
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ด้านกายภาพ 

           องค์การบริหารส่วนต าบลโคกนาโก  มีระยะทางห่างจากอ าเภอป่าต้ิว  10  กิโลเมตร  และห่างจาก
จังหวัดยโสธร 38 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดิน สายยโสธร - อ านาจเจริญ ทางหลวง
หมายเลข  202 พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  120.20  ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่  75,125  ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 



ลักษณะภูมิประเทศ 

ทิศเหนือ            ติดต่อกับต าบลน้ าค า  อ าเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร 

ทิศใต ้               ติดต่อกับต าบลโพธ์ิไทร  อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับต าบลนาหมอม้า  อ าเภอเมอืง  จังหวัดอ านาจเจริญ 

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับต าบลก าแมด  อ าเภอกุดชุม จงัหวัดยโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะภูมิอากาศ/ฤดูกาล 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกนาโก มลีักษณะภูมิอากาศรอ้นช้ืน 
ฤดูร้อน  เริ่มจากเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 33 – 42   องศาเซลเซียล 
ฤดูฝน    เริ่มต้นจากเดือนพฤษภาคม – กันยายน ปกติมีประมาณน้ าฝนพอเพียงกับการเกษตรตามฤดูกาล 
ฤดูหนาว  เริ่มต้นเดือนตลุาคม – กุมภาพันธ์ ปีถัดไป 
 

 

 



ลักษณะของดิน  

          องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกนาโก เป็นทีร่าบสูง ดนิส่วนใหญเ่ป็นทราย พื้นทีส่่วนใหญ่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมและใช้เป็นที่อยู่อาศัย มลี าน้ าที่ส าคัญ 1 สาย คือ ล าเซบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการเมือง/การปกครอง 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกนาโก ประกอบด้วยหมูบ่้านจ านวน  16  หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

1. บ้านดงสวาง                           
2. บ้านโคกกลาง              
3. บ้านนาดี                     
4. บ้านโคกนาโก              
5. บ้านหนองแข้               
6. บ้านหนองชุม              
7. บ้านโคกสะอาด           
8. บ้านหนองส าโรง          
9. บ้านค ากลาง               
10. บ้านโคกสุวรรณ         
11. บ้านใหมส่ามัคคีธรรม   
12. บ้านโคกนาโก            
13. บ้านหนองแข้             
14. บ้านใหม่ชัยพร           
15. บ้านหนองชุม            
16. บ้านอ่างทอง             

หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2  
หมู่ที่ 3  
หมู่ที่ 4  
หมู่ที่ 5  
หมู่ที่ 6   
หมู่ที่ 7  
หมู่ที่ 8  
หมู่ที่ 9  
หมู่ที่ 10  
หมู่ที่ 11  
หมู่ที่ 12  
หมู่ที่ 13   
หมู่ที่  14            
หมู่ที่  15            
หมู่ที่  16      

 

 

  



 

เขตการปกครอง  มีผู้ใหญบ่้าน จ านวน 16 คน  ประกอบด้วย 

1. นายขันตรี  ค ามี 
2. นายอ านวย  จันรุทิน         
3. นางไพรวรรณ  ประเสริฐ      
4. นายอุทัย  นาม 
5. นายสมพงษ์  อินอ่อน       
6. นายกอบเดช  บุตรพรม     
7. นายปัญญา  เข็มพันธ์          
8. นายทวี   ค าดาว              
9. นายประบท  ประชามิง่       
10. นายมังกร  เมอืงคง      
11. นางเดือน  ค าสะอาด              
12. นายทวีศักดิ์  บุญมาก            
13. นายอุทัย  โคตรสิงห์         
14. นายเอนก  งิ้วลาย            
15. นายทองดี  เด่นดวง          
16. นายประสิทธ์ิ  สว่างวงษ์   

เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
เป็นผู้ใหญบ่้าน 
 

บ้านดงสวาง 
บ้านโคกกลาง 
บ้านนาด ี
บ้านโคกนาโก 
บ้านหนองแข้ 
บ้านหนองชุม 
บ้านโคกสะอาด 
บ้านหนองส าโรง 
บ้านค ากลาง 
บ้านโคกสุวรรณ 
บ้านใหมส่ามัคคีธรรม 
บ้านโคกนาโก 
บ้านหนองแข้ 
บ้านใหม่ชัยพร 
บ้านหนองชุม 
บ้านอ่างทอง 
          

หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2  
หมู่ที่ 3  
หมู่ที่ 4  
หมู่ที่ 5  
หมู่ที่ 6   
หมู่ที่ 7  
หมู่ที่ 8  
หมู่ที่ 9  
หมู่ที่ 10  
หมู่ที่ 11  
หมู่ที่ 12  
หมู่ที่ 13   
หมู่ที่  14            
หมู่ที่  15            
หมู่ที่  16      

 

 

           องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกนาโก ประกอบด้วยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกนาโก จ านวน 16 คน  ประกอบด้วย 

