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ส่วนที ่1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.ด้านกายภาพ 
 1.1 ประวัติอ าเภอชนบท 
 อ ำเภอชนบทเป็นเมืองเก่ำแก่ มีอำรยธรรมที่รุ่งเรืองมำแต่โบรำณตำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์จะเป็นรอง
เฉพำะ เมืองนครรำชสีมำ เท่ำนั้น          
 พ.ศ.2326กวนเมืองแสน สมุหกลำโหม แห่งเมืองสุวรรณภูมิเกิดขัดใจกับเจ้ำเมือง จึงได้พำสมัครพรรคพวก
อพยพหนีออกจำกเมืองสุวรรณภูมิ  มำพักที่บ้ำนหนองกองแก้ว ซึ่งเป็นเขตในควำมปกครองของเจ้ำเมืองนครรำชสีมำ 
จำกนั้นได้น ำควำมไปแจ้งต่อเจ้ำพระยำนครรำชสีมำ  เมื่อได้รับอนุญำตแล้วกวนเมืองแสน (ท้ำวค ำพำว) จึงตั้งเมืองที่บ้ำน
หนองกองแก้ว  ท ำรำชกำรส่งส่วยต่อเมืองนครรำชสีมำเรื่อยมำ      
 พ.ศ.2353 พระยำนครรำชสีมำ จึงมีใบบอกลงไปยังกรุงเทพฯ พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก รัชกำล
ที่ 1 จึงโปรดเกล้ำให้ยกบ้ำนหนองกองแก้วขึ้นเป็นเมืองชลบถ (แปลว่ำเมืองแห่งธำรน้ ำไหล) และโปรดเกล้ำ แต่งตั้งท้ำว
ค ำพำวเป็นที่พระจันตะประเทศเจ้ำเมือง เมืองชลบถนับว่ำเป็นเมืองหน้ำด่ำนที่ส ำคัญยิ่งจนมีเมืองขึ้น 4 เมือง คือ  
  1. เมืองเกษตรสมบูรณ์ 
  2. เมืองชัยภูมิ(ต่อมำเป็นศูนย์กลำงของชัยภูมิจึงได้รับกำรยกฐำนะเป็นจังหวัด) 
  3. เมืองสี่มุม(ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองจัตุรัส) 
  4.เมืองโนนลำว(ต่อมำสมัย จอมพบ ป.พิบูลสงครำม  เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองโนนไทย)  
 พ.ศ.2433ประเทศไทยได้จัดกำรปฏิรูปหัวเมืองลำวที่เป็นเมืองขึ้น ของไทยทั้งหมด  คือ  
  1.เมืองลำวตะวันตกเฉียงเหนือ มีเมืองเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลำง 
  2.หัวเมืองลำวฝั่งตะวันออกมีศูนย์กลำงอยู่ที่เมืองจ ำปำศักดิ์ 
  3.หัวเมืองลำวตะวันออกเฉียงเหนือ  มีศูนย์กลำงอยู่ที่อุบลรำชธำนี 
  4.หัวเมืองลำวฝ่ำยเหนือ มีศูนย์กลำงอยู่ที่หนองคำย 
  5.หัวเมืองลำวกลำง มีเมืองนครรำชสีมำ เมืองชลบถและเมืองภูเวียง ศูนย์กลำงอยู่ที่นครรำชสีมำ 
 พ.ศ.2434 กรมหลวงประจักษ์ศิลปำคม  ข้ำหลวงประจ ำมณฑลอุดร หลังจำกท่ำนได้เมืองขอนแก่น 2 ย้ำยไป
รวมกับเมืองขอนแก่น 1 ที่บ้ำนทุ่มแล้ว ท่ำนได้มำตรวจเยี่ยมเมืองชลบถ ท่ำนเห็นว่ำเมืองชลบถเป็นเมืองที่อุดสมบูรณ์  
จึงตั้งสมญำนำมว่ำ  เมืองชลบถวิบูรณ์(นักวิชำกำรและผู้รู้วิพำกษ์ว่ำ  เมืองชลบถวิบูลย์เป็นนำมพระรำชทำนของรัชกำลที่ 
1 ตำมใบบอกของเจ้ำพระยำนครรำชสีมำ) 
 พ.ศ.2447 ไทยได้จัดแบ่งเขตกำรปกครองเป็นบริเวณ คือ จัดให้มีเมืองที่อยู่ใกล้ๆ กันรวมเข้ำเป็นกลุ่มให้เมืองที่มี
ประชำชนหนำแน่นเป็นที่ตั้ง เมืองชลบถจึงถูกต้อนออกมำกับบริเวณพำชี อันประกอบด้วย เมืองขอนแก่น เมืองชลบถ 
และเมืองภูเวียง เมืองขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ จึงได้เป็นที่ตั้งบริเวณพำชี     
 พ.ศ.2450 เมืองชลบถถูกยุบลงเป็นอ ำเภอ พระศรีชนะบำลเจ้ำเมืองปรับลงเป็นเมืองนำยอ ำเภอ(จำกเอกสำร
หลักฐำนปีนี้เป็นปีที่น่ำเชื่อถือว่ำเมืองชลบถ เป็นชนบท  เพรำะเมื่อก่อนนี้นับตั้งแต่ พ.ศ.2369 สมัยปรำบกบฏเจ้ำอนุวงศ์
เป็นต้นมำ ชื่อที่พบในเอกสำรของทำงรำชกำรจะเป็นชลบถหรือชลบต แต่อย่ำงไรก็ตำมสมัยก่อนกำรเขียนหนังสือจะยึด
เสียงสำมัญเป็นส ำคัญ ส่วนรูปนั้นแต่ละคนเขียนไม่เหมือนกัน)       

