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

 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  เทศบาลต าบลบ้านโคก  ได้รับการจัดตั้งจากสุขาภิบาลบ้านโคกตามพระราชบัญญัติ   
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 
ก.วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2542  ซึ่งมีผลการเป็นเทศบาลต าบลบ้านโคก  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม 2542  
โดยมีอาณาเขตตามสุขาภิบาลเดิม 
 

ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลบ้านโคกตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙  หมู่ ๕ ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัด
อุตรดิตถ์      ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๑
41.22 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
 

หลักเขตที่1  บนยอดเขาภูหูดพิกัดQA158001 
  

ทิศเหนือ 
 ติดต่อกับต าบลม่วงเจ็ดต้นอ าเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่  1 สันเขา
ภูหูดบริเวณพิกัด QA158001 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางสันเขาให้เป็นแนวแบ่งเขตสิ้นสุดที่ 
หลักเขต      ที ่2 บริเวณเนิน 789 พิกัด QA198984 รวมระยะทางประมาณ 40,000 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 2 พิกัด QA198984 ไปทางทิศตะวันออกตัดขึ้นสันเขาภูม่อนกว้างผ่านทางหลวง
หมายเลข1268 สิ้นสุดที่หลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด QA238974 รวมระยะทางประมาณ 40,000 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 3 พิกัด QA238974 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านล าห้วยน้ าแพสิ้นสุดที่หลักเขต       
ที ่4 บริเวณพิกัด QA257956 รวมระยะทางประมาณ 19,000 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 4 พิกัด QA257956 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเนิน 762 สิ้นสุดที่หลักเขตที่ 5
บริเวณพิกัด QA268955 รวมระยะทางประมาณ 11,000 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 5 พิกัด 268955 ไปทางทิศตะวันออกตามสันเขาไปสิ้นสุดแนวเขตด้านทิศเหนือท่ีหลัก
เขต ที่ 6 บริเวณช่องภูฮีเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทยบริเวณพิกัด 
QA280952รวมระยะทางประมาณ 12,000 เมตร 
 

ทิศตะวันออก   
 จากหลักเขตที่ 6 พิกัด QA280952 ไปตามแนวเขตฯติดต่อกับสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชน
ลาวทางทิศใต้ไปสิ้นสุดแนวเขตทิศตะวันออกที่หลักเขตที่  7 บริเวณ พิกัด 200824 รวมระยะทางประมาณ 
15,000 เมตร 
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ทิศใต้  
 จากหลักเขตที่ 7 พิกัด 200824 เขตติดต่อกับต าบลนาขุมอ าเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือผ่านล าห้วยทางสิ้นสุดที่หลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด QA184843 รวมระยะทางประมาณ  
16,000 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 8 พิกัด 184843 ตามล าห้วยทางไปทางทิศเหนือสิ้นสุดที่หลักเขตที่ 9 บริเวณเนิน       
609 พิกัด QA190881 รวมระยะทางประมาณ 38,000 เมตร 
จากหลักเขตที่ 9 พิกัด QA190811 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางสันเขาไปสิ้นสุดแนวเขตทาง
ทิศใต้ที่หลักเขตที ่10 ที่ล าน้ าสุมพิกัด QA170923 รวมระยะทางประมาณ 42,000 เมตร 
ทิศตะวันตก 
 จากหลักเขตที่ 10 พิกัด QA170923 เขตติดต่อกับต าบลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแนวเขตเริ่ม
จาก ล าห้วยน้ าสุมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามล าห้วยล าน้ าสุมจนถึงทางหลวงหมายเลข 1268 สิ้นสุดที่
หลักเขตที1่1 บริเวณพิกัด QA167925 รวมระยะทางประมาณ 2,000 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 11 พิกัด QA167925 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปตามทางหลวงหมายเลข 
1268   ถึงกิโลเมตรที่ 14+980 ตัดข้ามทางหลวงไปทางทิศเหนือตามริมนาตัดเข้าล าห้วยล าน้ าสุม , ห้วยขอน
เห็ดบดสิ้นสุดที่หลักเขตท่ี 12 บริเวณพิกัด QA156952 รวมระยะทางประมาณ 27,000 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 12 พิกัด QA156952 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสิ้นสุดที่หลักเขตที่ 13 บนยอดภู
หนองโดนพิกัด QA147971 รวมระยะทางประมาณ 19,000 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 13 พิกัด QA147971 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวสันเขาสิ้นสุดแนวเขตที่
ภูหูดซึ่งบรรจบกันที่หลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัด QA158001 รวมระยะทางประมาณ 29,000 เมตร 
 

เขตติดต่อกับข้างเคียง 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลม่วงเจ็ดต้นอ าเภอบ้านโคก 
 ทิศใต้   ติดต่อกับหมู่ที่  5  ต าบลนาขุมอ าเภอบ้านโคกและป่าสงวนน้ าปาด 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับหมู่ที่  5  ต าบลนาขุมอ าเภอบ้านโคกและป่าสงวนน้ าปาด 
 

  1.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบาลต าบลบ้านโคก มีพ้ืนที่ประมาณ ๗๔,๑๓๑ ไร่ หรือ 1๑๘.๖๐  ตร.กม. สภาพพ้ืนที่ทั่วไป
พ้ืนที่ราบลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามแนวถนนเป็นที่เนินสูงภูเขา มีบ้านพักของประชาชนอาศัยอยู่ทั่วไปประปน
กับพ้ืนที่ท าการเกษตร 
 

  1.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปของต าบลบ้านโคกค่อนข้างอบอุ่นคือไม่ร้อนจัดในฤดูร้อนแต่จะหนาว
จัดในฤดูหนาวเนื่องจากเป็นพื้นที่ราบสูงมีป่าไม้เป็นจ านวนมากและมีภูเขาล้อมอยู่ด้านทิศเหนือโดยฤดูร้อนจะเริ่ม
ประมาณปลายเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมฤดูฝนจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคมและฤดู
หนาวจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส  ต่ าสุด  10  องศา
เซลเซียส 
 

   



๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

  1.4 ลักษณะของดิน 
   ตามแผนที่กลุ่มชุดดิน ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สภาพของดินเทศบาล
ต าบลบ้านโคก ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การท าเกษตร แต่บางพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรสงวนไว้เป็นป่าธรรมชาติเพ่ือรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร  
กลุ่มดินของเทศบาลต าบลบ้านโคกมีหลายลักษณะ ดังนี้  

กลุ่มที่ 15 จ านวน 471.15 ไร่ 
กลุ่มดินทรายแป้งลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนล าน้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่างการระบายน้ าเลวถึง

ค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง 
สมบัติของดิน 
เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณท่ีราบตะกอนน้ าพา มีสภาพ

พ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้ าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกมากท่ีมีการระบายน้ าค่อนข้างเลว
หรือเลว เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีน้ าตาลปนเทา  ดินล่างมีสี
น้ าตาลหรือสีเทาชมพูพบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ าตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน  ในดินชั้นล่างมักพบก้อนสารเคมี
สะสมพวกเหล็ก  และแมงกานีสปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างปานกลาง 

