
ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

 1. ด้านกายภาพ 

  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

    เดิมตําบลสร้างถ่อน้อย เป็นตําบลที่อยู่ในความปกครองของอําเภอม่วงสามสิบ โดยทาง
ราชการ    เห็นว่า ตําบลในเขตอําเภอม่วงสามสิบ มีอาณาเขตและใกล้กับท่ีตั้งก่ิงอําเภอหัวตะพาน หากผนวกให้อยู่
ในเขตการปกครองของกิ่งอําเภอหัวตะพาน ราษฎรจะมีความสะดวกในการติดต่อราชการมากขึ้น จึงได้รวมเอา
ตําบลสร้างถ่อน้อย เข้ามาอยู่ในเขตปกครองของก่ิงอําเภอหัวตะพาน เมื่อ พ.ศ. 2512 

   ตําบลสร้างถ่อน้อย เกิดจากเรื่องเล่าอิงวรรณคดีอีสานเรื่องผาแดงนางไอ่ ว่าบั้งไฟจุด
แข่งขันกัน มาตกลงบริเวณนี้ รวมทั้งบั้งไฟของผาแดงด้วย โดยมีหลักฐานที่พบคือ ท่อไม้ฝังในเลนตมบริเวณน้ําคํา
ทางทิศใต้ของหมู่บ้านสร้างถ่อนอก ห่างประมาณ 1 กิโลเมตร มีอยู่ 3 ท่อ (3 เลา) นอกจากนั้นบริเวณแห่งนี้รอบๆ 
หมู่บ้าน ก็เชื่อเหมือนในเรื่องของผาแดงนางไอ่ คือหนองหาน หนองคาย จากการสันนิษฐานท่อนไม้ที่พบฝังอยู่ใน
ดิน     หากสังเกตให้ดีบ่อน้ําลึกมากจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนี้หาน้ําได้ยาก ปัจจุบันตําบลสร้างถ่อน้อย อยู่ในเขตการ
ปกครองของอําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ห่างจากอําเภอหัวตะพานไปทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร 
และห่างจากจังหวัดอํานาจเจริญประมาณ 48 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 92 ตารางกิโลเมตร หรือ 57,500 ไร่ 
แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน  

   ทิศเหนือ จด ตําบลหนองแก้ว และตําบลรัตนวารี 

   ทิศใต ้  จด ตําบลจิกดู่ และอําเภอคําเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

   ทิศตะวันออก จด ตําบลโพนเมืองน้อย และตําบลจิกดู่ 

   ทิศตะวันตก จด อําเภอคําเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลสร้างถ่อน้อย เป็นพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนเล็กน้อย 
ถึงท่ีราบ ในระดับความสูง 150 เมตร 140 เมตร และ 130 เมตร จากระดับน้ําทะเลตามลําดับ โดยทอดตัวจาก    
ทิศตะวันออกของตําบลลงสู่ด้านทิศตะวันตก และทิศใต้ และพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาดงใหญ่ 

  รายละเอียดการใช้พื้นที่ ดังนี้ 

   พ้ืนที่ทั้งหมด   57,500  ไร่ หรือ 92 ตารางกิโลเมตร 

   พ้ืนที่การเกษตร   20,349  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.38 

   พ้ืนที่อยู่อาศัย   7,288    ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.67 



   พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ  25,000  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.47 

   พ้ืนที่ดินสาธารณะประโยชน์ 4,863    ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.45 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

   ลักษณะทางภูมิอากาศ มี  3  ฤดู คือ   

    1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุก บาง 
      พ้ืนที่อาจมีภาวะน้ําท่วมแต่สภาวะไม่รุนแรงนัก 

    2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถงึเดือนมกราคม ตอนกลางคืน 

      จะมีอากาศหนาว กลางแดดร้อนจัด 

    3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน จะมีอากาศ 

      ร้อนจัดและแห้งแล้ง 

  1.4 ลักษณะของดิน 

   สภาพทั่วไปของดินบางพ้ืนที่จะเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ํา บางพ้ืนที่เป็นดินเหนียว   
ทําให้น้ําท่วมง่ายในฤดูฝน ความอุดมสมบูรณ์ในดินมีมาก 

