
 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
            1. ด้านกายภาพ 
                 1) ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกคอน 
                       ประวัติความเป็นมา ต ำบลโคกคอนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมำณ ๔๐๐ ปีมำแล้ว ตำมต ำนำน
ที่ได้รับกำรบอกเล่ำจำกผู้เฒ่ำผู้แก่ ดังนี้ มีรำษฎรประมำณ ๒๖ ครอบครัว ได้อพยพหลบหนีสงครำมฮ่อ        
(จีนใหญ่) มำจำกหมู่บ้ำนท่ำช้ำง ประเทศลำว ซึ่งในสมัยนั้นแม่น้ ำโขงมีขนำดไม่กว้ำงนัก รำษฎรสำมำรถ
เดินทำงข้ำมได้สะดวก ขยะที่ได้อพยพมำนั้นได้น ำสัมภำระ ทรัพย์สินเงินทองติดตัวมำเท่ำที่จ ำเป็น มีครอบครัว
หนึ่งได้หำบคอนครกหินเคลือบทองค ำมำด้วย ซึ่งเป็นครกหินที่มีขนำดใหญ่ ขนำดกว้ำงมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ประมำณ ๓๐ เซนติเมตร และส่วนสูงประมำณ ๔๕ เซนติเมตร พอมำถึงที่ตั้งหมู่บ้ำนโคกคอนในปัจจุบัน      
ได้พบวัดร้ำงสภำพทั่วไปปกคลุมด้วยป่ำหนำทึบ มีหนองน้ ำ ล ำห้วย ล้อมรอบหมู่บ้ำน ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนของชำว
เขมรเก่ำ สภำพภูมิประเทศเหมำะที่จะเป็นที่หลบซ่อนจำกพวกจีนฮ่อ บำงครอบครัวที่มีลูกเล็กติดมำด้วยพวก
ที่อพยพเกรงว่ำจะได้ยินเสียงร้องของเด็กเวลำหลบซ่อนตัว เพรำะบริเวณดังกล่ำวตั้งอยู่ไม่ห่ำงจำกประเทศลำว
นัก จึงได้พำกันอพยพไปเรื่อยๆ และได้ไปปักหลักสร้ำงบ้ำนเรือนอยู่ที่อ ำเภอบ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน 
(ลำวโซ่ง) พวกที่ปักหลักอยู่บ้ำนโคกคอน ในปัจจุบันก ำลังปรับปรุงบ้ำนเรือนอยู่นั้น พวกจีนฮ่อได้ตำมมำ
คุกคำมโดยใช้พำหนะเป็นช้ำง และม้ำ โดยมีอำวุธ คือ ง้ำว หอก สำมง่ำม มำฆ่ำผู้ที่อำศัยอยู่ ท ำให้ผู้คนแตกตื่น
พำกันหลบหนีเพ่ือเอำตัวรอด คนที่หนีไม่ทันก็ถูกจีนฮ่อฆ่ำตำย ครอบครัวที่หำบครกหินเคลือบทองค ำก็
หลบหนีเพ่ือเอำตัวรอดเช่นกัน  ในระหว่ำงทำงคิดว่ำถ้ำน ำครกติดตัวไปด้วยคงจะหนีไม่ทันเป็นแน่ จึงตัดสินใจ
ทิ้งครกหินเคลือบทองค ำลงไปในหนองน้ ำเพ่ือซ่อนเอำไว้ ถ้ำรอดชีวิตกลับมำได้ค่อยจะมำเอำคืน เมื่อพวกจีน
ฮ่อยกทัพกลับไป พวกที่รอดชีวิตจำกกำรรุกรำน จึงได้ช่วยกันขุดค้นหำครกหินเคลือบทองค ำที่หนองน้ ำท้ำย
หมู่บ้ำน จนขอบหนองน้ ำนั้นพังทลำย ต่อมำได้เรียกหนองน้ ำนั้นว่ำ “หนองสระพัง” ชำวบ้ำนได้น ำครกขึ้นมำ
ได้ แล้วจึงน ำไปเก็บไว้ที่วัดร้ำงกลำงหมู่บ้ำน เมื่อสงครำมฮ่อสิ้นสุดลง ผู้น ำในกำรอพยพได้ปรึกษำหำรือผู้
อพยพมำด้วยกัน แล้วจึงตั้งชื่อหมู่บ้ำนว่ำ “บ้ำนครกคอนค ำ” (เป็นกำรตั้งชื่อตำมลักษณะกำรหำบ กำรคอน 
ครกหินเคลือบทองค ำในขณะอพยพ) ในเวลำต่อมำพวกพ่ีน้องของผู้อพยพมำที่อำศัยอยู่ บ้ำนท่ำช้ำง       
ประเทศลำว ซึ่งรอดชีวิตจำกสงครำมจีนฮ่อทรำบข่ำวว่ำทำงนี้มีควำมอุดมสมบูรณ์มำก จึงอพยพติดตำมมำตั้ง
บ้ำนเรือนอยู่ด้วย จนเป็นหมู่บ้ ำนขนำดใหญ่  ในเวลำต่อมำกำรเรียกชื่อหมู่บ้ ำนได้ เ พ้ียนไปเป็น               
“บ้ำนโคกคอนค ำ”บริเวณนี้จึงหยุดกำรเดินทำง ตั้งเป็นหมู่บ้ำนเรียกว่ำ "บ้ำนโคกคอน" 
  สภำพทั่วไปของหมู่บ้ำนในขยะนั้นเป็นป่ำค่อนข้ำงอุดมสมบูรณ์ มีกำรปลูกพืชยืนต้น อำทิ 
เช่น มะพร้ำว กล้วย ต้นหมำก พลู ต้นไผ่ เป็นต้น อำชีพหลักของรำษฎรคือเกษตรกรรม (กำรท ำนำ) อำชีพ
รองลงมำคือกำรต้นเกลือสินเธำว์ 
  พ.ศ. 2470 หมู่บ้ำนโคกคอนค ำขึ้นกับอ ำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี (ในขณะนั้นเรียกว่ำ
มณฑลอุดร) กำรคมนำคมในสมัยนั้นล ำบำกมำก เพรำะยังไม่มีถนนหนทำงมีแต่ทำงเกวียน รำษฎรที่จะ
เดินทำงไปติดต่อค้ำขำย และกำรติต่อรำชกำรเพื่อช ำระภำษีที่น่ำจะต้องเดินทำโดยใช้เท้ำ ส่วนรำษฎรที่มีฐำนะ
ค่อนขำ้งดีจะเดินทำงโดยใช้ม้ำ และใช้วัว – ควำยเทียมเกวียน ในกำรเดินทำงไปแต่ละครั้งจะต้องหยุดพักค้ำง
แรมระหว่ำงทำง ซึ่งจะใช้เวลำไป – กลับ ประมำณ 2-3 วัน โดยใช้ 2 เส้นทำง คือ จำกบ้ำนโคกคอนคอนค ำ
ไปทำงหมู่บ้ำนโพนธำตุ ผ่ำนบ้ำนหนองกอง ผ่ำนบ้ำนค้อ และเข้ำอ ำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี ในปัจจุบัน 
สร้ำงควำมล ำบำกแก่รำษฎรเป็นอันมำก 
 
