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1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ต ำบลศรีสงครำม เป็นต ำบลหนึ่งของอ ำเภอวังสะพุง  ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของอ ำเภอวังสะพุง โดย
อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอวังสะพุง  ประมำณ  3  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ  73.40  ตำรำงกิโลเมตรหรือประมำณ  
45,879 ไร่  พ้ืนที่ท ำกำรเกษตรประมำณ  22,998 ไร่ 

แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด  10  หมู่บ้าน ได้แก่ 
 หมู่ที่   1 ชื่อหมู่บ้ำนน้อยนำ 
 หมู่ที่     3 ชื่อหมู่บ้ำนโนนสว่ำง 
  หมู่ที่   4 ชื่อหมู่บ้ำนฟำกเลย 
  หมู่ที่   5 ชื่อหมู่บ้ำนน้อยเหนือ 
  หมู่ที่   6 ชื่อหมู่บ้ำนบุ่งกกตำล 
  หมู่ที่   7 ชื่อหมู่บ้ำนห้วยทรำยค ำ 
  หมู่ที่   8 ชื่อหมู่บ้ำนดงน้อย 
  หมู่ที่   9 ชื่อหมู่บ้ำนโคกหนองแก 
 หมู่ที ่   10  ชื่อหมู่บ้ำนไทยเจริญ 
  หมู่ที่    11 ชื่อหมู่บ้ำนศรีสงครำม 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของต ำบลศรีสงครำมสภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินสูง และที่รำบเป็น
บำงส่วนมีภูเขำล้อมรอบและมีแม่น้ ำเลยไหลผ่ำน สูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ  190 –200  เมตร  โดยเฉลี่ยต ำบล
ศรีสงครำม สูงจำกระดับทะเล  190  เมตร 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภำพภูมิอำกำศของต ำบลศรีสงครำมมี  3  ฤดู  ดังนี้ 
  ฤดูร้อน อำกำศร้อนจัด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม – พฤษภำคม  ของทุกปี 
  ฤดูฝน มีฝนตกไม่แน่นอน บำงปีฝนตกชุก มีน้ ำท่วมเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม – ตุลำคม 
  ฤดูหนำว    มีอำกำศท่ีหนำวจัดมำก  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน  - มีนำคม 
 อุณหภูมิของต ำบลศรีสงครำม  จะร้อนที่สุดในเดือนเมษำยน  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  38  – 42  องศำ
เซลเซียส  และต่ ำสุดในเดือนมกรำคม  โดยเฉลี่ย10 – 20 องศำเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีเท่ำกับ 29 องศำ
เซลเซียส 
 พ้ืนที่ถือครองของต ำบลศรีสงครำมท่ีส ำคัญได้แก่ พ้ืนที่ท ำกำรเกษตรประมำณ  22,998  ไร่  พื้นที่ส่วน
ที่เหลือเป็นพื้นที่ป่ำประมำณ  20,546 ไร่  และพ้ืนที่กำรอยู่อำศัยประมำณ   1,258  ไร่ 
  

 1.4  ลักษณะของแหล่งน้้า 
 มีแหล่งน้ ำที่เกิดข้ึนตำมธรรมชำติและเทศบำลได้ด ำเนินกำรปรับปรุงเพื่อเพียงพอกับกำรอุปโภคและ
บริโภคของประชำชน  ดังนี้ 

-  ล ำห้วย           15     แห่ง 
  -  หนอง บึง    5      แห่ง 
  -  ล ำน้ ำ     2     แห่ง 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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2. ด้านการเมืองการปกครอง 

กระทรวงมหำดไทย ได้ประกำศยกฐำนะจำกสภำเทศบำลศรีสงครำม เป็นเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  เมื่อ
วันที่  24  สิงหำคม  2555  มีฐำนะเป็นนิติบุคคล 
 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต ำบลผำน้อยอ ำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต ำบลโคกขม้ินอ ำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง  อ ำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต ำบลวังสะพุงและต ำบลผำบิ้ง  อ ำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
 

3. ประชากร 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ครัวเรือน 
ประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

บ้ำนน้อยนำ 
บ้ำนโนนสว่ำง 
บ้ำนฟำกเลย 
บ้ำนน้อยเหนือ 
บ้ำนบุ่งกกตำล 
บ้ำนห้วยทรำยค ำ 
บ้ำนดงน้อย 
บ้ำนโคกหนองแก 
บ้ำนไทยเจริญ 
บ้ำนศรีสงครำม 