การใช้ประโยชน์ 
ใช้ท านาในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ า  ใช้ปลูกยาสูบ  พืชผักต่างๆ  หรือพืชไร่บางชนิด  ถ้ามีการ

ชลประทานใช้ท านาได้ 2 ครั้งในรอบปี 
ปัญหา 
หน้าดินแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพื้นที่ขาดแคลนน้ า  และน้ าท่วมขังในฤดูฝนท าความเสียหาย

กับพืชที่ไม่ชอบน้ า  
กลุ่มที่ 29 จ านวน 8,064.46 ไร่ 
ลักษณะเด่น 

            กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง 
การระบายน้ าดีถึงดีปานกลางความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

สมบัติของดิน 
เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่  หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับ

ถม  ของวัสดุเนื้อละเอียดหรือจะวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า  พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่เป็นลูกคลื่นลอน
ลาดถึงเปน็เนินเขา เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง  เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ าตาล  สี
เหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดจัด ถึงเป็นกลาง 

การใช้ประโยชน์ 
ใช้ปลูกพืชไร่  ไม้ผลต่างๆ มีส่วนน้อยที่ยังคงเป็นสภาพป่าธรรมชาติ 
ปัญหา 
บริเวณท่ีมีความลาดชัน จะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  และดินมีโอกาสขาดแคลน

น้ าในช่วงฤดูเพาะปลูก 
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กลุ่มที่ 33 จ านวน 297.86 ไร่ 
ลักษณะเด่น 
กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ าหรือวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้ออย่างปฏิกิริยาดินเป็น

กรดจัดมาก การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
สมบัติของดิน 
เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุ ต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าหรือการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือการ

สลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบที่ส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน  พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่
มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา หรือเป็นพ้ืนที่ภูเขา เป็นดินลึก  มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดิน
เป็นพวกดินร่วนละเอียดที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย  ดินมีสี
น้ าตาลสีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ  ในชั้นดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปาน
กลาง 

การใช้ประโยชน์ 
ใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่นมันส าปะหลัง ข้าวโพดข้าว ฟ่างอ้อย งาและถั่ว บางแห่งใช้ปลูกไม้ผลและไม้ยืน

ต้น 
ปัญหา 
ดินปนทราย เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมี

ปัญหาเกี่ยวกับ ชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
 

กลุ่มที่ 35 จ านวน 3,905.76 ไร่ 
ลักษณะเด่น 
กลุ่มดินร่วนอยาบลึกปานกลาง ที่เกิดจากการสลายตัวหรือพัดพาตะกอนเนื้อหยาบ มาทับถมบนชั้นหินผุ

ในช่วงความลึก 50 - 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก  การระบายน้ าดีถึงดีปานกลางความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า 

สมบัติของดิน 
เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิด ดินพวกตะกอนล าน้ า  หรือการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี  หรือการ

สลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบวางทับอยู่บนชั้นหินผุหรือชั้นดินเหนียว พบบริเวณ
พ้ืนที่ดอนที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยเป็นดินลึกมีการระบายน้ าดีปานกลาง  เนื้อดินบนเป็นดิน
ทรายดินร่วน  ส่วนดินชั้นล่างในระดับความลึก 50 - 100 ซม. เป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน หรือเป็นชั้น
หินผุ สีดินบนเป็นสีน้ าตาล ดินล่างเป็นสีน้ าตาลปนเทา บางแห่งมีจุดประสีแดงและมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่
จ านวนมาก  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง 

การใช้ประโยชน์ 
ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าละเมาะและไม้พุ่ม ไร่ที่ปลูกได้แก่ ปอ ข้าวโพด ถั่วเขียว แตงโม แต่มักให้

ผลผลิตต่ า 
ปัญหา 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  ในช่วงฤดูฝน  ดินเปียกแฉะเกินไปส าหรับพืชไร่บางชนิดและหน้าดินค่อนข้าง

เป็นทรายหนา 
กลุ่มที่ 22 จ านวน 346.18 ไร่  
ลักษณะเด่น 
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กลุ่มดินทรายลึกมาก เกิดจากตะกอนล าน้ าที่มีสีเนื้อดินเป็นดินทรายหนา ปฏิกิริยาดินเป็นกรด การ
ระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง  ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
 

สมบัติของดิน 
เป็นกลุ่มดินที่เกดิจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนน้ าหรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือจากการ

สลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบมีน้ า
แช่ขังในช่วงฤดูฝน  เป็นดินลึกมากที่มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงปานกลาง เนื้อดินเป็นดินทรายดินร่วนหรือดิน
ทรายสีดินเป็นสีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีเทา  ในดินชั้นล่างบางแห่งจะ
พบชั้นที่มีการสะสมอินทรีย์วัตถุ  เป็นชั้นบางๆ  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย 

การใช้ประโยชน์ 
ใช้ท านา หรือปลูกพืชไร่บางชนิด เช่นมันส าปะหลัง อ้อยและปอ  บางแห่งเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ 
ปัญหา 
เนื้อดินเป็นทรายจัด มีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ าพืชมักแสดงอาการขาดน้ าในช่วงฝนทิ้ง มีความอุดม

สมบูรณ์ต่ าและมีน้ าท่วมขังในฤดูฝนท าความเสียหายแก่พืชที่ไม่ชอบน้ า 
กลุ่มที่ 62 จ านวน 38,856.30 ไร่ 
ลักษณะเด่น 
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35% พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา ส ารวจและจ าแนก

ดินเนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษา ส าหรับการเกษตร 
สมบัติของดิน 
กลุ่มดินนี้ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ลักษณะและ

สมบัติของดินที่พบไม่แน่นอนมีทั้งดินลึกและดินตื้น  ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น  มักมีเศษหินก้อนหินหรือพ้ืนโผล่กระจัดกระจายทั่วไป  
ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบชื้น หลายแห่งมีการท าไร่
เลื่อนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดิน และน้ าซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินจน
บางแห่งเหลือแต่หินโผล่ 

การใช้ประโยชน์ 
กลุ่มดินนี้ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศน์  ควรสงวนไว้เป็นป่าธรรมชาติเพ่ือรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร 
ปัญหา 
มีความลาดชันสูงมากในพื้นที่ท าการเกษตรจากเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง ขาด

แคลนน้ าและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพ้ืนหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน  
 