 



 

  ต่อมำ นำยบงหรือหลวงพำเพ และนำงจันมี (ภรรยำ) ซึ่งเป็นผู้น ำหมู่บ้ำนในสมัยนั้น จึงได้
เสนอเรื่องขอโอนบ้ำนโคกคอนค ำมำขึ้นกับอ ำเภอท่ำบ่อ โดยแลกเปลี่ยนกับบ้ำนกลำงใหญ่ (ในขณะนั้นขึ้นกับ
อ ำเภอท่ำบ่อ) ให้ไปขึ้นต่ออ ำเภอบ้ำนผือ 
  ในเวลำต่อมำ หมู่บ้ำนโคกคอนค ำได้ยกฐำนะเป็นต ำบล โดยมีนำยอ่อนตำ อินทรปัญญำ เป็น
ก ำนัน และได้ปรึกษำหำรือชำนบ้ำนเพ่ือเปลี่ยนชื่อหมู่บ้ำนใหม่จำก “บ้ำนโคกคอนค ำ” มำเป็น               
“บ้ำนโคกคอน” โดยตัดค ำว่ำ “ค ำ” ทิ้ง เพ่ือควำมสะดวกในกำรเรียก และจดจ ำได้ง่ำยขึ้น ดังนั้น           
“บ้ำนโคกคอน” จึงเรียกกันต่อมำถึงปัจจุบัน ในสมัยนั้นต ำบลโคกคอนมีหมู่บ้ำนต่ำงๆ จ ำนวน  14 หมู่บ้ำน 
ได้แก่ บ้ำนกวด บ้ำนโพนตำล บ้ำนนำข่ำ บ้ำนป่ำหมำกโมง บ้ำนส้มโฮง บ้ำนหนองผือ บ้ำนโพนพระ        
บ้ำนดอนเมือง บ้ำนท่ำส ำรำญ บ้ำนหนองแวง บ้ำนเป้ำ บ้ำนโพนธำตุ บ้ำนผ ำไผ และบ้ำนโคกคอน ต่อมำได้
เกิดสงครำมล่ำอำณำนิคม โดยประเทศฝรั่งเศสออกล่ำเมืองขึ้น และได้ยึดประเทศเวียดนำมเป็นเมืองขึ้น ได้
กวำดต้นชำวเวียดนำมลงมำ และได้ยกทัพมำประชิดเขตไทย โดยฝรั่งเศสได้ขอประเทศลำว จำกไทย ถ้ำไทย
ไม่ให้ก็จะยึดไทยเป็นเมืองขึ้น ซึ่งขณะนั้นประเทศลำวเป็นเมืองขึ้นของไทย ดังนั้น ไทยจ ำเป็นจะต้องยอมยก
ประเทศลำวให้เป็นอำณำนิคมของฝรั่งเศส เพื่อรักษำควำมเป็นเอกรำชไว้ ท ำให้ชำวเวียดนำม (ญวน) บำงส่วน
ที่หนีจำกกำรล่ำอำณำนิคมจำกฝรั่งเศสมำอำศัยอยู่ในประเทศลำว ได้อพยพหนี้ฝรั่งเศสลงมำอำศัยอยู่ตำม
ชำยฝั่งแม่น้ ำโขง ชำวเวียดนำมบำงส่วนได้อพยพมำอยู่ที่บ้ำนโคกคอน ดังนั้น ก ำนันอ่อนตำ อินทรปัญญำ     
จึงจัดให้ชำวญวนอพยพทั้งหมดไปอำศัยอยู่ที่บ้ำนดอนเมือง เพรำะจะได้อำศัยกันเป็นกลุ่ม สะดวกในกำร
ปกครอง บ้ำนดอนเมืองในขณะนั้นมีประชำชนอำศัยอยู่น้อย และชำวญวนอพยพได้ขุดบ่อน้ ำดินขึ้น 3 ที่ คือ 
บ้ำนดอนเมือง 1 บ่อ และบ้ำนโคกคอน 2 บ่อ แต่บ่อน้ ำที่สำมำรถใช้ดื่มได้จนถึงปัจจุบัน มีชื่อว่ำ “สร้ำงดอน”
ซึ่งตั้งอยู่บ้ำนโคกคอนบริเวณทุ่งนำของนำยโซ่ อุ่นแก้ว สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2498 ถือว่ำเป็นบ่อน้ ำที่เลี้ยง
ชำวบ้ำนโคกคอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อฝรั่งเศสยกทัพกลับ ก ำนันอ่อนตำ อิทรปัญญำ จึงส่งชำวญวน
อพยพไปอำศัยอยู่อ ำเภอท่ำบ่อเพ่ือรอกำรกลับประเทศ 
  ต่อมำ พ.ศ. 2490 บ้ำนเป้ำ บ้ำนกลำงน้อย บ้ำนโพนธำตุ บ้ำนผ ำไผ ก็ได้โอนไปขึ้นต่อต ำบล
บ้ำนว่ำน 
  พ.ศ. 2524 บ้ำนนำข่ำได้แยกออกจำกต ำบลโคกคอน เพรำะได้ยกฐำนะเป็นต ำบล
ประกอบด้วยหมู่บ้ำนนำข่ำ บ้ำนกวด บ้ำนส้มโฮง บ้ำนโพนตำล บ้ำนป่ำหมำกโมง ส่วนบ้ำนท่ำส ำรำญ และ
บ้ำนหนองแวง ได้โอนไปข้ึนกับต ำบลน้ ำโมง 
  พ.ศ. 2537 ชำวบ้ำนโคกคอน หมู่ที่ 4 ได้ก่อสร้ำงบ้ำนเรือน ขุดบ่อน้ ำตื่น ขุดพ้ืนดินก่อสร้ำง
ส้วม ได้พบซำกโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศำสตร์ และวัตถุโบรำณอ่ืนๆ จ ำนวนมำกมำย อำทิเช่น 
เครื่องมือหิน เครื่องประดับ ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผำ เครื่องมือท ำด้วนส ำริด และอ่ืนๆ ปลำยปี พ.ศ. 2539 ได้
เสนอเรื่องไปยังกรมศิลปกรเขต 4 จังหวัดขอนแก่น เพ่ือส่งเจ้ำหน้ำที่มำท ำกำรพิสูจน์ ได้รับกำรสันนิษฐำนว่ำ
วัตถุโบรำณดังกล่ำวมีอำยุใกล้เคียงกับวัตถุโบรำณบ้ำนเชียง จังหวัดอุดรธำนี ถือเป็นแหล่งวัตถุโบรำณที่
น่ำสนใจ และส ำคัญอีกแห่งหนึ่ง 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกคอน  ได้รับกำรจัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตำม
ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมื่อวันที่  16  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕39 
  