  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 

   แหล่งน้ําในเขตตําบลสร้างถ่อน้อย มีทั้งแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่งน้ํา
ที่สร้างขึ้นเอง  

   1.5.1 แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น 

    - ฝาย    5 แห่ง 

    - บ่อน้ําตื้น   51 แห่ง 

    - บ่อโยก    10 แห่ง 

   1.5.2 แหล่งน้ําธรรมชาติ   

    - ลําน้ํา ลําห้วย   5 แห่ง 

    - บึง หนองและอ่ืนๆ  46 แห่ง 

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

   1) ขนาดของแหล่งธรรมชาติ เป็นชุมชนที่ติดกับปุาดงใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2,500ไร่ 

   2) สภาพความสวยงามทางกายภาพและสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งธรรมชาติ เป็นปุา    
เบญจพรรณผสมปุาเต็งรัง ในฤดูฝนปุาจะเขียวชะอุ่มมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น ส่วนในฤดูร้อนต้นไม้จะผลัดใบจะเห็นเป็น
สีเหลืองอมส้มสลับกับสีเขียวเป็นบางส่วน 



   3) ความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวทางกายภาพของพ้ืนที่ เป็นปุาที่ได้รับ
พระราชทานธง“พิทักษ์ปุา เพ่ือรักษาชีวิต” ซึ่ งธงนี้ เป็นธงที่  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ             
ทรงพระราชทาน ให้แก่ราษฎรเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน ที่ได้ร่วมกันดูแลหวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ของ
หมู่บ้านหรือชุมชน ของชาติเป็นส่วนรวม โดยได้ร่วมแรงร่วมใจกัน อนุรักษ์ปุาไม้ในหมู่บ้านหรือชุมชนของตน รักษา
ชีวิตสัตว์ปุา รักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่เข้าไปตัดไม้ทําลายปุา แผ้วถางทําไร่เลื่อนลอย หรือล่าสัตว์ และมีเห็ด
หลากหลายชนิด 
 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

  2.1 เขตการปกครอง 

  ตําบลสร้างถ่อน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  13  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 บ้านสร้างถ่อนอก นายณัฐพัฒน์  มีสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านคําน้อย นายอดิพร  รักษาศรี กํานัน 
3 บ้านสร้างถ่อใน นายจํานง  ยวนใจ ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านคําข่า นายสง่าพงษ์  สารสมัคร ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านคึมน้อย นายประดิษฐ์  คุณสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านหนองไหล นายสาคร  พุทธขิณ ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านโนนแคน นายบุญตา  มูลเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านหนองไหล นายสุนทร  ศรีโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 
9 บ้านนาคู นายสุริยันต์  พรมวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านใหม่พัฒนา นายอานนท์  สุขใจ ผู้ใหญ่บ้าน 
11 บ้านสร้างถ่อนอก นายอุทัย  มีสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
12 บ้านโนนแคน นายสุนทร  สุขใจ ผู้ใหญ่บ้าน 
13 บ้านสร้างถ่อใน นายคําผัน  ภาณะรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 

 

   

  2.2 การเลือกตั้ง 

   การใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสร้างถ่อน้อย เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 

 



  คะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

   1. จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,991  คน 

   2. จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง 4,184 คน   

   3. จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน 19 บัตร   

   4. จํานวนบัตรเสีย  191 บัตร 

  คะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

   1. จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,991  คน 

   2. จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง 4,184 คน   

   3. จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน 85 บัตร   

   4. จํานวนบัตรเสีย 133 บัตร 

 3.ประชากร 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  ตําบลสร้างถ่อน้อย มีประชากรทั้งสิ้น 7,692 คน จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,916 ครัวเรือน 
สมาชิกโดย เฉลี่ยต่อครอบครัวเท่ากับ 4 คน   

