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ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ตาบลโคกปี่ฆ้อง เป็นส่วนหนึ่งอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก
ของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่อยู่ติดประเทศกัมพูชา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ
237 กิโ ลเมตร และโดยทางรถไฟประมาณ 230 กิโลเมตร และห่างจากอาเภอเมืองสระแก้ว ประมาณ
15 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้วประมาณ 22 กิโลเมตร ตาบลโคกปี่ฆ้อง มีพื้นที่ทั้งหมด
418.9 ตารางกิโลเมตร (261,812.5 ไร่) ตาบลโคกปี่ฆ้อง ประกอบด้วย 19 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านเนินยางแดง
หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้าใส
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าอ้อย
หมู่ที่ 4 บ้านลุงพลู
หมู่ที่ 5 บ้านวังจั่น
หมู่ที่ 6 บ้านด่านเนินสูง
หมู่ที่ 7 บ้านด่านเนินสง่า
หมู่ที่ 8 บ้านหนองขี้เห็น
หมู่ที่ 9 บ้านใหม่กุดชีวา
หมู่ที่ 10 บ้านบะขมิ้น
หมู่ที่ 11 บ้านหนองมาตร
หมู่ที่ 12 บ้านคลองเขาเทียน
หมู่ที่ 13 บ้านเจ็ดหลัง
หมู่ที่ 14 บ้านเนินยางงาม
หมู่ที่ 15 บ้านซาบอน
หมู่ที่ 16 บ้านนาตอ
หมู่ที่ 17 บ้านคลองอีแตก
หมู่ที่ 18 บ้านทรัพย์ใหญ่
หมู่ที่ 19 บ้านน้อยพัฒนา

~2~

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลโคกปี่ฆ้อง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงต่าง ๆ ดังนี้
1 ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เทือกเขาพนมดงรัก และอาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
และอาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
2 ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลศาลาลาดวน และตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3 ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
4 ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ภูมิประเทศของตาบลโคกปี่ฆ้องส่วนใหญ่เป็นที่ราบเนินเขาสลับกับที่ราบลุ่ม และบางพื้นที่เป็น
แอ่งกระทะ มีคลองสายหลักคือ คลองพระปรง และคลองย่อยเกือบทุกหมู่บ้าน ทาให้พื้นที่เหมาะสมในการ
เพาะปลูกพืชไร่ ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย หรือมีหินโผล่กระจาย มีลูกรังเป็นบางส่วน มีป่าและทุ่งหญ้ามี
ภูเขา 1 ลูก ชื่อ เขาเทียน ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 18
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้องมีสภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง
เดือนเมษายน
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน มกราคม
อุณหภูมิต่าสุด 20.30 องศาเซลเซียส สูงสุด 35.50 องศาเซลเซียส
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้ง
แร้ ง แต่บ างครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้ างครั้งเกิดพายุฝ นฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลู กเห็บตก
ก่อให้ เ กิดความเสี ย หายแก่ป ระชาชนทุกปี เรียกว่ า “พายุฤดูร้อ น”

อากาศร้อน จะมีอุณ หภูมิร ะหว่า ง

35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
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ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ใน
เดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900
มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุด ประมาณ 15 องศา

1.4 ลักษณะของดิน
ลั ก ษณะดิ น โดยทั่ ว ไปเป็ น ดิ น ร่ ว นปนทราย ประมาณ 75% ดิ น ลู ก รั ง ประมาณ 15 %
ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 %

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เดิมเป็นเขตการปกครองของอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดตั้งเป็นสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อวันที่
25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลโคกปี่ฆ้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านเนินยางแดง
หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้าใส
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าอ้อย
หมู่ที่ 4 บ้านลุงพลู
หมู่ที่ 5 บ้านวังจั่น
หมู่ที่ 6 บ้านด่านเนินสูง
หมู่ที่ 7 บ้านด่านเนินสง่า
หมู่ที่ 8 บ้านหนองขี้เห็น
หมู่ที่ 9 บ้านใหม่กุดชีวา
หมู่ที่ 10 บ้านบะขมิ้น
หมู่ที่ 11 บ้านหนองมาตร
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หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