 
  
 
 



 

                    ข้อมูลพื้นที่ต าบลโคกคอน   
ที่ตั้ง 

                     ลักษณะที่ตั้ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกคอน อ ำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย ตั้งอยู่ทำง
ทิศใต้ของอ ำเภอท่ำบ่อ โดยที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกคอน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้ำนโคกคอน          
ต ำบลโคกคอน อ ำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย  มีระยะทำงจำกอ ำเภอท่ำบ่อถึงต ำบลโคกคอน ประมำณ      
๑1 กิโลเมตร  มีอำณำเขตติดกับต ำบลต่ำงๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับ ต ำบลน้ ำโมง  อ ำเภอท่ำบ่อ 
ทิศใต้   ติดกับ อ ำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี 
ทิศตะวันออก  ติดกับ ต ำบลบ้ำนว่ำน อ ำเภอท่ำบ่อ 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ต ำบลนำข่ำ อ ำเภอท่ำบ่อ 
 

 พื้นที่ 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกคอน มีพ้ืนที่ประมำณ  2๐,312.50  ไร่  (๓๒.๕๐ ตำรำง  

กิโลเมตร) 
แผนที่แสดงอาณาเขตองค์การหารส่วนต าบลโคกคอน 

 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                 พื้นที่ถือครองทางการเกษตร จ ำนวน  10,659 ไร่ แยกเป็น 
1. พ้ืนที่ท ำนำ จ ำนวน   8,338   ไร ่  1,189   ครัวเรือน 
2. พ้ืนที่ไร่ จ ำนวน   1,763   ไร่      181  ครัวเรือน 
3. พ้ืนที่ไม้ยืนต้น จ ำนวน    497   ไร่        81  ครัวเรือน 
4. พ้ืนที่ไม้ผล จ ำนวน        61   ไร่        58  ครัวเรือน 

 ที่อยู่อำศัย    925     ไร่ 
 แหล่งน้ ำ     1,270   ไร่ 
 ทีสำธำรณะ  4,665  ไร่ 

พ้ืนที่ถือครองโดยเฉลี่ย 11 ไร่/ครัวเรือน 
 

2) สภาพภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศของต ำบลโคกคอน  เป็นพื้นที่ดอนและพ้ืนที่รำบเรียบ มีควำมสูงตั้งแต่ 

170-182 เมตร ใช้ประโยชน์ในกำรท ำนำเป็นส่วนใหญ่ มีแหล่งน้ ำธรรมชำติเกือบทุกหมู่บ้ำน   
 

