔) กำรประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่น (มำตรำ ๑๗(๓)) 
(๕) กำรสร้ำงและบ ำรุงรักษำทำงบกและทำงน้ ำที่เชื่อมต่อระหว่ำงองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มำตรำ ๑๗(๑๖)) 
 

ภำรกิจทั้ง  ๗  ด้ำน  ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้อ ำนำจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก้ไข 
ปัญหำในเขตพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบได้เป็นอย่ำงดี  มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงควำม
ต้องกำรของประชำชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยกำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำ
ต ำบล นโยบำย   ของรัฐบำลและนโยบำยของผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นส ำคัญ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การก าหนดต าแหน่งบริหารและอ านาจหน้าที่ 

 
         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น ได้รับควำมเห็นชอบก ำหนด
โครงสร้ำงส่วนรำชกำรกำรแบ่งส่วนรำชกำรและอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำร ดังต่อไปนี้      

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหำรงำนท้องถิ่น)  เลขที่ต ำแหน่ง  05-3-00-1101-001 
เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสั่งกำรเกี่ยวกับนโยบำยขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเรื่องที่กฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  



เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้  ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใต้บังคับบัญชำ เรื่องในหน้ำที่ส ำนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  เรื่องที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรเห็นเป็นปัญหำและเสนอมำเพ่ือรับค ำวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืนใด 
เรื่องที่ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสั่งกำรโดยเฉพำะ  เรื่องที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เห็นสมควรเสนอ
เพ่ือทรำบ 
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 7/6) เลขท่ีต ำแหน่ง 
00-0101-002 เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองจำกปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมำย ระเบียบ  
ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หำกกฎหมำย ระเบียบ ข้อบั งคับนั้น
มิได้ก ำหนดในเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอ่ืน และปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้มอบอ ำนำจโดยท ำ
เป็นหนังสือให้รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปฏิบัติรำชกำรแทน 
 1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหัวหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(นักบริหำรงำนทั่วไป) เลขที่ต ำแหน่ง 05-3-01-2101-001 เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง 
และพนักงำนจ้ำง โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
รำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกองหรือส่วนรำชกำรใดในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยเฉพำะ  
รวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำม
นโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประกอบด้วยงำนภำยใน  ดังนี้ 
  1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (1) กำรด ำเนินงำนสำรบรรณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
               (2) กำรดูแลรักษำจัดเตรียม และให้บริกำรเรื่องสถำนที่ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์
กำรติดต่อและอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ งำนพิธีกำรต่ำง ๆ และงำนต้อนรับ 
   (3) กำรประชุมคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและพนักงำนส่วนต ำบล 
   (4) กำรสำธำรณกุศลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ขอ
ควำมร่วมมือ  
   (5) กำรตรวจสอบ แสดงรำยกำรเกี่ยวกับเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร 
   (6) กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
   (7) กำรจัดท ำค ำสั่ง และประกำศขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   (8) กำรด ำเนินงำนธุรกำรกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   (9) กำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
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   (10) กำรบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ำย และเลื่อนระดับ 
   (11) กำรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และกำรคัดเลือก 
   (12) กำรจัดท ำทะเบียนประวัติ  และบัตรประจ ำตัวพนักงำนส่วนต ำบลและ
ลูกจ้ำง 
   (13) กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนบุคคล 
   (14) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
   (15) กำรขออนุมัติปรับปรุงต ำแหน่งและอัตรำก ำลัง 
   (16) กำรพัฒนำบุคลำกร 
   (17) กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนและลูกจ้ำง กำรให้บ ำเหน็จ
ควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ  
  1.2 งานนโยบายและแผน  มีหน้ำที่เก่ียวกับ 



