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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2416 มีราษฎรประมาณ 4 – 10 ครอบครัวอพยพมาจากบ้านพันนา 

(บ้านพันนา)   ต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร ( ในปัจจุบัน )  มาตั้ งบ้านเรือนบริเวณที่
ราบลุ่มล าน้ ายาม  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการท านาและมีปลาชุกชุมมาก 

 การตั้งบ้านเรือนของคนในสมัยโบราณ  จะพิจารณาเรื่องแหล่งน้ าและความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ในการท านาเป็นหลัก  การตั้งบ้านเรือนบริเวณท่ีราบลุ่มล าน้ ายามสมัยนั้นมีประมาณ 3– 4 กลุ่มเล็กๆคือ 

 - กลุ่มบ้านโพนทอง  เป็นบ้านดั่งเดิมของบ้านสร้างฟาก  หมู่ที่ 7  ต าบลเจริญศิลป์  ซึ่งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 

 - กลุ่มบ้านกุดน้ าแดง  เป็นบ้านดั่งเดิมของบ้านโคกศิลา  ปัจจุบันใช้ชื่อวัดกุดน้ าแดง  น่าจะ
เป็นหมู่บ้านเดียวกับบ้านกุดนาขาม  ต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 - กลุ่มบ้านปลวก  ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เดิมในปัจจุบัน 
 - กลุ่มบ้านหนองทุ่ม  ซึ่งเป็นบ้านเรือนอยู่ที่เดิมในปัจจุบัน 
 ประมาณ ปี พ.ศ. 2452  มีราษฎรจากบ้านนางัว  ต าบลแวง  อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด

สกลนคร  มาตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านกุดน้ าแดง  ซึ่งบริเวณที่ตั้งน้ าซับไหลผ่านมีป่าบอนขึ้น
หนาแน่น  เลยตั้งชื่อตามสภาพภูมิประเทศว่า  “บ้านค าบอน”  ในราวปี พ.ศ. 2460  กลุ่มชนบ้านหนองทุ่มได้
พัฒนาตัวเองขึ้นมีประชากรเพ่ิมมากขึ้นจึงได้รับการจัดอันดับหมู่บ้านเป็นหมู่ที่  4  ต าบลทุ่งแก  อ าเภอสว่าง
แดนดิน  จังหวัดสกลนคร  กลุ่มชนบ้านกุดน้ าแดงได้รับการจัดอันดับเป็นหมู่บ้านที่  5  ต าบลทุ่งแก  อ าเภอ
สว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 บ้านกุดน้ าแดงหรือบ้านโคกศิลาในปัจจุบัน  แต่เดิมนั้นตั้งอยู่ที่ตอนกลางทุ่งหรือราบลุ่มของล า
น้ ายาม  มีประชากรประมาณ  25  ครัวเรือน  มีเนื้อที่ประมาณ  20 ไร่  (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดกุดน้ าแดง)  เมื่อ
มีประชากรเพ่ิมมากข้ึน 

 นายทองสุข  แสนวิลัย , นายผิว  ฝ่ายระสาร , นายอ้น  ลียงค์ และนางผิว  อินธิจักร  ได้
อพยพครอบครัวจากบ้านกุดน้ าแดง  (บ้านร้างอยู่ด้านหลังวัดลุมพินีวัน)  เนื่องจากเป็นที่ดอนเล็กๆ ไม่มีท าเล
เลี้ยงสัตว์  มีความแออัดไม่สามารถขยายหมู่บ้านได้  มีปัญหาน้ าท่วม  การเกิดโรคระบาด 