   3) สภาพภูมิอากาศ 
              สภำพภูมิอำกำศของต ำบลโคกคอน มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฝน และฤดูหนำว และมีสภำพ

อำกำศเหมำะกับกำรกำรเกษตร เช่น นำข้ำว ไม้ผล พืชไร่ และผัก  ฤดูฝนระหว่ำงเดือน  มิถุนำยน  ถึง ตุลำคม 
ของทุกปี  ในฤดูหนำวรำวเดือน  พฤศจิกำยน  ถึง  กุมภำพันธ์  ส่วนในฤดูร้อนตั้งแต่เดือน  มีนำคม ถึง 
พฤษภำคม อำกำศจะร้อนจัด  อุณหภูมิสูงสุดประมำณ  ๓9 องศำเซลเซียส 

 

        4) ลักษณะของดิน 
    ข้อมูลกลุ่มชุดดิน/ควำมเหมำะสมของดินและคุณภำพดิน ทรัพยำกรดินบริเวณต ำบล    

โคกคอน 
   ดินบริเวณบ้ำนโพนพระ หมู่ 1,บ้ำนโคกคอน หมู่ 4 เป็นกลุ่มชุดดินที่ 17/18 

    - วัตถุต้นก ำเนิด เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนที่น้ ำพัดพำมำทับถมกันเป็นเวลำนำน 
    - สภำพพ้ืนที่/ควำมลำดเท รำบเรียบถึงค่อนข้ำงเรียบควำมลำดเทเล็กน้อย 
    - สภำพระบำยน้ ำ กำรระบำยน้ ำค่อนข้ำงเลว 
    - เหมำะสมกับกำรปลูกพืช ข้ำว เป็นอันดับแรกในช่วงฤดูฝนและสำมำรถปลูกพืชไร่อำยุ

สั้น เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ยำสูบและพืชผักต่ำงๆ 
   ดินบริเวณบ้ำนโพนพระ หมู่ 2 , บ้ำนดอนเมือง หมู่ 3 เป็นกลุ่มชุดดินที่ 25  
    - วัตถุต้นก ำเนิด เกิดจำกตะกอนล ำน้ ำทับถมอยู่บนหินผุ 
    - สภำพพ้ืนที่ ค่อนข้ำงเรียบ ควำมลำดเทน้อย 
             - กำรเลือกชนิดของพืชให้เหมำะสม ข้ำวเหมำะสมช่วงฤดูฝน และสำมำรถปลูกพืชที่มี

ระบบรำกสั้น เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้ำวฟ่ำง และพืชผักอ่ืนๆ 
  ดินบริเวณบ้ำนโคกคอนและบ้ำนหนองผือ หมู่ 5,6,7 เป็นกลุ่มชุดดินที่ 49 
    - วัตถุต้นก ำเนิด เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนล ำน้ ำเก่ำ 
    - สภำพพ้ืนที่ค่อนข้ำงเรียบ 
    - สภำพกำรระบำน้ ำของดิน มีปำนกลำง 

  



 

 - ดินชุดนี้ไม่เหมำะสมในกำรปลูกพืชโดยทั่วไป เนื่องจำกเป็นดินตื้นถึงตื้นมำก ถ้ำจะใช้ปลูก
พืชไร่ต้องมีหน้ำดินบนหน้ำไม่ต่ ำกว่ำ 15 ซม. และจะต้องเลือกพืชรำกตื้นมำปลูก 

            ลักษณะของดินในพ้ืนที่ต ำบลโคกคอน จะมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรำย และ ดินลูกรัง 
         
2. ด้านการเมือง/การปกครอง       

                   2.1 เขตการปกครอง 
     โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
                        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกคอน แบ่งกำรปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้ำน ได้แก่ 
                        หมู่ที่ 1 บ้ำนโพนพระ 
                        หมู่ที่ 2 บ้ำนโพนพระ 
                        หมู่ที่ 3 บ้ำนดอนเมือง 
                        หมู่ที่ 4 บ้ำนโคกคอน 
                        หมู่ที่ 5 บ้ำนโคกคอน 
                        หมู่ที่ 6 บ้ำนโคกคอน 
                        หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองผือ 
                        นำยกองค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มำจำกกำรเลือกตั้งจำกประชำชนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโดยตรง มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 4 ปี ท ำหน้ำที่บริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลตำมกฎหมำย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แต่งตั้งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ซึ่งมิใช่
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 2 คน 
             สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมำชิก 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มำจำกกำรเลือกตั้งจำกประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน    
14 คน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 4 ปี 
                   2.2 การเลือกตั้ง  
                        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกคอน แบ่งเขตกำรเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตกำรเลือกตั้ง  

 
 
 
 
 
 
 

  

                   
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 



 

4. สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา 

          ในเขตพ้ืนที่ต ำบลโคกคอน มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกคอน จ ำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนโคกคอน หมู่ที่ 5   

   มีโรงเรียนประถมศึกษำ/ขยำยโอกำส จ ำนวน  ๓ แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนโพนพระ  
โรงเรียนบ้ำนโคกคอน  และโรงเรียนบ้ำนหนองผือ 

   มีโรงเรียนมัธยมศึกษำ จ ำนวน  ๑ แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม 
    4.2 สาธารณสุข 

                     ในเขตพ้ืนต ำบลโคกคอน มีสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร ดังนี้ 
       1.  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล  ๑ แห่ง 
      2.  ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำน    ๗ แห่ง 
                     3.  บริกำรหน่วยกู้ชีพกู้ภัยต ำบลโคกคอน 
               4.3 อาชญากรรม 