หมู่บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน 
ประชากร (คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

บ้านสร้างถ่อนอก 1 144 357 342 699  
บ้านคําน้อย 2 173 332 338 670  
บ้านสร้างถ่อใน 3 133 263 270 533  
บ้านคําข่า 4 216 413 414 827  
บ้านคึมน้อย 5 76 156 160 316  
บ้านหนองไหล 6 118 201 188 389  
บ้านโนนแคน 7 192 418 425 843  
บ้านหนองไหล 8 103 177 188 365  
บ้านนาคู 9 220 420 419 839  
บ้านใหม่พัฒนา 10 62 139 140 279  
บ้านสร้างถ่อนอก 11 159 351 313 664  
บ้านโนนแคน 12 163 327 326 653  



บ้านสร้างถ่อใน 13 157 298 317 615  
รวมทั้งสิ้น 1,906 3,852 3,840 7,692  

(ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นอ าเภอหัวตะพาน ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตลุาคม 2559 ) 
 

 4. สภาพสังคม 

  4.1 การศึกษา 

   - โรงเรียนประถมศึกษา   7 แห่ง (ขยายโอกาส 2 แห่ง) 

   - ศูนย์การเรียนชุมชน   1 แห่ง 

   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   4 แห่ง 

   - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  2 แห่ง 

   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  13 แห่ง 

  4.2 สาธารณสุข 

   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)   จํานวน  2 แห่ง 

   - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)   จํานวน  161  คน 

   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ 100 

  4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   - ปูอมยามตํารวจ      จํานวน     1 แห่ง 

   - อาสาสมัครรักษาความสงบในหมู่บ้าน  จํานวน    130   คน 

   - อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) จํานวน    160   คน 

   - ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.)  จํานวน    195   คน 

   - หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  จํานวน      1       แห่ง 

  4.4 การสังคมสงเคราะห์ 

   องค์การบริหารส่วนตําบลสร้างถ่อน้อย ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูอายุ ผู้พิการ       
ผู้ปุวยเอดส์   

   - ผู้สูงอายุ     จํานวน    1,245 ราย 

   - ผู้พิการ  จํานวน       344   ราย 

   - ผู้ปุวยเอดส์  จํานวน        41   ราย 
 



 5. ระบบบริการพื้นฐาน 

  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

   - ถนนดิน   6 สาย 

   - ถนนลูกรัง   26 สาย 

   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  13   สาย 

           - ถนนลาดยาง   6 สาย (ระยะทาง  35 กิโลเมตร) 

  5.2 การไฟฟ้า 

   - ไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน    จํานวน 13 หมู่บ้าน 

   - ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา        จํานวน 1,906 ครัวเรือน 

  5.3  การประปา 

   การดําเนินการระบบประปา องค์การบริหารส่วนตําบลสร้างถ่อน้อยรับผิดชอบ จํานวน 
8 แห่ง และของหมู่บ้านรับผิดชอบ จํานวน 8 แห่ง ซึ่งสามารถบริการจ่ายน้ําประปาได้อย่างทั่วถึงพอสมควรยกเว้น
บางปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งจะขาดแคลนน้ําบางส่วน เนื่องจากเป็นระบบประปาน้ําผิวดิน หรือปัญหาการชํารุด
ทรุดโทรมของเครื่องจักร เนื่องจากเป็นระบบประปาท่ีก่อสร้างและใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 

  5.4 โทรศัพท์ 

   - เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ   AIS  2 แห่ง 

   - เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ   DTAC 1 แห่ง 

   - เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ   TRUE 2 แห่ง 
 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1 การเกษตร 

   ประชาชนในเขตตําบลสร้างถ่อน้อย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ คือ ทํานา 
ทําสวน ทําไร่ ปลูกมันสําปะหลัง ปลูกพืชหมุนเวียน และเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น 

   - พืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญ ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ํามัน 