 การตั้งบ้านเรือนในระยะแรกๆ (บริเวณด้านทิศตะวันตกของศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่ 1 
บ้านโคกศิลา)  มีประมาณ  4  ครัวเรือน  ต่อมาได้มีราษฎรจากต าบลไผ่ใหญ่  อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  ย้ายมาเพ่ือหาแหล่งที่ท ามาหากินใหม่  และบางส่วนย้ายไปอยู่ที่อ าเภอน้ าพอง (ไปกับนายอ าเภอ
บุญชัย)  ที่บ้านหนองหันจาง  บ้านค าแก่นคูณ  และบ้านใกล้เรือนเคียง  แต่เห็นว่าพ้ืนที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์  
จึงเดินทางย้ายต่อมาที่บ้านเหล้า  บ้านโคกกลาง  บ้านโคกพุทธา  (ต าบลตาลโกน  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัด
สกลนคร)  ซึ่งมีญาติย้ายมาอยู่ก่อนแล้ว  แต่พ้ืนที่บ้านเหล้า  บ้านโคกกลาง  บ้านโคกพุทธา  มีพ้ืนที่ท านาจ ากัด  
จึงคิดหาทางอพยพไปหาที่ท ากินแหล่งใหม่  นายค่ า  ไชยสาคร  นายผ่อง  ภักดีบัณฑิต  ได้พบเห็นบ้านตั้งใหม่  
(บ้านโคกศิลา  เมื่อก่อนยังไม่มีชื่อ)  ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มีล าน้ ายามและห้วยหลายสาย  มีที่ว่างมากมาย
สามารถจับจองท าไร่ท านาได้มาก  จึงได้เดินทางมาตั้งบ้านเรือน  พ่ีน้องบ้านไผ่ใหญ่  อ าเภอม่วงสามสิบ  
จังหวัดอุบลราชธานี  ก็เดินทางมาสมทบอีก เช่น กลุ่ม นายบัง แก่นท้าว นายมี แก่นท้าว นายตาแสง  อ่อนมิ่ง  
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นายมุ้ง  สมประสงค์  นายพ้วย  ไชยสาคร  ในคณะอพยพนี้มีพระภิกษุร่วมเดินทางด้วย คือ พระอาจารย์พ่ัว 
พระอาจารย์หล่อน สมประสงค์และพระติดตามอีก  จ านวน  3  รูป   

ในขณะเดียวกันราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆ ทางอ าเภอม่วงสามสิบ  โดยเฉพาะต าบลไผ่ใหญ่  และต าบล
ใกล้เคียง มีบ้านไผ่ใหญ่ บ้านโนนรังน้อย บ้านโนนรังใหญ่ บ้านโนนดู่ บ้านผือ บ้านแลง บ้านดู่ บ้านหนองบง  
บ้านขาว บ้านหนองหมากทอ และจากอ าเภออ่ืนๆ อีกท าให้มีครอบครัวเพ่ิมอย่างรวดเร็ว  ถิ่นที่ตั้งเป็นที่ดอนสูง
มีหินศิลาแรงมากมาย ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “บ้านโคกศิลา” (นายสวัสดิ์ เป็นคนตั้งชื่อให้จนเป็นที่เรียกขานจนถึง
ปัจจุบัน) ประมาณปี พ.ศ.2462 นายสอน ลือชาพูล ผู้ใหญ่บ้านกุดน้ าแดงได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนอยู่
บริเวณทางทิศใต้ของวัดลุมพินีวัน ท าให้บ้านกุดน้ าแดงไม่มีราษฎรอยู่อาศัยตั้งแต่นั้นถึงปัจจุบัน 

ต าบลโคกศิลา อยู่ห่างจากอ าเภอเจริญศิลป์ 10 ก.ม. อยู่ติดล าน้ ายามระหว่างอ าเภอเจริญศิลป์กับชาว
วานรนิวาส ที่มาของต าบลโคกศิลา เนื่องจากต าบลโคกศิลาเป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นลูกรัง/หิน โคก คือ ที่สูง 
ศิลา คือ หิน จึงตั้งช่ือว่า  โคกศิลา  

อาณาเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา มีพ้ืนที่อยู่ในเขตการปกครองครอบคลุม 8 หมู่บ้าน มีอาณาเขต 

ติดต่อ   ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ต าบลธาตุ  อ าเภอวานรนิวาส 
ทิศใต้    ติดต่อกับ   ต าบลแวง  อ าเภอสว่างแดนดิน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ต าบลศรีวิชัย  อ าเภอวานรนิวาส 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์ 

เนื้อที ่
เป็นที่ราบ ต าบลโคกศิลา  มีเนื้อท่ีทั้งหมด  33,725  ไร่  หรือ  73.72  ตารางกิโลเมตร 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
            ต าบลโคกศิลา  มีลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  มีลูกคลื่นต่ า   
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินชุด  ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลโคกศิลา ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  8 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ 
1 บ้านโคกศิลา นายวิษณุ  กาญจนาภา ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านโคกศิลา นายธเนส  ลือชาพูล   ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านหนองทุ่ม นายสุรี  สุพร ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านค าบอน นายทองสุข  แสนอุบล ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านหนองโจด  นายสุเทพ  วะสุกัน ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านปลวก นายสุขสวัสดิ์  ชัยด ี ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านโคกศิลา นายวิชัย  ดวงเงิน ก านันต าบล 
8 บ้านโคกศิลา นายสมชาย  บุญกระจาย ผู้ใหญ่บ้าน 
  

