
สวนที่  ๑ 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

สวนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปและ ขอมูลพ้ืนฐาน 
๑. ดานกายภาพ 
๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
   ตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ  ๓๒  ตาราง 

กิโลเมตร  หรือ  ๒๑,๑๒๐  ไร   
  ทิศเหนือ ติดกับองคการบริหารสวนตําบลหัวงัว  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

       ทิศใต  ติดกับตําบลกุดใสจอ  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
       ทิศตะวันตก   ติดกับตําบลยางตลาด  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
       ทิศตะวันออก ติดกับตําบลหนองตอกแปน  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
เปนท่ีราบลุมท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับทําการเกษตร  เสนทางคมนาคมสายหลัก  คือ   



-๒- 
 

ทางหลวงหมายเลข  กส  ๒๐๕๘  เปนถนนลาดยางเชื่อมตอจากตําบลยางตลาด   
๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
มีอากาศรอนและคอนขางหนาวในฤดูหนาว  สวนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกชวงเดือนพฤษภาคม  ถึง   

เดือนตุลาคม 
๑.๔  ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง   
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  มีการแบงเขตการปกครองออกเปน  ๑๑  หมูบาน  ประกอบดวย 

หมูท่ี ช่ือบาน ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑ บานหนองอิเฒา นายทองลา  วันเพ็ญ ผูใหญบาน 

๒ บานหนองอิเฒา นายเฉลิมชัย  ภูแลนหยุด ผูใหญบาน 

๓ บานโนนชาด นายกองปฐพี  ภูโคตรศรี   ผูใหญบาน 

๔ บานดงนอย นายอนันต  คําแหงพล ผูใหญบาน 

๕ บานดงนอย นายวิมล  โคระนํา ผูใหญบาน 

๖ บานดอนกลอย นายทวีศักดิ ์ เจริญรัมย กํานันตําบลหนองอิเฒา 

๗ บานคํามะยาง นายทองมาก  โนนเพีย ผูใหญบาน 

๘ บานโนนสวรรค นางสาวนภาพร  หาร ี ผูใหญบาน 

๙ บานหนองอิเฒา นายสุรเดช  ภูก่ิงผา ผูใหญบาน 

๑๐ บานปาหญาคา นายปญญา  บุญเท่ียง ผูใหญบาน 

๑๑ บานหลักดาน นายบวร  สัจจะ ผูใหญบาน 

๒.๒  การเลือกตั้ง 
   การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา  ครั้งท่ีผานมาเม่ือวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕  จาํนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  ๓,๖๕๓  คน  มาใชสิทธ ิ ๒,๙๕๔  
คน  คิดเปนรอยละ  ๘๐.๘๖   
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ประชากร 
 ๓.๑  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
   ประชากรท้ังสิ้น  จํานวน  ๔,๙๒๔  คน  แยกเปนชาย  จํานวน  ๒,๔๐๙  คน  หญิง  จํานวน  ๒,๕๑๕  คน  
(ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒)   
 ๓.๒  ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 ชาย หญิง หมายเหตุ 
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จํานวนประชากรเยาวชน     ๔๘๐ คน      ๔๕๐ คน  อายุต่ํากวา ๑๘ ป 

จํานวนประชากร  ๑,๖๐๑ คน  ๑,๖๔๕ คน  อาย ุ๑๘-๖๐ ป 

จํานวนประชากรผูสูงอายุ    ๓๒๘ คน      ๔๒๐ คน  อายุมากกวา ๖๐ ป 

รวม ๒,๔๐๙  คน  ๒,๕๑๕  คน  ท้ังส้ิน ๔,๙๒๔  คน  
 
 จํานวนประชากรแยกตามรายหมูบาน 

หมูที ่ ช่ือหมูบาน ประชากร จํานวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

๑ บานหนองอิเฒา ๑๙๖ ๑๙๖ ๓๗๒ ๙๙ 
๒ บานหนองอิเฒา ๓๓๓ ๓๖๙ ๗๐๒ ๑๗๔ 
๓ บานโนนชาด ๒๓๒ ๒๒๙ ๔๖๑ ๑๒๕ 
๔ บานดงนอย ๒๒๙ ๒๓๗ ๔๖๖ ๑๒๗ 
๕ บานดงนอย ๒๖๖ ๒๖๐ ๕๒๖ ๑๓๒ 
๖ บานดอนกลอย ๓๔๔ ๔๐๙ ๗๕๓ ๒๔๙ 
๗ บานคํามะยาง ๑๘๙ ๒๐๕ ๓๙๔ ๑๐๑ 
๘ บานโนนสวรรค ๑๓๔ ๑๒๗ ๒๖๑ ๗๐ 
๙ บานหนองอิเฒา ๒๘๖ ๒๘๕ ๕๗๑ ๑๙๓ 

