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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
กลาง ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  4/2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
พ.ศ. 2551  และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่  24  เดือน  ธันวาคม 
พ.ศ. 2539 

1.  ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ต าบล   
 

ต าบลบ้านหินโงมอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอสร้างคอม  ตั้งเป็นต าบลเมื่อ  พ.ศ. 2531  อยู่ห่างจากอ าเภอ
สร้างคอมประมาณ  12  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  24,460  ไร่  2  งาน  50  ตารางวา  หรือประมาณ  
39.137  ตารางกิโลเมตร 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ดูตามลักษณะที่ตั้งเป็นรูปคล้ายซองปืนสั้น  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ า  ธรรมชาติอยู่
หลายแห่ง  สภาพดินเป็นลูกรังและดินลุ่มน้ า  ถนนสายที่ผ่านต าบลบ้านหินโงม  คือ  สายองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หินโงม – อ าเภอเพ็ญ – จังหวัดอุดรธานี   ซ่ึงมีเขตติดต่อกับท้องถิ่นอ่ืนภายในจังหวัดเดียวกัน  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลสร้างคอม   อ าเภอสร้างคอม 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลบ้านเหล่า   อ าเภอเพ็ญ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลนาไหม , ต าบลนาค า อ าเภอบ้านดุง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบ้านยวด   อ าเภอสร้างคอม  

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

  มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้งหรือฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู   ซึ่งมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน 
ฤดูหนาวและฤดูร้อน 

ฤดฝูน เริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนและไปสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ฝนที่ได้รับ
ส่วนใหญ่เป็นฝนที่มากับลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้และ จากพายุดีเปรสชันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักเกิดปัญหาฝนทิ้ง
ช่วง โดยเฉพาะในปีที่ฝนเริ่มเร็วฝนอาจหยุดไประยะหนึ่งซึ่งจะท าให้พืชผลเสียหาย 

ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เดือนตุลาคมเป็นระยะเปลี่ยนฤดูจาก
ฤดูฝนมาเป็นฤดูหนาว มวลอากาศเย็นหรือ ลิ่มความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมโดยทั่วไป  ซึ่งได้น า
ความเย็นและแห้งแล้งมาลงสู่พ้ืนที่  ท าให้อุณหภูมิค่อย ๆ ลดลง โดยได้รับอิทธิพลจาก มวลอากาศเย็น ท าให้ในฤดูฝนมี
ความหนาวเย็น 

ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และจาก
อ่าวไทย แต่เนื่องจากพ้ืนทีอ่ยู่ห่าง ไกลทะเล อุณหภูมิจึงสูงโดยทั่วไปและแห้งแล้ง 

 1.4  ลักษณะของดิน 

  ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕ %  ดินลูกรังประมาณ  ๑๕%   ดิน
เหนียวประมาณ  ๑๐% 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค - บริโภค  จ านวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  ๔ แห่ง สระน้ า  ๓ แห่ง 
    หนองน้ า ๓ แห่ง บ่อน้ าตื้น 1 แห่ง 
    ล าคลอง  - แห่ง บ่อบาดาล ๑๔ แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า 4 แห่ง 
    แม่น้ า  ๑ แห่ง ฝาย  ๒ แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 
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๑.๖  ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 

  ลักษณะของป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณบางส่วนเป็นบุ่งทามราบลุ่มริมน้ าสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเกษตร  ท านา  เลี้ยงสัตว์  และการประมง 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

 ๒.๑  เขตการปกครอง 
ต าบลบ้านหินโงม  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

  หมู่ที่  1  บ้านหินโงม  ผู้ปกครอง นายทองสวย พลแสง  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  2  บ้านน้ าเที่ยง  ผู้ปกครอง นายงามพล วงพรม  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  3  บ้านหินโงม  ผู้ปกครอง นายมานิตย์ ครั่งยวด  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  4  บ้านสร้างแก้ว  ผู้ปกครอง นายทองเลื่อน ขันธะชัย  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  5  บ้านตลิ่งชัน  ผู้ปกครอง นายทองปาน อินทฤาชัย ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  6  บ้านศรีชมชื่น  ผู้ปกครอง นายสุพล ค านาด ี  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  7  บ้านศิลาทอง  ผู้ปกครอง นายคล้าย ค านาด ี  ก านัน 