  6.2  การประมง 

   ประชาชนในเขตตําบลสร้างถ่อน้อย ที่ทําการประมงจะเป็นปลาตามธรรมชาติในแหล่ง
น้ําจืดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการประมงเพ่ือบริโภคภายในครอบครัวและมีบางส่วนที่จะทําเพ่ือค้าขาย 

 



  6.3 การปศุสัตว์ 

   ประชาชนส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ คือ วัว ควาย ปลาน้ําจืด เป็นต้น  

  6.4  การบริการ 

   ภายในเขตตําบลสร้างถ่อน้อย มีสถานประกอบธุรกิจการค้า เป็นจํานวนมาก เช่น ร้าน
ขายของชํา ร้านอาหาร ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง  ร้านจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟูา ร้านตัดผม เป็นต้น 

รายการ จ านวน(แห่ง) รายการ จ านวน (แห่ง) 

1. ธนาคารชุมชน 1 12. โกดังเก็บตู้/เฟอร์นิเจอร์ 3 

2. ปั๊มน้ํามันขนาดเล็ก 17 13. ร้านเชื่อมเหล็ก 1 

3. ปั๊มน้ํามันขนาดใหญ่ 1 14. ขายผักสด/ผลไม้ 3 

4. โรงสีขนาดเล็ก 26 15. ร้านอาหารตามสั่ง 6 

5. โรงสีชนาดกลาง 68 16. ขายชานมไข่มุก 6 

6. ร้านขายของขํา 69 17. ร้านเสริมสวย 5 

7. กิจการจําหน่ายปุ๋ยชีวภาพ 1 18. ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 3 

8. ร้านซ่อมรถ 9 19. ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 2 

9. ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา 2 20. ร้านก๋วยเตี๋ยว 6 

10. คลินิก 1 21 บริการล้างอัดฉีด 2 

11. ร้านตัดผมชาย 3 22. ขายอาหาร 5 
 

  6.5  การท่องเที่ยว 

   ตําบลสร้างถ่อน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป ได้แก่ 

   1. ป่าดงใหญ่ ปุาดงใหญ่อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของตําบลสร้างถ่อน้อย อําเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ  มีพื้นท่ีประมาณ 25,000 ไร่ แต่เดิมเป็นปุาเบญจพรรณในปี 2500 - 2505 ราษฎรได้แผ้ว
ถางทําไร่ปอจนเป็นปุาเสื่อมโทรม ต่อมาราษฎรตําบลสร้างถ่อน้อย ได้เล็งเห็นความสําคัญของปุาและพยายาม
อนุรักษ์ทรัพยากรไว้ให้คนรุ่นหลัง จึงพยายามฟ้ืนฟูปุาให้กลับสู่สภาพเดิมและเพ่ือสนองต่อคุณงามความดี สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชทานธงพิทักษ์ปุาเพ่ือรักษาชีวิตกับหมู่บ้านที่มี
การรักษาปุาดีเด่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 



   2. สวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติบ้านนาคู ตั้งอยู่บ้านนาคู หมู่ที่ 9 ตําบลสร้างถ่อน้อย 
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ จัดสร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 มีพ้ืนที่ จํานวน 32 ไร่ ภายในบริเวณสวนสัตว์ มี
ปูชนียะสถานทางประวัติศาสตร์ หอคอยชมวิวของปุาดงใหญ่ สัตว์ต่างๆ มากมาย   

   3. ฝายล าเซบาย ตั้งอยู่บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 1,11 ตําบลสร้างถ่อน้อย อําเภอหัว
ตะพาน  จังหวัดอํานาจเจริญ ก่อสร้างขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพ่ือ
ก่อสร้างฝายกั้นลําเซบายสําหรับสูบน้ําเพื่อการเกษตร และการประมง  และมีทัศนียภาพสวยงาม  