๑๐ บานปาหญาคา ๘๗ ๙๐ ๑๗๗ ๔๙ 
๑๑ บานหลักดาน ๑๒๓ ๑๑๘ ๒๔๑ ๖๘ 

 รวม ๒,๔๐๙ ๒,๕๑๕ ๔,๙๒๔ ๑,๓๘๐ 

 ๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑  การศึกษา  
     ตําบลหนองอิเฒา  มีโรงเรียนประถมศึกษา  ๔  แหง  ซ่ึงเปนรัฐบาล  ดังนี้ 
       ๑.  โรงเรียนบานหนองอิเฒาวิทยา   อยูในเขตหมูท่ี  ๒ 
        ๒.  โรงเรียนดงนอยโนนสวรรค    อยูในเขตหมูท่ี  ๕ 
         ๓.  โรงเรียนหลักดานวิทยา    อยูในเขตหมูท่ี  ๑๑ 
         ๔.  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด  (พิลาศอุปถัมภ)  อยูในเขตหมูท่ี  ๖ 
     ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
 ๔.๒  สาธารณสุข 
     โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ๑  แหง  อยูในเขตหมูท่ี  ๙  บานหนองอิเฒา  ใหบริการดานสาธารณสุข
ของตําบลหนองอิเฒาไดดําเนินการในรูปแบบผสมผสาน  คือ  มุงในดานการรักษาพยาบาล  สิ่งแวดลอม  การปองกัน
และการสงเสริมสุขภาพพรอมกันไปกับสาธารณสุขมูลฐาน   
 ๔.๓  อาชญากรรม  
   ตําบลหนองอิเฒาไมมีการกออาชญากรรมท่ีรุนแรง  เนื่องจากมีท่ีพักสายตรวจประจําตําบล  ๑  แหง   
ตั้งภายในบริเวณท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   
   ๔.๔  ยาเสพติด 
 ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองอิเฒาไดบูรณาการรวมกับสถานีตํารวจภูธรยางตลาด  ทําการสุมตรวจและเฝา
ระวังการแพรระบาดของยาเสพติดรวมกับผูนําชุมชนในทุกหมูบาน 
   ๔.๕  การสังคมสงเคราะห 
   องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไดทําการสงเคราะหโดย  การจายเงินสงเคราะหเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ   
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ผูพิการ  ผูปวยเอดสนอกสถานท่ีทุกเดือน  การแจกจายน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคเม่ือเกิดภัยแลง  การจัดสวัสดิการ
ชุมชน  การปรับปรุง/ซอมแซมบานผูยากไร  ฯลฯ 
 ๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
   ๕.๑  การคมนาคมขนสง 
     เสนทางหลักในการคมนาคม  คือ  ถนนลาดยางสายยางตลาด  -  โพนทอง  ทางหลวงหมายเลข  ๒๐๕๘  มี
ถนนเชื่อมตอภายในหมูบานทุกหมูบาน  สวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีครบทุกหมูบาน 
   ๕.๒  การไฟฟา 

ตําบลหนองอิเฒา  มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน  แตมีบางครัวเรือนยังมีความตองการขยายเขตไฟฟาเพ่ือใชใน
การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
   ๕.๓  การประปา 

-  ระบบประปาผิวดนิ บานคํามะยาง  หมูท่ี  ๗ 
-  ระบบประปาผิวดนิ  (บอบาดาล) บานหนองอิเฒา  หมูท่ี  ๙ 
-  ระบบประปาผิวดนิ  (หนองคํา) บานดงนอย  หมูท่ี  ๕ 
-  ระบบประปาผิวดนิ บานหลักดาน  หมูท่ี  ๑๑ 
-  ระบบประปาผิวดนิ บานดอนกลอย  หมูท่ี  ๖ 
-  ระบบประปาผิวดนิ  (บอบาดาล) บานหนองอิเฒา  หมูท่ี  ๒ 
-  ระบบประปาบาดาล บานหนองอิเฒา  หมูท่ี  ๑ 
-  ระบบประปาผิวดนิ   บานดงนอย  หมูท่ี  ๔ 
-  ระบบประปาปาดาล บานปาหญาคา  หมูท่ี  ๑๐ 

