
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบต.คอนฉมิ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น หนา้ 1 

 

ส่วนท่ี ๑ส่วนท่ี ๑  
สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล   

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  จัดตั้งเมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก และได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลาง เมื่อวันที่  

23  เมษายน  2551  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแวงใหญ่บนถนนสายหลักของกรมทางหลวง คือ ถนน

สายชนบท – กุดรู ช่วงระหว่าง กม.ที่ 20 – 21 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านคอนฉิมพัฒนา ตำบล  คอนฉิม  อำเภอ

แวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น  ระยะห่างจากอำเภอแวงใหญ่ 3 กม. ห่างจากจังหวัดขอนแก่น  75  กม. และ

ห่างจากกรุงเทพมหานคร  375  มีเนื้อที่ 44. 20  ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ  27,625  ไร่  

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น เป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นเนินเตีย้ ดินร่วนปนทรายและบางส่วนเป็นดินเค็ม 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวล

อากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณ

เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศขึ้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน 

(ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจประมาณเดือนตุลาคม) ทำให้มฝีนตกชุกทั่วไป 

  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่

อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง) ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนาน

นับเดือนในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตก

เฉลี่ยประมาณ 900 มิลลเิมตร 

  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม

นานราว 1 – 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมี

อากาศเย็น หรอือาจยังมฝีนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา 

 1.4  ลักษณะของดนิ 

 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายและบางส่วนเป็นดินเค็ม  

2. ด้านการเมือง / การปกครอง 

  2.1 เขตการปกครอง 

ทิศเหนอื  จดตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น  

ทิศใต้ จด  ตำบลใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 

ทิศตะวันออก  จดตำบลหัวทุ่ง  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ทิศตะวันตก   จดตำบลโนนสะอาด  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 
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 ตำบลคอนฉิม แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน  ได้แก่ 

ลำดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

บ้านคอนฉมิ  หมู่ที่ 1 

บ้านโนนใหญ่  หมู่ที ่2 

บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที ่3 

บ้านดงบัง  หมู่ที่  4 

บ้านป่าแดง  หมู่ที่  5 

บ้านดอนโจด  หมู่ที่  6 

บ้านโคกสว่าง  หมู่ที ่ 7 

บ้านโนนเก่านอ้ย  หมู่ที่  8 

บ้านคอนฉมิพัฒนา  หมู่ที่  9 

นายบุญทดั  ชารีวงษ ์

นายถนอม  นาราษฎร ์

นายพรชัย  มานาง 

นายประมวล  วอนนอก 

นายสวัสดิ์  หัถการ 

นายประยงค์  วรไทยสง 

นายวลิัย  สีหาแสน 

นายฉลอง  เพชรภา 

นายวลิัย  ทองเล็ก 

  

 2.2 การเลือกตั้ง 

   องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คอนฉิม ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    

คอนฉิม จำนวน  9  เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

   เขตเลือกตั้งที่ 1    บ้านคอนฉิม  หมู่ที่ 1 

   เขตเลือกตั้งที่ 2    บ้านโนนใหญ่  หมู่ที่ 2 

   เขตเลือกตั้งที่ 3    บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 3 

   เขตเลือกตั้งที่ 4    บ้านดงบัง  หมู่ที่ 4 

   เขตเลือกตั้งที่ 5    บ้านป่าแดง  หมู่ที่ 5 

   เขตเลือกตั้งที่ 6    บ้านดอนโจด  หมู่ที่ 6 

   เขตเลือกตั้งที่ 7    บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ 7 

   เขตเลือกตั้งที่ 8    บ้านโนนเก่าน้อย  หมู่ที่ 8 

   เขตเลือกตั้งที่ 9    บ้านคอนฉิมพัฒนา  หมู่ที่ 9 
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   จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล (ข้อมูลจากการเลือกตั้งคร้ัง