   4. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก มีอาคารทรงงาน มีโรงฝึกงานศิลปาชีพ 
2  หลัง มีอาคารจําหน่ายสินค้า ด้านหน้าของอาคารทรงงานมีปูาย พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ  ที่พระราชทานแก่ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุาเมื่อคราวเสด็จตําบลสร้างถ่อน้อย วันที่  29 
พฤศจิกายน 2538  

   5. สวนสาธารณหนองสีโว ตั้งอยู่บ้านนาคู หมู่ที่ 9 มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่
พักผ่อนของนักท่องเที่ยว 

  6.6 อุตสาหกรรม 

   การอุตสาหกรรมในเขตตําบลสร้างถ่อน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมการบริการขั้น
พ้ืนฐานขนาดเล็ก  เช่น  อู่ซ่อมรถ ซ่อมรถเครื่องจักรทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟูา/อิเล็กทรอนิกส์และโรงสีข้าว 
ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในเขตตําบลสร้างถ่อน้อยยังไม่มีผู้ประกอบการ 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

   การพาณิชยกรรมและการบริการภายในเขตตําบลสร้างถ่อน้อย 

รายการ จ านวน (แห่ง) รายการ จ านวน (แห่ง) 

1. ธนาคารชุมชน 1 14. โกดังเก็บตู้/เฟอร์นิเจอร์ 3 

2. ปั๊มน้ํามันขนาดเล็ก 17 15. ร้านเชื่อมเหล็ก 1 

3. ปั๊มน้ํามันขนาดใหญ่ 1 16. กิจการค่าเช่าที่ 5 

4. โรงสีขนาดเล็ก 26 17. ร้านอาหารตามสั่ง 6 

5. โรงสีชนาดกลาง 68 18. ขายชานมไข่มุก 6 

6. ร้านค้า 69 19. ร้านเสริมสวย 5 

7. กิจการจําหน่ายปุ๋ยชีวภาพ 1 20. ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 3 

8. ร้านซ่อมรถ 9 21. ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 2 

9. ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา 2 22. โรงเพาะเห็ด 2 



10. โรงเก็บยางเก่า 1 23. ร้านก๋วยเตี๋ยว 6 

11. คลินิก 1 24. บริการล้างอัดฉีด 2 

12. ร้านตัดผมชาย 3 25. ขายอาหาร 5 

13. โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ 1 26. ขายผักสด/ผลไม ้ 3 

 

   อาชีพในเขตต าบลสร้างถ่อน้อย 

    อาชีพหลัก  ทํานา ทําสวน 

    อาชีพรอง  กลุ่มอาชีพต่างๆ  มีดังนี้ 

     1. กลุ่มทอผ้า  

     2. ศูนย์ผลิตและจําหน่ายการแปรรูปไม้ไผ่   

     3. กลุ่มเจียระไนพลอย  

     4. กลุ่มเลี้ยงโคครบวงจรปุาดงใหญ่    

      5. กลุ่มท่องเที่ยวและการเรียนรู้ตําบลสร้างถ่อน้อย  

  6.8 แรงงาน 

   แรงงานในเขตตําบลสร้างถ่อน้อยส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างทํางานทั่วไปแบบรายวัน เช่น 
จ้างทําการเกษตร จ้างทําสวน ทําไร่ เป็นต้น 
   

 7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

   ข้อมูลพ้ืนฐาน ตําบลสร้างถ่อน้อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ   จํานวน
ประชากรทั้งหมด 7,692 คน ชาย 3,852 คน หญิง 3,840 คน ครัวเรือนทั้งหมด 1,916 ครัวเรือน พ้ืนที่
ทั้งหมด 57,500  ไร่ 

  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

   ประชาชนในเขตตําบลสร้างถ่อน้อย จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  คือ  
ทํานา  ทําสวน  ทําไร่  ปลูกมันสําปะหลัง ปลูกพืชหมุนเวียน และเลี้ยงสัตว์  เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด  ไก่  เป็น
ต้น ซึ่งมีพ้ืนที่ทางการเกษตร จํานวน 20,349  ไร่  

 

  