12
13
14
15
16
17
18
19

บ้านคลองเขาเทียน
บ้านเจ็ดหลัง
บ้านเนินยางงาม
บ้านซาบอน
บ้านนาตอ
บ้านคลองอีแตก
บ้านทรัพย์ใหญ่
บ้านน้อยพัฒนา

2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเป็น 19 หน่วยเลือกตั้ง 19 หมู่บ้าน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านเนินยางแดงทั้งหมด
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้าใสทั้งหมด
เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าอ้อยทั้งหมด
เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 บ้านลุงพลูทั้งหมด
เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย หมู่ที่ 5 บ้านวังจั่นทัง้ หมด
เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย หมู่ที่ 6 บ้านด่านเนินสูงทั้งหมด
เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย หมู่ที่ 7 บ้านด่านเนินสง่าทั้งหมด
เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย หมู่ที่ 8 บ้านหนองขี้เห็นทั้งหมด
เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วย หมู่ที่ 9 บ้านใหม่กุดชีวาทั้งหมด
เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย หมู่ที่ 10 บ้านบะขมิ้นทั้งหมด
เขตเลือกตั้งที่ 11 ประกอบด้วย หมู่ที่ 11 บ้านหนนองมาตรทั้งหมด
เขตเลือกตั้งที่ 12 ประกอบด้วย หมู่ที่ 12 บ้านคลองเขาเทียนทั้งหมด
เขตเลือกตั้งที่ 13 ประกอบด้วย หมู่ที่ 13 บ้านเจ็ดหลังทั้งหมด
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เขตเลือกตั้งที่ 14
เขตเลือกตั้งที่ 15
เขตเลือกตั้งที่ 16
เขตเลือกตั้งที่ 17
เขตเลือกตั้งที่ 18
เขตเลือกตั้งที่ 19

ประกอบด้วย หมู่ที่
ประกอบด้วย หมู่ที่
ประกอบด้วย หมู่ที่
ประกอบด้วย หมู่ที่
ประกอบด้วย หมู่ที่
ประกอบด้วย หมู่ที่

14
15
16
17
18
19

บ้านเนินยางงามทั้งหมด
บ้านซาบอนทั้งหมด
บ้านนาตอทั้งหมด
บ้านคลองอีแตกทั้งหมด
บ้านทรัพย์ใหญ่ทั้งหมด
บ้านน้อยพัฒนาทั้งหมด

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร

ประชากรชาย (คน)

ปีปัจจุบัน
(2562)
6,319

ปีที่แล้ว
(2561)
6,321

1 ปีที่แล้ว
(2560)
6,300

2 ปีที่แล้ว
(2559)
6,265

3 ปีที่แล้ว
(2558)
6,274

ประชากรหญิง (คน)

6,531

6,440

6,460

6,440

6,435

รวมประชากร (คน)

12,850

12,781

12,760

12,705

12,709

บ้าน (หลังคาเรือน)

3,867

3,777

3,711

3,627

3,572

รายการ

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
จานวนประชากรจาแนกตามหมู่บ้าน
จานวน

จานวนประชากร

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

ลาดับที่

หมู่บ้าน

รวม

1.

บ้านเนินยางแดง

278

524

542

1,066

2.

บ้านคลองน้าใส

180

358

342

700

3.

บ้านเหล่าอ้อย

218

356

379

735

หมายเหตุ
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4.

บ้านลุงพลู

192

292

290

582

5.

บ้านวังจั่น

348

506

596

1,102

6.

บ้านด่านเนินสูง

254

359

411

770

7.

บ้านด่านเนินสง่า

140

168

182

350

8.

บ้านหนองขี้เห็น

191

339

352

691

9.

บ้านใหม่กุดชีวา

174

248

295

543

10.

บ้านบะขมิ้น

334

571

562

1,133

11.