ล่าสุดเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2556 

   -  จำนวนผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง   3,568 คน 

   -  จำนวนผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,886 คน 

   จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้อมูลจากการ

เลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2556 

   -  จำนวนผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง   3,568 คน 

   -  จำนวนผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,885 คน 

  ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คอนฉิม มาจากคำสั่ง คสช. และยังไม่มีการเลือกตั้ง 

 

   องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติ

บุคคลและมโีครงสรา้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ 

1.ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  มีคณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน ทำ

หนา้ที่บริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลใหเ้ป็นไปตามมต ิข้อบังคับ และแผนพัฒนาตำบล ดังนี้ 

 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นายสมบัติ  ชำกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

2 นายวาสนา  แวมประชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

3 นายสุขสันต์  บาลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

4 นายบุญเรอืง  ปลัดกอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
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2. ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิก

ที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน ตำบลคอนฉิม ม ี9 หมู่บ้าน มีสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คอนฉิม จำนวน 18 คน ดังนี้ 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นายสามารถ  เฟือ้งแดน สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 1 / ประธานสภาฯ 

2 นายสุเทพ  โคตรมณี สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 1 

3 นายยุ  กะลาม สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 2 

4 -ลาออก- สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 2 

5 นายบุญเฮียง  โคตรมณี สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 3 

6 นางสาวพรชนก  ขัวโคตร สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 3 

7 นายประวิทย์  เขตชมภู สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 4 

8 นางฉวีวรรณ  วิลัยวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 4 

9 นายทองม ี เกิดเดช สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 5 

10 นางสมจติร  สรอ้ยไข สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 5 / เลขานุการสภาฯ 

11 -ลาออก- สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 6 

12 -ลาออก- สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 6 

13 นายช่วง  กรมนคร สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 7 

14 นางสายทิพย์  ลามา สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 7 

15 นายวิวัฒน์  จันทะภา สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 8 

16 นายทรงธรรม  พิทักษ์ สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 8 

17 นายสง่า  เงินไธสง สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 9 

18 นายทวีสิทธิ์  พุ้ยนอ้ย สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 9 / ประธานสภาฯ 
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3.  ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ใน

อนาคต) 

 

หมู่ที่ 
2558 2559 2560 2561 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย ชาย ชาย ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 331 315 646 343 343 343 343 329 672 343 328 671 344 330 674 

2 328 359 687 335 346 346 346 355 690 346 359 705 353 362 715 

3 142 144 286 139 127 127 127 143 282 127 129 256 125 130 255 

4 313 333 646 307 300 300 300 327 630 300 324 624 295 323 618 

5 144 148 292 146 155 155 155 148 294 155 156 311 158 157 315 

6 343 335 678 335 348 348 348 352 687 348 342 690 349 339 688 

7 199 182 381 186 186 186 186 176 362 186 182 368 186 182 368 

8 154 152 306 165 155 155 155 151 316 155 152 307 154 147 301 

9 378 399 777 360 355 355 355 400 760 355 397 752 351 402 753 

รวม 2,332 2,367 4,699 2,341 2,315 2,315 2,315 2,377 4,693 2,315 2,369 4,684 2,315 2,372 4,687 

 

 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

 

จำนวนประชากร ชาย หญงิ หมายเหต ุ

จำนวนประชากรเยาวชน 449 450 อายุต่ำกว่า 18 ปี 

จำนวนประชากร 1,467 1,412 อายุ 18 – 60 ป ี

จำนวนประชากรผู้สูงอาย ุ 399 510 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 2,315 2,372 ทั้งสิน้ 4,687 คน 
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     ข้อมูลจำนวนครัวเรือนย้อนหลัง 5 ปี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 2558 2559 2560 2561 2562 

1 บ้านคอนฉิม 137 139 139 149 151 

2 บ้านโนนใหญ ่ 142 145 147 153 153 

3 บ้านโนนสวรรค์ 62 62 63 67 70 

4 บ้านดงบัง 150 152 153 156 159 

5 บ้านป่าแดง 69 70 70 72 74 

6 บ้านดอนโจด 146 148 150 155 155 

7 บ้านโคกสว่าง 74 78 81 86 87 

8 บ้านโนนเก่าน้อย 64 67 68 74 75 

9 บ้านคอนฉิมพัฒนา 207 221 221 240 241 

รวมทั้งสิน้ 1,052 1,082 1,092 1,152 1,165 

        