   (1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อประกอบในกำรก ำหนดนโยบำย   
   (2) กำรประสำนแผน ประมวลแผน จัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   (3) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
   (4) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนะกำรเงินกำรคลัง 
   (5) กำรประสำนข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี
   (6) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  1.3 งานกฎหมายและคดี   มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (1) กำรด ำเนินคดี ฟ้องร้องเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 
   (2) กำรสอบสวนและวินัยพนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   (3) กำรตรำข้อบัญญัติที่มิใช่ข้อบัญญัติว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย 
   (4) กำรจัดท ำนิติกรรมสัญญำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   (5) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (1) กำรควบคุมและบังคับตำม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542  
   (2) กำรตรวจอำคำรสถำนที่ท่ีอำจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ำย 
   (3) กำรควบคุมและตรวจสถำนที่ของนำยตรวจอัคคีภัย 
   (4) กำรควบคุมก ำจัดหรือท ำลำยสิ่งที่อำจเกิดอัคคีภัยในสถำนที่ 
   (5) กำรท ำแผนกำรตรวจระบบควำมปลอดภัยในสถำนที่ 
   (6) กำรส่งเสริมกำรจัดให้มีระบบควำมปลอดภัยในสถำนที่ 
   (7) กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ระบบควำมปลอดภัย 
   (8) กำรตรวจสอบและรับรองระบบควำมปลอดภัยในสถำนที่ 
   (9) กำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนที่รำชกำร 
   (10) กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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   (11) กำรตรวจสอบ ควบคุมดูแลในกำรจัดเตรียมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ป้องกันบรรเทำและระงับสำธำรณภัยต่ำง ๆ 
   (12) กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
   (13) กำรฝึกซ้อมและด ำเนินกำรตำมแผน 
   (14) กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับวิทยุสื่อสำร 
   (15) กำรวิเครำะห์และพิจำรณำ ท ำควำมเห็น สรุป รำยงำน เสนอแนะรวมทั้ง
ด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำย และระเบียบเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชำติและสำธำรณภัยอ่ืน 
เช่น อุทกภัย  วำตภัย 
   (16) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (1) ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดท ำแผนงำน  



   (2) ด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มของประชำชนเพ่ือท ำกิจกรรมใน
ด้ำนต่ำง ๆ 
   (3) แสวงหำผู้น ำท้องถิ่น เป็นผู้น ำและเป็นที่ปรึกษำกลุ่มในกำรพัฒนำชุมชน 
   (4) ดูแลส่งเสริมประชำชนให้มีควำมสนใจ เข้ำใจ ริเริ่มในกำรพัฒนำชุมชนใน
ท้องถิ่น 
   (5) ร่วมท ำงำนพัฒนำกับประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงใกล้ชิด 
   (6) ให้ค ำแนะน ำและฝึกอบรมประชำชนตำมวิธีกำรและหลักกำรพัฒนำชุมชน 
   (7) อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (8) กำรด ำเนินงำนนโยบำยต่ำง ๆ ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนของผู้บริหำรและของ
รัฐบำล 
   (9) กำรแก้ไขปัญหำสังคมและควำมยำกจนเชิงบูรณำกำร 
   (10) กำรส่งเสริมอำชีพ 
   (11) กำรแจกจ่ำยเบี้ยยังชีพ 
   (12) กำรสงเครำะห์ เด็ก สตรี คนชรำ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้พิกำรและบุคคลไร้ที่พ่ึง 
   (13) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
           2. กองคลัง  มีผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนคลัง) เลขที่ต ำแหน่ง 05-3-04-2102-001 
เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำน
กำรจ่ำย กำรรับ กำรน ำส่งเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และเอกสำรทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบใบส ำคัญ ฎีกำ งำน
เกี่ยวกับเงินเดือนค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ เงินอ่ืน ๆ งำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณ 
ฐำนะทำงกำรเงิน กำรจัดสรรเงินต่ำง ๆ กำรจัดท ำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรำยได้และรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย ประกอบด้วยงำน ดังต่อไปนี้ 
  2.1 งานการเงิน   มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (1) กำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยทุกประเภท 
   (2) กำรจัดท ำเช็คและจัดเก็บเอกสำรกำรจ่ำยเงิน 
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   (3) กำรจ่ำยเงินและตรวจสอบหลักฐำนใบส ำคัญคู่จ่ำย 
   (4) กำรจัดท ำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
   (5) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำวัน ประจ ำเดือน ประจ ำปี และรำยงำนอ่ืน ๆ  
   (6) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
  2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้    มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (1) กำรศึกษำวิเครำะห์  และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษีอำกร   
ค่ำธรรมเนียม และจัดหำรำยได้อ่ืน ๆ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   (2) กำรวำงแผนกำรจัดเก็บรำยได้ และกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรจัดเก็บรำยได้ 
   (3) กำรวำงแผนและโครงกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   (4) กำรพิจำรณำปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรประเมิน และก ำหนดค่ำรำยปีของภำษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่และรำยได้อ่ืน 
   (5) กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรช ำระภำษีอำกร 