พ.ศ.2466 ตำมแผนทำงรำชกำรจะตัดทำงรถไฟผ่ำนเมืองชลบถ แต่ได้มีกำรส ำรวจใหม่ ทำงรำชกำรได้ออกพระ
รำชกฤษฎีกำ             
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 พ.ศ.2468 เปลี่ยนเส้นทำงกำรสร้ำงทำงรถไฟผ่ำนบ้ำนไผ่ ต.บ้ำนไผ่ อ.ชนบท พ.ศ.2482 ยกฐำนะกิ่งอ ำเภอบ้ำน
ไผ่ขึ้นเป็นอ ำเภอ  ผลจำกกำรที่ทำงรถไฟผ่ำนอ ำเภอบ้ำนไผ่ ได้มีคนอพยพเข้ำมำท ำมำค้ำขำยและอยู่อำศัยเพ่ิ มขึ้นอย่ำง
รวดเร็ว  ในขณะเดียวกันอ ำเภอมัญจำคีรีได้ย้ำยมำตั้งที่ดอนเหมือดแอ่ข้ำงบึงกุดเค้ำตะวันออกบ้ำนแท่น ซึ่งอยู่ห่ำงจำก
อ ำเภอชนบทเพียง13 กโิลเมตร          
 พ.ศ.2486 ทำงรำชกำรมีแผนที่จะยุบอ ำเภอชนบทเป็นต ำบล ประกอบกับเกิดไฟไหม้ที่ว่ำกำรอ ำเภอชนบท ทำง
รำชกำรจึงยุบอ ำเภอชนบทลงเป็นต ำบล และให้ทุกต ำบลในเขตอ ำเภอชนบท ไปขึ้นกับอ ำเภอบ้ำนไผ่  จนถึงวันที่ 1 
กุมภำพันธ์ 2509 ทำงรำชกำรจึงได้ตั้งเมืองชนบทขึ้นเป็นอ ำเภออีกครั้งหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน และได้มีกำรจัดพิธีเฉลิมฉลอง
เมืองชนบทครบ 200 ปีไปเม่ือปี พ.ศ.2526         