 ๒.๒  การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  มีจ านวน 
๗  หมู่บ้าน  หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า  จะมี  ผู้บริหารท้องถิ่น  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  จ านวน  1  คน 
จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้านละ  1  คน  ๗  หมู่บ้าน  รวมเป็น  7  คน 
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3. ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
    ประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ย  114.36 คน / ตารางกิโลเมตร 
 3.2  จ านวนประชากร  แบ่งเป็น  7  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) จ านวน

ครัวเรือน 
พื้นที่ทั้งหมด

(ไร่) ชาย หญิง รวม 

บ้านหินโงม  หมู่ที่ 1 234 252 486 123 3,117 

บ้านน้ าเที่ยง  หมู่ที่ 2 345 364 718 201 3,200 

บ้านหินโงม  หมู่ที่ 3 229 212 441 123 2,498 

บ้านสร้างแก้ว  หมู่ที่ 4 251 207 458 115 1,222 

บ้านตลิ่งชัน  หมู่ที่ 5 442 422 864 203 3,200 

บ้านศรีชมชื่น  หมู่ที่ 6 300 315 615 153 2,700 

บ้านศิลาทอง  หมู่ที่ 7 281 294 575 183 2,500 

รวม ๒,091 ๒,066 ๔,157 1,101 ๑๘,๔๓๗ 

 
หมายเหตุ จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน   

ข้อมูล  ณ  1   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
แหล่งที่มา ส านักงานปกครองอ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 
 
 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
   โรงเรียนขยายโอกาส   1  แห่ง 
   โรงเรียนประถมศึกษา (ภาคบังคับ)  4   แห่ง 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   4   แห่ง 
   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  2   แห่ง 
 
  4.2 สาธารณสุข 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินโงม 1   แห่ง  

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ๗  แห่ง 
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  4.3 อาชญากรรม 
     - 
 
  4.4 ยาเสพติด  
     - 
 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  ส่งเสริมช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสในการประกอบอาชีพ  
การด ารงชีพ  เช่น การแจกผ้าห่มผู้ยากไร้ 

 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
 
   การคมนาคมติดต่อขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  สามารถติดต่อกันได้สะดวกทั้ง  
7  หมู่บ้าน  ถนนติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนนลูกรัง  โดยมีถนนอยู่ภายในบริเวณเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหินโงม ทั้งหมด  13  สาย  ดังนี้ 
   -  ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง   จ านวน  2  สาย 
    สภาพถนน 
    คอนกรีต  จ านวน  2  สาย  ระยะทาง   2   กิโลเมตร 
   -  ถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม    จ านวน  11  สาย 
    สภาพถนน 
    คอนกรีต  จ านวน  4  สาย  ระยะทาง  10  กิโลเมตร 
    ลูกรัง   จ านวน  7  สาย  ระยะทาง  30  กิโลเมตร 
 

   พาหนะที่ใช้ในการเดินทางจากองค์การบริหารส่วนต าบลไปยังจังหวัดอุดรธานี  คือ  รถสองแถว
โดยสารประจ าทาง  (สองแถวสายเขียว)    
 
 
  5.2 การไฟฟ้า  
     มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน 
  5.3 การประปา  
     มีน้ าประปาใช้ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน 
  5.4 โทรศัพท์  
     - 
  5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขย่อย (ไปรษณีย์ต าบล)  จ านวน  1  แห่ง 
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร  