   (6) กำรจัดท ำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภำษีทรำบล่วงหน้ำ 
   (7) กำรตรวจสอบและจัดท ำบัญชีรำยชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน 
หรือ ค ำร้องภำยในก ำหนด และรำยชื่อผู้ไม่ช ำระภำษี ค่ำธรรมเนียมและรำยได้อ่ืน ๆ ภำยในก ำหนดของแต่ละปี   
   (8) กำรจัดท ำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภำษี กรณีไม่มำยื่นแบบแสดงรำยกำร
ทรัพย์สินภำยในก ำหนด 
   (9) กำรจัดท ำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภำษีกรณีไม่มำช ำระภำษี   ค่ำธรรมเนียม
และรำยได้อ่ืนภำยในก ำหนด 
   (10) กำรประสำนงำนกับงำนนิติกำรเพ่ือด ำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
ภำษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ช ำระภำษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชำสั่งกำร 
   (11) กำรด ำเนินกำรยึดอำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 
   (12) กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรเร่งรัดรำยได้ 
   (13) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (1) กำรซื้อและกำรจ้ำง 
   (2) กำรซ่อมและบ ำรุงรักษำ 
   (3) กำรจัดท ำทะเบียนพัสดุ 
   (4) กำรตรวจสอบกำรรับจ่ำยพัสดุและเก็บรักษำพัสดุ 
   (5) กำรเก็บรักษำและกำรเบิกจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์  
   (6) กำรจัดท ำบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ์                                      
   (7) กำรจัดท ำประกำศประกวดรำคำ 
   (8) กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
   (9) กำรหำข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ำรุดเสื่อมสภำพ 
   (10) กำรจ ำหน่ำยพัสดุ/กำรลงจ่ำยออกจำกบัญชี 
   (11) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย                                                             
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  3. กองช่าง  มีผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง) เลขที่ต ำแหน่ง 05-3-05-
2103-001 เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรส ำรวจ ออกแบบ กำรจัดท ำข้อมูลทำงด้ำนวิศวกรรม  กำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ งำน
ออกแบบและเขียนแบบ กำรตรวจสอบ กำรก่อสร้ำง งำนกำรควบคุมอำคำรตำมระเบียบกฎหมำย งำน
แผนกำรปฏิบัติ งำนกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง งำนแผนงำนด้ำน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล กำรรวบรวมประวัติติดตำม ควบคุมกำรปฏิบัติงำนเครื่องจักรกล กำรควบคุม กำร
บ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ งำนเกี่ยวกับแผนงำน ควบคุม เก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ำมันเชื้อเพลิง และงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วยงำนภำยใน  ดังนี้ 
  3.1 งานก่อสร้าง   มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (1) กำรออกแบบค ำนวณด้ำนวิศวกรรม 
   (2) กำรวำงโครงกำรและกำรก่อสร้ำงทำงด้ำนวิศวกรรม 
   (3) กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและบริกำรเกี่ยวกับงำนทำงด้ำนวิศวกรรม 
   (4) กำรออกแบบรำยกำรละเอียดทำงด้ำนวิศวกรรม 