1.2 เทศบาลต าบลชนบทได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำมพระรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐำนะ
ของสุขำภิบำลเป็นเทศบำล พ.ศ.2542 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำฉบับกฤษฎีกำ เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่24  
กุมภำพันธ์  2542  มีผลให้เป็นเทศบำลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภำคม 2542 เป็นต้นไปโดยปัจจุบันเทศบำลต ำบลชนบทเป็น
เทศบำลขนำดกลำงตำมประกำศ ก.ท.         
 1.3 ที่ตั้งเทศบาลต าบลชนบท 
 เทศบำลต ำบลชนบท อ ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่ 3.514 ตำรำงกิโลเมตร มี 11 หมู่ คือ หมู่ที่  
1,2,3,4,10,11 และ12 ต ำบลชนบท และหมู่ที่ 1,2,3 และ 4 ต ำบลศรีบุญเรือง โดยก ำหนดให้เทศบำลไว้ ดังนี้ 
  ด้านทิศเหนือตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งอยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงรอบบึงตรงทำงแยกถนนรื่นรมย์ฟำกเหนือ
ตำมแนวเส้นฉำก 50 เมตร  เส้นขอบเป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่2 ซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ริมห้วยหนองเอ่ียน 
ฝั่งตะวันออกจำกศูนย์กลำงถนนแจ้งสนิทตรงกิโลเมตรที่ 1+200 ระยะ1,400 เมตรมีพ้ืนที่จรดอ ำเภอบ้ำนไผ่ 
  ด้านทิศตะวันออกจำกหลักเขตที่2เป็นเส้นตรงไปทำงทิศใต้ผ่ำนถนนแจ้งสนิท ตรงกิโลเมตรที่1+200 
ถึง หลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนแจ้งสนิท 700เมตรมีพ้ืนที่จรดอ ำเภอบ้ำนไผ่   
  ด้านทิศใต้จำกหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่4 ซ่ึงตั้งอยู่ริมห้วยหนองเอ่ียน
ฝั่งตะวันออกห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนแจ้งสนิท ตำมแนวล ำห้วย 950 เมตรจำกหลักเขตที่4 เป็นเส้นตรงไปทำงทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่5มีพ้ืนที่จรดอ ำเภอแวงใหญ่       
  ด้านทิศตะวันตกจำกหลักเขตที่ 5 ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่1มีพ้ืนที่จรด
อ ำเภอมัญจำคีร ี            
 1.4 ลักษณะภูมิอากาศสภำพอำกำศของอ ำเภอชนบทในรอบ10 ปีมีประมำณน้ ำฝนเฉลี่ย 1,365.04 มิลลิเมตร
ต่อปี  โดยมีฝนตก 88 วันต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25.51 องศำเซลเซียสโดยมีควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี78.36  
เปอร์เซ็นต์ ศักยภำพกำรระเหยน้ ำจะมีกำรระเหยช่วงฤดูปลูกข้ำวระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนมกรำคม 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 ด้านการเมือง 