     ในพ้ืนที่ต ำบลโคกคอน ไม่พบปัญหำด้ำนอำชญำกรรมในพ้ืนที่ 
               4.4 ยาเสพติด 
           ในพ้ืนที่ต ำบลโคกคอน พบปัญหำด้ำนกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดจ ำนวนน้อย ส่วนมำกจะ
เป็นผู้เสพติด ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของเยำวชน 
               4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
                     กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกคอน เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนด้ำน
สังคมสงเครำะห์ในพ้ืนที่ต ำบลโคกคอน คอยติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือช่วยเหลือประชำชนใน
ด้ำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่ต ำบลโคกคอน 
 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
      5.1 การคมนาคมขนส่ง 
                     ถนนที่ใช้ในกำรคมนำคมและสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำนต่ำงๆ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกคอน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลำดยำง และถนนลูกรังบำงส่วน มีถนนหลักที่ใช้ใน
กำรคมนำคมระหว่ำงต ำบลโคกคอนและอ ำเภอท่ำบ่อ จ ำนวน  ๒  เส้นทำง ได้แก่ 

 1.  ถนน  อบจ.  สำยบ้ำนนำช้ำงน้ ำ – โคกคอน 
 2.  ถนน รพช.  สำยบ้ำนว่ำน – โคกคอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลเส้นทางขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกคอน 
 
 

 
 

ล ำดับที่ ชื่อเส้นทำง หมู่ที่  ระยะทำง (กม) ประเภทผิวจรำจร หมำยเหตุ 
1 บ้ำนโพนพระ - บ้ำนโนนตำล ต.นำข่ำ 1 4+600 ลูกรัง  
2 บ้ำนโพนพระ - บ้ำนโนนตำล ต.นำข่ำ  1 1+650 ลูกรัง  
3 บ้ำนโพนพระ – วัดป่ำรำษฎร์สำมัคคี 1 2+710 ลูกรัง  
4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน 1 0+950 คสล.  
5 ถนนลำดยำงในหมู่บ้ำน 1 0+625 ลำดยำง  
6 บ้ำนโพนพระ – สำมแยกวัดศิริอุปถัมภ์ 2 3+600 ลูกรัง  
7 บ้ำนโพนพระ – สำมแยกไป ต.นำข่ำ 2 2+000 ลูกรัง  
8 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน 2 0+510 คสล.  
9 ถนนลำดยำงในหมู่บ้ำน 2 0+510 ลำดยำง  

10 บ้ำนดอนเมือง – สำมแยกไปสถำนีสูบน้ ำด้วย
ไฟฟ้ำ 

3 2+600 ลูกรัง  

11 บ้ำนดอนเมือง – ถนนเลียบคลองส่งน้ ำ 3 3+780 ลูกรัง  
12 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน 3 0+467 คสล.  
13 ถนนลำดยำงในหมู่บ้ำน 3 0+790 ลำดยำง  
14 บ้ำนโคกคอนหมู่ที่ 4 – เลียบล ำห้วยวังทอง 4 4+130 ลูกรัง  
15 ถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน 4 0+780 ลูกรัง  
16 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน 4 0+570 คสล.  
17 ถนนลำดยำงในหมู่บ้ำน 4 0+518 ลำดยำง  
18 ถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน 5 0+290 ลูกรัง  
19 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน 5 1+330 คสล.  
20 ถนนลำดยำงในหมู่บ้ำน 5 0+820 ลำดยำง  
21 บ้ำนโคกคอนหมู่ที่ 6–สำมแยกบ้ำนหนองผือ 6 3+600 ลูกรัง  
22 ทำงล ำลองถนนลูกรัง 6 0+320 ทำงล ำลอง  
23 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน 6 1+410 คสล.  
24 ถนนลำดยำงภำยในหมู่บ้ำน 6 0+500 ลำดยำง  
25 บ้ำนหนองผือ ม.7 – บ้ำนโคกคอน   ม.4  7 2+260 ลูกรัง  
26 บ้ำนหนองผือ ม.7 – บ้ำนโพนพระ   ม.1 7 3+770 ลูกรัง  
27 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้ำน 7 0+710 คสล.  
28 ถนนลำดยำงในหมู่บ้ำน 7 4+100 ลำดยำง  
29 บ้ำนหนองผือ ม.7 – สำมแยกบ้ำนโคกคอน 

ม.6 
7 1+045 ลูกรัง  

30 ทำงล ำลองถนนลูกรัง 7 2+400 ทำงล ำลอง  



 

      5.2 การไฟฟ้า 
  กำรบริกำรด้ำนไฟฟ้ำในเขตพ้ืนที่ต ำบลโคกคอน อยู่ในควำมรับผิดชอบของกำรไฟฟ้ำ    

ส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำบ่อ ปัจจุบันกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำบ่อ ได้ขยำยกำรบริกำรทั่วทุกชุมชนในเขต
พ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกคอน ดังนั้นประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกคอน จึงมีไฟฟ้ำ
ใช้ครบทุกหลังคำเรือน  รวมทั้งระบบไฟฟ้ำสำธำรณะตำมถนนสำยหลักในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     
โคกคอน ทั้งหมด  ส ำหรับไฟฟ้ำสำธำรณะเป็นหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกคอน ที่จัดให้มีกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะตำมถนนสำยหลักในหมู่บ้ำนตำมควำมจ ำเป็นและมีกำรบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำส่องสว่ำง
และอุปกรณ์เม่ือเกิดกำรช ำรุดเสียหำย 