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่  ท านาปีและนาปรัง 
ไร่อ้อย  ยางพารา  มันส าปะหลัง   
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  6.2 การประมง  
   ในพ้ืนที่ต าบลบ้านหินโงม  มีแหล่งน้ าที่ส าคัญคือล าห้วยหลวง  และมีแม่น้ า  หนองน้ าสาขาต่างๆ
มากมาย  ประชากรส่วนมากจึงมีอาชีพในการจับปลาเพ่ือจ าหน่ายและบริโภคในครัวเรือน   บางครัวเรือนได้ขุดบ่อเพ่ือกัก
น้ าใช้และเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคและจ าหน่าย 
  6.3 การปศุสัตว์  
   ต าบลบ้านหินโงม  เป็นชุมชนชนบท  ส่วนใหญ่มีการเลี้ยงเป็ดไก่ในครัวเรือนเพ่ือบริโภคและจ าหน่าย  
มีจ านวนน้อยที่มีการเลี้ยงขนาดใหญ่เพ่ือจ าหน่าย  หมู่บ้านละ 2 – 3  ครัวเรือน  ส่วนการเลี้ยงสัตว์ใหญ่  เช่น  วัว  ควาย  
และสัตว์เศรษฐกิจ  เช่น  หมู  มีจ านวนน้อย 
  6.4 การบริการ  

มีร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ ๒ , ๓ และ ๔  
มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนที่ จ านวน 5 แห่ง         

  6.5 การท่องเที่ยว   
   มีสถานที่ท่องเที่ยงเชิงโบราณคดีอยู่ ๑  แห่ง  คือ  ลานหินครก  ในพ้ืนที่บ้านศิลาทอง  หมู่ที่ ๗   

  6.6 อตุสาหกรรม  
   โรงน้ าแข็ง   1    แห่ง 
   โรงสีขนาดเล็ก   9    แห่ง 
   โรงผลิตน้ าดื่ม   ๒    แห่ง 
  6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
   กลุ่มอาชีพ   2 กลุ่ม    
   กลุ่มออมทรัพย์   7 กลุ่ม 
   กลุ่มแม่บ้าน   7 กลุ่ม 
   กลุ่มเยาวชน   1 กลุ่ม 
   กลุ่มปลูกข้าวนาปรัง  2 กลุ่ม 
 
  6.8 แรงงาน  
   ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่  ท านาปีและ
นาปรัง ไร่อ้อย  ยางพารา  มันส าปะหลัง  เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1   การนับถือศาสนา 
      ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๕  นับถือศาสนาพุทธ  ที่เหลือประมาณร้อยละ ๕  นับถือ
ศาสนาคริสต์ 
  7.2   ประเพณีและงานประจ าปี 
     มีการปฏิบัติตามประเพณีท้องถิ่น  ฮีตสิบสอง  คลองสิบสี่  อาจลดน้อยถอยลงไปบ้าง  ตามโลกาภิ
วัตน์สังคมภายนอกเข้ามากระทบประเพณีที่ส าคัญเช่น งานบุญมหาชาติ  งานบุญกฐิน  งานบุญสารทไทย  ฯลฯ 
 
 
 



๗ 

 

  7.3   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

     มีภาษาถิ่น  คือภาษาอิสาน   ซึ่งถือเป็นภาษาหลักในการสื่อสารทั่วไป  และใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
ในการติดต่อราชการ 
  7.4   สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
        สินคา้พ้ืนเมืองที่เป็นหลัก  คือ  ปลาร้าและเครื่องจักสานเช่น  ตะกร้า  กระติบข้าว  ฯลฯ 
 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1   น้ า 
   8.๑.๑  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   ล าน้ า / ล าห้วย    8   สาย 
   บึง / หนอง   20  สาย 
   8.๑.๒  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
   ฝาย     5   แห่ง 
   อ่างเก็บน้ า    2   แห่ง 
   บ่อน้ าตื้น    7   แห่ง 
   ย่อโยก     7   แห่ง 
 
  8.2   ป่าไม้  
     สภาพพ้ืนที่ป่าไม้เป็นป่าไม้แบบเบญจพรรณ  ซึ่งมีเป็นป่าไม้สาธารณะ   จ านวน  ๖  แห่ง 

  8.3   ภูเขา  
     เป็นพื้นที่ราบลุ่มแอ่งสกลนคร 

  8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
     ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  มีแหล่งน้ าที่มีปลาตามธรรมชาติชุกชุมมากราษฎรในต าบลบ้านหิน
โงม  สามารถจับปลามาเป็นอาหารหลักได้ตลอดทั้งปีและน าไปขายสร้างรายได้ให้กับราษฎร์ได้ 
 

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