 เทศบำลต ำบลชนบทประกอบด้วย สภำเทศบำลต ำบลชนบทและคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลชนบทดังนี้ 
 1) คณะผู้บริหำรท้องถิ่น  ให้เทศบำลมีนำยกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  นำยกเทศมนตรีอำจแต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีซึ่ง
มิใช่สมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลตำมที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำยได้ไม่เกินสอง
คนและอำจแต่งตั้งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีซึ่งมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐได้โดยในกรณีเทศบำลต ำบลให้แต่งตั้งได้จ ำนวนรวมกันไม่เกินสองคนนำยกเทศมนตรี มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
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  (1) ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  เทศบัญญัติ และนโยบำย 
  (2) สั่ง  อนุญำต  และอนุมัติเกี่ยวกับรำชกำรของเทศบำล 
  (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
  (4) วำงระเบียบเพื่อให้งำนของเทศบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  (5) รักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ 
  (6) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำยอ่ืน 
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลชนบทประกอบด้วย 
  1. นายชัชวาล    ตั้งวัฒนสุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
  2. นายเถลิงศักดิ์           เวียงวงษ์   รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
  3. นางจงกล                หอมพิสัย   รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
  4. นายสุริยน    ช่วงหาราช  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
  5. นางวงเดือน              ชูเนตร     เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 2) สภาเทศบาลต าบลชนบท   สภำเทศบำลประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชนบท ซึ่งมำจำกกำร
เลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ซึ่งในเขต
เทศบำลต ำบลชนบท แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 6 คน จ ำนวน 12 คน สภำเทศบำลต ำบลชนบทมีอ ำนำจ
หน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ออกกฎหมำยและพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  และร่ำง
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 
  (2)  ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของนำยกเทศมนตรีให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำยแผนพัฒนำเทศบำล
ต ำบล  ข้อบัญญัติระเบียบและข้อบังคับของทำงรำชกำรสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชนบทประกอบด้วย 
  1.นำงอุบล  กองค ำ      ประธำนสภำเทศบำลต ำบลชนบท 
  2.นำงสำวสุภำรัตน์    เคนโพธิ์   รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลชนบท 
  3.นำงสำวกัณทิตำ  ประจันตะเสน  เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลชนบท 
  4.นำยอรรคพล       คำมดิษฐ์  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชนบท 
  5.นำยสมเดช  หอมตำ   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชนบท 
  6.นำยทนง  โนสูงเนิน  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชนบท 
  7.นำยวิโรจน์                แสงมณี   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชนบท 
  8.นำงสำวสตำร์รัก    อักษร   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชนบท 
  9.นำงชัญญำนุช     แก้วสุพรรณ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชนบท 
  10.นำยวสันต์            วรำงคณำวดี  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชนบท 
  11.ร.ต.ต.จ ำนงค์   เมืองวงษ์  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชนบท 
  12.นำยสมบูรณ์             แก้วมำลำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชนบท  
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 2.2 ด้านการปกครอง 
จ านวนชุมชนในเขตการปกครอง 
 - จ ำนวนชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลชนบท  จ ำนวน 15 ชุมชน ได้แก่ 
  1. ชุมชนศรีสุมังคล์  หมู่ที่  1  ต ำบลชนบท  
  2. ชุมชนร่วมพัฒนำ  หมู่ที่  2  ต ำบลชนบท 
  3. ชุมชนกลิ่นแก้ว  หมู่ที่  2  ต ำบลชนบท  
  4. ชุมชนน้อยพัฒนำ  หมู่ที่  3  ต ำบลชนบท 
  5. ชุมชนศิวิไลย์   หมู่ที่  4  ต ำบลชนบท 
  6. ชุมชนกกโก   หมู่ที่  10 ต ำบลชนบท 
  7. ชุมชนหนองกองแก้ว      หมู่ที่  11 ต ำบลชนบท 
  8. ชุมชนตลำดสดเทศบำล  หมู่ที่  12 ต ำบลชนบท 
  9. ชุมชนโนนสะอำด  หมู่ที่  12 ต ำบลชนบท 
  10. ชุมชนจันตะประเทศ  หมู่ที่1  ต ำบลศรีบุญเรือง 
  11. ชุมชนสี่แยกวัดบึงแก้ว หมู่ที่  1  ต ำบลศรีบุญเรือง 
  12. ชุมชนโนนแสนสุข  หมู่ที่  2  ต ำบลศรีบุญเรือง 
  13. ชุมชนศรีบุญเรือง  หมู่ที่  3  ต ำบลศรีบุญเรือง 
  14.ชุมชนคุ้มท่ำ   หมู่ที่  4  ต ำบลศรีบุญเรือง 
  15. ชุมชนโนนสวรรค ์  หมู่ที่  2  ต ำบลศรีบุญเรือง 