      5.3 การประปา 
 กำรบริกำรด้ำนประปำในเขตพ้ืนที่ต ำบลโคกคอน เป็นกำรผลิตและจ ำหน่ำยประปำโดย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกคอน  มีกำรผลิตและจ ำหน่ำยเพ่ือให้บริกำรแก่ประชำชนในเขต พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกคอน จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน  

      5.4 โทรศัพท์ การสื่อสารและโทรคมนาคม 
                      ในพ้ืนทีต่ ำบลโคกคอน  มีกำรกระจำยกำรใช้โทรศัพท์ตำมบ้ำนอย่ำงทั่วถึง  และโทรศัพท์
สำธำรณะมีบริกำรตู้โทรศัพท์สำธำรณะหลำยจุด   
                5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
                      ในพ้ืนที่ต ำบลโคกคอน มีบริกำรไปรษณีย์ต ำบล จ ำนวน 1 แห่ง  
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 อำชีพหลัก ได้แก่ ท ำนำ 
 อำชีพรอง ได้แก่ เย็บผ้ำ จักสำน  
 รำยได้เฉลี่ย 42,000 บำท/คน/ปี 
      6.1 การเกษตร 
  ด้านพืช 
  - ปลูกข้ำวนำปี ข้ำวเจ้ำมีพื้นที่ปลูก 2,485 ไร่ ผลผลิตเฉลีย่ 394 กิโลกรัม/ไร ่รวม 

979,090 กิโลกรัม 
  - ปลูกข้ำวนำปี ข้ำวเหนียวมีพ้ืนที่ปลูก 5,815.47 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 396 กิโลกรัม/ไร่ รวม 

2,302,926.12 กิโลกรัม   
 

         6.2 การประมง 
                      กำรประมงในพื้นที่ต ำบลโคกคอน ได้แก่ กำรเลี้ยงปลำในบ่อ   จ ำนวน  365  ไร่ 
 

  6.3 การปศุสัตว์ 
           - เลี้ยงโค  จ ำนวน       267    ตัว 
  - เลี้ยงกระบือ  จ ำนวน       348    ตัว 
           - เลี้ยงสุกร  จ ำนวน    1,153    ตัว 
           - เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  จ ำนวน  14,196    ตวั  

            - เลี้ยงเป็ดเทศ  จ ำนวน         555  ตัว   
 
 



 

 6.4 ไร่นาสวนผสม    จ ำนวน  10 รำย กิจกรรม คือ 
       - ท ำนำ 188 ไร่ 
       - บ่อปลำ      10    ไร่ 
       - เลี้ยงไก่     895   ไร่ 
             - เลี้ยงโค        29  ไร่ 
          - ล ำไย         140  ต้น 
         - มะม่วง         72  ต้น 
         - สุกร            72  ตัว 
 

6.5 การบริการ 
                       ในพ้ืนที่ต ำบลโคกคอน มีร้ำนบริกำรอินเตอร์เน็ต ร้ำนบริกำรถ่ำยเอกสำร ร้ำนเสริมสวย  
บริกำรปั้มน้ ำมัน จ ำนวน 2 ปั้ม 
         6.6 การท่องเที่ยว 
                       ในพ้ืนที่ต ำบลโคกคอน มีแหล่งท่องเที่ยวด้ำนโบรำณวัตถุ  ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้ำนโคกคอน  
ซึ่งได้เปิดบริกำรให้ประชำชนเข้ำชมวัตถุโบรำณอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557     
โดยท่ำนอนุรัฐ ไทยตรง นำยอ ำเภอท่ำบ่อเป็นประธำนในพิธีเปิด   
          6.7 อุตสาหกรรม  
     ในพ้ืนที่ต ำบลโคกคอน มีโรงงำนอุตสำหกรรมได้แก่ โรงงำนน้ ำดื่ม จ ำนวน 2 โรง  
          6.8 การพาณิชย์ ได้แก่ 

              - ปั้มน้ ำมัน   ๒ แห่ง 
           - ตู้น้ ำมันหยอดเหรียญ               9   แห่ง  
  -  โรงส ี    ๑2 แห่ง 
  -  ร้ำนขำยของช ำ  31 แห่ง 
  -  ร้ำนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  2 แห่ง 
  -  ร้ำนเชื่อมเหล็ก   1 แห่ง 
  -  ร้ำนเสริมสวย   2 แห่ง 
  -  ฟำร์มเลี้ยงสุกร   16 แห่ง 
  -   ฟำร์มเลี้ยงไก่ไข่  3        แห่ง 
  -  คำร์แคร์   3 แห่ง 
  -  โรงงำนน้ ำดื่ม   3  แห่ง 
  -  ร้ำนขำยอำหำร  ๑๐ แห่ง 
  -  ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์ ๔ แห่ง 
  -  ร้ำนบริหำรอินเตอร์เน็ต  ๑ แห่ง 
  -  ตลำดเอกชน   1 แห่ง 

 
 
 
 
 
 



 

6.9 กลุ่มอาชีพ ได้แก่    
ล าดับที่ ชื่อกลุ่ม จ านวนสมาชิก (คน) หมู่ที่ 

1 กลุ่มกองทุนเฟอร์นิเจอร์ 7 7 
2 กลุ่มส่งเสริมอำชีพเย็บผ้ำ 45 1 
3 กลุ่มจักสำน 8 3 
4 กลุ่มส่งเสริมเย็บผ้ำ 30 2 
5 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 14 5 
6 กลุ่มพัฒนำอำชีพสตรีเย็บผ้ำ 18 5 
7 กลุม่พัฒนำอำชีพสตรีเย็บผ้ำ 80 4 
8 กลุ่มเย็บผ้ำ 54 6 
9 กลุ่มกองทุนปุ๋ยเพ่ือกำรเกษตร 114 3 