69 
335 
302 
222 
313 
212 
326 
176 
386 
970 

101 
381 
395 
471 
523 
339 
509 
265 
412 
641 

105 
367 
447 
519 
494 
357 
467 
280 
393 
664 

206 
748 
842 
992 

1,017 
696 
976 
545 
805 

1,305 

 

รวม 3,311 4,037 4,093 8,130  
 

ลักษณะทางประชากร 
 ประชำกรต ำบลศรีสงครำมในปัจจุบัน   ณ   29  มีนาคม  2562   มี   จ ำนวน   8,130  คน  แบ่งเป็น 
ชำย   4,037   คน   หญิง   4,093   คน  ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพหลักคือ ประกอบอำชีพกำรเกษตร อำชีพรอง 
รับจ้ำงทั่วไป และจะมีกำรออกไปท ำงำนต่ำงจังหวัดเป็นบำงช่วงในแต่ละปี 
 

4. สภาพทางสังคม 
 ประชำชนในต ำบลศรีสงครำมมีภำษำที่ใช้ในท้องถิ่น คือ ภำษำท้องถิ่นชำววังสะพุง และมีประเพณี
วัฒนธรรมเหมือนกับชำวอีสำนทั่วไป  เช่น  มีงำนบุญมหำชำติ  บุญเดือนหก  บุญข้ำวประดับดิน  บุญห่อข้ำวสำก
บุญบั้งไฟ  และประเพณีสงกรำนต์  เป็นต้น  ในด้ำนศำสนำนั้น นับถือศำสนำพุทธ  มีวัดจ ำนวน  8  แห่ง ส ำนักสงฆ์ 
2  แห่ง มีโรงเรียนประถมศึกษำ  3  แห่ง สถำนีอนำมัย  2  แห่ง มีโทรศัพท์สำธำรณะ  10  แห่ง มีไฟฟ้ำสำธำรณะ
ครบทั้ง  10  หมู่บ้ำน  มีประปำหมู่บ้ำน  10  หมู่บ้ำน  กำรตั้งถิ่นฐำนของประชำกรจะเกำะตัวอยู่หนำแน่นตำมแนว
ถนนสำยหลัก  คือ  ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  201 ด้ำนกรรมสิทธิ์ในกำรถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็น  โฉนด  
รองลงมำ  นส. 3 ก. และนส.3  แต่ยังมีบำงส่วนยังไม่ได้เอกสำรสิทธิ์ทั้งที่ท ำกินมำนำน 
 การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษำ   3 แห่ง 
  โรงเรียนมัธยมศึกษำ    3 แห่ง 
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สถานบันและองค์กรทางศาสนา 

  วัด     8 แห่ง 
  ส ำนักสงฆ ์    2 แห่ง 

การสาธารณสุข 
         สถำนีอนำมัย ประจ ำต ำบล/หมู่บ้ำน  2 แห่ง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   สถำนีต ำรวจชุมชนประจ ำต ำบล  1 แห่ง 
   ป้อมยำมต ำรวจทำงหลวง   1 แห่ง 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  ด้านการคมนาคม 

 กำรคมนำคมจำกต ำบลศรีสงครำม ไปอ ำเภอวังสะพุงใช้เส้นทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 210  สำยวังสะพุง  
-  อุดรธำนี ,ทำงหลวงหมำยเลข  201  สำยเมืองเลย - ขอนแก่น , ทำงหลวงหมำยเลข 2250 สำยวังสะพุง - ภูหลวง  
ซึ่งเป็นถนนลำดยำงตลอดสำยท ำให้กำรสัญจรไป – มำ ระหว่ำงต ำบลไปอ ำเภอเป็นไปด้วยควำมสะดวก กำร
คมนำคมมีภำยในหมู่บ้ำน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถนนตำมซอยต่ำงๆ ภำยใน
หมู่บ้ำนและมีเส้นทำงติดต่อกับภำยนอกต ำบลศรีสงครำมเส้นทำงหลักคือ  

 1. ถนนสำยหลัก  คือ  ถนนหมำยเลข  201 เชื่อมติดต่อกับเทศบำลต ำบลวังสะพุง อ ำเภอวังสะพุง   
 2. ถนนสำย 2250  เชื่อมติดต่อกับต ำบลผำบิ้ง 

