
 

 

 

๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑. ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๓๒ หมู่ท่ี ๑ ต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  
จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ อยู่ห่างจากอ าเภอนาแก ประมาณ ๑๒ 
กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครพนม  ๘๐  กิโลเมตร  มีอาณาเขต  ดังนี้ 

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ  ต าบลวังยาง  กิ่งอ าเภอวังยาง 
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อ  เทือกเขาภูพาน เขตอ าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อ  ต าบลก้านเหลือง 
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อ  ต าบลหนองบ่อ 

๑.๒. ลักษณะภูมิประเทศ 

มีลักษณะเป็นท่ีราบสูงและภูเขาด้านทิศใต้ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก พื้นท่ีบางส่วนเป็นภูเขาหินแกรนิต
และต้นน้ าสายเล็กๆ บางส่วนเป็นท่ีราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นท่ีท าการเกษตรและเป็นท่ีอยู่อาศัย 

๑.๓. ลักษณะภูมิอากาศ 
มี ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

๑.๔. ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในพื้นท่ีเป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ยางพารา 

๑.๕. ลักษณะของแหล่งน้ า 

มแีหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน  

๑.๖. ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ป่าไม้อยู่ในเขตอุทยาน (ภูหินแท่น, ภูเสือ,ภูไม้โก๊ะน้อย) ของกรมป่าไม้ 

๒. ด้านการเมืองการปกครอง 

๒.๑. เขตการปกครอง 

ต าบลค าพี้ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  ๙ หมู่บ้าน โดย ๙  หมู่บ้านเป็นคนไทย 

  



 

 

๒.๒. การเลือกต้ัง 

การเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน ๙  หมู่บ้าน หากมีการเลือกต้ังในครั้ง
หน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน ๑ คน จะมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ ๒ คน ๙ หมู่บ้าน รวมเป็น ๑๘ คน 

๓. ประชากร 

๓.๑. ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 

ประชากรท้ังส้ิน  จ านวน  ๔,๗๙๐ คน แยกเป็นชาย  ๒,๓๙๖ คน หญิง  ๒,๓๖๘ คน  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านค าพี้ ๑๔๔ ๒๙๗ ๓๐๒ ๕๙๙ 

๒ บ้านมูลอ้น ๗๙ ๑๘๓ ๑๕๙ ๓๔๒ 

๓ บ้านนาผือ ๑๙๖ ๓๖๐ ๓๕๙ ๗๑๙ 

๔ บ้านบอน ๑๑๓ ๒๒๘ ๒๒๐ ๔๔๘ 

๕ บ้านค าพี้น้อย ๑๐๗ ๒๕๒ ๒๓๘ ๔๙๐ 

๖ บ้านกลาง ๒๒๐ ๔๒๗ ๔๕๖ ๘๘๓ 

๗ บ้านมูลอ้นน้อย ๓๗ ๘๔ ๘๑ ๑๖๕ 

๘ บ้านนาผือ ๑๖๘ ๓๒๓ ๓๔๑ ๖๖๔ 

๙ บ้านค าพี้ ๑๓๑ ๒๔๕ ๒๓๕ ๔๘๐ 

รวมทั้งส้ิน ๑,๑๙๕ ๒,๓๙๙ ๒,๓๙๑ ๔,๗๙๐ 

( ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอนาแก  ณ เดือน ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙) 

๓.๒. ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน ๓๕ – ๕๕ ปี 



 

 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑. การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา  ๒ แห่ง ได้แก่ 
๑.โรงเรียนนาผือบอนราษฏร์นุกูล จ านวนนักเรียนประมาณ     ๑๘๑ คน 
๒.โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น  จ านวนนักเรียนประมาณ     ๙๕ คน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)  ๑  แห่ง ได้แก่ 
๑.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (๕๐) จ านวนนักเรียนประมาณ     ๓๙๓ คน 
(ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖) (มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๔  แห่ง ได้แก่ 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง จ านวนนักเรียนประมาณ ๒๕ คน 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง จ านวนนักเรียนประมาณ ๓๗ คน 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผือ จ านวนนักเรียนประมาณ     ๓๗ คน 
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรงาม จ านวนนักเรียนประมาณ     ๒๐ คน 

๔.๒. สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าพี้ ๑ แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ๙ แห่ง 

๔.๓. อาชญากรรม 

 - 

๔.๔. ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดมีพื้นท่ีเฝ้าระวัง ท้ังหมด ท้ัง ๙ หมู ่

๔.๕. การสังคมสงเคราะห์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ มี กองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท) 

  



 

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑. การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมู่ที ่
จ านวน 

สายทางรวม (สาย) 
ถนนลาดยางแอส

ฟัลส์(สาย) 
ถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก(สาย) 
ถนนลูกรัง

(สาย) 
ทางล าลอง 

(สาย) 
๑ ๑๕ - ๗ ๘ - 
๒ ๑๐ - ๘ ๒ - 
๓ ๑๖ - ๑๑ ๕ - 
๔ ๑๑ - ๑๑ - - 
๕ ๑๒ - ๖ ๖ - 
๖ ๑๗ - ๑๑ ๖ - 
๗ ๗ - ๔ ๓ - 
๘ ๑๒ - ๗ ๕ - 
๙ ๑๒ - ๕ ๗ - 

รวม ๑๑๒ - ๗๐ ๔๒ - 
ถนนเช่ือมระหว่างต าบล  ๓ ๓  

ถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงาน
อื่น 

  ๑  (อบจ.)  