   (5) กำรส ำรวจหำข้อมูลรำยละเอียดเพ่ือค ำนวณ  ออกแบบก ำหนดรำยละเอียด
ทำงด้ำนวิศวกรรม 
   (6) กำรศึกษำวิเครำะห์ทำงด้ำนวิศวกรรม 
   (7) กำรประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงทำงด้ำนวิศวกรรม 
   (8) กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงในสำขำวิศวกรรม 
   (9) กำรบริหำรแบบแปลนก่อสร้ำงอำคำรให้แก่ประชำชน 
   (10) กำรก่อสร้ำงถนน สะพำน ทำงเท้ำ และสิ่งติดตั้งอ่ืน  ๆ  
   (11)  กำรวำงโครงกำรและควบคุมกำรก่อสร้ำง 
   (12) กำรซ่อมบ ำรุงถนน สะพำน ทำงเท้ำ 
   (13) กำรควบคุมพัสดุ งำนด้ำนโยธำ 
   (14) กำรประมำณรำคำเก่ียวกับกำรบ ำรุงรักษำทำงและสะพำน 
      (15) กำรควบคุมแนวเขตถนน   ทำงสำธำรณะและท่ีดินสำธำรณประโยชน์ 

(16) กำรควบคุมให้ปฏิบัติตำมผังเมืองรวม 
(17) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
  4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ (นักบริหำร
กำรศึกษำ) เลขที่ต ำแหน่ง 05-3-08-2107-001 เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำง โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรศึกษำและพัฒนำกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำ
ในระบบกำรศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ประกอบด้วยงำนภำยใน ดังนี้ 
  4.1 งานบริหารการศึกษา  มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (1) งำนส ำรวจควำมต้องกำรและปัญหำทำงกำรศึกษำ 
   (2) งำนจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลสถิติทำงกำรศึกษำ 
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   (3) งำนประสำนงำนกำรด ำเนินกำรด้ำนวิชำกำรกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (4) งำนส ำรวจรวบรวมข้อมูลต่ำง  ๆเกี่ยวกับเด็กเยำวชนและกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน 
   (5) ด ำเนินงำนกีฬำนักเรียน กีฬำเยำวชนทุกระดับ กีฬำประชำชน กีฬำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสัมพันธ์และประสำนงำนด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนกีฬำประจ ำปีทุกประเภท 
   (6) ศึกษำ ค้นคว้ำ รวบรวม องค์ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปะ และวัฒนธรรม 
   (7) กำรพัฒนำแหล่งมรดกทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
   (8) กำรฟ้ืนฟู รักษำและพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น 
   (9) กำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
   (10) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนวัฒนธรรม 
   (11) กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนวัฒนธรรม 
   (12) กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
   (13) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้ำที่เก่ียวกับ 



   (1) กำรควบคุมดุแลกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียน 
   (2) กำรควบคุม จัดเตรียม และให้บริกำรวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือครู สื่อกำรเรียนกำร
สอนแก่โรงเรียน 
   (3) กำรติดต่อประสำนงำนกับสถำนที่ศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   (4) กำรจัดตั้งสถำนเลี้ยงดูเด็กและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
   (5) กำรเผยแพร่ข่ำวสำร เอกสำรต่ำง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบำยของทำง
รำชกำรอันเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียน 
   (6) กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
   (7) กำรพัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน 
   (8) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 

บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าศาลา 
 

 

1.คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.  นำยสรำยุธ   เบ้ำจรรยำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  2.  นำยประยุทธ  มำกมำย  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  3.  นำยอนันต์   กิ่งโรชำ   รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  4.  นำยยุทนำ   นำเทเวช   เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  5.  นำยจิรวัฒน ์ ภูยิหวำ   ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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2.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.  นำยค ำพันธ์    ขนแดง   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2.  นำยวิลำวัลย์   นำมมูลน้อย  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
3.  นำยสีหศักด์ิ   ชุมเกียรติกุล  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
4.  นำยวงษ์พำนิตย์  สิงห์ชู   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  1 
5.  นำยทองม้วน   เบ้ำค ำ   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  1 
6.  นำยทยำกร    วิชำโคตร   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  2 
7.  นำยไสว   ภูมิพระบุ   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  2 
8.  นำยสำมำรถ  ศรีนำค   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  3 
9.  นำยเก่งกล้ำ  ค ำภู   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  3 
10. นำยประเสริฐ   ช่ำงปรุง  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  4 
11. นำยสมำน  ส ำเร็จ   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  5 
12. นำยพิทักษ์  แสนบุญยัง  สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  6 
13. นำยเถียม  แสงอัคคี   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  6 
14. นำยเสกสรร  ดีกลำง   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  7 