1. นายอนุชา อดกลั้น   
2. นายสถิตร ทองเกลี้ยง   
16. นายอนันต์สิทธ์ิ  มาโยธา   
3. นายสมพร เข็มพันธ์  
4. นายต๋ี พุฒจันทร ์  
5. นายเผชิญ  นามวงศ์   
6. นายสมพงษ์  อินอ่อน   
7. นายเชิดชู  ชนะเคน   
8. นายสมบรูณ์  เส้นเศษ   
9. นายประดิษฐ์  วงษ์ใส   
10. นายนิยม  เสน่ห์พูด   
11. นายวุฒิชัย  อ่อนผา   

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 (ประธานสภาฯ) 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 (รองประธานสภาฯ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16 (เลขานุการสภาฯ) 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 



12. นายสุทธิพงษ์  มะม่วง   
13.  นายประครอง  หลักค า   
14. นายวิชิต  เสาะแสวง   
15. นายสายัน  เด่นดวง   
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 

 

          องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกนาโก ประกอบด้วยจ านวนครัวเรือนทั้งสิน้ 2,759 
ครัวเรอืน  แยกตามหมู่บ้านไดด้ังนี ้

1. บ้านดงสวาง                
2. บ้านโคกกลาง              
3. บ้านนาดี                     
4. บ้านโคกนาโก              
5. บ้านหนองแข้               
6. บ้านหนองชุม              
7. บ้านโคกสะอาด           
8. บ้านหนองส าโรง 
9. บ้านค ากลาง               
10. บ้านโคกสุวรรณ   
11. บ้านใหมส่ามัคคีธรรม 
12. บ้านโคกนาโก            
13. บ้านหนองแข้             
14. บ้านใหม่ชัยพร           
15. บ้านหนองชุม            
16. บ้านอ่างทอง             

หมู่ที่ 1               
หมู่ที่  2             
หมู่ที่  3              
หมู่ที่  4              
หมู่ที่  5              
หมู่ที่  6              
หมู่ที่  7              
หมู่ที่  8              
หมู่ที่  9            
หมู่ที่  10           
หมู่ที่  11   
หมู่ที่  12                   
หมู่ที่  13            
หมู่ที่  14            
หมู่ที่  15            
หมู่ที่  16            
 

จ านวน   
จ านวน   
จ านวน   
จ านวน   
จ านวน   
จ านวน   
จ านวน   
จ านวน   
จ านวน   
จ านวน   
จ านวน   
จ านวน   
จ านวน   
จ านวน   
จ านวน   
จ านวน 
                          

138 
159 
259 
207 
228 
267 
199 
179 
194 
139 
142 
224 
221 
60 

140 
74 

ครัวเรือน 
ครัวเรือน 
ครัวเรือน 
ครัวเรือน 
ครัวเรือน 
ครัวเรือน 
ครัวเรือน 
ครัวเรือน 
ครัวเรือน 
ครัวเรือน 
ครัวเรือน 
ครัวเรือน 
ครัวเรือน 
ครัวเรือน 
ครัวเรือน 
ครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 



          องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกนาโก ประกอบด้วยประชากรทั้งสิ้น  8,523  คน  

แยกเปน็       ชาย  4,315  คน  หญิง  4,208  คน  โดยแยกตามหมู่บ้านดังนี ้

1. บ้านดงสวาง หมู่ที่ 1 แยกเป็น ชาย 193 คน หญิง 182 คน รวม 373 คน 
2. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 แยกเป็น ชาย 283 คน หญิง 269 คน รวม 552 คน 
3. บ้านนาด ี หมู่ที่ 3 แยกเป็น ชาย 376 คน หญิง 379 คน รวม 755 คน 
4. บ้านโคกนาโก หมู่ที่ 4 แยกเป็น ชาย 298 คน หญิง 299 คน รวม 597 คน 
5. บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 แยกเป็น ชาย 327 คน หญิง 314 คน รวม 641 คน 
6. บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 แยกเป็น ชาย 401 คน หญิง 414 คน รวม 815 คน 
7. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 แยกเป็น ชาย 323 คน หญิง 326 คน รวม 649 คน 
8. บ้านหนองส าโรง หมู่ที่ 8 แยกเป็น ชาย 301 คน หญิง 292 คน รวม 593 คน 
9. บ้านค ากลาง หมู่ที่ 9 แยกเป็น ชาย 282 คน หญิง 311 คน รวม 593 คน 
10.บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 10 แยกเป็น ชาย 250 คน หญิง 226 คน รวม 476 คน 
11.บ้านใหม่สามัคคีธรรม หมู่ที่ 11 แยกเป็น ชาย 258 คน หญิง 218 คน รวม 476 คน 
12.บ้านโคกนาโก หมู่ที่ 12 แยกเป็น ชาย 332 คน หญิง 292 คน รวม 624 คน 
13.บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 13 แยกเป็น ชาย 292 คน หญิง 323 คน รวม 615 คน 
14.บ้านใหม่ชัยพร หมู่ที่ 14 แยกเป็น ชาย 66 คน หญิง 66 คน รวม 132 คน 
15.บ้านหนองชุม หมู่ที่ 15 แยกเป็น ชาย 228 คน หญิง 208 คน รวม 436 คน 
16. บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 16 แยกเป็น ชาย 107 คน หญิง 89 คน รวม 196 คน 

            

(ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ของเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563) 