๕.๒. การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  ๑,๑๙๕   ครัวเรือน    

๕.๓. การประปา 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน ๙ หมู่บ้าน  

๕.๔. โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นส่วนใหญ่ 

๕.๕. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ท่ีท าการไปรษณีย์สาขาต าบลค าพี้ ณ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑ 

  



 

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑. การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  
ยางพารา ท่ีเหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

๖.๒. การประมง 

        - 

๖.๓. การปศุสัตว์ 

ต าบลค าพี้ มีการปศุสัตว์ คือ การเล้ียงโค กระบือ ไก่ และการเล้ียงสุกร ในทุกหมู่บ้านของต าบลค าพี้ อ าเภอนา
แก จังหวัดนครพนม 

๖.๔. การบริการ 

ร้านค้าชุมชน ( ศูนย์สาธิตหมู่บ้าน ) ๑ แห่ง 
ร้านค้าท่ัวไป ๓๕ แห่ง 

๖.๕. การท่องเที่ยว 

อ่างเก็บน้ าห้วยผักดอก 

๖.๖. อุตสาหกรรม 

ต าบลค าพี้ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนมไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 

๖.๗. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

-กลุ่มเกษตรกรท านา ๑ กลุ่ม 
-กลุ่มปลูกยางพารา ๑ กลุ่ม 
-กลุ่มไม้กฤษณา ๑ กลุ่ม 
-กลุ่มแม่บ้าน ๑ กลุ่ม 
-กลุ่มจักรสาน ๑ กลุ่ม 
-กลุ่มทอผ้ามุก ๑ กลุ่ม 
-กลุ่มเย็บผ้า ๑ กลุ่ม 
-กลุ่มเพาะเห็ด ๑ กลุ่ม 
-กลุ่มเล้ียงสัตว์ ๑ กลุ่ม 

๖.๘. แรงงาน 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  
ยางพารา ท่ีเหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 



 

 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

๗.๑. ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

มีจ านวน ๙ หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 
 

หมู่ที ่
 

ชื่อหมู่บ้าน 
 
จ านวนครัวเรือน ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านค าพี้ ๑๔๔ ๒๙๗ ๓๐๒ ๕๙๙ 

๒ บ้านมูลอ้น ๗๙ ๑๘๓ ๑๕๙ ๓๔๒ 

๓ บ้านนาผือ ๑๙๖ ๓๖๐ ๓๕๙ ๗๑๙ 

๔ บ้านบอน ๑๑๓ ๒๒๘ ๒๒๐ ๔๔๘ 

๕ บ้านค าพี้น้อย ๑๐๗ ๒๕๒ ๒๓๘ ๔๙๐ 

๖ บ้านกลาง ๒๒๐ ๔๒๗ ๔๕๖ ๘๘๓ 

๗ บ้านมูลอ้นน้อย ๓๗ ๘๔ ๘๑ ๑๖๕ 

๘ บ้านนาผือ ๑๖๘ ๓๒๓ ๓๔๑ ๖๖๔ 

๙ บ้านค าพี้ ๑๓๑ ๒๔๕ ๒๓๕ ๔๘๐ 

รวมทั้งส้ิน ๑,๑๙๕ ๒,๓๙๙ ๒,๓๙๑ ๔,๗๙๐ 

๗.๒. ข้อมูลด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  
ยางพารา  

๗.๓. ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 

แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าค า แม่น้ าคี 

๗.๔. ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค) 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน ๙ หมู่บ้าน  
  



 

 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑. การนับถือศาสนา 

ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 
โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 
วัด   มีจ านวน   ๖    วัด ได้แก่     

๑. วัดทองสว่าง  บ้านกลาง หมู่ท่ี ๖ 
๒. วัดโพธิ์ศรี  บ้านมูลอ้น หมู่ท่ี ๒ 
๓. วัดจอมแจ้ง  บ้านค าพี้ หมู่ท่ี ๙    
๔. วัดปัญญาวราราม บ้านค าพี้น้อย หมู่ท่ี ๕ 
๕. วัดไทรงาม  บ้านบอน หมู่ท่ี ๔ 
๖. วัดม่วงไข ่  บ้านนาผือ หมู่ท่ี ๓ 

๘.๒. ประเพณีและงานประจ าป ี

 ช่วงเดือนเมษายน งานสรงน้ าผู้สูงอายุ 

๘.๓. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ กลุ่มจักรสาน ผลิตเครื่องจักรสานจ าหน่าย 
 ภาษาถิ่น คือ   ภาษาไทญ้อ 

๘.๔. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเด่น  คือ กลุ่มจักรสาน ผลิตเครื่องจักรสานจ าหน่าย 
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑. น้ า 

แหล่งน  าธรรมชาติ 
 ล าห้วย , ล าน้ า  ๖ สาย 
 บึง ,  หนองน้ า  ๗ แห่ง 
 อ่างเก็บน้ า  ๒ แห่ง 

แหล่งน  าที่สร้างขึ น 
 ฝาย   ๗ แห่ง 
 บ่อน้ าต้ืน  - แห่ง 
 บ่อโยก   - แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน ๙ แห่ง 



 

 

 ระบบประปาภูเขา - แห่ง 
ถังเก็บน้ าฝน  ๒๕ แห่ง  

๙.๒. ป่าไม้ 

ป่าไม้อยู่ในเขตอุทยาน ( ภูหินแท่น, ภูเสือ,  ภูไม้โก๊ะน้อย ) ของกรมป่าไม้           

๙.๓. ภูเขา 

ในพื้นท่ีเป็นท่ีราบระหว่างภูเขา 

๙.๔. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมถูกบุกรุกโดยเช้าบ้านในพื้นท่ี ท าให้เกิดการเส่ือมโทรมของป่า ท าให้พื้นท่ี
ป่าสมบูรณ์ลดน้อยลง 
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