  ๑.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ต ำบลบ้ำนโคก มีแหล่งน  ำธรรมชำติ ที่ส ำคัญ คือ คลองน  ำสุม  คลองห้วยไฮ  อ่ำงเก็บน  ำห้วยแม่
ลูกอ่อน ส ำหรับใช้ในด้ำนกำรเกษตรกรรม แต่ไม่เพียงพอเนื่องจำกล ำคลองตื นเขิน และเกิดปัญหำกำรรุกล  ำแนว
คลองในส่วนของน  ำใต้ดิน มีปริมำณไม่มำกจำกำรเจำะบ่อบำดำลส่วนใหญ่น  ำจะน้อย และไม่เจอตำน  ำ น  ำที่ได้จะ
มีหินปูนปนมำจึงไม่สำมำรถท่ีจะใช้ดื่มได้ 
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  ๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ลักษณะของป่าไม้  ในพื นที่ต ำบลบ้ำนโคก  เป็นป่ำเบญจพรรณและป่ำเต็งรัง เป็นที่สูงชำยเขำ       
ภูสูงเม่น ซึ่งมีต้นไม้จ ำนวนมำก 
  ป่าไม้  ในพื นที่ต ำบลบ้ำนโคก มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลำยหน่วยงำน โดยแบ่งได้ดังนี  
  พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน  ำปำด มีพื นที่ ๓๑,๒๘๑ ไร่ หรือ ๕๐.๐๕ ตำรำงกิโลเมตร รับผิดชอบ
โดยหน่วยป้องกันรักษำป่ำท่ี อต.๖ (ห้วยน้อยกำ) ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๓ (ล ำปำง) กรมป่ำไม้   
  พื นที่ป่ำไม้อุทยำนแห่งชำติในเขตต ำบลบ้ำนโคก มีพื นที่ ๓๔,๑๘๗ ไร่ หรือ ๕๔.๗๐ ตำรำง
กิโลเมตร  โดยแบ่งเป็น พื นที่ป่ำที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของอุทยำนแห่งชำติภูสอยดำว ๒๓,๘๓๒ ไร่ หรือ 
๓๘.๑๓ ตำรำงกิโลเมตร และพื นที่ป่ำที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำน  ำปำด ๑๐,๓๕๕ ไร่ หรือ 
๑๖.๕๗ ตำรำงกิโลเมตร     
   

 
แหล่งข้อมูล จากส่วนจัดการที่ดนิศูนย์ปา่ไมจ้ังหวัดอุตรดิตถ์ 
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  ๒.๑เขตการปกครอง 
 เทศบาลต าบลบ้านโคก ประกอบด้วย ๗  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗  แบ่งเขต
การปกครองและการบริหารออกเป็น ๙  ชุมชน  ดังนี้ 

  
 

***ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลบ้านโคก ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 *** 
 
  ๒.2 เขตการเลือกตั้ง 
  เทศบาลต าบลบ้านโคก แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต  ดังนี้ 
  เขตการเลือกตั้งที่ ๑ จ านวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑, หมู่ ๕, หมู่ ๗  
  เขตการเลือกตั้งที่ ๒ จ านวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๒, หมู่ ๓, หมู่ ๔, หมู่ ๖  
 
 
 
 
 

  

ที ่
 

ชื่อชุมชน 
 

ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน 
 

ชาย 
 

หญิง 
 

ประชากร 
ครัว 
เรือน 

 

มาจากหมู่ที่ 

1 ชุมชนบ้านโคกเหนือ1 นายทวีศักดิ์  น้อยสา 
นายสมบรูณ์  มลูเขียน 426 419 843 334 หมู่ 1   

2 ชุมชนบ้านโคกเหนือ 2 นายวัชรา   เพียงตา 

3 ชุมชนบ้านน้ าแพ นางสุบิน   ดวงสุภา 
นางอรัญญา   มาคณู 295 265 560 197 หมู่ 2 ทั้งหมู่ 

4 ชุมชนบ้านโคก  นายปรัชชาวิทย์   ท้าวทอง 
นายธตรฐ   อ่องแก้ว 360 350 710 526 หมู่ 3 ทั้งหมู่ 

5 ชุมชนบ้านห้วยครั่ง นายชัยณรงค์  นาสา 
นายเมธาวี  กิริวงศ ์ 226 242 468 168 หมู่ 4 ทั้งหมู่ 

6 ชุมชนบ้านฟากนา นายอัธยา   มาคูณ 
นายศรีนวน    บุตรท ี 226 247 473 256 หมู่ 5 ทั้งหมู่ 

7 ชุมชนบ้านน้อยน้ าแพ นางค าหล้า   ดวงสุภา 
นายพันธวัช   ขอดค าตัน 144 133 277 124 หมู่ 6 ทั้งหมู่ 

8 ชุมชนบ้านโคกใน นายวีระพงษ์   สิงห์วรรณ 
นายล าอิง  สุริยา 281 256 537 230 หมู่ 7 

9 ชุมชนบ้านหนองไผ่ นายแสงศักดิด์า  บัวค า 

   1,958 1,912 3,870 1,836  
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
 

เขต
เลือกตั้งที่ 

 
 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(คน) 

 
 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(คน) 

 

คิดเป็น 
(%) 

 

บัตรเสีย 
(%) 

 

อยู่ใน 
หมู่ที่ 

- 
นายกเทศมนตรี 

2,674 2,129 79.61 2.30 7 หมู่ 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

1 1,328 1,059 79.74 4.91 1,5,7 
2 1,333 1,063 79.74 4.61 2,3,4,6 

รวม 5,335 4,251 79.70 3.94 7 หมู่ 
 

         หมายเหตุ : เลือกตั้งเม่ือ  18  สิงหาคม  
2556   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
(คน) 

ผู้มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง(คน) 

คิดเป็น(%) ผู้ไม่มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง(คน) 

คิดเป็น (%) 

1 2,915 2,035 69.81 629 21.58 

 
หมายเหตุ : เลือกตั้งเม่ือ 24 มีนาคม 2562 
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๓. ประชากร 
  ๓.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
   ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก ส่วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่น  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  
3,870 คน  แยกเป็นชาย จ านวน 1,958  คน หญิง  1,912 คน จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,753  ครัวเรือน  
ดังนี้ 

 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลบ้านโคก  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลบ้านโคก  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 

 

 

 
ที่ 

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านโคกเหนือ ๔๒๘ ๔๓๗ ๔๒๐ ๔๒๘ ๔๒๔ ๔๒๕ ๔๒๖ ๔๒๖ ๔๒๙ ๔๒๕ ๔๒๖ ๔๑๙ 
2 บ้านน้ าแพ ๒๗๖ ๒๔๓ ๒๘๒ ๒๕๔ ๒๗๖ ๒๕๑ ๒๘๒ ๒๔๖ ๒๘๐ ๒๕๑ ๒๙๕ ๒๖๕ 
3 บ้านโคก ๓๖๗ ๓๕๗ ๓๖๙ ๓๕๗ ๓๖๒ ๓๕๕ ๓๕๗ ๓๕๗ ๓๖๔ ๓๕๐ ๓๖๐ ๓๕๐ 
4 บ้านห้วยครั่ง ๒๒๘ ๒๑๒ ๒๓๓ ๒๔๑ ๒๓๔ ๒๔๗ ๒๓๘ ๒๔๙ ๒๓๐ ๒๔๖ ๒๒๖ ๒๔๒ 
5 บ้านฟากนา ๒๔๔ ๒๔๙ ๒๔๑ ๒๔๗ ๒๓๖ ๒๔๑ ๒๓๘ ๒๔๕ ๒๒๗ ๒๔๘ ๒๒๖ ๒๔๗ 
6 บ้านน้อยน้ าแพ ๑๓๑ ๑๑๒ ๑๔๑ ๑๒๔ ๑๔๐ ๑๒๔ ๑๓๘ ๑๓๐ ๑๔๑ ๑๓๒ ๑๔๔ ๑๓๓ 
7 บ้านโคกใน ๒๕๓ ๒๔๑ ๒๗๘ ๒๕๙ ๒๘๒ ๒๖๐ ๒๗๘ ๒๕๘ ๒๘๑ ๒๕๖ ๒๘๑ ๒๕๖ 

