
 
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.ด้านกายภาพ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญของทอ้งถิ่น 
1.1 สภาพทั่วไป 

1.1.1 ที่ต้ัง ตําบลหนองแวงใต้ เป็นตําบลหน่ึงในอําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจาก
อําเภอไปทางทิศเหนือ  ประมาณ 14 กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยางตลอดแนวเส้นทางหลวง หมายเลข 222  

1.1.2  เน้ือที่  ตําบลหนองแวงใต้  มีเน้ือที่พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 90 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 56,250 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับตําบลหนองแวง  อําเภอวานรนิวาส 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลแพด  อําเภอคําตากล้า 
 ทิศใต้  ติดต่อกับตําบลนาคํา  อําเภอวานรนิวาส 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตําบลธาตุ  อําเภอวานรนิวาส 

ทิศเหนือ  มีจุดเริ่มต้นที่หลักแก่นริมห้วยแสง  ที่บริเวณพิกัด  ยูอี 605663  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ตามลําห้วยแสงไปตามถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ที่สะพาน คสล. ที่บริเวณพิกัดยูอี 641641 
ไปบรรจบ  ห้วยโนดเข้าสู่ชายป่าไปบรรจบห้วยหินที่พิกันยูอี 664643 ไปตามห้วยหิน  ผ่านห้วยหินลาดไป
ตามแนวชายป่าผ่านห้วยลําแคน  ที่บริเวณพิกัดยูอี  695652  ไปบรรจบห้วยตูม  ห้วยพุง  ไปสิ้นสุดที่หลัก
แก่นริมห้วยพุง          ที่บริเวณพิกัดยูอี  711659  รวมระยะทางประมาณ  18  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  มีจุดเริ่มต้นที่หลักแก่นริมห้วยพุงที่บริเวณพิกัดยูอี 711659 ลงมาทางทิศใต้ผ่าน  
ทุ่งนามาบรรจบห้วยลึกที่บริเวณพิกัดยูอี 715637 ไปตามห้วยลึกผ่านแนวชายป่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ไปสิ้นสุดที่หลักแก่นบริเวณริมทางเกวียน บริเวณพิกัดยูอี 723601 รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร 

ทิศใต้  มีจุดเริ่มต้นที่หลักแก่นริมทางเกวียน  ที่บริเวณพิกัดยูอี 723601 ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ไปตามแนวชายป่าถึงยอดริมห้วยไร่  ที่บริเวณพิกัดยูอี  709581  เลาะผ่านลําห้วยขี้หมูอีกสายที่
บริเวณพิกัดยูอี 696579  ถึงยอดลําห้วยขี้หมูอีกสายที่บริเวณพิกัดยูอี  693576  ไปทางทิศตะวันตกตาม
แนวชายป่าไปบรรจบถนนสายพังโคน-บึงกาฬ  ที่บริเวณพิกัดยูอี  643580 ถึงห้วยม่วงที่บริเวณพิกัดยูอี  
635580  ไปตามทางเกวียนสิ้นสุดที่หลักแก่นริมห้วยหอยที่บริเวณพิกัดยูอี  60565  รวมระยะทางประมาณ  
18  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  จุดเริ่มต้นที่หลักแก่นที่บริเวณห้วยหอยท่ีบริเวณพิกัดยูอี  605565  ไปทางทิศ
เหนือตามแนวชายป่าไปบรรจบถนนสาย  นาบัว-เจริญศิลป์  ที่บริเวณพิกัดยูอี 598591 ผ่าห้วยวังเคน , ผ่าน
ห้วย     กุดหัวดง , ผ่านห้วยลึกเล็บเงือก  ที่บริเวณพิกัดยูอี  594605  ไปตามแนวป่าตลอดผ่านถนนสาย
หนองแวง-     กุดเรือคํา  ที่บริเวณพิกัดยูอี 590640 ไปบรรจบทางเกวียนที่บริเวณพิกัดยูอี 590640 ไป
ตามแนวชายป่าบรรจบห้วยแสงไปสิ้นสุดที่หลักแก่นริมห้วยแสงท่ีบริเวณพิกัดยูอี  605653 รวมระยะทาง
ประมาณ 20 กิโลเมตร 