10 กลุ่มจักสำน 8 2 
11 กลุ่มเลี้ยงกระบือ 82 3 
12 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ 146 4 
13 กลุ่มท ำนำผสมปุ๋ยใช้เอง 93 7 
14 กลุ่มสตรีเกษตรกร 61 7 

 
                6.10. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
           ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
                           ในพ้ืนที่ต ำบลโคกคอน มีหมู่บ้ำน จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน ได้แก่  
                  1. บ้ำนโพนพระ  หมู่ที่ 1 
         2. บ้ำนโพนพระ  หมู่ที่ 2 
         3. บ้ำนดอนเมือง หมู่ที่ 3 
         4. บ้ำนโคกคอน  หมู่ที่ 4 
                            5. บ้ำนโคกคอน  หมู่ที่ 5 
          6. บ้ำนโคกคอน  หมู่ที่ 6 
         7. บ้ำนหนองผือ  หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       ข้อมูลด้านการเกษตร 
                    1. ข้าว รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มันส าปะหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. อ้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 

 
 
 
 
 

 
 

หมู่บ้าน ข้าว 
 (ไร่) 

ครัวเรือน รวม 
พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน 

หมู่ 1 บ้ำนโพนพระ 1,450 196 

8,338 1,189 

หมู่ 2 บ้ำนโพนพระ 1,046 147 
หมู่ 3 บ้ำนดอนเมือง 1,352 224 
หมู่ 4 บ้ำนโคกคอน  1,357 185 
หมู่ 5 บ้ำนโคกคอน 599 73 
หมู่ 6 บ้ำนโคกคอน 828 131 
หมู่ 7 บ้ำนหนองผือ 1,706 233 

หมู่บ้าน มันส าปะหลัง 
 (ไร่) 

ครัวเรือน รวม 
พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน 

หมู่ 1 บ้ำนโพนพระ 60 10 

265 69 

หมู่ 2 บ้ำนโพนพระ 15 5 
หมู่ 3 บ้ำนดอนเมือง 20 5 
หมู่ 4 บ้ำนโคกคอน  20 2 
หมู่ 5 บ้ำนโคกคอน 20 3 
หมู่ 6 บ้ำนโคกคอน 50 4 
หมู่ 7 บ้ำนหนองผือ 80 40 

หมู่บ้าน อ้อย 
 (ไร่) 

ครัวเรือน รวม 
พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน 

หมู่ 1 บ้ำนโพนพระ 300 12 

1,498 112 

หมู่ 2 บ้ำนโพนพระ 120 6 
หมู่ 3 บ้ำนดอนเมือง 150 15 
หมู่ 4 บำ้นโคกคอน  58 7 
หมู่ 5 บ้ำนโคกคอน 120 10 
หมู่ 6 บ้ำนโคกคอน 600 12 
หมู่ 7 บ้ำนหนองผือ 150 50 



 

4. ปาล์มน้ ามัน 
 
 
  
    
 
 
 
 
 

5. ยางพารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. กล้วยน้ าว้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมู่บ้าน ปาล์มน้ ามัน 
 (ไร่) 

ครัวเรือน รวม 
พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน 

หมู่ 1 บ้ำนโพนพระ 35 2 

264 46 

หมู่ 2 บ้ำนโพนพระ 4 3 
หมู่ 3 บ้ำนดอนเมือง 25 9 
หมู่ 4 บ้ำนโคกคอน  30 3 
หมู่ 5 บ้ำนโคกคอน 10 1 
หมู่ 6 บ้ำนโคกคอน 100 8 
หมู่ 7 บ้ำนหนองผือ 60 20 

หมู่บ้าน ยางพารา 
 (ไร่) 

ครัวเรือน รวม 
พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน 

หมู่ 1 บ้ำนโพนพระ 9 5 

132 19 

หมู่ 2 บ้ำนโพนพระ 19 2 
หมู่ 3 บ้ำนดอนเมือง 27 3 
หมู่ 4 บ้ำนโคกคอน  11 1 
หมู่ 5 บ้ำนโคกคอน 42 3 
หมู่ 6 บ้ำนโคกคอน 24 5 
หมู่ 7 บ้ำนหนองผือ - - 

หมู่บ้าน กล้วยน้ าว้า 
 (ไร่) 

ครัวเรือน รวม 
พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน 

หมู่ 1 บ้ำนโพนพระ 3 1 

4 2 

หมู่ 2 บ้ำนโพนพระ 1 1 
หมู่ 3 บ้ำนดอนเมือง - - 
หมู่ 4 บ้ำนโคกคอน  - - 
หมู่ 5 บ้ำนโคกคอน - - 
หมู่ 6 บ้ำนโคกคอน - - 
หมู่ 7 บ้ำนหนองผือ - - 



 

7. มะม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. น้อยหน่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

9. มะพร้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมู่บ้าน มะม่วง 
 (ไร่) 

ครัวเรือน รวม 
พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน 

หมู่ 1 บ้ำนโพนพระ 9.5 8 

56 55 

หมู่ 2 บ้ำนโพนพระ 4 4 
หมู่ 3 บ้ำนดอนเมือง - - 
หมู่ 4 บ้ำนโคกคอน  11.5 10 
หมู่ 5 บ้ำนโคกคอน 13 15 
หมู่ 6 บ้ำนโคกคอน 4 4 
หมู่ 7 บ้ำนหนองผือ 14 4 

หมู่บา้น มะม่วง 
 (ไร่) 

ครัวเรือน รวม 
พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน 

หมู่ 1 บ้ำนโพนพระ 1 1 

1 1 

หมู่ 2 บ้ำนโพนพระ - - 
หมู่ 3 บ้ำนดอนเมือง - - 
หมู่ 4 บ้ำนโคกคอน  - - 
หมู่ 5 บ้ำนโคกคอน - - 
หมู่ 6 บ้ำนโคกคอน - - 
หมู่ 7 บ้ำนหนองผือ - - 

หมู่บ้าน มะพร้าว 
 (ไร่) 

ครัวเรือน รวม 
พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน 

หมู่ 1 บ้ำนโพนพระ 1 1 

28.25 8 

หมู่ 2 บ้ำนโพนพระ 6 1 
หมู่ 3 บ้ำนดอนเมือง 0.5 1 
หมู่ 4 บ้ำนโคกคอน  8.5 2 
หมู่ 5 บ้ำนโคกคอน 5.25 1 
หมู่ 6 บ้ำนโคกคอน - - 
หมู่ 7 บ้ำนหนองผือ 7 1 



 

10. ไม้ยูคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
               พ้ืนทีท่ ำกำรเกษตร   ท ำนำ    8,338   ไร่   1,189  ครัวเรือน 
                                        ท ำไร่     1,763   ไร่      181  ครัวเรือน 
                  ไม้ยืนต้น    497   ไร่        81  ครัวเรือน 
    ไม้ผล          61   ไร่        58  ครัวเรือน 
หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วันที่ 21 เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕60 
  ที่มา     :  ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอท่ำบ่อ              
 

    7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
                  7.1 การนับถือศาสนา 
                  ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ มีวัดในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกคอน จ ำนวน   
7 วัด ได้แก่ วัดป่ำรำษฎร์สำมัคคี วัดศิริอุปถัมภ์   วัดทุ่งสว่ำงอำรมณ์  วัดสุจิณณำภิรมย์ วัดศรีสะอำด          
วัดโคกบ้ำนหนองผือ และวัดบ้ำนหนองผือ ส ำนักสงฆ์  จ ำนวน 1 แห่ง  ได้แก่  ส ำนักสงฆ์โป่งสังข์ 
                  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
                  งำนประเพณีท่ีส ำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมำจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่  
                  1) ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดขึ้นในเดือนพฤษภำคมของทุกปี โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     
โคกคอนร่วมกับสภำวัฒนธรรมต ำบลโคกคอน  ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสืบสำนประเพณีบุญบั้งไฟ  
         2) ประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ จัดขึ้นในเดือนกรกฎำคมของทุกปี โดยองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกคอนร่วมกับสภำวัฒนธรรมต ำบลโคกคอน พ่อค้ำ ประชำชน หน่วยงำนรำชกำรในพ้ืนที่ ร่วมกันจัด
ประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ โดยกำรหมุนเวียนไปตำมวัดต่ำงๆ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกคอน  
         3) ประเพณีลอยกระทง  จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี  โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกคอนร่วมกับสภำวัฒนธรรมต ำบลโคกคอน และประชำชนต ำบลโคกคอนร่ วมกันจัดขึ้น  มีกิจกรรมกำร
ประกวดนำงนพมำศ และกำรแสดงของเด็กนักเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ต ำบลโคกคอน  
 
 
 
 
 

หมู่บ้าน ไม้ยูคา 
 (ไร่) 

ครัวเรือน รวม 
พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน 

หมู่ 1 บ้ำนโพนพระ 1 1 

72 8 

หมู่ 2 บ้ำนโพนพระ - - 
หมู่ 3 บ้ำนดอนเมือง 12 1 
หมู่ 4 บ้ำนโคกคอน  12.5 1 
หมู่ 5 บ้ำนโคกคอน 45.25 4 
หมู่ 6 บ้ำนโคกคอน - - 
หมู่ 7 บ้ำนหนองผือ 2 1 



 

                 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
                       ภูมิปัญญำท้องถิ่นต ำบลโคกคอน มีปรำชญ์ชำวบ้ำนเกี่ยวกับกำรน ำพืชสมุนไพรพ้ืนบ้ำน  
มำท ำเป็นยำสมุนไพรรักษำโรคต่ำงๆ                      
                        ภำษำถ่ินของประชำชนต ำบลโคกคอนส่วนใหญ่ที่ใช้สื่อสำรกัน คือ ภำษำลำว    
                

   8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
      8.1 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

           1. ล ำห้วยวังเม็ก 
           2. หนองผือน้อย 
           3. ล ำห้วยขำมเตี้ย 
           4. หนองสิม 
           5. ล ำห้วยทำงจิต 
           6. ล ำห้วยวังเลิง 
           7. ล ำห้วยบ้ำนมุ้ย 
           8. หนองสระพัง 
           9. ล ำห้วยบ้ำนดง 
           10. ล ำหว้ยวังทอง 
           11. หนองสระพัง 
           12. หนองดินจี่ 
           13. หนองแฝก 
           14. ล ำหว้ยหัวนำ 

                           15. หนองผือ 
                 16. หนองโปร่งสังข์ 
                 8.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

           1. หนองนำผำย 
           2. ห้วยวังทอง  
           3. หนองแฝก 
           4. ห้วยหวันำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


