
  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนัง ตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ที่ 15 ต าบลนาหนัง อ าเภอโพนพิสัย  

จังหวัดหนองคายอยู่ห่างจากอ าเภอโพนพิสัย 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดหนองคาย   
57 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 112 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 70,000 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
พ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้   
 - ทิศเหนือ ติดต่อกับพ้ืนที่ต าบลชุมช้าง  
 - ทิศใต้  ติดต่อกับพ้ืนที่ต าบลสร้างคอม  
 - ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นท่ีต าบลบ้านผือ 
 - ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นท่ีต าบลสร้างนางขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2   ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะโดยรวมเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชท าการเกษตร และเป็นที่อยู่อาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
-  ฤดูฝน      ช่วงเดือน  พฤษภาคม – ตุลาคม จะมีฝนตกชุกมาก 
-  ฤดูหนาว  ช่วงเดือน  พฤศจิกายน – มกราคม อุณหภูมิประมาณ 10 – 20 องศาเซลเซียส 
-  ฤดูร้อน    ช่วงเดือน  กุมภาพันธ์ – เมษายน อุณหภูมิสูงประมาณ 38 - 39 องศาเซลเซียส 

 1.4  ลักษณะของดิน 
 -  ลักษณะดินเป็นดินลูกรังแข็งและดินร่วนปนทราย พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง 

 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 -  บึง/หนอง   จ านวน   15    แห่ง 
 -  ฝายกั้นน้ า   จ านวน    4     แห่ง 
 -  ประปาหมู่บ้าน   จ านวน   15    แห่ง 

 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 - เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสลับป่าโปร่ง  ไม้ยูคาลิปตัส  สวนยางพารา  และป่าโครงการเฉลิม 
           พระเกียรติฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 

แบ่งออกเป็น  17  หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 

ปี 2563 
จ านวนครัวเรือน 

ปี 2564 
1 นาหนัง 248 250 
2 แป้น 159 162 
3 ดงบังเหนือ 114 115 
4 กุดแกลบ 254 256 
5 ก่องขันธ์ 290 294 
6 ดงสระพัง 219 226 
7 ต้อนเหนือ 185 186 

8 หนองหอย 281 284 

9 นาหว้า 77 78 

10 โคกพัฒนา 129 131 

11 ใหม่โพธิ์ชัย 364 368 

12 โพธิ์ศรี 233 237 

13 ค าสว่าง 164 165 

14 ห้วยคู ่ 182 188 

15 นาเจริญ 178 180 

16 สระพังค า 156 158 

17 แป้นใหม่ 151 152 

รวม   3,384 3,430 

 

2.2  การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มี  17 หมู่บ้ าน  
จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น 17 คน 

 

 

 

 

 



  

 

 
3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 
ปี 2565  

(การคาดการณ์ในอนาคต) 

ประชากรชาย  (คน) 5,751 5,745 5,743 5,740 

ประชากรหญิง (คน) 5,655 5,662 5,698 5,710 
รวม (คน) 11,406 11,407 11,441 11,450 

 
 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1 นาหนัง 340 334 674 
2 แป้น 264 300 564 
3 ดงบังเหนือ 215 198 413 
4 กุดแกลบ 466 430 896 
5 ก่องขันธ์ 510 509 1019 
6 ดงสระพัง 359 349 708 
7 ต้อนเหนือ 253 266 519 
8 หนองหอย 499 481 980 
9 นาหว้า 123 153 276 
10 โคกพัฒนา 266 231 497 
11 ใหม่โพธิ์ชัย 543 547 1090 
12 โพธิ์ศรี 440 464 904 
13 ค าสว่าง 241 271 512 
14 ห้วยคู ่ 414 359 773 
15 นาเจริญ 271 261 532 
16 ดงสระพัง 289 290 579 
17 แป้นใหม่ 250 255 505 

รวม 5,781 5,586 11,441 
 
 
 
 
 
 



  

4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา   
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน  7 แห่ง 

1. โรงเรียนบ้านแป้น     หมู่ที่  2 
2. โรงเรียนบ้านกุดแกลบ    หมู่ที่  4 
3. โรงเรียนบ้านดงสระพัง    หมู่ที่  6 
4. โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ    หมู่ที่  7 
5. โรงเรียนบ้านหนองหอย    หมู่ที่  8 
6. โรงเรียนบ้านก่องขันธ์     หมู่ที่  12 
7. โรงเรียนบ้านนาหนัง     หมู่ที่  15 

- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   จ านวน  1 แห่ง 
1. โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา    หมู่ที่  11 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  5     แห่ง 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแป้น    หมู่ที่  2 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่องขันธ์ (วัดโพธิ์ศรีสมพร) หมู่ที่  5 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสระพัง (วัดประชากร)  หมู่ที่  6 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย   หมู่ที่  8 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนัง   หมูที่  15 