รวม 
๑,๙๒๗ ๑,๘๕๑ ๑,๙๖๔ ๑,๙๑๐ ๑,๙๕๔ ๑,๙๐๓ ๑,๙๕๗ ๑,๙๑๑ ๑,๙๕๒ ๑,๙๐๘ ๑,๙๕๘ ๑,๙๑๒ 

๓,๗๗๘ ๓,๘๗๔ ๓,๘๕๗ ๓,๘๖๘ ๓,๘๖๐ ๓,๘๗๐ 

ประชากร 
ของเทศบาลต าบลบ้านโคก  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ หมายเหตุ 
จ านวนประชากร

เยาวชน 
๓๔๕ ๓๕๙ อายุต่ ากว่า  ๑๘ปี  

จ านวนประชากร ๑,๑๑๙ ๑,๒๕๕ อายุ  ๑๘ – ๖๐ป ี  

จ านวนประชากร
ผู้สูงอายุ 

๓๐๔ ๓๒๓ อายุมากกว่า ๖๐ปี  

รวม ๑,๗๖๘ ๑,๙๓๗ ทั้งสิ้น  ..๓,๗๐๕....  
คน 

 



๑๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลบ้านโคก  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
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๑๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

จปฐ 2 แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จปฐ 2 แผน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาหรือ จปฐ. 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโคก  มีการน าเอาข้อมูลเพ่ือจัดการท า
แผนพัฒนาหรือ จปฐ. มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยแยกเป็นประเด็นดังนี้ 
  1.  ภาพรวมรายได้  และการสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิต 
  2.  ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  เกี่ยวกับรายได้ประชาชนเทศบาลต าบล          
บ้านโคก  มีรายได้เฉลี่ย  73,467.20  บาทต่อคนต่อปี  

 
เรียงล าดับหมู่บ้านที่ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  มากที่สุด  3  อันดับ  ได้แก่ 
  ล าดับที่ 1   บ้านห้วยครั่ง (หมู่ท่ี 4)  100,763.57  บาท 
  ล าดับที่ 2   บ้านโคกใน  (หมู่ 7)     85,005.26  บาท 
  ล าดับที่ 3   บ้านโคกเหนือ (หมู่ที่ 1)                     74,864.22  บาท 
 

เรียงล าดับหมู่บ้านที่ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี   น้อยท่ีสุด  3  อันดับ  ได้แก่ 
  ล าดับที่ 1   บ้านฟากนา   (หมู่ที่ 5)   54,602.32  บาท 
  ล าดับที่ 2   บ้านน้อยน้ าแพ  (หมู่ท่ี6)   56,941.92   บาท 
  ล าดับที่ 3   บ้านน้ าแพ      (หมู่ท่ี 2)   68,387.50   บาท 

เมื่อวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่าประชาชน  ชาวบ้านโคกมีระดับเกณฑ์รายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ดี  มี
อาชีพหลักและอาชีพรอง  รายได้อ่ืน  จนรวมมาเป็นรายได้เฉลี่ย  ที่อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
  เมื่อพิจารณาแล้วการบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดจะมีผลการพัฒนาที่แตกต่างกัน ตัวชี้วัดที่
บรรลุเป้าหมาย  28  ตัวชี้วัด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 



๑๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายและมีผลการพัฒนาดีขึ้น  มีจ านวน 5 หมวด  27  ตัวช้ีวัด  ได้แก่ 
 หมวดที่ 1  สุขภาพ 7 ตัวชี้วดั 
 หมวดที่ 2  สภาพแวดล้อม  7 ตัวชี้วัด 
 หมวดที่ 3  การศึกษา  4 ตัวชี้วัด 
 หมวดที่ 4  การมีงานท าและรายได้   3 ตัวชี้วัด 
 หมวดที่ 5  ค่านิยม 6 ตัวชี้วดั 

 

ตัวช้ีวัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมวดที่ 3 การศึกษา 
     16. เด็กอายุ 6-14 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ไม่ผ่านเกณฑ ์ 37  คน คิดเป็นร้อยละ  34.58                                                      
หมวดที่ 4 การมีงานท าและรายได้ 
     23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์                     268  คน    คิดเป็นร้อยละ  20.63 

 หมวดที่ 5  ค่านิยม  

  
25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา  (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)
ไม่ผ่านเกณฑ์ 233 คน คิดเป็นร้อยละ   10.38 

  26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่  ไม่ผ่านเกณฑ์ 104 คน คิดเป็นร้อยละ   4.63 
มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 27 ตัวชี้วัดและมีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ตัวชี้วัด นับว่าเทศบาลต าบลบ้านโคกมี
คุณภาพชีวิตที่ผ่านเกณฑ์  แต่สิ่งที่เทศบาลต าบลบ้านโคก จะต้องน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาก็คือ 3 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 34.58  
ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์ 268  คน    คิดเป็นร้อยละ  20.63  ในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้น
การดื่มเป็นครั้งคราวฯ)ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งมีผู้ดื่มสุราจ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 10.38  และคนในครัวเรือน
ไม่สูบบุหรี่ซึ่งมีผู้สูบบุหรี่จ านวน 104  คน ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ  4.63 

การวิเคราะห์ค่าความสุข 

 



๑๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

          ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ความสุขของโลก (World Happiness Report) ส ารวจ
ความสุขของประชาชนใน 156 ประเทศทั่วโลก ประจ าปี 2562 จัดท าโดยเครือข่ายทางออกเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับ วันความสุขสากลส าหรับ
การส ารวจความสุขของประชาชนในประเทศต่างๆ นั้น วัดโดยปัจจัยส าคัญ 6 ประการ ที่ส่งเสริมให้ประชาชน
มีชีวิตที่มีความสุข ประกอบด้วย รายได้, เสรีภาพ, ความเชื่อถือไว้วางใจ, อายุขัย, การส่งเสริมทางสังคม และ
การเอ้ืออาทรของคนในสังคม 

         จากผลการส ารวจ ประเทศที่ประชาชนมีความสุขที่สุดในโลกอันดับ 1 ประจ าปี 2562 คือ 
ฟินแลนด์ ซึ่งได้อันดับ 1 เป็นปีที่ 2 (ดัชนีความสุขอยู่ที่ 7.769) ตามด้วยอันดับ 2 เดนมาร์ก อันดับ 3 
นอร์เวย์ อันดับ 4 ไอซ์แลนด์ อันดับ 5 เนเธอร์แลนด์ อันดับ 6 สวิตเซอร์แลนด์ อันดับ 7 สวีเดน อันดับ 8 
นิวซีแลนด์ อันดับ 9 แคนาดา และอันดับ 10 ออสเตรเลีย  ส่วนประเทศไทย อันดับความสุขลดลงจากอันดับ 
46 เมื่อปีที่แล้ว ลงมาอยู่ที่อันดับ 52 ในปีนี้ 