1.1.3 ภูมิประเทศ  เป็นพ้ืนที่สูงทางด้านทิศเหนือ  ลาดตํ่าลงมาทางทิศใต้และทิศตะวันออก  ทิศ
ตะวันตกทําให้พ้ืนที่แถบทิศใต้เป็นที่ลุ่ม  มีลําห้วยที่สําคัญที่สุดคือ  ห้วยโนด  แตกสาขาเป็นห้วยเล็ก ๆ  ผ่าน
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ดังน้ี  คือ  ห้วยแสง  ห้วยตะหลุง  ห้วยขี้หมู  ฯลฯ 
  
 
 
 
 



 
 

 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 จํานวนหมู่บ้านและระดับการพัฒนา  ตําบลหนองแวงใต้  มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน  ดังน้ี 

 หมู่ที ่  1 บ้านหนองแวง   
 หมู่ที ่  2 บ้านนาบัว   
 หมู่ที ่  3 บ้านดอนกลอย   
 หมู่ที ่  4 บ้านโพนสวาง   
 หมู่ที ่  5 บ้านโคกก่อง   
 หมู่ที่  6 บ้านวังเย่ียม   
 หมู่ที่  7 บ้านบะทอง   
 หมู่ที่  8 บ้านโนนทับช้าง   
 หมู่ที่  9 บ้านศรีสว่าง   
 หมู่ที่  10 บ้านรุ่งพนาไพร   
 หมู่ที่  11 บ้านนาบัวพัฒนา  
 หมู่ที่  12 บ้านโนนเจริญศิลป์  
 หมู่ที่  13 บ้านโนนจําปาหอม  
 หมู่ที่  14 บ้านโนนสามเศียร  
 หมู่ที่  15 บ้านหนองแวง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3.ด้านประชากร  
หมู่ที่/ชือ่หมู่บ้าน จํานวนประชากร ชาย หญงิ จํานวนครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง ๕87 ๒๘8 299 201 นายรําเพลิน ทองไสย ์
หมู่ที่ ๒ บ้านนาบัว ๗๒7 ๓๔1 386 ๑80 นายพิมูล  กาญบุตร 
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกลอย 701 ๓66 ๓35 ๑๘5 นายสนั่น  โสมนาม 
หมู่ที่ ๔ บ้านโพนสวาง ๑,๒90 ๖70 ๖๒๐ ๒83 นายประไพร  พรมเทพ 
หมู่ที่ ๕ บ้านโคกก่อง ๗๗3 ๔09 ๓๖4 ๑๗2 นายสมคิด  สุพร 
หมู่ที่ ๖ บ้านวังเยี่ยม ๙67 ๔83 ๔๘๔ ๒๓9 นายทวีคูณ  แสนโสภา 
หมู่ที่ ๗ บ้านบะทอง ๕54 ๒๗5 ๒79 ๑๔4 นายบุญไสย  ไวยพฤกษ ์
หมู่ที่ ๘ บ้านโนนทับช้าง ๖๘2 ๓๔5 ๓๓7 ๑63 นายแสงจิตร  ลิภา 
หมู่ที่ ๙ บ้านศรสีว่าง ๔๒8 ๒๑7 ๒11 ๑๒3 นายวันชัย  จันทะไชย 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านรุง่พนาไพร 398 ๑91 ๒๐7 ๑๐6 นายทองไสย์  ระดาฤทธ์ิ 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาบัวพัฒนา ๘55 ๔25 ๔30 ๒43 นายชาญชัย  นาแว่น 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนเจริญศิลป ์ ๑,๐71 ๕41 ๕30 ๒90 นายสุทัศน์  โพธิ์สาวัง 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนจําปาหอม 322 ๑๖4 ๑๕8 ๗๐ นายโกวิทย์ ธิปญัญา 
หมูที่ ๑๔ บ้านโนนสามเศียร ๕65 ๒85 ๒80 ๑30 นายคําเหลา  วงค์คําจันทร ์
หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองแวง ๔80 ๒36 ๒44 ๑55 นายทํานาย  พมิพ์นาจ 