  

4.  สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา 
 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง หมายเหตุ 

1 โรงเรียนบ้านคอนฉิม บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 โรงเรียนขยายโอกาส 

2 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ บ้านดงบัง  หมู่ที่ 4  

3 โรงเรียนบ้านป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง บ้านป่าแดง  หมู่ที่ 5  

4 โรงเรียนบ้านดอนโจด บ้านดอนโจด  หมู่ที่ 6 โรงเรียนขยายโอกาส 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9  

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด บ้านดอนโจด  หมู่ที่ 6  
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 4.2  สาธารณสุข 

 1. โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง     จำนวน   1  แห่ง 

 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล       จำนวน  1  แห่ง 

 3.  สถานพยาบาลเอกชน                        จำนวน   -  แห่ง 

 4.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                      จำนวน   -  แห่ง 

 5.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน           จำนวน   9  แห่ง 

 6.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน  95 คน 

 7.  อัตราการมแีละใช้สว้มราดน้ำ   จำนวน          100      เปอร์เซ็นต์ 

 

 4.3  อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย

ทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว คือติดตั้งกล้อง

วงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดบริการ

ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบ

ประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี มหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชน

ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอ

ความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจากตำรวจ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง องค์การ

บริหารส่วนตำบลต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ 

  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    จำนวน 88 นาย 

 

 4.4  ยาเสพติด 

  ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลคอนฉิมมผีู้ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพืน้ที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผูค้้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่า

ได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำประชาชน หน่วยงานทางราชการและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยกัน

สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่

เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแสการฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจาก

อำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมก็ได้ให้

ความร่วมมือมาโดยตลอด 
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 ข้อมูลผู้เสพยาเสพติดในตำบลคอนฉิม 

 

ลำดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน ปี 2560 

จำนวนคน (คน) 

ปี 2561 

จำนวนคน (คน) 

1 บ้านคอนฉิม 1 1 

2 บ้านโนนใหญ่ - - 

3 บ้านโนนสวรรค์ - - 

4 บ้านดงบัง 1 2 

5 บ้านป่าแดง - - 

6 บ้านดอนโจด 1 1 

7 บ้านโคกสว่าง - 1 

8 บ้านโนนเก่าน้อย - 1 

9 บ้านคอนฉิมพัฒนา - - 

รวม 3 6 

 

 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้ดำเนินการดา้นสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

1. ดำเนนิการจ่ายเบีย้ยังชีพให้กับผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และผูป้่วยเอดส์ 

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 

3. ประสานการทำบัตรผูพ้ิการ 

 จำนวนผูท้ี่ได้รับเบีย้ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผูป้่วยเอดส์ 

 

รายการ ปี 2560 (คน) ปี 2561 (คน) ปี 2562 (คน) 

ผูสู้งอายุทีได้รับเบีย้ยังชีพ 901 899 925 

ผูพ้ิการทีได้รับเบีย้ยังชีพ 146 146 151 

ผูป้่วยเอดส์ทีได้รับเบีย้ยังชีพ 4 4 4 
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5.  ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 

 1. ถนนสายหลัก สายชนบท – กุดรู     จำนวน  1 สาย 

2. ถนนสายรอง     จำนวน  3 สาย   คือ 

สายที่ 1  สายทางแยกเข้าบ้านคอนฉิม – บ้านกุดหมากเห็บ ต.โนนสะอาดระยะทาง 15 

กม. สภาพเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง 

สายที่ 2  สายแยกเข้าบ้านโนนสวรรค์ , ดงบัง - บ้านหนองทุ่ม ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล 

และบ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง ระยะทาง 9 กม. สภาพถนนลาดยาง 