3.ประชากรเทศบำลต ำบลชนบทมีประชำกรรวมทั้งสิ้นจ ำนวน 8,189 คน ชำย 3,872 คน หญิง 4,317 คน ควำม
หนำแน่นเฉลี่ย 2,331.53 คน/ตำรำงกิโลเมตรจ ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,238  ครัวเรือน  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
  

หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมู่   1    ต ำบลชนบท 
หมู่   2    ต ำบลชนบท 
หมู่   3    ต ำบลชนบท 
หมู่   4    ต ำบลชนบท 
หมู่  10   ต ำบลชนบท 
หมู่  11   ต ำบลชนบท 
หมู่  12   ต ำบลชนบท 
หมู่   1    ต ำบลศรีบุญเรือง 
หมู่   2    ต ำบลศรีบุญเรือง 
หมู่   3    ต ำบลศรีบุญเรือง 
หมู่   4    ต ำบลศรีบุญเรือง 

243 
397 
318 
419 
275 
305 
367 
303 
247 
193 
171 

327 
344 
413 
338 
276 
403 
474 
441 
386 
247 
223 

343 
440 
429 
372 
331 
451 
507 
471 
436 
284 
253 

670 
784 
842 
710 
607 
854 
981 
912 
822 
531 
476 

รวม 3,238 3,872 4,317 8,189 
 ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน  2562 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1กำรศึกษำ 
 ด้ำนกำรศึกษำในเขตเทศบำลต ำบลชนบทมีสถำนศึกษำทั้งหมด  5 แห่ง  ประกอบด้วย 
  1. โรงเรียนประถมศึกษำ     จ ำนวน  1แห่ง 
  2. โรงเรียนประถมศึกษำและขยำยโอกำส   จ ำนวน  1แห่ง 
  3. โรงเรียนเอกชน           จ ำนวน  2แห่ง 
  4. ศูนย์กำรศึกษำตำมอัธยำศัย(กศน.ชนบท)   จ ำนวน  1 แห่ง 
  5. ศูนยพั์ฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบำลต ำบลชนบท จ ำนวน  1แห่ง  
จ ำนวนนักเรียนโรงเรียนประถม          

โรงเรียน เตรียม
อนุบำล 

อ 1 อ 2 อ 3 ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ม 1 ม 2 ม 3 รวม 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนชนบท 
โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 
โรงเรียนอนุบำลศักดิ์สุภำ 
โรงเรียนอนุบำลสุขสัมพันธ์ 

- 
- 
- 

15 

10 
9 
55 
15 

43 
13
53 
10 

72 
 18 

52 
8 

76 
16 
42 
- 

84 
15 
34 
- 

62 
10 
32 
- 

94 
13 
26 
- 

 83 
15 
32 
- 

60 
11 
24 
- 

- 
8 
- 
- 

- 
14 
- 
- 

- 
9 
- 
- 

584 
151 
350 
48 

 

สถำนศึกษำ 
ระดับ

ประถมศึกษำ 
ระดับ 

มัธยมต้น 
ระดับ 

มัธยมปลำย 
ระดับ  
ปวช 

รวม 

ศูนย์กำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอชนบท 
(ในเขตเทศบำลต ำบลชนบท) 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
128 243 387 345 557 484 91 84 1,163 1,156 

รวม 371 732 1,041 175 2,319 

สถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย รวม 
ศูนยพั์ฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบำล
ต ำบลชนบท 

ชำย หญิง 
30 22 52 

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม  2562 
 4.3 การสาธารณสุข           

 -โรงพยำบำลของรัฐ ขนำด 30 เตียง  คือ  โรงพยำบำลชนบท      
 - สถำนพยำบำลเอกชน 5  แห่ง         
 - ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน 3 แห่ง         
 - อัตรำกำรใช้ส้วมรำดน้ ำจ ำนวน 100 เปอร์เซ็นต์      
4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         
 ในเขตเทศบำลต ำบลชนบทมีสถำนีต ำรวจภูธรชนบทจ ำนวน 1 แห่ง  สถำนีดับเพลิง1 แห่ง(สังกัดส ำนักงำนเทศบำลต ำบล 