  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

   มีแหล่งน้ําที่สําคัญ คือ ลําเซบาย หนองสามขา ลําห้วยคํามะฮี  ลําห้วยหว้า อ่างเก็บน้ํา
หนองเบน ฝายลําเซบาย และหนองน้ําต่างๆ ตามหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งน้ําในการทําการเกษตร 

  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

   น้ํากิน น้ําใช้ ในเขตตําบลสร้างถ่อน้อยมาจากการดําเนินการระบบประปา องค์การ
บริหารส่วนตําบลสร้างถ่อน้อยรับผิดชอบ จํานวน 8 แห่ง และของหมู่บ้านรับผิดชอบ จํานวน 8 แห่ง ซึ่งสามารถ
บริการจ่ายน้ําประปาได้อย่างทั่วถึงพอสมควรยกเว้นบางปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งจะขาดแคลนน้ําบางส่วน 
เนื่องจากเป็นระบบประปาน้ําผิวดิน หรือปัญหาการชํารุดทรุดโทรมของเครื่องจักร  
 

 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  8.1 การนับถือศาสนา 

   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 99.5 %  ศาสนาอ่ืนๆ ประมาณ  0.5 
%  มีสถาบันหรือองค์กรศาสนา คือ วัดและท่ีพักสงฆ ์  

  8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

   ตําบลสร้างถ่อน้อย มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพ้ืนเมืองที่
สําคัญ ที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ จนถึงปัจจุบัน คือ วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานทั่วไป ฮีตสิบสอง 
คือ การทําบุญในรอบปี มีดังนี้ 

   1. บุญเข้ากรรม เป็นพิธีสําหรับพระภิกษุสงฆ์ เพ่ือการปฏิบัติขององค์ท่านให้พ้นจาก
อาบัติกิเลสต่างๆมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาและแผ่เมตตากําหนดเวลาทําพิธีกันข้ึนในเดือนอ้าย  

   2. บุญคูนลาน กําหนดพิธีในระหว่างเดือนยี่ เมื่อนวดข้าวในลานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะ
เป็นทําบุญให้ทานเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและหมู่บ้าน 

   3. บุญข้าวจี่ กําหนดพิธีกันในกลางเดือน 3 เฉพาะ " ข้าวจี่ " ก็คือข้าวเหนียวสุกนึ่งสุก
แล้วมาปั้นเป็นก้อนอาจมีการทาไข่เพ่ือเพ่ิมความหอมแล้ว " อัง " หรือ " จี่ไฟ " ให้สุกอีกทีหนึ่ง ชาวบ้านจะรวมตัว
กันทําที่หมู่บ้านหรือตามบ้านหรือไปรวมกันทําที่วัดเสร็จแล้วนําถวายให้พระภิกษุหรือสามเณรได้ฉัน 

   4. บุญผะเหวด หรือ บุญมหาชาติ มีการฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก ถือว่าเป็น
การทําบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ พุทธศาสนิกชนไปร่วมทําบุญกันที่วัดกันอย่างมากมาย  

   5. บุญสรงน้ า (สงกรานต์) โดยการตักน้ําเย็นที่ใสสะอาดประพรมด้วยน้ําหอมเจือแล้ว
นําไปสงพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ  



   6. บุญบั้งไฟ เรียกอีกอย่างว่าบุญเดือนหกก็ได้ ความมุ่งหมายคือ ทําบุญกุศลที่วัดเสร็จ
แล้ว ตอนบ่ายก็จะมีพิธีจุดบั้งไฟเพ่ือเป็นการบวงสรวงพระยาแถนเทวดาบนท้องฟูาบันดาลให้ฝนตก 

   7. บุญซ าฮะ ก็คือ “ช าระ " หมายความว่าต้องการชําระสิ่งที่รกรุงรังให้หมดมลทิน
เครื่องเศร้าหมองต่างๆโดยเฉพาะผ้านุ่ง ผ้าห่ม เครื่องใช้ที่สกปรกต้องซักฟอกชําระให้สะอาดด้วยการทําบุญให้ทาน 