           เทศบาลต าบลบ้านโคก  ที่มีค่าความสุข อยู่ที่  6.99  (ค่า จปฐ)  โดยเรียงล าดับความสุข  ล าดับ
ที่ 1  ได้แก่ หมู่ 2  บ้านน้ าแพ  มีค่าความสุขที่  7.02  ล าดับที่ 2 ได้แก่  หมู่ 4 บ้านห้วยครั่ง มีค่าความสุข  ที่ 
7.01  และล าดับที่ 3  มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 3 บ้านโคก หมู่ 5 บ้านฟากนา หมู่ 6 บ้านน้อยน้ าแพ และหมู่ 7  
บ้านโคกใน มีค่าความสุขที่  7.00  และค่าความสุขน้อยที่สุด ได้แก่  หมู่ 1 บ้านโคกเหนือ มีค่าความสุขที่ 6.96 

แหล่งข้อมูล  :  ไทยรัฐออนไลน์  24  มีนาคม  2562 

 
๔. สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 
 

  

ที ่ โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวน 

ครู 
จ านวน 
นักเรียน หมายเหตุ 

     
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 8 15 179  

2 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 8 8 38  
3 โรงเรียนบ้านน้ าแพ 8 5 45  
4 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 20 39 650  
5 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 4 6 372  
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก 3 5 36  
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าแพ 1 1 15  
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยครั่ง 1 1 14  

         
ข้อมูลการศึกษา : ณ ๑0 มิถุนายน  ๒๕62 



๑๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

๔.๒  สาธารณสุข 
 สถานพยาบาลภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคกเป็นของเอกชน (คลินิค) มีจ านวน  2 แห่งและเป็น
โรงพยาบาลประจ าอ าเภออีกจ านวน 1  แห่ง มีเตียงสามารถรองรับผู้ป่วย จ านวน  30  เตียง  
ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งประเภท 1 / ระดับ2    
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง  ระดับทุติยภูมิเจ้าของ/ ต้นสังกัดต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง)  
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขต้นสังกัดในพ้ืนที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
จ านวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ) 
 จ านวนเตียงตามกรอบ/จ านวนที่ขออนุญาต           30  เตียง 
 จ านวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม)          30  เตียง 
 อัตราการครองเตียง                                                37.05% 
ประชากรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลบ้านโคก  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 
2  
จ านวน  3,870  คน 

 
๔.๓  อาชญากรรม 

  ต าบลบ้านโคก อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรบ้านโคก ตั้งอยู่เลขที่  ๒๐๖  หมู่ 
๓ ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรม ในเขตเทศบาลต าบล
บ้านโคก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

สถิติความผดิคดีอาญา ( คดี 4 กลุม่) 
ตั้งแต่ 1 ม.ค.62 – 10 มิ.ย.62 

ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ 
1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และ

เพศ 
1.1 ท าร้ายร่างกาย 

 
2 

 
2 

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
1.1 อ่ืน ๆ 

 
1 

 
1 

3. ฐานความผิดพิเศษ 
3.1 พ.ร.บ.ป่าไม ้
3.2 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

 
2 
3 

 
0 
1 
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: ข้อมูลจาก สถานีต ารวจภูธรบ้านโคก 

สรุปข้อมูลอาชญากรรม ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก 
           จากสถิติข้อมูลอาชญากรรม  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก ของสถานีต ารวจภูธรบ้านโคก 

พิจารณาความรุนแรงได้ว่า  มีคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายประเภทความผิดอาวุธปืน ในปี 2562 ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2562 - 10มิถุนายน 2562 ได้รับแจ้งจ านวน 3 ครั้ง  จับกุมได้ จ านวน 3 ครั้ง ถือได้ว่ามีเทศบาลต าบลบ้าน
โคกยังมีความรุนแรง ซึ่งเป็นคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายประเภทความผิดอาวุธปืนอยู่ ดังนั้นควรให้ความรู้ด้านอาวุธปืน 
หรือเฝ้าระวังมากข้ึน 

 
๔.๔  ยาเสพติด 

  สรุปข้อมูลยาเสพติด ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 จากสถิติข้อมูลคดียาเสพติด  จัดได้ว่าเป็นคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ถือได้ว่ายังเป็นปัญหาทางสังคม          

ที่ยังคงทวีความรุนแรงอยู่ในต าบลบ้านโคก โดยในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 10 มิถุนายน 
2562 มีการจับยาเสพติดจ านวน 34 ครั้ง จับได้ 38 คน จะเห็นได้ว่าปัญหาเสพติดของเทศบาลต าบลบ้านโคก
ยังคงมีความรุนแรง การบูรณาการด้านยาเสพติดจึงควรมีมากข้ึน 
  ประกอบกับข้อมูลจาก ศป.ปส.อ.บ้านโคก (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอบ้านโคก) ในปี พ.ศ. 2562 จากการสุ่มตรวจ  ตรวจพบ จ านวน 8 ราย เข้ารับการบ าบัดรุ่นที่ 2/2562 
22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 จ านวน 5 ราย อีก 3 ราย ยังไม่ได้เข้ารับการบ าบัด จึงถือได้ว่าปัญหายา
เสพติดยังคงรุนแรงในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโคก  การบูรณาการด้านยาเสพติดจึงควร มีมากขึ้น 
          
        ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลต าบลบ้านโคก  ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  ได้แก่ การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ          ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด การรับลงทะเบียนและประสานส่งต่อท าบัตรคนพิการ  การส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ ประชาชนในต าบล
บ้านโคก คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และ
คนพิการ  การให้ความช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วย ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ 

4. ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
4.1 ยาเสพติด 

4.1.1 ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
4.1.2 ครอบครอง 
4.1.3 เสพยาเสพตดิ 

 
4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 

4.2.1 อาวุธปืนธรรมดา  
(ไม่มีทะเบียน) 
4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา  
(มีทะเบียน) 

 

 
 

4 
4 
24 

 
 

2 
 

1 

 
 
6 
9 

23 
 
 
2 
 
1 
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สยามบรมราชกุมารี การติดตามและส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษในคดอาญา  การดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วย
ซ้ าซ้อน 
๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
  เทศบาลต าบลบ้านโคกมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 165 กิโลเมตรมีการคมนาคมขนส่งทาง
รถยนต์โดยสารประจ าทางบ้านโคก  -  อุตรดิตถ์สภาพถนนเป็นแอสฟัสท์ติก  คอนกรีตตลอดเส้นทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ๕.๒  การไฟฟ้า 
  ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคกมีส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโคก จ านวน ๑ 
แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที ่5  ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  ราษฎรในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคกมี
ไฟฟ้าใช้เกือบทุกครอบครัว บางส่วนที่ไม่มีไฟฟ้าก็จะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ในปัจจุบันเทศบาลได้
ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าทุกพ้ืนที่ เพียงแต่ราษฎรบางส่วนยังไม่พร้อมที่จะใช้ไฟฟ้าแรงต่ าดังกล่าว 
 