   ๕.๔  โทรศัพท 
    ประชาชนสวนมากใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี  มีตูโทรศัพทสาธารณะเปนบางหมูบาน  และมีเสาสง
สัญญาณโทรศัพท  จํานวน  ๑  แหง 
   ๕.๕  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
  มีบริการอินเตอรเน็ตตําบล  ๑  แหง  ภายในท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
 ๖.  ระบบเศรษฐกิจ  
  ๖.๑  การเกษตร 
     ตําบลหนองอิเฒาไดมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  ไดแก  ขาว  รองลงมาไดแก  พืชผักสวนครัว  
ไมยืนตน  ไมดอกไมประดับ  ฯลฯ 
  ๖.๒  การประมง 
  ประกอบอาชีพการประมงน้ําจืดขนาดเล็ก  เชน  การเลี้ยงปลาในบอดิน   
  ๖.๓  การปศุสัตว 
  สวนมากเปนการเลี้ยงสัตว  เชน  โค  กระบือ  สุกร  ไก  เปด  ฯลฯ  โดยมีบางสวนเลี้ยงไวเพ่ือการ
บริโภคและเพ่ือจําหนาย 
  ๖.๔  การบริการ 
  -  รานคาเบ็ดเตล็ด   ๕๐  แหง      -  โรงแรม   ๑   แหง 
                -  รานรับซ้ือของเกา    ๒  แหง      -  ปมน้ํามันขนาดเล็ก  ๑   แหง 
               -  โรงสีขาว     ๙  แหง      -  รานอาหารตามสั่ง  ๓   แหง 
                -  รานซอมรถ     ๖  แหง -  รานเสริมสวยชาย-หญิง   ๓   แหง 
               -  คลินิก        ๒  แหง -  รานจําหนายเนื้อ  ๑   แหง 
                -  รานหลอเสาปูน    ๒  แหง -  รานกวยเตี๋ยว   ๑   แหง 
                -  รานขายวัสดุกอสราง      ๑  แหง -  เสาสงสัญญาณโทรศัพท ๑   แหง 
  -  รานสมตํา     ๒  แหง -  รานน้ําปน   ๑   แหง 
  ๖.๕  การทองเท่ียว 



-๕- 
 

  ปจจุบันแหลงทองเท่ียวในตําบลหนองอิเฒา  คือ  วังไทรงาม  ไดมีสภาพชํารุดทรุดโทรม  ซ่ึงจะไดมี
การปรับปรุงเพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว   
  ๖.๖  อุตสาหกรรม 
  โรงงานผลิตน้ําดื่มประชารัฐ  บานหนองอิเฒา หม ู ท่ี  ๑ 
  ๖.๗  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  กลุมอาชีพตําบลหนองอิเฒาท่ีโดดเดน  คือ  กลุมผาไหมบานโนนชาด  หมูท่ี  ๓   
  ๖.๘  แรงงาน 
  ประชาชนตําบลหนองอิเฒาสวนใหญไมไดมีการจางแรงงานมากนัก  เนื่องจากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก 
 ๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  ๗.๑  การนับถือศาสนา 
  ประชากรสวนใหญในตําบลหนองอิเฒา  นับถือศาสนาพุทธ 
  ๗.๒  ประเพณแีละงานประจําป 
  ตําบลหนองอิเฒาไดมีการจัดงานประเพณีทองถ่ินอยางสมํ่าเสมอ  ไดแก  บุญบั้งไฟ  ลอยกระทง   
ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ฯลฯ 
 
 
  ๗.๓  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถ่ินของตําบลหนองอิเฒา  ไดแก  การนวดแผนไทย  การทอผาไหมผาฝายพ้ืนเมือง  
คณะกลองยาว  ฯลฯ  ภาษาถ่ินท่ีใชคือ  ภาษาอีสาน   
  ๗.๔  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  สวนมากจะเปนสินคาท่ีเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน  ผาไหม  หมอนขิด  ฯลฯ 
 ๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๘.๑  น้ํา 
  แหลงน้ําตามธรรมชาติ   
  -  ลําหวย  ๒  แหง  คือ  หวยปลาหลด  และหวยวังไทร 
  แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
  -  บอน้ําตื้น  ๑๒  แหง 
      -  บอบาดาล  ๒๑  แหง 

   -  คลองชลประทาน   ๑  แหง 
 -  ระบบประปา    ๙  แหง  

  ๘.๒  ปาไม 
 ลักษณะปาไมของตําบลหนองอิเฒา  มีพ้ืนท่ีเปนปาไมชุมชน  จํานวน  ๓  แหง  ไดแก   

ปาโคกบักบาก  ปาโคกหัวภูดิน  และโคกหนองคู 
  ๘.๓  ภูเขา 
   ไมมีภูเขาในเขตตําบลหนองอิเฒา 
  ๘.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในตําบลหนองอิเฒามีคุณภาพท่ีดี  เนื่องจากไดรับสนับสนุนและ
ความรวมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติจากประชาชนในพ้ืนท่ี  คุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณเห็นไดจาก
การเพาะปลูกขาวและพืชผัก  ผลไมชนิดอ่ืน ๆ  ท่ีสามารถนํามาจําหนาย  น้ํามีปริมาณมีเพียงพอในการทําเกษตรกรรม 
 ๙.  อ่ืน ๆ  (ถามีระบุดวย) 
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