15. นำยสุนิตย์   ตีมูลลำ   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  7 
16. นำยสมชำย  เขียวดี   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  8 
17. นำยค ำมน  จ้ำนกันหำ   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  8 
18. นำยค ำพอง  หินวิเศษ   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  9 
19. นำยเสถียร  มิ่งพรหม   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  9 
20. นำงนำฎศิริ   รังชัย   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  10 
21. นำยจ ำปี    เกิดตรวจ   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  11 
22. นำงหลง   ภูพันทอง   สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่  11 
 
3. จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างปัจจุบัน  มีจ ำนวน  27  คน  และส่วนรำชกำร  

จ ำนวน  4  ส่วนรำชกำร  ดังนี้ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. นำยสีหศักด์ิ   ชุมเกียรติกุล  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

- 
ส านักงานปลัด อบต.   

  2. นำยศรำวุธ   ภูมี                 หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต. 
3. นำงสำวเบญจมำศ    อรุณพงศ์ศิริ       นิติกร 
4. นำงสำวสุกัญญำ   สิงชู   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                          
5. นำงสำวจิรวรรณ์    วัลวำลย์  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร  
6. นำงสำววิไลวัลย์   ระวำทชัย  นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร 
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7. นำยเกียรติพงษ์    มีสีบู  จพง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปฏิบตัิงำน 
8. นำงสำวปวิษำ มูลกัน   นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
9.นำงสำวพรมณี  แปยำว  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
10.นำยช ำนำญ   หงษ์สุวรรณ  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 
11.นำยนำฎอนงค์  รุ่งเรือง  นักกำรภำรโรง 
12.นำยไกรณรงค์   อุดจันทร์  พนักงำนขับรถ 
13.นำยภิพบ   สิงช ู   คนงำนทั่วไป 
14.นำยเฉลิมพล   บุญเจียง          คนงำนทั่วไป 
15.นำยณรงค์ชัย   วันด ี    คนงำนเครื่องสูบน้ ำ 

 กองคลัง  
 16. นำงกำญจนำท   บุญคง       ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
 17. นำยศักย์วริศ  สุรพัสมนตรี  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติกำร 
 18. นำงสำวพัชรินทร์   ตองสู          ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี                                                              

19. นำงสำววภิำรัตน์  มุขเสือ  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
กองช่าง   

20. นำยภำณุวัฒน์         อุปัชฌำย์  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 



21. นำยเฉลิมลำภ          ภยูิหวำ  ผู้ช่วยช่ำงโยธำ 
22. นำงสำวนิชนันท์  นำมมูลน้อย  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

          กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                    23. นำยภำนุพันธ์  แสงพันธ์  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
 24. นำยศรำวุธ   ศุภพร  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

25. นำงอังคณำ   บัวเข็ม             ครูผู้ดูแลเด็ก 
26. นำงสำววรรณวิภำ  อ้มเถ่ือน  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
27. นำงสุปรำณี   ดีกลำง            ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 



  29 
 
 

 
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 
 

 
 

  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานการเงินและงานบัญช ี
-งานพัฒนาและจดัเก็บ
รายได ้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 

 
 
 

ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 
งานตรวจสอบภายใน 

จนท.ตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 
รองปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น) 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับตน้) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

ส่วนโยธา 
(นกับริหารงานช่าง ๖) 

-งานบริหารทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคด ี
-งานป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 
-งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

 

-งานก่อสร้าง 

 
 

 

-งานบริหารการศึกษา 
-งานส่งเสรมิการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(นักบริหำรกำรศกึษำ  
ระดับต้น) 
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  เขตการปกครองและผู้ปกครอง 
 