รวม ๑๐,400 ๕,236 ๕,๑64 ๒,๖84  
*ข้อมูลจากสํานักทะเบียน  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ณ  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖1 
๔. สภาพทางสังคม 
 4.๑ การศึกษา 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  ๓ แห่ง 
  - โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน  ๗ แห่ง 
  - โรงเรียนมัธยม    จํานวน  ๑ แห่ง 
  - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน  ๑ แห่ง 
  - ที่อ่านหนังสอืพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  จํานวน         ๑๕ แห่ง 
  - โรงเรียนอาชีวศึกษา   จํานวน  - แห่ง 
  - โรงเรียน/สถาบันช้ันสูง   จํานวน  - แห่ง 
 4.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา    
  - วัด/สํานักสงฆ์    จํานวน         ๑๗ แห่ง 
  - มสัยิด     จํานวน  - แห่ง 
  - ศาลเจ้า    จํานวน  - แห่ง 
  - โบสถ ์     จํานวน  ๒ แห่ง 
 4.๓ การสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด/เตียง  จํานวน  - แห่ง 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน  ๒ แห่ง 
  - สถานพยาบาลเอกชน   จํานวน  ๑ แห่ง 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จํานวน  ๑ แห่ง 
  - อัตรามีและใช้ส้วมราดน้ํา  จํานวน       ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน       ๒๐๐ คน 
                       (เขตรับผดิชอบของ รพ.สต.บ้านหนองแวง ๑๑๕ คน , รพ.สต.บ้านวังเย่ียม ๘๕ คน) 



 
 

 

 4.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - สถานีตํารวจ    จํานวน  - แห่ง 
  - สมัชชาตํารวจบ้าน   จํานวน  - แห่ง 
  - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน  ๑ แห่ง 
   (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จํานวน  ๒๐๕  นาย) 

5. การบริการพ้ืนฐาน 

  5.๑ การคมนาคม การคมนาคมในตําบลหนองแวงใต้ ใช้การคมนาคมทางบกเป็นสําคัญคือ
ทางรถยนต์ใช้ในการเดินทางติดต่อและการขนส่งสินค้าเป็นหลัก ดงน้ี 
  - ทางหลวงหมายเลข   ๒๐๙๑ (บ้านมว่ง-บ้านหนองแวง) 
  - ทางหลวงหมายเลข   ๒๒๕๐ (เจรญิศิลป์-นาบัว) 
  - ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  ๒๒๒ (พังโคน-บึงกาฬ) 
  - ถนนลาดยาง     จํานวน  ๕ สาย 
  - ถนนคอนกรีต     จํานวน         ๖๙ สาย 
  - ถนนลกูรัง     จํานวน         ๗๔ สาย 
  - ถนนดิน    จํานวน  - สาย 
 5.๒ การโทรคมนาคม 
  - ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  จํานวน  - แห่ง 
  - โทรศัพทส์าธารณะ   จํานวน           - แห่ง 
 5.๓ การไฟฟ้า 
  - ครัวเรือนที่มกีารใช้ไฟฟ้า   จํานวน     ๒,๖๐๕ ครัวเรือน  
 5.๔ แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
  - ลํานํ้า ลําห้วย ลําคลอง   จํานวน         ๔๓ แห่ง 
  - บึง หนองนํ้าอ่ืนๆ   จํานวน  - แห่ง 
 5.๕ แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น 
  - ฝาย คสล.    จํานวน  ๔ แห่ง 
  - บ่อนํ้าต้ืน    จํานวน  - แห่ง 
  - บ่อนํ้าบาดาล บ่อเจาะ   จํานวน        ๗๔๐ แห่ง 
  - ระบบประปา    จํานวน         ๑๐ แห่ง 
  - สระเก็บนํ้า    จํานวน         ๔๐ แห่ง 
  - อ่างเก็บนํ้า    จํานวน  ๑ แห่ง 

6. สภาพเศรษฐกิจ 
  6.1 อาชีพ ประชากรในตําบลหนองแวงใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทํานา 

เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย 
  - อาชีพการเกษตร   ร้อยละ 85 
  - อาชีพรับจ้าง   ร้อยละ 14 
  - อาชีพค้าขายและรับราชการ  ร้อยละ   1 
  6.2 หน่วยธุรกิจอ่ืน ๆ ในเขต อบต. มีดังนี้ 
  - ปั้มน้ํามันและก๊าซ   1       แห่ง 



 
 

 

  - อุตสาหกรรมครัวเรือน  -       แห่ง 
  - โรงสีข้าวขนาดกลาง  11      แห่ง 
  - โรงสีข้าวขนาดเล็ก  35      แห่ง 
  - ร้านค้า    70      แห่ง   

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
  7.1 แหล่งน้ําธรรมชาติ 
  - ลําน้ํา-ลําห้วย-ลําคลอง           11      แห่ง 
  - บึง-หนองน้ําอ่ืน ๆ           -         แห่ง 
  7.2 แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 
  - ฝาย คสล.             2    แห่ง 
  - บ่อน้ําต้ืน            8     แห่ง 
  - บ่อน้ําบาดาล,บ่อตอก,บ่อเจาะ        740     แห่ง 
  - ระบบประปา             7      แห่ง 
  - สระเก็บน้ํา          40    แห่ง 
  - อ่างเก็บน้ํา            1     แห่ง  
 

8.ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  8.1  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  - วัด/สํานักสงฆ์    16      แห่ง 
  - มัสยิด     -         แห่ง 
  - ศาลเจ้า     -         แห่ง 
  - โบสถ์     2        แห่ง 

9.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
  9.2 แหล่งน้ําธรรมชาติ ส่วนใหญ่น้ําอุปโภคจากบ่อน้ําต้ืนสาธารณะ,บ่อน้ําบาดาลสาธารณะและ

ถังเก็บน้ําฝนสาธารณะ 
  9.3  ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เต็งรัง เช่น ป่าดงอีบ่าง ป่าดงคําพลูและป่าดงคํากั้ง       

10.อื่นๆ 
  10.1 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ รายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 จํานวนท้ังสิ้น 44,066,715.02  บาท โดยแยกเป็น 
  ภาษีอากร    192,717.56 บาท 
  ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  80,333.00 บาท 
  รายได้จากทรัพย์สิน    375,425.28 บาท 
  รายได้เบ็ดเตล็ด    236,450.00 บาท 



 
 

 

  ภาษีจัดสรร    18,889,369.11 บาท 
  เงินอุดหนุน    17,050,179.00 บาท 
  รวมรายรับตามข้อบัญญัติ 2558  36,580,649.54 บาท 
  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   16,564,984.00 บาท 
  รวมท้ังสิ้น    52,504,532.11 บาท 
 ข. ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
  (1) การรวมกลุ่มของประชาชน 
   จํานวนกลุ่มทุกประเภท  28   กลุ่ม แยกเป็นประเภท ดังนี้ 
   - กลุ่มอาชีพ   15 กลุ่ม 
   - กลุ่มออมทรัพย์    6 กลุ่ม 
   - กลุ่มศูนย์สาธิตฯ      8 กลุ่ม 
   - กลุ่มปุ๋ยเพ่ือการเกษตร   5 กลุ่ม 
   - กลุ่มอ่ืน ๆ   18 กลุ่ม 
  (2) จุดเด่นของพ้ืนท่ี (เอ้ือต่อการพัฒนาตําบล) 
   - อบต.หนองแวงใต้ มีถนนทางหลวงสายหลัก หมายเลข 222 ซ่ึงเหมาะแก่การคมนาค

และการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนเพื่อการพานิช 
- อบต.หนองแวงใต้  มีแหล่งน้ําท่ีสําคัญหลายแห่งท่ีช่วยให้ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถ

นํามาใช้เพ่ือการเกษตร อาทิ อ่างเก็บน้ํา ฝาย คสล. เป็นต้น  

 
 
 
 
 