          2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 8 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้ง
ในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 8 หมู่บ้าน รวมเป็น 16 คน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  1. นายบุญเกิด  ผิวเงิน (รองประธานสภาฯ) 

2. นายปรีชา    หารจางสิทธิ์ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  1. นายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี 

2. นายพูลศักดิ์   ศิริหัตถ์ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  1. นายอุดร   น้อยวิรก  (ประธานสภาฯ) 

2. นายสว่าง  อรรถสาร 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  1. นายชัยรัตน์   ทวีคูณ 

2. นายสมพร   ราชาหงษ์ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  1. นายอุทัย   ศรีสถาน 

2. นายสมบัติ   วังราช 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  1. นายอมร   บุญเขื่อง 

2. นายค าผง   อาษาใหญ่ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  1. นายทวีชัย  สุพร 

2. นายจัด   จันทร์งาม 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  1. นายเชาวลิต   พรรื่นเริง (เลขานุการสภาฯ) 

2. นายนคร   ลือชาพูล 
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คณะผู้บริหาร จ านวน 4 คน ได้แก่ 
1. นางอุไร เพชราเวช นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายชัยชนะ แก่นท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (1) 
3. นายศรชัย เหลาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (2) 
4. นายชัยชนะ ไชยรบ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3.ประชากร 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  4,887 คน แยกเป็นชาย  2,470 คน หญิง  2,417 คน  
 (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) รวม 

(คน) 
จ านวนครัวเรือน 

(หลัง) ชาย  หญิง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

บ้านโคกศิลา 
บ้านโคกศิลา 
บ้านหนองทุ่ม 
บ้านค าบอน 
บ้านหนองโจด 
บ้านปลวก 
บ้านโคกศิลา 
บ้านโคกศิลา 

340 
322 
254 
250 
454 
155 
331 
364 

340 
311 
259 
209 
481 
128 
325 
364 

680 
633 
513 
459 
935 
283 
656 
728 

157 
161 
131 
124 
235 
70 

171 
166 

รวมทั้งสิ้น 2,470 2, 417 4,887 1,215 
 

          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 

 

4.สภาพทางสังคม 
 

           4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา      3    แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนบ้านค าบอน  จ านวนนักเรียนประมาณ      32   คน 
2.โรงเรียนบ้านโคกศิลา  จ านวนนักเรียนประมาณ              237   คน 
1.โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด  จ านวนนักเรียนประมาณ              150   คน 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง ได้แก่ 
        1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม จ านวนนักเรียนประมาณ     55  คน 
        2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกศิลา    จ านวนนักเรียนประมาณ        32  คน 
 

       ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.ต าบลโคกศิลา)  1  แห่ง 
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4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกศิลา   1 แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    8 แห่ง 

 

4.3 อาชญากรรม 
 ต าบลโคกศิลา เป็นต าบลที่เงียบสงบค่อนข้างมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยังไม่พบปัญหา 
ด้านอาชญากรรมที่รุนแรง อาจมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนเกิดขึ้นบาง แต่ชุมชนก็สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได ้โดยการแจ้งความ ณ สถานีต ารวจ  เพ่ือให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในต าบลโคกศิลา พบว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติดถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้ายาเสพติด 
เนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนในต าบล พร้อมกับผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ที่ช่วยกันสอดส่องดูแล
เป็นอย่างดี การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น 
การณรงค์การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและบทลงโทษตาม
กฎหมาย การจัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา มีบทบาทหน้าที่ในด้านการสังคมสังเคราะห์ เช่น 

1. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยจะให้เจ้าหน้าที่ พนักงานน าเงิน 
ไปมอบให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจ าทุกเดือน ณ สถานที่ที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศ เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

2. รับลงทะเบียน และประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 

 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

-การคมนาคม  เส้นทางในการคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง แต่ยังมีถน 
บางที่ยังเป็นถนนลูกรัง ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ  การสัญจรไป-มาไม่  ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร 