 ๕.๓  การประปา 
  เทศบาลต าบลบ้านโคกมีประปาของเทศบาล จ านวน  1  จุด  โดยมีครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา
จากเทศบาลต าบลบ้านโคกจ านวน  761  ราย น้ าประปาที่ผลิต  350 ลบม./วัน  น้ าประปาที่ใช้  350 ลบม./
วัน  มีแหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา จ านวน  2  แห่งคือ จากอ่างน้ าสุมและอ่างห้วยแม่ลูกอ่อน 
  รวมมีครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาเทศบาล จ านวน  761  ราย 
 ♦ประปาภูเขา  3  จุดแยกเป็น 
  หมู่ที่  1  มีผู้ใช้   235  ครัวเรือน  
  หมู่ที่  2  มีผู้ใช้   175  ครัวเรือน   
  หมู่ที่  4  มีผู้ใช้   155  ครัวเรือน 
  รวมมีครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาภูเขา จ านวน  565   ครัวเรือน 
 ♦ประปาหมู่บ้าน  แยกเป็น 
  หมู่ที่  5  มีผู้ใช้   182  ครัวเรือน 

♦การคมนาคมการจราจร   

  - ถนน  ...........75.........สาย 

 ♦ประเภทถนน   

  - ถนนลูกรัง  ...........38.........สาย 

  - ถนนลาดยาง ...........14.........สาย 

  - ถนนคอนกรีต ...........26.........สาย 

  - สะพาน  .............8.........สาย 

  - แม่น้ า  .............-..........แห่ง 

  - คลองที่เป็นทางสัญจรทางน้ า ............-...........แห่ง 
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  หมู่ที่  7  มีผู้ใช้   118  ครัวเรือน 
  รวมมีครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาหมู่บ้าน  จ านวน  300  ครัวเรือน 
 มีจ านวนผู้ใช้น้ าในการอุปโภค 1,634 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.34  ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด(1,732 ครัวเรือน) 
 ๕.๔  โทรศัพท์ 
  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก มีการสื่อสารทางโทรศัพท์ ได้แก่ โทรศัพท์บ้าน ของ บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน)และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS, DTAC, TRUEโดยสัญญาณเครือข่ายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

 ๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก มีที่ท าการไปรษณีย์ จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ ที่ท าการไปรษณีย์บ้าน
โคก ตั้งอยู่เลขที ่๓๐๑ หมู่ ๓ ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑  การเกษตร 
รายงานสรุปด้านการเกษตรของต าบลบ้านโคก 

ล าดับ การเกษตร ภาค/จังหวัด/อ าเภอ จ านวนแปลง พื้นที่ทั้งหมด(ไร่) 
1 ปลูกข้าว ต าบลบ้านโคก 878 3,589 
2 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต าบลบ้านโคก 608 5,740 
3 ปลูกไม้ผล ต าบลบ้านโคก 413 2,388 
4 ปลูกสับปะรดบริโภค ต าบลบ้านโคก 139 1,373 
5 ปลูกยางพารา ต าบลบ้านโคก 124 1,214 

รวมทั้งหมด 2,154 14,260 
 
แหล่งข้อมลู : ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านโคก 

 6.2 การประมง 
   เกษตรกรในเขตอ าเภอบ้านโคกขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับส านักงานประมงอ าเภอ
บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน  361 ราย โดยขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประเภท เชิงเลี้ยงชีพ 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามบ่อที่ขูดข้ึนมาเพ่ือใช้ในการเกษตรหรือ
เรียกว่า บ่อหัวไร่ปลายนา 

 
ข้อมูล : ส านักงานประมงอ าเภอบ้านโคก 
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๖.3  การปศุสัตว ์
การเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพที่ดีอย่างหนึ่งของเกษตรกรนับเป็นอาชีพเสริมของต าบลบ้านโคก          

อีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับต าบลบ้านโคก ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่  
รายงานสรุปด้านการเกษตรของต าบลบ้านโคก (โคเนื้อ, กระบือ)          

ที ่ ต าบล หมู่ที่ 

เกษตรกร 
โคเนื้อ(ตัว)   

เกษตรกร 
กระบือ
(ตัว)   

(ราย) 
ผู้ เมีย 

รวม (ตัว) (ราย) 
ผู้ เมีย 

รวม (ตัว) 

        
1 บ้านโคก 1 2 14 38 52 3 8 27 35 
    2 3 10   10       0  
    3 7 28 27 55 1 1 6 7 
    4 2 29 59 88 11 24 63 87 
    5     0 1 2 3 5 
    6 6 32 27 59 4 13 22 35 
    7 1 3   3 4 6 18 24 
  รวมทั้งหมด   21 116 151 267 24 54 139 193 
   
 
(สุกร) 

ที ่ ต าบล หมู่ที่ 

เกษตรกร สุกร (ตัว)   
(ราย) 

พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ สุกรขุน 
รวม (ตัว) 

    
1 บ้านโคก 1       0 
    2 1     11 11 
    3 3 4 5 12  21 
    4 1      0 
    5 2 2 6 11 19 
    6 3  3  8 7 18 
    7 1      0 
  รวมทั้งหมด   13 9 19 41 69 
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(ไก่เนื้อพันธุ์, เป็ดเทศ) 

ที ่ ต าบล หมู่ที่ ไก่เนื้อ 
(ตัว) 

รวม (ตัว) 
เป็ดเทศ 
(ตัว) 

รวม (ตัว) 

1 บ้านโคก 1 ๑,659 ๑,659 66 66 
  2 ๑,294 ๑,294 32 32 
  3 ๑,025 ๑,025 23 23 
  4 1,312 1,312 28 28 
  5 ๑,105 ๑,105 24 24 
  6 ๑,090 ๑,090 - - 
  7 751 751 - - 
 รวมทั้งหมด  8,236 8,236 173 173 

แหล่งข้อมูล  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านโคก 
 

 ๖.4  การบริการ 
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก มีบริการที่พัก และบริการร้านอาหาร หลายแห่ง ได้แก่ 

บริการที่พัก  ได้แก่ 
๑. ตะวันฉายรีสอร์ท  ตั้งอยู่ที่  หมู่ ๒  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒. บ้านเพลงรีสอร์ท  ตั้งอยู่ที่  หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๓. อ่ิมดี วัลเลย์  ตั้งอยู่ที ่ หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๔. บ้านโคกรีสอร์ท  ตั้งอยู่ที่  หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๕. MK รีสอร์ท  ตั้งอยู่ที่  หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖. บ้านเติมรักรีสอร์ท  ตั้งอยู่ที่  หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๗. ป้าน้อยรีสอร์ท  ตั้งอยู่ที่  หมู่ ๖  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
บริการร้านอาหาร  เครื่องดื่ม  ได้แก่ 

๑. ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าโอม  (ข้างวัดโพธิ์ชัยศรี) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๒. ร้านอาหารชมวิว  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๒  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๓. ร้านพลอยชมพู  (ข้าง รร.อนุบาลบ้านโคก)  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้าน

โคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๔. ครัวคุณไก่  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๕. ร้านจ่าเยี่ยม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖. ร้านดาบรัน  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๗. ร้านปุ้ยก๋วยเตี๋ยวหลักกิโล  (ตรงข้ามศาลา 72 พรรษา)   ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  

อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๘. ร้านป้าอุ้มอาหารตามสั่ง  (สี่แยกโรงพยาบาลบ้านโคก)   ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ต าบลบ้านโคก  

อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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๙. ร้านอาหารใบตอง   ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๐.  ครัวแม่ไอซ์   ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๕  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๑.  ร้านปวีณาปลาเผา  (ตรงข้ามร้านหน้าศาลสโตร)  ตั้งอยู่ที ่ หมู่  3  ต าบลบ้านโคก  

อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๒.  ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๓.  ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าติ๋ว  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๔.  ร้านราดหน้าเอ็มพาย  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๕.  ร้านส้มต าป้าออม  (ขายตอนเย็น)  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๖.  ร้านอาหารป้ากวาง  (อยู่หลังร้านสายฝน)  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๗.  ร้านน้ าค้างข้าวพันผัก  (ตรงข้าม รร.อนุบาลบ้านโคก)  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต าบลบ้านโคก  

อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๘.  ร้านกล้วยปิ้งป้าไก ่ (ข้างอ าเภอ)  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัด

อุตรดิตถ์ 
๑๙.  ร้านอาหารแวะเวียน  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒๐.  สถานีหม่าล่า  By AF  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒๑.  ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าปุ๊กก้ี  (อยู่หลังอ าเภอ)  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒๒.  ร้านอาหารอิ่มดี  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒๓.  ร้านอหารป้ามิ้น  (ข้างโรงพยาบาลบ้านโคก) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้าน

โคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒๔.  ร้านไก่ย่างแม่สาม  (ทางข้ึนดอยพระธาตุ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒๕.  ร้านอาหารหน้าโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
บริการเครื่องดื่ม กาแฟสด  ได้แก่ 

๑. เฮือนกาแฟ   ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒. ร้านเติมลม   ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๓. ร้านน้ าหนึ่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๔. ร้านมุมกาแฟ  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๗  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๕. ร้านกาแฟนายพล  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖. ร้านกาแฟป้าโจ  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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๖.๕  การท่องเที่ยว 
  ในต าบลบ้านโคก มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในพ้ืนที่หลายแห่ง  ได้แก่ 

๑. ศาลเจ้าปู่ตาหมวกค า  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนใน
ต าบล 

บ้านโคก  และประชาชนทั่วไปทั้งต่างอ าเภอและต่างจังหวัด  ตั้งอยู่ที ่หมู่ ๓  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๒. ดอยพระธาตุ  และ(องคพ์ระใหญ่) พระพุทธชยันตีเมตตาทันใจโลกนาถ  เป็นศาสนสถาน  
เป็นที่เคารพและสักการะของประชาชนในต าบลบ้านโคก  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๗ ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๓. ตลาดการค้าชายแดน  (จุดผ่อนปรน)  ห้วยต่าง  เป็นตลาดการค้าขายชายแดนไทย – ลาว  
ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๗  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  4.  พระหลวงพ่อเสี่ยงทาย  เป็นพระพุทธรูปไม้สักแกะสลัก เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน
ในต าบลบ้านโคก ตั้งอยู่ที่ วัดโพธิ์ชัยศรี หมู่ 7 ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  5.  หินอุ้มบาตรและหินรูปสิงห์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๗  
ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  

6.6 อุตสาหกรรม 
  1. โรงผลิตน้ าแข็งสตาร์ภูดู่  หมู่ 6 บ้านน้อยน้ าแพ  จ าหน่ายในเขตอ าเภอบ้านโคก อ าเภอฟาก
ท่า  และอ าเภอน้ าปาด 
  2. โรงผลิตน้ าดื่ม SP จ าหน่ายในเขตอ าเภอบ้านโคก 
 

  
๖.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  

  การพาณิชย์  ได้แก่ 
๑. สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก  จ านวน  ๑๓  แห่ง 
๒. สหกรณ์การเกษตร  จ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก 

จังหวัด 
อุตรดิตถ์ 

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาบ้านโคก จ านวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 
๓  

ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
4. ธุรกิจลิสซิ่ง  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่  ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) สาขาบ้านโคก  

ศรีสวัสดิ์ สาขาบ้านโคก ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และเมืองไทย แคปปิตอล 
จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยอ าเภอบ้านโคก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  
                     5.   ตลาดนัด  จ านวน  3  แห่ง  (ทุกวนัพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์)  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ ต าบล
บ้านโคก อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  
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กลุ่มอาชีพ (วิสาหกิจชุมชน) ได้แก่ 
๑. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคกระบือโคกเหนือ  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๘/๕  หมู่ ๑ ต าบลบ้านโคก  

อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒. วิสาหกิจชุมชนพืชไร่โคกเหนือ  ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๒๘/๑  หมู่ ๑  ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้าน

โคก  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๓. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกพลังใหม่  ตั้งอยู่เลขท่ี ๗๕/๕  หมู่ ๓  
ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๘๖๒๑๕ 

๔. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าบ้านโคกใหม่  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๓๔๖  หมู่ ๓  
ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ ์ โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๘๖๒๓๗ 

๕. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม หมู่ ๓  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๗๖  หมู่ ๓  
ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๖. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุรากลั่นชุมชนบ้านห้วยครั่ง  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ ๔ ต าบลบ้านโคก             
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์   

๗. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ท าพืชไร่บ้านห้วยครั่ง  ตั้งอยู่เลขที่ ๔ หมู่ ๔ ต าบลบ้านโคก 
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์   

๘. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดหอมบ้านห้วยครั่ง  ตั้งอยู่เลขท่ี ๕๔  หมู่ ๔  ต าบลบ้านโคก 
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  

๙. วิสาหกิจชุมชนภูน้ าริน  ตั้งอยู่เลขท่ี ๕๖  หมู่ ๔  ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัด 
อุตรดิตถ์  โทรศัพท์  ๐๘๒-๑๖๗๘๔๓๒ 

๑๐.  วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นห้วยแสนค า  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒  หมู่ ๔  ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้าน
โคก  

จังหวัดอุตรดิตถ์  โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๐๔๒๓๐๓ 
๑๑.  วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นภูเขาชี  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓  หมู่ ๔  ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๒.  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุรากลั่นห้วยครั่ง  ตั้งอยู่เลขท่ี ๕๓  หมู่ ๔  ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้าน

โคก  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๑๓.  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท าไร่ข้าวโพดห้วยครั่งพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐  หมู่ ๔  ต าบลบ้านโคก   
อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทรศัพท์ ๐๙๐-๗๔๓๕๔๙๕ 

๑๔.  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจ าหน่ายปัจจัยการเกษตรบ้านฟากนา  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๒๔๒  หมู่ ๕ 
ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ ์ โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๙๑๔๗๑๓ 

๑๕.  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการเกษตร หมู่ ๖ ต าบลบ้านโคก ตั้งอยู่เลขที่ ๔ หมู่ ๖  
ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์   

๑๖.  วิสาหกิจชุมชนไบโอดีเซลชุมชน  ต าบลบ้านโคก  ตั้งอยู่เลขท่ี ๖๗ หมู่ ๖ ต าบลบ้านโคก  
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์   
                     17.  วิสาหกิจชุมชนภูสูงเม่น  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๖ หมู่ ๖ ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัด
อุตรดิตถ์   
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18 วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นภสูอยดาว  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗ หมู่ ๖ ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก  
จังหวัดอุตรดิตถ์   

19. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกใน  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๗๖/๒ หมู่ ๗ ต าบลบ้าน
โคก  

อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์   
 

  
๖.8  แรงงาน 

  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลบ้านโคก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แรงงานส่วนใหญ่ 
จะเป็นแรงงานวัยท างานในพ้ืนที่ และแรงงานต่างด้าวบางส่วน  
 
 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๘.๑  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก นับถือศาสนาพุทธ และมีบางส่วนนับถือ
ศาสนาคริสต์  โดยมีศาสนสถานในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก ดังนี้ 

๑. วัดโคกเหนือ   ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑  (บ้านโคกเหนือ) 
๒. ที่พักสงฆ์บ้านน้ าแพ    ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที ่๒  (บ้านน้ าแพ) 
๓. วัดโคกใหม่สามัคคีธรรม   ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที ่๓  (บ้านโคกใหม่) 
๔. วัดบ้านห้วยครั่ง    ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๔  (บ้านห้วยครั่ง) 
๕. วัดฟากนา   ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๕  (บ้านฟากนา) 
๖. ส านักสงฆ์ป่ากะบาก  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๖  (บ้านน้อยน้ าแพ) 
๗. วัดโพธิ์ชัยศรี   ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๗  (บ้านโคกใน) 
๘. ที่พักสงฆ์บ้านหนองไผ่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๗  (บ้านหนองไผ่) 

 

 ๘.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 
 ต าบลบ้านโคกมีงานประเพณีส าคัญ ได้แก่ งานสืบสานประเพณีก่อเจดีย์บุญกองข้าวใหญ่ 

เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวไว้กินเองโดยการท านาข้าว ท าไร่
ข้าว  ซึ่งหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประมาณเดือนธันวาคม – มกราคม จะมีการท าบุญกองข้าวและประกอบ “พิธีสู่ขวัญ
ข้าว”  เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของที่นา มีความอยู่เย็นเป็นสุขในครอบครัว และส่งผลต่อผลผลิตของข้าวใน
ปีต่อมาให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นประจ าทุกปีจนสืบทอดกันมา
ยาวนานของชาวต าบลบ้านโคก โดยประชาชนได้น าข้าวมารวมกันเป็นจ านวนมากหรือที่เรียกว่า "กองข้าว" 
จากนั้นก็ได้เชิญหมอขวัญมาท าพิธีสู่ขวัญข้าว เมื่อเสร็จพิธีก็มีการเฉลิมฉลองบุญกองข้าว จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี
ในเดือนมกราคม และจะมีการจัดงานประเพณีในวันส าคัญต่างๆ ได้แก่ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา  
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 ๘.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาที่ส าคัญในต าบลบ้านโคก  มีดังนี้ 

- จักรสาน  ได้แก่  ตะกร้า  กระติ๊บข้าว  เข่ง  หมู่ ๓  บ้านโคกใหม่ 
- ผ้าทอพ้ืนเมืองวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าบ้านโคกใหม่  หมู่ ๓ 
- สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก  หมู่ ๓ บ้านโคกใหม่ 
- ผ้าห่มนวมจากนุ่น  หมู่ ๕  บ้านฟากนา   
- สมุนไพรพ้ืนบ้าน เพ่ือสุขภาพ  โดยผู้สูงอายุต าบลบ้านโคก 
- วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่น  หมู่ ๔ และ หมู่ ๖ 
- หมอสู่ขวัญ  หมู่ ๑, หมู่ ๒, หมู่ ๓, หมู่ ๔, หมู่ ๕, หมู่ ๖, หมู่ ๗ 

 

  ภาษาถิ่น จะเป็นภาษาถิ่นบ้านโคก  เรียกว่า ภาษาลาวเหนือ  ใช้ในประเทศลาวท้องที่แขวง
หลวงพระบาง ไชยบุรี อุดมไชย ในประเทศไทยท้องที่จังหวัดเลย อุตรดิตถ์ (อ้ำเภอบ้ำนโคก น ้ำปำด ฟำกท่ำ) 
เพชรบูรณ์ (อ าเภอหล่มสัก หล่มเก่า น้ าหนาว) ขอนแก่น (อ าเภอภูผาม่าน และบางหมู่บ้านของอ าเภอสีชมพู ชุม
แพ) ชัยภูมิ (อ าเภอคอนสาร) พิษณุโลก (อ าเภอชาติตระการและนครไทยบางหมู่บ้าน) หนองคาย (อ าเภอสังคม) 
อุดรธานี  (อ าเภอน้ าโสม นายูง บางหมู่บ้าน) 
 
 

 ๘.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลกึ 
- ผ้าไหมมัดหมี่  หมู่ ๒ บ้านน้ าแพ 
- ผ้าขาวม้า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าบ้านโคกใหม่  หมู่ ๓   

  - ตะกร้าจากเส้นพลาสติก  หมู่ ๓ บ้านโคกใหม่ 
  - หมอนฟักทอง  หมู่ ๓  บ้านโคกใหม่ 
  - ผ้าห่มนวม จากนุ่น   หมู่ ๕  บ้านฟากนา 
  - สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ  ผู้สูงอายุต าบลบ้านโคก 
  - มะขามหวาน  หมู่ ๑, หมู่ ๒, หมู่ ๓, หมู่ ๔, หมู่ ๕, หมู่ ๖, หมู่ ๗ 
  - สับประรด หมู่ ๔  บ้านห้วยครั่ง 
  - ข้าวหลาม  หมู่ ๖  บ้านน้อยน้ าแพ 
   

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๙.๑  น้ า 
  มีแหล่งน  ำธรรมชำติ ที่ส ำคัญ คือ คลองน  ำสุม  คลองห้วยไฮ  อ่ำงเก็บน  ำห้วยแม่ลูกอ่อน ส ำหรับ
ใช้ในด้ำนกำรเกษตรกรรม แต่ไม่เพียงพอเนื่องจำกล ำคลองตื นเขิน และเกิดปัญหำกำรรุกล  ำแนวคลองในส่วนของ
น  ำใต้ดิน มีปริมำณไม่มำกจำกำรเจำะบ่อบำดำลส่วนใหญ่น  ำจะน้อย และไม่เจอตำน  ำ น  ำที่ได้จะมีหินปูนปนมำจึง
ไม่สำมำรถท่ีจะใช้ดื่มได้ 
  

 ๙.๒  ป่าไม้ 
  พื นที่ป่ำไม้ในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนโคก เป็นป่ำเบญจพรรณและป่ำเต็งรัง เป็นที่สูงชำยเขำภูสูง
เม่นซึ่งมีต้นไม้จ ำนวนมำก ประชำชนอยู่ร่วมกับป่ำมำด้วยควำมเกื อกูลกัน ไม่มีกิจกรรมที่ท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 
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 ๙.๓  ภูเขา 
  ต าบลบ้านโคกมีบริเวณท่ีราบลุ่มอยู่ตอนกลาง ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทั้งสี่ด้าน โดยมีทิว
เขาทางด้านตะวันออกมีความสูงเกินกว่า 700 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลางเป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีภูเขาที่ส าคัญคือ ดอยสูงเม่น สูง 659 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง อยู่ทางด้านตะวันออกของต าบลบ้านโคก  
   

 ๙.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในต าบลบ้านโคก ค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้ง ดิน น้ า ป่าไม้ จะเห็นได้
จากเกษตรกรในพ้ืนที่สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี  
 

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


