
สภาพทั่วไป 

1. ด้านกายภาพ 

            1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

                        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน ตั้งอยู่ หมู่ที ่14 บ้านหนองบ่อ ต าบลหนองหาน อ าเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากอ าเภอหนอง
หาน 1 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 33 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากอ าเภอหนอง
หานถึงจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 35 นาที 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  ปัจจุบันเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหาน  

ขนาดกลาง ยกฐานะจากสภาต าบลหนองหาน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน ตามที่
กระทรวงมหาดไทย  ได้มีประกาศลงวันที ่ 19  มกราคม  2539  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล และ
มีผลบังคับใช้ในวันที่  30  มีนาคม  2539 

                        ตั้งอยู่ที่  หมู่  14  ต าบลหนองหาน  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

-  โทรศัพท ์ 042 - 219494  

-  โทรสาร   042 - 219494 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

                        ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาด
เทจากสูงไปต่ า  จากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก   และสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงกลางเป็น
ทางลุ่ม  ค่อนไปทางทิศเหนือ  เป็นที่ดอนสลับที่นาซึ่งมีล าหว้ยดาน  และล าห้วยทรายไหลผ่าน มีการกัน้ฝายเป็น
ระยะตามทางน้ าไหลผ่านเขตของหมู่บ้านต่างๆเมื่อมีฝนตกมาอย่างแรงและกะทันหัน  จะท าใหน้้ าในล าห้วย
ไหลเอ่อขึ้นมา  ท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 

            1.3  ลักษณะภูมอิากาศ 

                        ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤด ู

                        1.ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตก
เฉียงใต ้ ซึ่งมาจากมหาสมุทรอินเดีย  จะมีฝนตกหนักในบางช่วงและมีระยะฝนทิ้งช่วง 



                        2.ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถงึ กุมภาพันธ์ เนื่องจากอากาศหนาวจากประเทศจีน 
เคลื่อนตัวมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวเย็นลมแรง 

                        3.ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด 
เนือ่งจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต ้ ซึ่งมี
ลมพัดผ่านจึงท าให้อากาศร้อนจัด 

1.4 ลักษณะของดิน 

                        ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะ
ดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %  

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 

           (1) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

               - มีล าน้ า, ล าห้วย  จ านวน      29           สาย 

           (2) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

               -  ฝาย                             จ านวน     5   แห่ง 

               -  บ่อน้ าตื้น                       จ านวน  152   แห่ง 

               -  บ่อโยก                          จ านวน     17     แห่ง (เลกิใช้แล้ว) 

               -  บ่อน้ าบาดาล     จ านวน   22   แห่ง 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

                        ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน มีพื้นที่ป่าไม่มากนักลักษณะเป็นพื้นที่เขตป่า
สงวน  ได้แก่เขตป่าสงวนหนองบุ หนองหาน แต่สภาพกลายเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม หรอืพื้นที่ท าการเกษตรไป
แล้ว และมีป่าท าเล ป่าสาธารณะ เช่น ป่าช้า ป่าตามที่นาของเกษตรกร  และบริเวณวัดป่าที่ยังเห็นเป็นสภาพป่า
อยู่บ้างไม่ มากนัก  มีพื้นที่ป่าประมาณ 700 ไร่ ส าหรับเอกสิทธิ์บริเวณป่าสงวนของทางราชการได้ออกหลักฐาน
การใช้ที่ดินเป็น ส ทก. ให้แก่เกษตรกรผู้อยู่อาศัย 

 



2. ด้านการเมอืง/การปกครอง            

องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  มีทั้งหมด  18  ชุมชน  แต่
ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  6  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมือง
ค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคอื มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่อง
พฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ของการเลือกต้ังที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  

จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีก
หลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เจรญิเท่าเทียม
กับองค์การบริหารส่วนต าบลอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

2.1 เขตการปกครอง 

เป็นเขตการปกครองของอ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ  43,638   ไร ่ 

หรือ  69.98  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ 

            ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลสร้อยพร้าว  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

            ทิศใต ้                ติดต่อกับ  ต าบลหนองไผ่  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 



            ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ  ต าบลหนองเม็ก  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ  ต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน แบ่งเขตการปกครองดังนี้  

ชุมชนที่  1  ชุมชนบ้านหนองงิ้ว (หมู่ที่ 1)  

ชุมชนที ่ 2  ชุมชนบ้านหนองหาน  (หมู่ที่ 2) 

ชุมชนที่  3  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ที ่3) 

ชุมชนที่  4  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ที่ 4) 

ชุมชนที่  5  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 5) 

ชุมชนที่  6  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 7)                     

ชุมชนที่  7  ชุมชนบ้านโพนยอ (หมู่ที ่8)                     

ชุมชนที่  8  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 9)                     

ชุมชนที่  9  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 10)                     

ชุมชนที่  10  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 11)                     

ชุมชนที่  11  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 12)                     

ชุมชนที่  12  ชุมชนบ้านหัวเชียง (หมู่ที่ 13)                     

ชุมชนที่  13  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 14)                     

ชุมชนที่  14  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ที่ 15)                     

ชุมชนที่  15  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 16)                     

ชุมชนที่  16  ชุมชนบ้านยาง (หมูท่ี่ 17)    



ชุมชนที่  17  ชุมชนสระพังทอง(หมู่ที่ 18)    
ชุมชนที่  18  ชุมชนพระธาตุสร้างแข้(หมู่ที่ 19)    

2.2 การเลือกตั้ง 

                        เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หาน  ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  17  ชุมชน ดังนี ้

ชุมชนที่  1  ชุมชนบ้านหนองงิ้ว (หมู่ที่ 1)  

ชุมชนที่  2  ชุมชนบ้านหนองหาน  (หมู่ที่ 2) 

ชุมชนที่  3  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ที ่3) 

ชุมชนที่  4  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ที่ 4) 

ชุมชนที่  5  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 5) 

ชุมชนที่  6  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 7)                     

ชุมชนที่  7  ชุมชนบ้านโพนยอ (หมู่ที ่8)                     

ชุมชนที่  8  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 9)                     

ชุมชนที่  9  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 10)                     

ชุมชนที่  10  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 11)                     

ชุมชนที่  11  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 12)                     

ชุมชนที่  12  ชุมชนบ้านหัวเชียง (หมู่ที่ 13)                     

ชุมชนที่  13  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 14)                     

ชุมชนที่  14  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ที่ 15)                     

ชุมชนที่  15  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 16)                     

ชุมชนที่  16  ชุมชนบ้านยาง (หมูท่ี่ 17)    



ชุมชนที่  17  ชุมชนสระพังทอง(หมู่ที่ 18)    

ชุมชนที่  18  ชุมชนพระธาตุสร้างแข้(หมู่ที่ 19)    

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองหาน ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การ
ช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประชุม
ประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ  

3. ประชากร 

            3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

            ประชากร ประชากรภายในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลหนองหาน  มีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน มี
จ านวนประชากรทั้งหมด 12,026 คน และจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 4,270 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ  27 
ธันวาคม 2564 จากส านักบริหารการทะเบียน อ.หนองหาน )  

  