   8. บุญเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจะไปร่วมทําบุญเยี่ยงประเพณีที่วัดมีเครื่องถวาย
สักการะทีส่ําคัญก็คือ การหล่อเทียนพรรษา โดยการสลักเทียนเป็นลวดลายตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม  

   9. บุญข้าวประดับดิน โดยการนําเอาข้าวห่อ ขนมหวาน และหมากพลู บุหรี่ นําไปวาง
ไว้บนพ้ืนดินตามที่ต่างๆเป็นการทําบุญอุทิศให้แก่ญาติพ่ีน้องที่ตายไปแล้ว นอกจากนั้นเมื่อทําบุญดังกล่าวแล้วก็ยัง
ได้มีการเลี้ยงอาหารกันในระหว่างครอบครัวและแจกจ่ายไปตามญาติมิตรที่เคารพนับถือทั้งหลายในวันนี้ชาวบ้านก็
จะพากันเข้าวัดรักษาศีลฟังธรรมเทศนาอีกด้วย 

   10. บุญข้าวสาก ชาวบ้านได้นําข้าวต้ม ขนม เลี้ยงดูแจกจ่ายกันในตอนเพลของวันนี้ 
ชาวบ้านได้นําสํารับกับข้าวและเครื่องไทยทานเพ่ือนําเข้าไปถวายพระภิกษุในวัด  

   11.บุญออกพรรษา ชาวบ้านและพระสงฆ์ตลอดจน สามเณรจะช่วยกันจัดทําไต้ประทีป
ขึ้นในวัดตรงหน้าพระอุโบสถ แล้วนําประทีปธูปเทียนมาจุดบูชาพระรัตนตรัย 

   12.บุญกฐิน ชาวบ้านได้พากันทําบุญกฐินหลังออกพรรษา ซึ่งถือตามคตินิยมในทาง
พระพุทธศาสนา นอกจากบุญกฐินแล้วก็ยังมีบุญทอดผ้าปุา 

  8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

   ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตําบลสร้างถ่อน้อย  

   1. การแปรรูปจากไม้ไผ่ นํามาจักสานหรือประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นในการ
ดํารงชีวิต เช่น กระติบข้าว หวด ตะกร้า กระบุง กระด้ง กระทอ ตลอดจนเครื่องมือในการดักจับสัตว์ และยังได้
ประยุกต์สานเป็นของใช้ในครัวเรือนหลายประเภท เช่น กระจาดผลไม้ กระบอกใส่เครื่องเขียน ตะกร้าใส่เสื้อผ้า 
เป็นต้น 

   2. การใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาต้มกินหรือฝนทา ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น รักษา
แผลภายนอก ภายใน โรคนิ่ว โรคไต โรคกระเพาะ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

   การใช้ภาษาของประชาชนในเขตตําบลสร้างถ่อน้อย ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยถิ่นอีสาน 
หรือภาษาลาวอีสาน 

 

 

 



  8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

   1. ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม เป็นผ้าที่ทอด้วยมือ ที่วิจิตรงดงามมีลักษณะพิเศษ มีมากมาย
หลายประเภทตามประโยชน์ใช้สอย เช่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมโต๊ะ  สไบใหญ่เล็ก ชุดรับแขก ผ้าตัดเสื้อ เป็นต้น 

   2. ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ นํามาจักสานหรือประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นในการ
ดํารงชีวิต เช่น กระติบข้าว หวด ตะกร้า กระบุง กระด้ง กระทอ ตลอดจนเครื่องมือในการดักจับสัตว์  และยังได้
ประยุกต์สานเป็นของใช้ในครัวเรือนหลายประเภท เช่น กระจาดผลไม้  กระบอกใส่เครื่องเขียน ตะกร้าใส่เสื้อผ้า 
เป็นต้น 
 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  9.1 น้ า 