บ้านหนองมาตร

242

356

368

724

12.

บ้านคลองเขาเทียน

184

363

352

715

13.

บ้านเจ็ดหลัง

222

315

279

594

14.

บ้านเนินยางงาม

116

204

234

438

15.

บ้านซาบอน

128

199

214

413

16.

บ้านนาตอ

194

292

334

626

17.

บ้านคลองอีแตก

181

323

321

644

18.

บ้านทรัพย์ใหญ่

133

236

183

419

19.

บ้านน้อยพัฒนา

158

310

295

605

3,867

6,319

6,531

12,850

รวมทั้งสิ้น

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
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การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
สังกัด

สพฐ.

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลโคกปี่ฆ้อง

อบต.
7 แห่ง

- จานวนครูผู้ดูแลเด็ก

5 คน

- จานวนผู้ดูแลเด็ก

12 คน

- จานวนนักเรียน

273 คน

2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล

9 แห่ง

2.1 โรงเรียนระดับมัธยมต้น

2 แห่ง

2.2 โรงเรียนระดับประถมศึกษา

9 แห่ง

4.2 สาธารณสุข
จากการส ารวจข้อมูล พื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่ ว นมากมีสุ ขภาพที่ดี มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน
โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรั กษาพยาบาล ปัญหา
คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วน
ตาบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสาคัญในเรื่อง
นี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
(1) หน่วยงานด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 แห่ง
- ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จานวน 19 แห่ง
4.3 อาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ปัญหาคือจากข้อมูลที่สารวจพบว่ามี
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ครัวเรือนที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลที่สามารถ
ดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่ วมทางแยก ก่อสร้างหอ
นาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลเพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบล จากการที่ทางสถานีตารวจภูธรท่า
แยกได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทีย บกับ พื้น ที่อื่น ถือว่าน้ อย และยั งไม่พบผู้ ค้า เหตุผ ลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่ว มมือกับทางผู้ นา
ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์
การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
1. ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
6. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

5. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลที่เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
(1) การคมนาคม การจราจร
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
1.1) ทางหลวงแผ่นดิน
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- สายบ้านโคกปี่ฆ้อง – บ้านโคกสัมพันธ์
- สายบ้านโคกปี่ฆ้อง – บ้านหนองเตียน
1.2) สะพาน จานวน 5 สะพาน
5.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้ า ปั จจุ บัน มีไ ฟฟ้ าใช้ทุ กครัว เรือ น ปัญ หาคือ ไฟฟ้าส่ องสว่ างทางหรือ ที่
สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาบลจึงไม่สามารถดาเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และ
วิธีการที่จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีไฟฟ้าใช้ครบทุก
5.3 การประปา
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง มีระบบประปาใช้ทุกหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน แหล่งน้าดิบที่
ใช้ผลิตน้าประปาได้จากสระน้าแห่งใหญ่ และระบบประปาผิวดิน
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกพื้นที่ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วน
ใหญ่ทุกหลังคาเรือนทั้ง 19 หมู่บ้าน
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง มีที่ทาการไปรษณีย์ประจาตาบล จานวน 1 แห่ง
ให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง ยูคาลิปตัส และ อ้อย ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม
- อาชีพเลี้ยงสัตว์
- อาชีพรับจ้าง

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

65 ของจานวนประชากรทั้งหมด
10 ของจานวนประชากรทั้งหมด
10 ของจานวนประชากรทัง้ หมด
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- อาชีพค้าขาย

