
สรุปการหาความต้องการพื้นที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
พื้นที่ต าบลเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

วันที่ด าเนินการวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

 
 ส ำนักบริกำรวิชำกำรน ำโดยนำยบัญชำ พระพล รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำร  นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ์ 
รักษำกำรหัวหน้ำงำนแผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และทีมงำน ได้เข้ำพบนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมืองเพีย ทีมบริหำร และสมำชิกสภำต ำบล เพ่ือขอทรำบแผนและนโยบำย รวมถึงควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเพีย ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำกกำรหำรือครั้งนี้พอสรุป
ควำมต้องกำรได้ ดังนี้ 
 
ด้านสังคม  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ 

๑. เนื่องจำกพ้ืนที่เมืองเพียก ำลังเข้ำสู่ต ำบลอุตสำหกรรมเต็มรูปแบบ มีปั้มน้ ำมันที่เดินท่อมำจำก
สระบุรี มีโรงงำนน้ ำตำลมิตรผล จะมำตั้งในพ้ืนที่เมืองเพียและผ่ำนกำรประชำพิจำรณ์แล้ว ประชำชนเห็นด้วย 
เพรำะลูกหลำนจะมีงำนท ำและได้ท ำงำนใกล้บ้ำน ครอบครัวจะมีควำมอบอุ่น จึงต้องกำรให้มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่นช่วยเตรียมชุมชนให้พร้อมเข้ำสู่สังคมอุตสำหกรรมอย่ำงมีคุณภำพ 

๒. โรงเรียนผู้สูงอำยุ  
๒.๑ เป็นพี่เลี้ยงในด้ำนกำรจัดท ำหลักสูตรผู้สูงอำยุ  
๒.๒ กำรสนับสนุนวิทยำกร โดยเน้นวิทยำกรด้ำนสันทนำกำร 
๒.๓ กำรส่งเสริมและสนับสนุนปรำชญ์ชำวบ้ำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด หรือ เล่ำเรื่อง
โดยกำรใช้วิธีกำรพูด “ผญา” “การพูดต่อกลอน” 

๓. กำรส่งเสริมและอนุรักษ์เมืองโบรำณสมัยทวำรำวดี พิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบรำณที่ขุดค้นพบในต ำบล
เมืองเพีย และกำรอนุรักษ์ประเพณีต่ำงๆ เช่น กำรแห่ข้ำวพันก้อน หรือประเพณีบุญเดือนห้ำ เป็นต้น 

๔. กำรสร้ำงวิสำหกิจกลุ่มทอผ้ำไหมและผ้ำมัดหมี่ (กำรรวมกลุ่มผลิต/จ ำหน่ำยสินค้ำ เพ่ือส่งเสริมกำร
ขำย)   เนื่องจำกเมืองเพียมีสินค้ำ OTOP ที่ส ำคัญ คือ ผ้ำไหม และผ้ำมัดหมี่ ส่วนมำกจะขำยส่งให้กับตลำดผ้ำที่
ส ำคัญๆในอีสำน เช่น ตลำดผ้ำบ้ำนนำข่ำ จังหวัดอุดรธำนี ซึ่งจะขำยในรำคำที่ถูก ต้องกำรให้ มข.น ำผู้เชี่ยวชำญ
มำให้ค ำแนะน ำและให้ควำมรู้ในกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับสินค้ำของต ำบลเมืองเพีย 

๕. กำรสร้ำงหนังสั้น “ประวัติเมืองเพีย” เนื่องจำกเมืองเพียเป็นเมืองเก่ำแก่ของจังหวัดขอนแก่น มี
ประวัติควำมเป็นมำที่ยำวนำน น่ำสนใจ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ควรอนุรักษ์ และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ เช่น บ้ำนโนนตำโก้ หมู่ ๖ ที่ถูกน้ ำท่วม ประชำชนอพยพหนีน้ ำไปอยู่ที่อ่ืน ทิ้งไว้เฉพำะพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำ เป็น
แหลมยื่นออกไปสู่แก่งละว้ำ พ้ืนที่หลำยร้อยไร่ เป็นพ้ืนที่ลี้ลับ เหมำะที่จะพัฒนำเนื้อเรื่องเป็นหนังสั้นเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มำเที่ยวเมืองเพียมำกข้ึน 