ชนบท) สถำนีต ำรวจภูธรได้มีกำรจัดก ำลังในกำรป้องกัน  และดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชำชนในเขตพ้ืนที่
โดยสม่ ำเสมอมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ปลอดภัยพอสมควรโดยมีกำรจัดสำยตรวจจรำจร  สำยตรวจจักรยำนยนต์  สำยตรวจต ำบล  และ
สำยตรวจเฉพำะกิจ  
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4.5การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม        
 - ศูนย์สงเครำะห์ 11 หมู่บ้ำน         
- มีกำรประกันสังคมให้ลูกจ้ำงทุกคน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคม 
 ส่วนใหญ่มีสภำพเป็นถนนคอนกรีตมีจ ำนวน109 สำย  แยกตำมทำงหลวงท้องถิ่น ได้ดังนี้  
 - ถนนลำดยำงสำยหลักจ ำนวน2 สำย  คือถนนแจ้งสนิทและถนนสำยชนบท-กุดร ู
 - ถนนคอนกรีต จ ำนวน55สำย  ระยะทำง19 กิโลเมตร 
 - ถนนดิน จ ำนวน  2สำยระยะทำง 14 กิโลเมตร 
 5.2 การโทรคมนาคม 
 - ทีท่ ำกำรไปรษณีย์  1 แห่ง 
 - สถำนีโทรคมนำคมอ่ืน ๆ           4 แห่ง  ได้แก่ 
  1.วิทยุชมชนคลื่น    91.25  MHz. 
  2.วิทยุชุมชนคลื่น  100.25  MHz.  
  3.วิทยุชุมชนคลื่น  100.75 MHz 
  4.วิทยุชุมชนคลื่น  102.50 MHz 
 5.3 การไฟฟ้า 
 ชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลชนบท  มีไฟฟ้ำใช้จ ำนวน 15ชุมชน  และจ ำนวนประชำกรที่ใช้ไฟฟ้ำ 8,208คน  จ ำนวน
ครัวเรือน 3,148ครัวเรือน  โดยมีส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบ้ำนไผ่เป็นหน่วยบริกำรกระแสไฟฟ้ำโดยมี
หน่วยงำนย่อยประจ ำที่อ ำเภอชนบท         
 5.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 - ล ำน้ ำ ,ล ำห้วย  1  สำย  
 - บึง ,หนองและอ่ืนๆ 1  แห่ง 
 5.5 ระบบประปา    

- ประปำผลิตน้ ำโดยอำศัยน้ ำดิบจำกล ำน้ ำชี รับผิดชอบโดยกำรประปำส่วนภูมิภำคอ ำเภอชนบท 1 แห่ง   