       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ มี  11  หมู่บ้ำน  มีผู้ปกครองตำมกฎหมำยลักษณะ 

ปกครองท้องที่  พ.ศ. 2475  ดังนี้ 
 

หมู่ที่ บ้ำน ชื่อผู้ปกครอง ต ำแหน่ง 

1 ไส้ไก่ นำยจิตติ   สมภักดี ผู้ใหญ่บ้ำน 
2 ท่ำศำลำ นำยศิริ   สุทธมำ ผู้ใหญ่บ้ำน 
3 โนนตุ่น นำยชัยยงค์   ผ ำไชย  ผู้ใหญ่บ้ำน 
4 โนนคูณ นำยฉลอง    สังหำ ก ำนันต ำบลท่ำศำลำ 
5 ดงเค็ง นำยบุญเลิง    มีสีบู ผู้ใหญ่บ้ำน 
6 หัวนำเหนือ นำยสมชำย   สีสุก ผู้ใหญ่บ้ำน 
7 ท่ำสวรรค์ นำงทองคูณ   โพชะกะ ผู้ใหญ่บ้ำน 
8 โนนงิ้ว นำยเทวมิตร    พลเสนำ ผู้ใหญ่บ้ำน 
9 หัวนำกลำง นำยเสริม   วงศ์ชมภู ผู้ใหญ่บ้ำน 

10 ท่ำศำลำ นำยเดชำ  อุดจันทร์ ผู้ใหญ่บ้ำน 
11 ท่ำสวรรค์ นำยบุญธรรม   มีพูล ผู้ใหญ่บ้ำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ ได้มีกำรพัฒนำในศักยภำพด้ำนเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ 
เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนได้สะดวก ทันเวลำ และมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1.  เครื่องถ่ำยเอกสำร   จ ำนวน    1     เครื่อง 
  2.  เครื่องพิมพ์ดีด   จ ำนวน    1     เครื่อง 
  3.  ตู้เก็บเอกสำรต่ำง ๆ   จ ำนวน    23    หลัง 
  4.  เครื่องโทรสำร   จ ำนวน    1   เครื่อง 
  5.  ตู้นิรภัย    จ ำนวน    1   หลัง 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จ ำนวน   17   เครื่อง 
   1.  อบต.จัดซื้อเองแบบตั้งโต๊ะ      จ ำนวน   13    เครื่อง 
       (ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  1  เครื่อง) 
  2.  อบต.ได้รับมอบจำกกรมกำรปกครอง  

      (อินเตอร์เน็ตต ำบล)    จ ำนวน     1    เครื่อง 
  3.  คอมพิวเตอร์โน้ตบุค   จ ำนวน     5    เครื่อง 
  4.  เครื่องบันทึกข้อมูล   จ ำนวน     5    เครื่อง 
 
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  1.  ตู้เย็น    จ ำนวน    2    หลัง 
  2.  กระติกน้ ำร้อน   จ ำนวน    2    ลูก 
  3.  เครื่องตัดหญ้ำ   จ ำนวน    1    เครื่อง 
  4.  เต็นท์    จ ำนวน    4    หลัง 
 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
  1.  เครื่องพ่นหมอกควัน   จ ำนวน    2   เครื่อง 
  2.  ถังเคมีดับเพลิง   จ ำนวน    2   ถัง 
  3.  เครื่องท ำน้ ำเย็น(ศูนย์เด็กเล็ก)  จ ำนวน    1   เครื่อง 
  4.  ตู้ยำสำมัญประจ ำบ้ำน (ศูนย์เด็กเล็ก) จ ำนวน    1   หลัง  
 ครุภัณฑ์ส ารวจ 
  1.  กล้องระดับ      จ ำนวน    1   ตัว 
  2.  ไม้สต๊ำป    จ ำนวน    1   ชุด 
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

2. รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์  จ ำนวน   1    คัน 
 (พร้อมดับเพลิง)    

  2.  รถจักรยำนยนต์   จ ำนวน    1   คัน 
  3.  รถยนต์ส่วนกลำง   จ ำนวน    1   คัน 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
  1.  เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์  จ ำนวน    1   ชุด 
    
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 