ร้อยละ

15 ของจานวนประชากรทั้งหมด

6.2 การประมง
(ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้องไม่มีการทาประมง)
6.3 การปศุศัตว์
- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การ
เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลื้ยงสุกร เลี้ยงวัว
6.4 การบริการ
พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง จะมีบริการด้านร้านอาหารและร้านเสริมสวย
ที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน
6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้องไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในชุมชนหมู่บ้าน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ ภายในหมู่บ้าน
6.6 อุตสาหกรรม
มีแหล่งดาเนินกิจการที่เป็นอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ตาบลโคกปี่ฆ้อง จานวน 5 แห่ง
ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านเนินยางแดง , หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าอ้อย , หมู่ที่ 4 บ้านลุงพลู , หมู่ที่ 7 บ้านด่านเนิน
สง่า , หมู่ที่ 18 บ้านทรัพย์ใหญ่
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภท
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ร้านขายของชา
สถานีบริการน้ามัน
ร้านเสริมสวย
อาคารบ้านเช่า
ร้านซ่อมรถ
ฟาร์ม
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ลานไม้

จานวน (แห่ง)
1
164
3
2
6
4
17
3
5
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10
11

เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
อื่นๆ

5
20

กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพ จานวน 2 กลุ่ม กลุ่มอาชีพหัตกรรมหมู่ที่ 11 บ้านหนองมาตร และกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด
ฟาง หมู่ที่ 12 บ้านคลองเขาเทียน
6.8 แรงงาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 - 60 ปี อยู่ในกาลังแรงงาน ร้อยละ
95 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73.99 ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ากว่าระดับจังหวัด
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 - 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่
รวมทั้งแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ภายในพื้นที่ตาบลโคกปี่ฆ้อง นับถือศาสนาพุทธ ภายใน
เขตพื้นที่ตาบลโคกปี่ฆ้อง มีวัด 13 แห่ง และสานักสงฆ์ 3 แห่ง ดังนี้
1. วัดใหม่โพธิ์ทอง
2. วัดคลองน้าใส
3. วัดลุงพลู
4. วัดวังจั่น
5. วัดบ้านด่าน
6. วัดเห็นมงคล
7. วัดโคกปี่ฆ้อง
8. วัดโคกสัมพันธ์
9. วัดหนองมาตร
10. วัดคลองเขาเทียน
11. วัดเจ็ดหลัง
12. วัดเนินยางงาม
13. วัดคลองเจริญบุญ
14. สานักสงฆ์เนินสง่า

สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 1 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 2 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 4 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 5 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 7 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 8 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 9 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 10 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 11 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 12 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 13 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 14 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 17 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 13 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
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15. สานักสงฆ์ช้างล้อม สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 18 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
16. สานักสงฆ์ทรัพย์ใหญ่ สถานที่ตั้ง หมู่ท่ี 18 ตาบลโคกปี่ฆ้อง
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
- ประเพณีบุญผะเหวด
- ประเพณีทาบุญกลางบ้าน
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเข้าพรรษา
- ประเพณีวันออกพรรษา

ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน

มกราคม
เมษายน
พฤษภาคม
เมษายน
ตุลาคม - พฤศจิกายน
กรกฎาคม
ตุลาคม – พฤศจิกายน

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ได้อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทาเครื่องจักสารใช้สาหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับ
ปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 80 % พูดภาษาอิสานท้องถิ่น
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน
และเหลือเอาไว้จาหน่วยบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก เครื่องจักรสานที่ทาจากไม้ไผ่
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน และน้าดิบจากหนองน้าขนาดใหญ่ภายใน
พื้น ที่ตาบลโคกปี่ฆ้อง ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้าใต้ดินมีปริมาณน้อย
ไม่สามารถนาขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้
8.2 ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง มีเขตป่าไม้อุทยานแห่งชาติปางสีดา หมู่ที่ 12
และ หมู่ที่ 18
8.3 ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง มีเขตภูเขาอุทยานแห่งชาติปางสีดา หมู่ที่ 10 ,
และหมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 18
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

~ 13 ~
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า
สถานประกอบการ ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็
ได้แก่ ดิน น้า ต้นไม้ อากาศที่ ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้าใต้ดินก็เค็ม
หรือไม่ก็เป็นน้ากร่อย ไม่สามารถที่จะนาน้าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ ต้องอาศัยน้าดิบจากแหล่ง
อื่น และน้าฝน น้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถ
หาแหล่งน้าสาหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ
เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้ง
พื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ