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ /รำยได้ประชำกรรำษฎรในเขตเทศบำลต ำบลชนบทส่วนใหญ่ประกอบอำชีพด้ำนกำร
เกษตรกรรมเป็นหลักรองลงมำเป็นอุตสำหกรรมในครัวเรือนในกำรทอผ้ำไหมพืชเศรษฐกิจที่เป็นรำยได้หลักคือ ข้ำว ข้ำวโพด
และพืชสวนครัว รำยได้เฉลี่ยของประชำกรประมำณ 251,008 บำท/ครอบครัว/ ปี 
 6.2 กำรอุตสำหกรรมในเขตเทศบำลมีกำรท ำอุตสำหกรรมทอผ้ำไหม ด้วยมือจ ำนวน 4 โรงงำน และเป็น
อุตสำหกรรมครัวเรือนอีกประมำณ 1,500 ครัวเรือนมีกำรขำยผ้ำไหมเป็นอุตสำหกรรมครัวเรือนเป็นจ ำนวนมำก แต่ละ
โรงงำนจะมีกำรจ้ำงแรงงำนที่มีฝีมือในกำรทอผ้ำไหมเป็นกำรสร้ำงงำนให้แก่ประชำชนในพื้นที่อีกทำงหนึ่ง 
 6.3 สถำบันทำงกำรเงิน มี 2 แห่งประกอบด้วย 
  - ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์เพ่ือกำรเกษตร  
  - ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 กำรเกษตรกรรม  รำษฎรในเขตเทศบำลต ำบลชนบทประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพหลัก 820 
หลังคำเรือน จ ำนวนประชำกรที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 3,256 คน รองลงมำเป็นอุตสำหกรรมในครัวเรือนกำรทอผ้ำ
ไหม ซึ่งพ้ืนที่ประกอบกำรเกษตรกรรมได้แก่ ต ำบลชนบท หมู่ที่ 1,2,3,4,10,11,12 และต ำบลศรีบุญเรืองหมู่ที1่,2,3,4 
 7.2 แหล่งน้ ำขนำดใหญ่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ ำที่ส ำคัญของจังหวัดขอนแก่นคือหนองกองแก้วและล ำห้วยหนองเอ่ียน 

8.ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม         
 ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ มีวัด จ ำนวน 5 แห่ง      
 1.วัดศรีบุญเรือง 2.วัดศรีสุมังคล์  3.วัดโพธิ์ศรีสะอำด 4.วัดบึงแก้ว 5.วัดป่ำธรรมวิเวก 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 - สัตว์น้ ำ มีแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำขนำดใหญ่ เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่ส ำคัญของจังหวัดขอนแก่น 

10. อ่ืนๆ            
 10.1 กลุ่มมวลชน 
 - กลุ่มอำชีพในชุมชน    จ ำนวน   24 กลุ่ม 
 - อำสำสมัครสำธำรณสุข(อสม.)   จ ำนวน  243 คน 
 - อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน(อปพร.) จ ำนวน  236 คน     

 10.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น        
 การบริหาร 
 เทศบำลต ำบลชนบทเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มีภำระและหน้ำที่พัฒนำเทศบำลในด้ำน
เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม   ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยเทศบำลต ำบล  ดังนี้ 

1) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน 
2) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
3) รักษำควำมสะอำดของถนน  ทำงน้ ำ  ทำงเดิน  ที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5) ให้มีเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง 
6) ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม 
7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี  เด็ก  เยำวชน  ผู้สูงอำยุ  และผู้พิกำร 
8) บ ำรุงรักษำศิลปะจำรีตประเพณี   ภูมิปัญญำท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล 

10)  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลต ำบลอำจจัดท ำกิจกรรมในเขตเทศบำลดังต่อไปนี้ 
11)  ให้มีน้ ำสะอำดหรือกำรประปำ 
12)  ให้มีโรงฆ่ำสัตว์ 
13)  ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือและทำงข้ำม 
14)  ให้มีสุสำนและฌำปนสถำน 
15)  บ ำรุงและส่งเสริมกำรท ำมำหำกินของรำษฎร 



8 
 

 

 

16)  ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ท ำกำรพิทักษ์รักษำคนเจ็บไข้ 
17)  ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน       
18)  ให้มีและบ ำรุงทำงระบำยน้ ำ        
19)  เทศพำณิชย์  

        
 เทศบาลต าบลชนบท  ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
  1.ส านักปลัดเทศบาลท ำหน้ำที่เก่ียวกับงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนธุรกำร งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนบริหำร
กำรศึกษำ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย งำนแผนและงบประมำณ งำนส่งเสริมและสวัสดิกำรสังคมงำนนิติกำร 
งำนเทศกิจ งำนบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร งำนทะเบียนรำษฎร์ งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
  2.กองคลังท ำหน้ำที่เกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุและทรัพย์สิน งำนจัดเก็บและ
พัฒนำรำยได้  งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
  3.กองช่างท ำหน้ำที่เกี่ยวกับงำนธุรกำรงำนวิศวกรรม งำนสำธำรณูปโภค งำนจัดสถำนที่และสำธำรณะ งำน
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
  4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท ำหน้ำที่เกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
งำนรักษำควำมสะอำด งำนสัตวแพทย์ งำนส่งเสริมสุขภำพ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  5.หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบบัญชี เอกสำร กำรเบิกจ่ำยกำรรับ
เงินทุกประเภท  ตรวจสอบกำรเก็บรักษำหลักฐำนทำงบัญชี  กำรตรวจสอบพัสดุและกำรเก็บรักษำ  กำรตรวจสอบ
ทรัพย์สินและกำรท ำประโยชน์จำกทรัพย์สินของเทศบำลและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 10.3 ศักยภาพด้านก าลังคนของเทศบาลต าบลชนบท 
  -จ ำนวนบุคลำกร จ ำนวน 102 คน        
  เทศบำลต ำบลชนบทมีหัวหน้ำฝ่ำยประจ ำเพ่ือท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำน
เทศบำลตลอดทั้งพนักงำนจ้ำง ดังนี้  คือ          
โดยมี  นำงสำวบุญญำพร   ผำสม   ปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนเทศบำล8)   ซึ่งมีกองฝ่ำยดังนี้  
ส านักปลัดเทศบาล     จ ำนวน 40 คน 
   ข้ำรำชกำร  13 คน 
   ลูกจ้ำงประจ ำ   2 คน 
   พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  1 คน 
   พนักงำนจ้ำงทั่วไป 12 คน 
   ลูกจ้ำงเหมำ           11 คน            

กองคลัง       จ ำนวน 13 คน 
   ข้ำรำชกำร    7 คน 
   ลูกจ้ำงประจ ำ     - คน 
   พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ     1 คน 
   พนักงำนจ้ำงทั่วไป   4 คน 
   ลูกจ้ำงเหมำ    1 คน       
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กองช่าง       จ ำนวน 17 คน 
  ข้ำรำชกำร   5 คน 
  ลูกจ้ำงประจ ำ   1 คน 
  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  1 คน        

พนักงำนจ้ำงทั่วไป  5 คน      
 ลูกจ้ำงเหมำ   5 คน      

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    จ ำนวน 31 คน 
  ข้ำรำชกำร   3 คน 
  ลูกจ้ำงประจ ำ   3 คน 
  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  1 คน 
  พนักงำนจ้ำงทั่วไป          15 คน 
  ลูกจ้ำงเหมำ   9 คน      

หน่วยตรวจสอบภายใน     จ ำนวน 1 คน   

 ปัจจุบันเทศบำลต ำบลชนบทมีกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลบริหำรจัดกำรที่ดีทั้ง
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนสังคม ตลอดทั้งกำรพัฒนำองค์กรให้เข้มแข็งให้ปรำกฏแก่สำธำรณชนไม่ว่ำจะเป็นอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำลที่จะรองรับบุคลำกรและสนองตอบต่อกำรให้บริกำรประชำชนในเขตเทศบำลและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบำลต ำบลชนบท  รวมไปถึงกำร
พัฒนำศักยภำพของเทศบำลให้ครบทุกด้ำน ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภคให้มีควำมสะดวกทั่วถึง ภูมิ
ทัศน์เรียบร้อยสวยงำม พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน ส่งเสริมกำรศึกษำและสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริม
กำรพัฒนำสังคม สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ประชำชนเป็นพลังชุมชนมีกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยในชุมชนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมดุลส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
บ ำรุงรักษำฟ้ืนฟูศิลปะประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำชำวบ้ำน ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพ่ือพัฒนำให้เป็น
เทศบำลที่น่ำอยู่อย่ำงยั้งยืน 