สายที่ 3  สายแยกเข้าบ้านโนนใหญ่, ป่าแดง – บ้านท่าเยี่ยม ตำบลใหม่นาเพียง ระยะทาง 

7 กม. สภาพเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยางและถนนลูกรัง 

 5.2  การไฟฟ้า 

  ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแวงใหญ่ ทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน  ทั้ง 9  

หมู่บ้าน  ประมาณ 1,165  ครัวเรือน 

 5.3  การประปา 

  1. ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชนบท  ได้แก่  หมู่ที่ 1, 2, 9  

  2. ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน (บาดาล/ผวิดิน)   ได้แก่  หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 5.4  โทรศัพท์  

 - โทรศัพท์มือถอื    ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมอืติดต่อสื่อสารทุกครัวเรือน 

5.5  ไปรษณีย์หรอืการสื่อสารหรอืการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 - บริการไปรษณยี์แวงใหญ่ ให้บริการเวลา 08.00 น. – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ 

(วันเสาร์ครึ่ง) หยุดวันอาทิตย์ 

 - บริการบริษัทเอกชน  
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร 

  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ดังนี้ 

1. อาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ออ้ย มันสำปะหลัง เป็นต้น 

2. อาชีพเลี้ยงสัตว์  เช่น โค กระบือ ไก่ สุกร เป็นต้น 

3. อาชีพรับจ้าง 

4. อาชีพค้าขาย 

  

6.2  การประมง 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ไม่การประกอบอาชีพด้านการประมง  

  

6.3  การปศุสัตว์ 

  เป็นการประกอบการในลักษณะการเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น 

การเลีย้ง เป็ด โค กระบือ สุกร 

 6.4  การบริการ 

  โรงแรม  - แห่ง 

  ร้านอาหาร 9  แห่ง 

  โรงภาพยนตร์ - แห่ง 

  สถานีขนส่ง - แห่ง 

  ร้านเกมส์ - แห่ง 

 

 6.5  การท่องเที่ยว 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการจัดงาน

ประเพณีต่างๆ การจัดตัง้ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
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 6.6  อุตสาหกรรม 

  - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จำนวน   1 แห่ง 

  (โรงงานผลิตข้าวแตนน้ำสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ) 

 6.7  การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 

  -  กลุ่มออมทรัพย์      จำนวน  9 กลุ่ม 

  -  กลุ่มสตรแีม่บ้าน   จำนวน  9  กลุ่ม 

  -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน   จำนวน  9  กลุ่ม 

  -  กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (กลุ่มอาชีพ) จำนวน          47 กลุ่ม 

 6.8  แรงงาน 

  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าในตำบลคอนฉิม ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี อยู่ใน

วัยใช้แรงงาน ร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73 ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่

ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ป ี บางส่วนไป

รับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอก

พื้นที่เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการ

จา้งแรงงานเยอะ เพราะพืน้ที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานีย้ังไม่สามารถแก้ไขได้  

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 

 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99 เนื่องจากเป็นศาสนาที่บรรพบุรุษนับถือ

สืบต่อกันมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

  วัด  9 แห่ง 

  สำนักสงฆ ์ 3 แห่ง 
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 7.2  ประเพณีและงานประจำปี 

 “ฮีตสิบสองคลองสิบสี่” เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชาวอีสานปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจรญิรุ่งเรือง เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

 “ฮีตสิบสอง” หมายถึง ประเพณีที่ภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆ ทั้งสิบสองเดือนเป็นการ

ผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผี และพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 

นักปราชญ์โบราณได้วางฮีตสบิสอง ไว้ดังนี้ 

  เดือนอา้ย   บุญเข้ากรรม   เดือนยี่   บุญคุณลาน 

  เดือนสาม   บุญข้าวจี ่   เดือนสี่   บุญเผวด 

  เดือนหา้   บุญสงกรานต ์   เดือนหก   บุญบั้งไฟ 

  เดือนเจ็ด   บุญซำฮะ   เดือนแปด   บุญเข้าพรรษา 

  เดือนเก้า   บุญเข้าประดับดิน  เดือนสิบ   บุญข้าวสาก 

  เดือนสิบเอ็ด   บุญออกพรรษา   เดือนสิบสอง   บุญกฐิน 

 