          5.2 การไฟฟ้า 
ปัจจุบันต าบลโคกศิลา มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่ไฟฟ้าส่องสว่างรายทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่ 

สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกศิลา ได้ด าเนินการการแก้ปัญหาเบื้องต้น เช่น น าปัญหาความต้องการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย 
ประสานขอความช่วยเหลือ และขอรับสนับสนุนงบประมาณ จากหลายๆ หน่วยงาน 

          5.3 การประปา 
มีน้ าประปาใช้ จ านวน 8 หมู่บ้าน แต่มีบางหมู่บ้านที่มีปัญหาเรื่องน้ าประปาขุ่น ตกตะกอน องค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกศิลา ได้พยายามแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงท่อส่งน้ าประปา เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่ง 

 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
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          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
การสื่อสารโทรคมนาคม 

  -ที่ท าการไปรษณีย์ (สาขาย่อย) จ านวน  1  แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านโคกศิลา 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ที่เหลือ

ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

          6.2 การประมง 
- 

 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ประชาชนในต าบลโคกศิลา ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพอาชีพเสริม 

เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น 

          6.4 การบริการ 
-ปั๊มน้ ามัน  2 แห่ง 

  -ร้านค้าทั่วไป  32 แห่ง 
  -ร้านค้าชุมชน  5 แห่ง 

-โรงส ี   9 แห่ง 
-ร้านซ่อมรถ  6 แห่ง 
-ร้านเสริมสวย   1 แห่ง 
-ร้านผลิตและขายน้ าดื่ม  1 แห่ง 
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  8   แห่ง 
- หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  8  แห่ง 

 

          6.5 การท่องเที่ยว - 
 

          6.6 อุตสาหกรรม -  

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-กลุ่มร้านค้าชุมชนพอเพียง   1 กลุ่ม 
-กลุ่มออมทรัพย์     9 กลุ่ม 
-กลุ่มโคเงิน-โคทอง    1 กลุ่ม 
-กลุ่มทอผ้าฝ้าย     1 กลุ่ม  
-กลุ่มศูนย์สาธิตเพ่ือการตลาด   1 กลุ่ม 
-กลุ่มท าการเกษตรผสมผสาน   1 กลุ่ม 
-กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง    1 กลุ่ม 
-กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ    1 กลุ่ม 
-กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน    1 กลุ่ม 
-กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ    1 กลุม่ 
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          6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว         

ประกอบอาชีพส่วนตัว รับจ้างและรับราชการ 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

          7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชน หมู่ที่ 1-8 นับถือศาสนาพุทธ 
                โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน 7 วัด ได้แก่     
1. วัดสุนทรียาราม (สวนโมกข์อิสาน)  (ม.1) 
2. วัดบ้านโนนเดื่อ  (ม.3) 
3. วัดบ้านค าบอน  (ม.4) 
4. วัดป่าสมจิตตานุสรณ์  (ม.5) 
5. วัดหนองโจด  (ม.5) 
6. วัดโคกเจริญ  (ม.6) 
7. วัดลุมพินีวัน  (ม.7)   

ส านักสงฆ์  4 แห่งได้แก่ 
1. ส านักสงฆ์ศรีราธรรมมาราม  (ม.1) 
2. ส านักสงฆ์กุดน้ าแดง  (ม.2) 
3. ส านักสงฆ์สามัคคีธรรม  (ม.4) 
4. ที่พักสงฆ์ศรีบุญเรือง  (ม.6) 
 

          7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ช่วงเดือนตุลาคม มีงานตักบาตรเทโวโรหะ ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีโดยมีบ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 1,2,7,8 เป็นเจ้าภาพ 

7.3 ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  การทอผ้าไหม/ผ้ามัดหมี่  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และ
วิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน    

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง ได้แก่ 
เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
          8.1 น้ า                  

-  ล าน้ า / สายน้ า / ล าห้วย   12  แห่ง 
       - บึง / หนอง / สระ  16  แห่ง 

          8.2 ป่าไม้ 
      - ป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่า  เต็งรัง   

          8.3 ภูเขา 
  -  ไม่มี 
          9.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       -  ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ต าบลไม่มี 
 
 
 
 
 

 
 