 3. ถนนสำย 210  เชื่อมติดต่อกับต ำบลหนองหญ้ำปล้อง  
5.2  การโทรคมนาคม 

           โทรศัพท์สำธำรณะ   8 แห่ง 
                 โทรศัพท์สำธำรณะ(ตำมบ้ำน)  2 แห่ง 
 5.3  การไฟฟ้า 
 ไฟฟ้ำเข้ำถึงภำยในหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนและมีจ ำนวนประชำกรในหมู่บ้ำนที่ใช้ไฟฟ้ำคิดเป็น  99 %  ของ
จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
 5.4  แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น 
      ฝำย    5 แห่ง 
 บ่อน้ ำตื้นเขิน  10  แห่ง 
 บ่อน้ ำโยก   31 แห่ง 
 สระน้ ำ   36 แห่ง 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1  อาชีพ 
   ประชำกรส่วนใหญ่ในเขตเทศบำลต ำบลศรีสงครำม มีรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม,
รับจ้ำงทั่วไปค้ำขำย  และรับรำชกำร เป็นบำงส่วน 
     6.2  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต้าบลศรีสงคราม 
                 ปั๊มน้ ำมัน   6   แห่ง 
        โรงงำนอุตสำหกรรม  1 แห่ง 
        โรงสีข้ำว   6 แห่ง 
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 6.3  การรวมกลุ่มของประชาชน 
 จ ำนวนกลุ่มทุกประเภท 16 กลุ่ม ประกอบด้วย 
  กลุ่มอำชีพ    3 กลุ่ม 
  กลุ่มออมทรัพย์  10 กลุ่ม 
  กลุ่มอ่ืน ๆ     3 กลุ่ม 

 

7.   ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 
   กำรนับถือศำสนำพุทธ   

 วัด     8 แห่ง 
ส ำนักสงฆ์    2 แห่ง 

7.2  ประเพณีและงานประจ้าปี 
 โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
 โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 
  โครงกำรประเพณีบุญบั้งไฟและบุญหลวงซ ำรั้ว 
 โครงกำรอนุรักษ์ประเพณีแห่ต้นดอกไม้เครื่อง 

โครงกำรฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติวันพ่อและวันแม่แห่งชำติ 
โครงกำรประเพณีบุญประจ ำปี  หมู่ที่ 1-11  
โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม      

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ประชำชนในเขตเทศบำลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีกำรท ำเครื่อง
จักสำรใช้ส ำหรับในครัวเรือน  วิธีกำรเลี้ยงไหมและกำรทอผ้ำไหม  และวิธีกำรจับปลำธรรมชำติ   
        ภาษาถิ่น   ส่วนมำกร้อยละ ๙๐ %  พูดภำษำอิสำน    

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
        ประชำชนในเขตเทศบำลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอำไว้จ ำหน่ำยบ้ำง ได้แก่  
เครื่องจักรสำนที่ท ำจำกไม้ไผ่  เป็นต้น  
 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1  ทรัพยากรน้้า 
   แหล่งน้ ำที่ในเขตเทศบำลต ำบลศรีสงครำมใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรและกำรอุปโภคบริโภค  ได้แก่ 
แม่น้ ำเลย  ฝำย  ล ำห้วยต่ำง ๆ บ่อบำดำลและจำกระบบประปำหมู่บ้ำน ฯลฯ 
           ทรัพยากรดินต้าบลศรีสงคราม มีพ้ืนที่ทั้งหมด  45,879  ไร่  เป็นพ้ืนที่เพ่ือกำรเกษตร  จ ำนวน 
22,998 ไร่ ที่ดินถือครอง  24,256  ไร่  เป็นพื้นที่ป่ำสงวน  2,682  ไร่และท่ีสำธำรณะประโยชน์  962  ไร่ 

     8.2 ป่าไม้ 
สภำพป่ำไม้ของเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  ส่วนใหญ่จะมีอยู่บริเวณภูเขำ บริเวณที่รำบจะถูกบุกเบิก 

ท ำลำยป่ำเป็นที่ท ำกิน พื้นท่ีท ำกำรเกษตร ส่วนพื้นที่ป่ำท่ีไม่ถูกท ำลำยก็มีลักษณะพ้ืนที่เป็นหย่อม ๆ ไม้ที่พบส่วนใหญ่
จะเป็นไม้ไผ่  ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้บงและไม้ตะแบก  เป็นต้น 
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 8.3 ภูเขา 
    สภำพทรัพยำกรทำงภูเขำของเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  จะมีภูผำสิงห์ อยู่เขตพ้ืนที่หมู่ที่ ๑๑  

บ้ำนศรีสงครำม 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญของต ำบลศรีสงครำคือมีสวนป่ำดงน้อย อยู่เขตพ้ืนที่หมู่ที่ 8 บ้ำนดงน้อย 

 

  

   

        