   ทรัพยากรน้ํา มีแหล่งน้ําที่สําคัญ คือ ลําเซบาย หนองสามขา ลําห้วยคํามะฮี  ลําห้วย
หว้า ซึ่งจะมีปริมาณน้ําตลอดทุกฤดู และอ่างเก็บน้ําที่สําคัญคือ หนองเบน ฝายลําเซบาย 

   1.9.1 แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น 

    - ฝาย    5 แห่ง 

    - บ่อน้ําตื้น   51 แห่ง 

    - บ่อโยก    10 แห่ง 

   1.9.2 แหล่งน้ําธรรมชาติ   

    - ลําน้ํา ลําห้วย   5 แห่ง 

    - บึง หนองและอ่ืนๆ  46 แห่ง 

  9.2 ป่าไม้ 

   1) ความหลากหลายของระบบนิเวศในแหล่งธรรมชาติ เป็นพ้ืนที่ปุาเบญจพรรณผสมปุา
เต็งรัง มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด  

   2) ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ เป็นปุาที่มีพืชสมุนไพรและเห็ดหลากหลาย
ชนิด ชาวบ้านใช้เป็นอาหารและจําหน่ายได้ 

  รายละเอียดการใช้พื้นที่ ดังนี้ 

   พ้ืนที่ทั้งหมด   57,500  ไร่ หรือ 92 ตารางกิโลเมตร 

   พ้ืนที่การเกษตร   20,349  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.38 

   พ้ืนที่อยู่อาศัย   7,288    ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.67 



   พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ  25,000  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.47 

   พ้ืนที่ดินสาธารณะประโยชน์ 4,863    ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.45 

  9.3 ภูเขา 

   เขตตําบลสร้างถ่อน้อยไม่มีพ้ืนที่ ที่ติดกับภูเขา 

  9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

   คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  จะมีความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติมาก มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งทํามาหากินให้กับประชาชนในเขตตําบลสร้างถ่อน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2559 ระดับต าบลสร้างถ่อน้อย                   
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

ตัวชี้วัดข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
จํานวนที่ 

สํารวจทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จํานวน ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี)  

มี 7 ตัวช้ีวัด 

1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคครบตาม

ตารางสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรก

ติดต่อกัน 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้ 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวย

เบื้องต้นอย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีเพ่ือคัด

กรองความเสี่ยงฯ 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ

ละ 30 นาท ี
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อม
เหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
10. ครัวเรือนมีน้ําใช้เพียงพอตลอดปี 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูก

สุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
13. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น 
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ตัวชี้วัดข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
จํานวนที่ 

สํารวจทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จํานวน ร้อยละ 

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม)  

มี 5 ตัวชี้วัด 

16. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อน 
  วัยเรียน 

17. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทํา  

  ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่าง 

  ง่ายได้ 

 
 
 

150 คน 
 

609 คน 
42 คน 

1 คน 
 

2,972 คน 
 

 
 
 

- คน 
 

- คน 
1 คน 
- คน 

 
- คน 

 
 
 

- 
 

- 
2.38 

- 
 

- 

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้)  

มี 4 ตัวชี้วัด 

21. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได้ 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาท 

  ต่อปี 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมี
คุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 

25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน 

หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน 

หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์

ของชุมชน 

 
 
 

2,798 คน 
  1,001 คน 
1,625 คร. 

 
1,625 คร. 

 
 
 

5,303 คน 
5,303 คน 
5,077 คน 

 
  1,137 คน 

 
    176 คน 

 
1,625 คร. 

 
 
 

72 คน 
20 คน 

- คร. 
 

- คร. 
 
 
 

431 คน 
451 คน 

7 คน 
 

- คน 
 

- คน 
 

- คร. 

 
 
 

2.57 
2.00 

- 
 

- 
 
 
 

8.13 
8.50 
0.14 

 
- 
 

- 
 

- 
 

 

อ้างอิง : ข้อมูล จปฐ. ประจ าปี 2559  ของ ต าบลสร้างถ่อน้อย 