 7.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างาที่ชาวบ้านคิดขึน้ได้เองและ

นำมาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้าน

คิดเอง ทำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุค

สมัย ความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคที่

นำมาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

 ภาษาถิ่น ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลคอนฉิม ร้อยละ 95  พูดภาษาอีสาน 

 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 ประชาส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรอืนและ

เหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง  

   เช่น   -  การปลูกหม่อนเลีย้งไหม 

    -  การทอผ้า ผา้ไหม ผา้ฝา้ย 

    -  การทอเสื่อจากต้นกก 

    -  การจักสานไม้ไผ ่

    -  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผา้ฝา้ย 
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    -  การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ การผลิตข้าวแตนน้ำสมุนไพร

ของกลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง 

  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  

 8.1  น้ำ  

 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 

 -  ลำน้ำ / ลำห้วย  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่  

  1. ลำห้วยหนองเอี่ยน 

  2. ลำห้วยขี้นาค 

  3. ลำหว้ยแก 

  4. ลำหว้ยเสือเขีย้ว 

 

 -  บึง / หนองและอื่นๆ  จำนวน  10  แห่ง  ได้แก่  

  1. หนองสามเหลี่ยม  บ้านคอนฉิม  หมู่ที่ 1   เนื้อที่ประมาณ  3 ไร่ 

  2. หนองข่า  บ้านคอนฉิม  หมู่ที่ 1    เนื้อที่ประมาณ  4 ไร่ 

 

  3. หนองไผ่ลอ้ม  บ้านดงบัง  หมู่ที่ 4    เนื้อที่ประมาณ  8 ไร่ 

  4. หนองแดง  บ้านป่าแดง  หมู่ที่ 5    เนื้อที่ประมาณ  9 ไร่ 

  5. ฝายน้ำวังหิน  บ้านป่าแดง  หมู่ที่  5    เนื้อที่ประมาณ  11 ไร่ 

  6. หนองโสกกะทิ  บ้านดอนโจด  หมู่ที่ 6   เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 

  7. หนองไส้ไก่  บ้านดอนโจด  หมู่ที่ 6    เนื้อที่ประมาณ  200 ไร่ 

  8. หนองสะแบง  บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ 7   เนื้อที่ประมาณ  200 ไร่ 

  9. หนองเอีย้ง  บ้านโนนเก่าน้อย  หมู่ที่ 8   เนื้อที่ประมาณ  12 ไร่ 

  10. หนองไผ่  บ้านโนนเก่าน้อย  หมู่ที่ 8   เนื้อที่ประมาณ  4 ไร่  

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

   1. ฝายน้ำล้น       จำนวน  5  แห่ง 

   2. บ่อน้ำตืน้        จำนวน  2 แห่ง 

   3. บ่อโยก           จำนวน           9  แห่ง 
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  8.2  ป่าไม้ 

 ทรัพยากรป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมเป็นป่าสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านต่าง ๆ 

เช่น บ้านป่าแดง, บ้านดอนโจด, บ้านโคกสว่าง ซึ่งปัจจุบันพืน้ที่ป่าอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมจากการบุกรุก

ทำลายป่าเพื่อเป็นพืน้ที่ทำการเกษตร 

 8.3  ภูเขา 

 ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลคอนฉิมไม่มีภูเขา เพราะพืน้ที่ส่วนใหญ่ที่เป็นที่ราบลุ่ม 

 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  

 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก เป็นที่นาไร่สวน  

ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่

บางส่วนเป็นดินเค็ม  นำ้ใต้ดินก็เค็ม  หรอืไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการ

อุปโภค - บริโภคได้ ตอ้งอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น  และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่ง

น้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึน้  เพราะ

พื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะ

รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมทิัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   

 

************************************ 