4.2  สาธารณสุข 
 1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงสระพัง   หมู่ที่  6 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหนัง   หมู่ที่ 15 
3. จัดตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  หมู่ที่ 1 – 17 

4.3  อาชญากรรม 
-ไม่มี - 

4.4  ยาเสพติด 
-ไม่มี - 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนังได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 

 
 
 
 



  

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  -  ถนนลาดยาง   จ านวน      9 สาย 
  -  ถนนลูกรัง   จ านวน     90 สาย 
  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน    102 สาย 

 

5.2  การไฟฟ้า 
  -  มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จ านวน   3,430   หลังคาเรือน 

 

5.3  การประปา 
  -  มีระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน    17   หมู่บ้าน 
   1.  ระบบบาดาล     10 แห่ง 
   2.  ระบบผิวดิน      5 แห่ง 

 

5.4  โทรศัพท์ 
  -  ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -  ที่ท าการไปรษณีย์ที่ ใกล้ที่สุด  คือ  ที่ท าการไปรษณีย์โพนพิสัย  อ าเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคายอยู่ห่างจากท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนัง ประมาณ  14  กิโลเมตร 
(จุดดรอปบ้านนาหนัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 

  - ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท าการเกษตร ได้แก่ ท านา ท าไร่ ท าสวน  
                     ปลูกต้นยางพารา   

6.2  การประมง 
  -  การประมง  คือ  มีบ่อเลี้ยงปลาและเลี้ยงปลาในหมู่บ้านของต าบล 

6.3 การปศุสัตว์ 
  -  มีการเลี้ยงโค ไก่ เป็ด  กระบือ  และการเลี้ยงสุกร  ในหมู่บ้านของต าบล 

6.4  การบริการ 
  -  ปั๊มน้ ามัน    จ านวน   3 ปั๊ม 
  -  โรงขนมจีน    จ านวน   4      โรง 
  -  โรงสีข้าว    จ านวน   27     โรง 
  -  ร้านเสริมสวย    จ านวน   6 ร้าน 

-  ร้านอาหาร     จ านวน   20   ร้าน   

6.5  การท่องเที่ยว 
-  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 

6.6  อุตสาหกรรม 
  -  ไม่มี โรงงานอุตสาหกรรม ในต าบล 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ   จ านวน   1  กลุ่ม 
  -  กลุ่มกองทุนปุ๋ย   จ านวน   1  กลุ่ม 
  -  กลุ่มท านาปรัง    จ านวน   1  กลุ่ม 
  -  กลุ่มเลี้ยงปลา    จ านวน   1  กลุ่ม 
  -  กลุ่มเย็บผ้า    จ านวน   2  กลุ่ม 

6.8  แรงงาน 
  -  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร ท านา ท าไร่  ท าสวน  และประกอบอาชีพ 

   ส่วนตัว และรับจ้างงานทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 7.1  การนับถือศาสนา 
  -  ประชาชนโดยรวมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และศาสนา คริสต์ บางส่วน 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
 -ช่วงเดือน  มกราคม – กุมภาพันธ์   ของทุกปี  ประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่ 
 -  เดือน  เมษายน  ของทุกปี   ประเพณี รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
 -  เดือน  มิถุนายน  ของทุกปี   ประเพณี บุญบั้งไฟ 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -ภาษาไทย อีสานพ้ืนบ้าน 

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  -  ไม่มี 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1  แหล่งน้ าจ านวน   15   แห่ง 
  - หนองโคม หมู่ 1   - หนองคันฮุง หมู่ 9 
  - หนองจงอาง หมู่ 3   - หนองเทา หมู่ 10 
  - หนองแสนตอ หมู่ 4   - หนองโนนเพ็ก หมู่ 12 
  - หนองบุ่งแย ้ หมู่ 5   - หนองสามขา หมู่ 14 
  - หนองผักไหม , หนองห้วยบ้าน หมู่ 6 - หนองเสือกวาง , หนองหญ้าม้า หมู่ 17 
  - หนองสร้างไพร หมู่ 7   - หนองนาแซง , หนองเรือแตก หมู่  8 

 8.2  ป่าไม้ 
  - ในพ้ืนที่ต าบลนาหนังไม่อยู่ในเขตป่าไม ้

 8.3 ภูเขา 
  -  ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาหนังไม่มีภูเขา 

 8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนังส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่ 
อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ มีพ้ืนที่สาธารณะมากพอสมควร เช่น สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ ตั้งอยู่ หมู่ 4 บ้านกุดแกลบ ห้วย หนองน้ าสาธารณะต่างๆ ทรัพยากรในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ 
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ทรัพยากรน้ ามีใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 