ด้านการศึกษา 
๑. ค่ำยเยำวชนเพื่อต่อต้ำนยำเสพติดส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนเมืองเพีย 

- กำรปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน 
- กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
- กำรพัฒนำแกนน ำในกำรป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเยำวชน 
- กำรพัฒนำบุคลิกภำพท่ีดี 
- กำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนศิลปะ 
- กิจกรรมสันทนำกำร 

๒. วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนบ้ำนเมืองเพีย  
- ขำดงบประมำณสนับสนุนในกำรเข้ำร่วมแข่งขันระดับเขต 
- ขำดงบประมำณในกำรจัดหำชุดแต่งกำยที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ด้านอ่ืนๆ  
๑. เชิญร่วมออกบูทจัดนิทรรศกำร และจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงำนลอยกระทง

มหำวิทยำลัยขอนแก่น “โครงกำรสีฐำนเฟวติวัล:บุญสมมำบูชำนำค” ระหว่ำงวันที่ ๙-๑๑ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ณ ลำนวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
โครงการเดิม ที่จะต่อยอดการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๑.โครงกำร “กำรออกแบบและกำรสร้ำงประติมำกรรมท้องถิ่นเพ่ือประชำสัมพันธ์ และสร้ำงอัตลักษณ์
ชุมชนเมืองเพีย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือทีมงานส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
๑. นำยบัญชำ  พระพล รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำร ๐๘๙-๖๑๙๒๐๘๖ 

๒. นำงเอ้ืองฟ้ำ  วรรณสิทธิ์  รักษำกำรหัวหน้ำงำนแผนยุทธศำสตร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๐๘๙-๖๑๘๕๘๖๔ 

๓. นำยประภำพรณ์  ขันชัย นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ๐๘๙-๖๒๓๓๑๕๒ 

๔. นำงสำวเสำวลักษณ์  รำช ำ นักวิชำกำรศึกษำ ๐๘๓-๓๗๓๗๑๑๒ 
๕. นำยชนะชัย  ฤทธิ์ทรงเมือง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๐๘๘-๐๓๓๓๒๖๖ 

๖. นำงสำวภคปภำ  เวชกิจ  นักวิชำกำรศึกษำ ๐๘๑-๖๖๑๐๑๒๖ 
๗. นำยฐกฤต  อนุพล นักวิชำกำรศึกษำ ๐๙๕-๙๙๐๖๓๒๘ 

 
 

รายช่ือผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
๑. นำยวีระพงษ์  เทศน้อย นำยก อบต.เมืองเพีย ๐๘๔-๓๙๑๓๐๒๒ 

๒. นำยสมหวัง  ป่ำโพธิ์ชัน รอง นำยก อบต.เมืองเพีย ๐๖๑-๐๖๑๗๕๓๑ 
๓. นำงประสพสุข  แก้วประสิทธิ์ สมำชิกกลุ่มสตรีต ำบลเมืองเพีย ๐๘๑-๗๙๙๖๔๘๖ 

๔. นำงอนงค์  เทศน้อย สมำชิกกลุ่มสตรีต ำบลเมืองเพีย ๐๘๗-๗๒๓๖๕๐๕ 

๕. นำยชัยพฤกษ์  ทองประสำน หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.เมืองเพีย ๐๘๖-๘๘๘๙๖๙๙ 
๖. นส.ปำริชำติ  รำชบุญเรือง หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ๐๖๔-๕๖๓๓๐๖๓ 

๗. นำงศิริพร  จิตบรรจง นักจัดกำรงำนทั่วไป  

๘. นส.วิจัย  เพียรแก้ว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
๙. นำงนิลุบล  อำทุมชำย ประธำนกลุ่มสตรีต ำบลเมืองเพีย ๐๙๓-๕๔๒๒๔๘๘ 

๑๐. นส.อรนุช  กองน้ ำ นักพัฒนำชุมชน ๐๘๗-๘๖๓๖๘๔๖ 

 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


